Alojamento
Alentejo
Alandroal
Camping Rosário

Casa de Terena

Parques de Campismo

Turismo de Habitação

Morada: Monte das Mimosas, Apartado 27 7250-203
Rosário (Alandroal)
Telefone: +351 268 459 566; 96 367 99 45

Morada: Rua Direita, 45

E-mail: info@campingrosario.com Website:
http://www.campingrosario.com
Horários:
07h30 - 21h00;
Outras Informações:
Não aceitam animais nos meses de Julho e Agosto. Não há
Multibanco.
Caraterísticas e Serviços:
Instalação para caravanas; Instalacao para tendas; Sombras
naturais; Balneários; Chuveiros com agua quente; Lava loiças;
Tanques de roupa; Snack Bar; Bar; Máquina de lavar roupa;
Piscina; Acesso a internet; Aceita animais de estimação; Sala de
televisão vídeo; Solo de cascalho; Área reservada a fumadores;
Acessos:
Parque de estacionamento;

A 2 Km sul da aldeia Rosário, no leste do alto Alentejo, a
provincia mais natural do Portugal, situa-se o parque de
campismo rural o Camping Rosário. Temos à sua disposição uns
lugares para acampar no nosso olival. O nosso terreno com mais
de 5 hectares está junto ao rio Lucefecit e num braço do
barragem do Alqueva.

Casas de Juromenha
Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo
Morada: Ribeira de Mures 7250-242 Juromenha
Telefone: +351 268 969 242 Fax: +351 268 969 357
E-mail: casasdejuromenha@gmail.com Website:
http://www.casasdejuromenha.com
Outras Informações:
Registo nº: 3280;
Caraterísticas e Serviços:
Piscina; Número de camas: 24; Número de quartos: 9; Sala de
televisão vídeo; Ar condicionado central; Aquecimento central;
Número de suites: 3; Acesso à internet; Área reservada a
fumadores; Baby Sitter;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento; Secador de cabelo; Acesso Internet; Ar
condicionado no quarto; Telefone; Mini bar;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalacoes para
deficientes;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h00 - 11h00; Horário do room
service: 08h00 - 18h00;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito; Preço indicativo: $$$$ (>90€);

7250 - 065 Terena

Telefone: +351 268 459 132 Fax: +351 268 459 155
E-mail: casadeterena@mail.telepac.pt Website:
http://www.casadeterena.com
Caraterísticas e Serviços:
Acesso à internet; Área reservada a não fumadores;
Aquecimento central; Bar; Restaurante; Sala de jogos; Número
de camas: 13; Número de quartos: 6; Quartos duplos com casa
de banho: 6; Quartos na casa principal: 6; Área reservada a
fumadores; Aceita animais de estimação;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Secador de cabelo; Quarto com aquecimento; Telefone;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques; Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h30-10h00;
O Alentejo é conhecido como o quente coração de Portugal... e
por boa razão.
Existe nas pessoas da terra uma forma de ser própria da sua
cultura e uma honestidade pura que faz contraponto com os
valores da sociedade moderna.
Na Casa de Terena nós continuamos estas tradições, recebendo
os nossos hóspedes como amigos.
Nunca esquecemos que nos confiou um bem precioso - o seu
tempo de lazer. Na realidade, é a nossa especialidade assegurar
que o que passa da melhor forma, qualquer que seja a razão de
nos visitar, recebe o melhor do seu tempo no Alentejo...

Herdade do Monte Outeiro
Turismo no Espaço Rural / Casas de Campo
Morada: Herdade do Monte Outeiro7200-021 Aldeia da
Venda, Santiago Maior
Telefone: +351 268 499 272; +351 968 302 237
E-mail: herdademonteouteiro@sapo.pt Website:
http://www.herdademonteouteiro.com
Caraterísticas e Serviços:
Número de camas: 10; Número de quartos: 5;

Herdade Dom Pedro
Turismo no Espaço Rural / Agro-Turismo
Morada: Terena - Évora - 7250 - 065 TERENA
Telefone: 268459137 Fax: 268459137
Caraterísticas e Serviços:
Sala de jogos; Piscina; Número de camas: 6; Número de quartos:
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Quem chega a Casas de Juromenha é recebido pelo azul
brilhante e calmo do rio Guadiana a transformar-se no grande
lago – Alqueva, que se estende entre Portugal e Espanha.
Nada como o ar do Alentejo para nos limpar a alma do frenesim
da cidade e ajudar a parar. Nas Casas de Juromenha é esse o
verbo que melhor se conjuga: “Parar”.
Parar. Para dar um mergulho na piscina e daí apreciar a beleza
da paisagem que o rodeia. Para dar um passeio de canoa nas
águas do Rio Guadiana, para conhecer a Vila de Juromenha, ou
mesmo para ir até Espanha.
Cinco casas, onde a decoração e o ambiente combinam toda a
simplicidade do ambiente rural com o conforto e modernidade.
Todas as casas estão equipadas com ar condicionado, lareira,
cozinha equipada (com microondas, fogão e frigorífico), televisão
e internet wireless.
Disponibilizamos também serviço de Bar e refeições ligeiras para
tomar junto à piscina, com uma vista deslumbrante sobre o rio
Guadiana, para levar para as casas ou para um piquenique na
zona.
As Casas de Juromenha têm uma parceria com a WADNATURE,
para promover o envolvimento de quem nos visita com a
natureza, oferecendo serviços de lazer e entretenimento, em
actividades de animação turística e marítimo-turística.

Herdade do Monte Outeiro
Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo
Morada: Herdade do Monte Outeiro7200-021 Santiago
Maior
Telefone: +351 268 49 92 72 Fax: +351 268 49 92 72
E-mail: herdademonteouteiro@sapo.pt Website:
http://www.herdademonteouteiro.com
Outras Informações:
Camas extra:
criança - 10€
adulto - 20€
Caraterísticas e Serviços:
Piscina; Número de camas: 10; Número de quartos: 5; Quartos
duplos com casa de banho: 5; Quartos na casa principal: 5; Sala
de televisão vídeo; Acesso à internet; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores; Solário; Jardim;
Acessos:
Parque de estacionamento; Bike Friendly;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento; Televisão; Secador de cabelo; Acesso
Internet;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 9h00 - 11h00;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total;

3; Quartos duplos com casa de banho: 3; Quartos na casa
principal: 3; Restaurante;

A Herdade de D. Pedro é um "Monte" tipicamente alentejano
situado no centro de uma propriedade agrícola de 100 hectares
com paisagem magnífica sobre a vila de Terena, o seu castelo
medieval e a capela fortificada da Boa Nova. Os cavalos e os
rebanhos pastam em liberdade.
Abundam as aves das mais variadas espécies.
Para os que desejam descansar, podem optar por um banho
refrescante na piscina ao fim da tarde, seguido de um passeio a
cavalo à beira rio ao entardecer, ou um passeio de jeep em
safari até ao Guadiana, aos seus moinhos de água com planícies
espanholas como cenário de fundo.

Monte do Peral
Turismo no Espaço Rural / Casas de Campo
Morada: Rua do Calvário CX 165 7250-202 Alandroal
Telefone: +351 93 923 42 20; 96 149 67 61 Fax: +351
300 013 024
E-mail: info@montedoperal.com Website:
http://www.montedoperal.com
Outras Informações:
Registo nº: 3291;
Caraterísticas e Serviços:
Sala de jogos; Piscina; Número de camas: 22; Número de
quartos: 7; Quartos duplos com casa de banho: 11; Quartos na
casa principal: 2; Quartos em anexo: 9; Sala de televisão vídeo;
Ar condicionado central; Aquecimento central; Número de suites:
4; Acesso à internet; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores; Número de apartamentos: 1 T1; Jacuzzi;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento; Secador de cabelo; Ar condicionado
no quarto;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 09h00 - 11h00;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$ (60€ - 90€);
Monte do Peral está inserido numa propriedade de 30 hectares
no coração do Alentejo. Na chegada você vai experimentar
diretamente a tranquilidade e o silêncio. Existem 11 quartos
espaçosos e confortáveis, que podem ser aquecidos e resfriados
por geotermia (piso radiante). Todos os quartos têm uma casa
do banho e terraço privado. Há também uma bilblioteca e uma
piscina com jacuzzi. O lago Alqueva fica a curta distância. Ao cair
da noite é revelado um céu maravilhoso, repleto de estrelas.

MONTE” é o nome que designa o conjunto de edificações que
existem na Herdade, constituindo um núcleo coeso. Com várias
funções, destinadas às diferentes actividades existentes:
habitação dos proprietários, turismo rural e actividades agropecuárias.
A Herdade dedica-se à produção de gado e ovino, os quais vivem
em liberdade alimentando-se do pasto natural, bem como se
dedica à exploração do olival.
A Herdade está localizada no concelho do Alandroal, freguesia de
Santiago Maior, em plena Reserva Ecológica Nacional.
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O MONTE está implantado sensivelmente ao centro da Herdade
numa posição de excepção, cuja panorâmica abarca 360º,
avistando-se os Castelos de Terena, Monrasaz e as vastas
paisagens onduladas sobre “montado de azinho”, as vinhas e o
gado em pastagem natural.
O MONTE é por excelência o pólo de atracção de toda a
actividade existente, aqui se reúnem todos os sons, todos os
aromas, toda a fruição do momento.
Possui 5 quartos duplos para utilização turística, com casa de
banho privativa e tv. Três são virados a sul sobre “a tapada” (
olival delimitado por muro ) com acesso directo a um terraço
coberto que possibilita o contacto directo com a natureza.
Possui 2 salas ambas com lareira, sendo uma de carácter mais
íntimo com TV e a outra mais ampla com “lareira de chão” típica
alentejana e zona para refeições.
Terraço coberto virado a sul sobre o olival com vista sobre o
castelo de Monsaraz; variadas zonas de estar exteriores em
ambiente natural.
A Piscina está implantada sobre o quadrante norte/nascente
avistando-se o Castelo de Terena, permite a contemplação sobre
a paisagem ao mesmo tempo que usufrui dos “sabores” do
MONTE nas refeições ligeiras aqui preparadas para si.
Junto à piscina existe uma zona de BBQ onde os clientes poderão
confeccionar as suas refeições.
PICNIC – poderão ser fornecidos, a pedido, em cestos para
usufruir dos bons alimentos desta região em plena comunhão
com a natureza.
Localizada no concelho do Alandroal, numa região “tão perto”
mas ainda a descobrir, de uma beleza selvagem e doce, que
possibilita passeios de observação ambiental, desporto natureza
( bacia do Alqueva a 8km, barragem Lucefecit a 7km) e outras
actividades de lazer.
-Percursos pedonais com visita a Monumentos megalíticos,
Castelos e culto ao Deus Endovélico
-Localizada na zona “Dark Sky” permite a observação do
universo em plena noite alentejana

Herdade Naveterra
Turismo no Espaço Rural / Hotel
Rural
Morada: Herdade Nave Baixo 7250-053 São Brás dos
Matos Alandroal Évora
Telefone: +351 268 434 061 Fax: +351 268 434 063
E-mail: naveterra.hrural@hotmail.com Website:
http://www.hotelnaveterra.com
Outras Informações:
Alojamento aderente à Rota Dark Sky Alqueva.

Caraterísticas e Serviços:
Piscina; Número de camas: 22; Número de quartos: 5; Quartos
duplos com casa de banho: 5; Quartos na casa principal: 5; Sala
de televisão vídeo; Ar condicionado central; Número de suites: 6;
Acesso à internet; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores; Restaurante; Bar;
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Acessos:
Parque de estacionamento; Autocarro;
Serviços e equipamentos no quarto:
Quarto com aquecimento; Televisão; Secador de cabelo; Ar
condicionado no quarto; Mini bar;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Instalacoes para
deficientes;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 08h30 - 10h00; Horário do room
service: 08h30 - 20h00;
Pagamentos:
Aceita cartoes de credito;

Herdade Naveterra – Hotel Rural, situa-se a 7 Km do Alandroal,
estrada nº373 no sentido Alandroal-Elvas, sendo de muito fácil
acesso.
Naveterra, inserido num espaço com 150ha, de pura natureza
alentejana convidam a caminhadas, passeios de bicicleta, e à
pesca desportiva na barragem existente, onde o sentimento de
paz e harmonia são uma constante.
A centralidade da sua localização, permite, num raio que varia
entre os 10 km e os 35 km, visitar Juromenha, Terena, Vila
Viçosa, Estremoz, Borba, Elvas, Badajoz, o que faz do Hotel
NaveTerra um bom ponto de partida para visitas nos arredores.
Pode também efetuar passeios de barco no maior lago da
Europa.
No concelho do Alandroal existem vários pontos de relevante
interesse turistico nomeadamente – a Rocha da Mina – um
santuário rupestre, pré-celta, dedicado ao culto do deus
Endovélico, a Rota do Giro, a Pedra Alçada, as Antas, a Igreja
Fortaleza da Boanova, os 3 Castelos do Concelho, o Palácio
Ducal e Capelas em Vila Viçosa. . .
A Herdade Naveterra, dispõe de 11 alojamentos, todos
equipados com ar condicionado, televisão LCD, Secador de
cabelo, ameneties de higiene, e todos dispõem de WC privativo.
Sendo 5 quartos duplos, com área média de 16 m2 , em que 3
deles, dispõem de uma varanda, com vista para o Pôr do sol,
piscina e lagoa e 6 magníficas suites, com frente para o jardim
contendo todo o equipamento dos quartos, mais lareira e minibar. A sua área é de 30 m2, aproximadamente.
Para lazer e relaxamento, dispomos de uma ampla sala com 120
m2, com música ambiente, uma sala de refeições com
capacidade para 30 lugares sentados, piscina com música
subaquática com fins terapeuticos.
Ao longo do ano a Herdade Navaterra proporciona várias
atividades, tais como : chi kung, yoga , meditação, thai chi,
cerimónia do chá, cursos de equitação alternativa, massagem,
etc.

Quinta Dias em Sonho
Turismo no Espaço Rural / Casas de
Campo
Morada: Rua dos Chancas - Aldeia de Marmelos
7200-013 Santiago Maior
Telefone: +351 268 497 051
E-mail: qds.quintadiasemsonho@gmail.com Website:
http://www.quintadiasemsonho.com
Outras Informações:
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Registo nº: 1407;
Caraterísticas e Serviços:
Sala de jogos; Piscina; Número de camas: 10; Número de
quartos: 5; Quartos duplos com casa de banho: 5; Quartos na
casa principal: 5; Sala de televisão vídeo; Ar condicionado
central; Aquecimento central; Acesso à internet;
Acessos:
Parque de estacionamento;
Serviços e equipamentos no quarto:
Secador de cabelo; Acesso Internet;
Horários:
Horário do pequeno almoço: 09h30 - 11h30;
Pagamentos:
Preço indicativo: $$$$ (>90€);
Em pleno concelho do Alandroal, cujo nome indica abundância
em aloendros, recordando-nos a lenda da Princesa Alandra com
D. João Peres de Aboim, Mordomo Mor d’El-Rei D. Afonso III,
conto que transporta um simbolismo de temperança, amor e
saudade do que perdura para além do tempo, a Quinta Dias em
Sonho inserida numa propriedade de 11 hectares de beleza
singular em qualquer estação do ano,é a proposta para uma
evasão perfeita, onde o conforto e a arte de bem-servir é o seu
cartão de visita.
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Contactos Úteis
Alentejo
Alandroal
Posto de Turismo - Alandroal

Posto de Turismo - Terena

Morada: Câmara Municipal do Alandroal Praça da
República 7250-116 Alandroal
Telefone: +351 268 440 045 Fax: +351 268 440 042

Morada: Rua Direita, 24

E-mail: pturismo.adl.dsscd@cm-alandroal.pt Website:
http://www.cm-alandroal.pt

7250-065 Terena

Telefone: +351 268 456 102
E-mail: pturismo.ter.dsscd@mail.telepac.pt

Horários:
Segunda a Sexta-feira: 08H30-12H30 | 13H30-16H30
Fim de Semana e Feriados 10H00-12H30 | 14H00-17H30
;
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Museus, Monumentos e Sítios
Alentejo
Alandroal
Castelo de Alandroal

Castelo de Terena

Morada: Largo da Matriz

Morada: Rua Direita - Terena

A grande Torre de Menagem domina o castelo e a vila; nesta

É formado por recinto amuralhado, com cubelos, Torre de

fortificação salientam-se a porta flanqueada por torres e um arco

Menagem e duas portas, uma flanqueada por torres.

em ferradura, de mármore da região. Bem próximo a igreja
paroquial de Nossa Senhora da Graça.

Santuário de Nossa Senhora da Assunção da Boa
Nova

Fortaleza de Juromenha

Morada: Boa Nova - Terena

Morada: Juromenha

Telefone: +351 26844101

As obras abaluartadas construídas durante a Guerra da

O Santuário de Nossa Senhora da Assunção da Boa Nova é uma

Restauração, fizeram descer as linhas defensivas até uma

igreja fortaleza em estilo gótico, um dos poucos neste género no

relativa proximidade do rio Gaudiana, linha fronteiriça natural.

país.

Das ruínas existentes destacam-se a antiga Câmara e a Casa do

Foi mandado construir no séc. XIV pela rainha D. Maria, esposa

Senado.

de Afonso XI de Castela e filha do rei português D. Afonso IV,
como cumprimento de um voto pela vitória contra os Mouros na
Batalha do Salado. Está classificado como Monumento Nacional.
A sua romaria, que se realiza no Domingo e Segunda-Feira de
Pascoela, é a mais antiga do Alentejo e está relacionada com as
"Cantigas de Santa Maria" de Afonso X.
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Restaurantes e Cafés
Alentejo
Alandroal
A Maria

Adega dos Ramalhos

Morada: Rua João de Deus, nº 12, 7250-142 Alandroal

Morada: Largo Major Roçadas, nº 2, 7250-113 Alandroal

Telefone: +351 268 431 143 / +351 963 945 937 / +351
960 188 984
E-mail: mariamonteiro20@hotmail.com Website:
http://restauranteamaria.com/

Telefone: + 351 268 449 490 e 961 648 971

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-16h00; 19h00-23h00
Encerra segunda-feira ao jantar;
Outras Informações:
Prato emblemático
Nascido com a casa e um dos seus mimos, o cozido de grão é
divinal. Muito rico, com as melhores carnes de porco e de vitela,
grão, feijão-verde, batata, cenoura e hortelã, com o caldo das
carnes, servido à parte.
Mais-valia
Ainda que respeitando sempre a sazonalidade dos produtos, que
é quando estão no seu esplendor, incluindo os mais raros, a
Maria faz tudo o que se lhe pede.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 80 pessoas;

O nome identifica um dos mais conhecidos restaurantes do
Alentejo, bem como a respetiva cozinheira. Tudo começou em
1993, quando Maria e Cândido Monteiro decidiram transformar
um antigo celeiro, encostado ao castelo do Alandroal, em
restaurante. O objetivo era atrair pessoas ao Alandroal,
oferecendo-lhes um espaço com instalações e cozinha
genuinamente alentejanas. E assim fizeram: um amigo local
ajudou a decorar a sala em forma de pátio alentejano com a
roupa estendida, a gaiola do passarinho, as fachadas das casas
com seus postigos, uma beleza; Maria apostou na cozinha
regional, com produtos da região, certificados, embora soubesse
fazer outras coisas, pois aprendeu com a mãe e com pai, que
fora cozinheiro na Índia.
A base é simples, com produtos dali, o azeite, a cebola, o alho, e
as ervas aromáticas: hortelã, poejo, salsa e coentros. O resultado
é surpreendente, como atesta o cozido de grão alentejano, prato
muito rico, saboroso e perfumado, talvez o ex-libris da casa e,
sem dúvida, uma criação de génio. Borrego à antiga, com perna
ou mão, num estufado em vinho branco; secretos estufados à
Maria, com arroz malandrinho e batatas às rodelas fritas em
azeite; perdiz estufada, também com um arroz divinal, que é
feito com o molho da caça; sopa de cação, com verdadeiro cação
e o toque exato dos coentros e do vinagre; bacalhau dourado,
que põe os espanhóis em fila; pezinhos de coentrada,
desossados, saborosíssimos; e muito mais, sempre com produtos
e culinária exemplares. A mesma mestria nos doces: fidalgo,
encharcada, sericá com Ameixa d’Elvas DOP, pão de rala,
toucinho do céu, bolo de chocolate húmido, entre outros. Muito
boa garrafeira com o melhor do Alentejo, sem esquecer os

E-mail: clarissembramalho@gmail.com
Horários e Reservas:
12h00-16h00; 19h00-22h00
Encerra terça-feira;
Outras Informações:
Prato emblemático
O cozido de grão pode ter mais fama, mas a sopa de peixe do rio
– Guadiana/Alqueva, ali ao lado –, que tem o poejo como aliado,
ganha em exotismo, e os grelhados de carnes produzidas na
região também disputam a primazia.
Mais-valia
A iniciativa do mês, que, em regra, respeita e promove produtos
sazonais – sopas, peixe do rio, cabrito, etc. –, constitui uma
oportunidade única para saborear as melhores e mais genuínas
iguarias regionais.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 60 pessoas;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes;

No piso térreo de um prédio antigo, junto da igreja de S.
Sebastião, no centro do Alandroal, há um restaurante muito
agradável com ambiente e gastronomia tipicamente alentejanos.
A decoração é singela, mas sugestiva: carroça com um “tino” em
cima, a evocar o transporte das uvas, na sala da entrada;
grandes talhas de barro, a lembrar como se fazia o vinho, na sala
principal; motivos relacionados com tauromaquia, na sala
reservada, a testemunhar a afición da família Ramalho. A Adega
dos Ramalhos preserva as memórias e divulga os sabores da sua
região.
Na cozinha não há artifícios, apenas bons produtos, de origem
local, e culinária simples, mas cuidada, que os valoriza. O pão
alentejano é delicioso, o queijo de ovelha do Alandroal também,
e o mesmo acontece com o presunto e o chouriço de porco
preto, os pimentos assados e os demais petiscos incluídos nas
entradas. Entre os pratos principais, o cozido de grão na abóbora
destaca-se – carne de porco de montado, farinheira branca e
preta, morcela, linguiça, grão, abóbora, batata, feijão-verde e
ervas aromáticas em singular harmonia de sabores e aromas –,
mas não lhe ficam atrás, nem a sopa de cação e a caldeta de
barbo, que rescendem a coentros e a poejos, respetivamente,
nem as migas com entrecosto e o ensopado de borrego, que são
intensos e saborosos. Os grelhados, em especial lagartinhos,
secretos e lombinhos de porco preto, espetada à alentejana,
picanha, naco de vitela, costeletas de borrego e bacalhau à
Ramalho convencem, atraindo cerca de metade dos pedidos.
Boa doçaria, de que são exemplos o pão de rala, o mel e noz e a
sericá com Ameixa d’Elvas DOP. Garrafeira basicamente
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vinhos das outras regiões do país. Serviço atento e simpático.

alentejana e bom vinho da casa, de produção local. Serviço
eficiente e simpático.

Restaurante da Herdade dos Barros
Morada: Herdade dos Barros, Terena - Alandroal Estrada
Nacional 255 7250-065 Terena
Telefone: +351 96 431 02 16 Fax: +351 268 459 262
E-mail: herdadedosbarros@gmail.com Website:
http://www.herdadedosbarros.com/
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00 - 15h00 / 19h00 - 23h00
Encerra: 2ª feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
A Herdade dos Barros é um empreendimento turístico que
comporta: café com esplanada, restaurante típico e
hospedagem. No nosso restaurante poderá encontrar toda a
variedade da cozinha típica, desde as Migas com Entrecosto até
às Perdizes Recheadas, passando pelos Secretos de Porco Preto
e pela Feijoada de Lebre. Caso aprecie, poderá acompanhar
todas estas iguarias ao sabor de um bom vinho alentejano. Para
terminar aconselha-se um doce típico, salientando-se a Siricaia
ou o Pão de Rala.
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Sugestões
Alentejo
Alandroal
O céu do Alqueva

Relaxar no Alqueva, o Grande Lago

Imaginemos um lugar onde nos sentimos cobertos por um
majestoso céu estrelado.

Para passar uns dias descontraídos e em boa companhia,
o Grande Lago em que se transformou a albufeira do
Alqueva é o pretexto perfeito para relaxar.

A sensação é indescritível e normalmente apenas possível de
forma artificial, num planetário, onde nos sentamos
confortavelmente para uma lição sobre as estrelas. Em Portugal,
temos a sorte de ter essa sensação ao ar livre.
No meio do Alentejo, o maravilhoso céu do Alqueva parece um
veludo escuro revestido por um imenso manto de estrelas. É
uma área protegida e certificada internacionalmente, registada
como uma reserva Dark Sky, ou “Starlight Tourism
Destination”, que se estende por uma área de cerca de 3000
quilómetros quadrados.
Tendo o lugar sido reconhecido como preferencial para
observação do céu, os municípios em redor do grande lago do
Alqueva – Alandroal, Reguengos de Monsaraz, Portel,
Mourão, Moura e Barrancos - juntaram-se num esforço para
preservar essa característica especial e, por isso, à noite, baixam
as luzes públicas ao mínimo para possibilitar um melhor usufruto
deste fenómeno da natureza.
Podemos observar a Ursa Maior, a Ursa Menor, a Cassiopeia e
uma grande diversidade de outras constelações, visíveis
consoante a estação do ano. Localizamos as representações dos
signos do Leão, Virgem e Balança, descobrimos Escorpião e
Sagitário e seguimos até ao misterioso Capricórnio, sem
esquecer o Cisne, a Águia e a Lira.
Identificamos a majestosa Via Láctea e contemplamos Aquário e
Peixes, Pégaso e Carneiro. Depois vemos Touro, que noite após
noite desafia o glorioso Orionte. E ainda há tempo para ver
Gémeos, a figura do Cocheiro e para eleger a nossa estrela
favorita.
A qualidade do céu no Alqueva permite a observação a olho
nu de um elevado número de objetos celestes. Mas para fazer
tudo na perfeição, o ideal é ter uns binóculos e um telescópio.
Mas se não os tivermos connosco, não há problema pois as
empresas que integram a Rota Dark Sky têm equipamento
disponível e estão preparadas para nos ensinar a ver o céu e a
identificar as estrelas.
Para além das unidades de alojamento e de restauração,
juntaram-se também à iniciativa empresas de animação turística
e guias com os quais se pode conhecer melhor a região através
de passeios pedestres, percursos de observação de fauna e flora,
canoagem, workshops de astrofotografia e outras atividades,
durante o dia ou mesmo à noite.
No meio da natureza, surpreendemo-nos com os sempre
misteriosos monumentos megalíticos como o Cromeleque do
Xerez, na envolvência do Convento da Orada, ou as antas e
menires que fazem parte de um percurso pelo património da
região, a que não pode faltar uma paragem na admirável aldeia
amuralhada de Monsaraz, onde as ruas e as casas são feitas de

Falamos de um dos maiores lagos artificiais da Europa,
construído sobre o Rio Guadiana. Tem uma albufeira de 250 km2
e abrange cinco concelhos do Alentejo, com muitos pontos de
interesse. Na margem direita, recebem-nos os castelos de
Juromenha, Alandroal, Terena, Monsaraz e Portel e, na
margem esquerda, Mourão e Moura são miradouros
privilegiados sobre este espelho de água.
O lago veio dar uma atmosfera surpreendente a esta região.
Onde antes havia campo, com oliveiras, sobreiros e azinheiras,
hoje vemos água e vida renovada, com ótimas condições para
atividades ao ar livre e para a prática de desportos náuticos
como a vela, o ski e wakeboard ou para passeios em canoa e
kayak, sempre tão revigorantes. Para os amantes das
caminhadas e da bicicleta, há percursos cursos sinalizados que
se podem fazer. São uma boa forma de descobrir costumes e
tradições e nos integrarmos com as populações locais.
É um bom sítio para fazer uma surpresa à família, para a levar
num passeio pelas estradas panorâmicas em redor do Alqueva
ou, melhor ainda, alugar um barco-casa e dormir debaixo de
estrelas. O que também é uma ideia a considerar para um fim-desemana romântico. Não podemos esquecer que estamos numa
região onde o céu foi considerado pela UNESCO uma reserva
para observação de estrelas. À noite, as luzes públicas são
reduzidas ao mínimo, para possibilitar as condições perfeitas
para ver o céu, mesmo para os mais astrónomos mais
principiantes.
Não podemos deixar de ir à nova Aldeia da Luz, a única
povoação submersa pelas águas da barragem que teve de ser
literalmente mudada de sítio. A propósito, foi criado um Museu,
em que grande parte do espólio é constituída por objetos dos
habitantes e onde todas as memórias da antiga aldeia ficaram
registadas.
Também a localidade de Monsaraz é incontornável. Uma vilamuseu medieval preservada, com muralhas e ruas de xisto que
encanta e surpreende. Muito próximo, na área do Convento da
Orada, o Cromeleque do Xerez, de forma quadrada, é uma visita
obrigatória.
Naturalmente, no Alqueva, como por todo o país, não é possível
resistirmos aos sabores da comida regional. Neste caso,
destacam-se as açordas, as migas, os pratos de carne de porco,
os enchidos e os vinhos do Alentejo.
No Grande lago, é fácil deixarmo-nos cativar pelo turismo rural
enquanto apreciamos os prazeres da vida simples do campo e
contemplamos a natureza em redor.
Informações Úteis
Para alugar um barco casa, fazer um passeio de barco, ou ver
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xisto.

quais as amarrações se tiver barco próprio, consulte a nossa
base de dados de Atividades.

Existem várias propostas para descobrir a região do Alqueva e o
Alentejo, mas a Rota Dark Sky é sem dúvida uma viagem de
surpresas e descobertas que se irá sempre recordar.

Informações Úteis

Toda a informação sobre a Reserva Dark Sky está disponível em
www.darkskyalqueva.com
Como Chegar

A partir de Évora, seguir pela N 254 até ao Redondo e ao
Alandroal ou pela N 256 para Reguengos de Monsaraz.
De Beja, seguir pelo IP2 até Portel ou seguir pela estrada N 260
até Serpa e depois pela N255 até Moura. Daí, apanhar a N 258,
para continuar até Barrancos.
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