Igreja do Convento de S. António – Alter do Chão

ROTA DO BARROCO

ENTRE O MONTADO DE SOBRO E A ARTE BARROCA - Programa de 7 dias
A não perder: As peças de artesanato ancestral de Nisa, uma olaria com rendilhados de quartzo branco.
Dicas: Prove a doçaria regional, a sericaia com ameixa de Elvas, uma iguaria regional.
Dia 1 - 40 km
10h - Início de itinerário em Elvas, uma cidade-quartel, Património Mundial da Humanidade, com visita ao
Forte da Graça e ao Museu Militar, no Forte de Santa Luzia. Ainda em Elvas, conheça o castelo e explore a
cidade com circuito do património religioso de Elvas.
13h - Almoço regional. Em Campo Maior, visite a Capela dos Ossos, da igreja matriz e o Museu de Arte Sacra.
17h - Explore o Santuário de Nossa Senhora da Enxara, em Ouguela, Campo Maior.
20h - Jantar e alojamento em Campo Maior.
Dia 2 - 60 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Arronches, visite a igreja da Madalena e conheça a Fonte do
Vassalo, que apresenta o escudo de Portugal e dois painéis de azulejo retratando a vida rural e da fidalguia.
No topo da cidade, explore a antiga fortaleza medieval de Arronches.
13h - Almoço tradicional, com pratos típicos como sarapatel ou alhada de cação. Em Fronteira, visite o Centro
de Interpretação da Batalha de Atoleiros e descubra a igreja de Nossa Senhora da Atalaia.
16h - Ainda em Fronteira, em plena natureza, aventure-se pelo trilho pedestre ou de BTT na rota da Ribeira
Grande ou da Rota da Serra da Pena.
20h - Jantar e alojamento em Fronteira.

Dia 3 - 40 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Alter do Chão, visite a Casa do Álamo e passeie pelos seus jardins.
Descubra a Igreja do Convento de Santo António, um excelente exemplo do estilo barroco da região.
13h - Almoço local com especialidades regionais, em que se destacam o ensopado de borrego e o cabrito
assado. Já em Portalegre, visite o Museu da Tapeçaria de Portalegre Guy Fino e a Sé, onde se observa a torre
sineira e o trabalho da pedra dos pórticos na fachada, em estilo barroco.
17h - Fim de tarde no Parque Natural Serra de São Mamede, onde poderá desfrutar de um pôr do sol no
miradouro da Penha, onde se destacam a floresta de carvalho negral e o montado de azinho.
20h - Jantar e alojamento em Portalegre.
Dia 4 - 60 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Marvão, explore a região com percurso de birdwatching junto à
albufeira da barragem da Apartadura. Explore o castelo de Marvão e visite a igreja de Santa Maria, hoje o
Museu Municipal, onde se encontram peças arqueológicas e etnográficas da região.
13h - Almoço tradicional. Em Castelo de Vide, explore o centro da cidade percorrendo o circuito das fontes.
Em Meada, Castelo de Vide, descubra o menir mais alto na Península Ibérica, o menir da Meada e desfrute
do parque de merendas.
17h - Em Alpalhão, Nisa, conheça a escultura “Dedo de Deus”, junto à igreja matriz de Alpalhão, e explore o
centro da vila.
20h - Jantar e alojamento em Alpalhão.
Dia 5 - 80 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Nisa, desfrute de uma manhã de relaxamento num spa termal
local e visite o Museu do Bordado e do Barro.
13h - Almoço típico com prova de queijo de Nisa e enchidos regionais. No Gavião, descubra a capela do
Calvário e o Núcleo Museológico das Mantas e Tapeçarias de Belver.
17h - Em Ponte de Sor, conheça a fonte da vila e prove a especialidade regional, o bolo cigano.
20h - Jantar e alojamento em Ponte de Sor.
Dia 6 - 50 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Nas Galveias, Ponte de Sor, visite a capela do Senhor das Almas, onde
é possível visitar uma possível capela primitiva, hoje transformada em sacristia. Já em Avis, visite o castelo
de Avis, contruído pela Ordem de Avis. Aqui aproveite a ampla vista para a região e para o Parque Natural da
Serra de São Mamede.
13h - Almoço gastronómico local. Ainda em Avis, conheça a igreja e convento de São Bento e descubra a anta
da Herdade da Ordem.
17h - Ao final de tarde aventure-se com um passeio de barco à vela na albufeira da barragem do Maranhão.
20h - Jantar e alojamento em Sousel.
Dia 7 - 50 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Sousel, conheça a Rota Tons de Mármore e visite a igreja de Nossa
Senhora da Orada, com paredes cobertas por painéis de azulejos e púlpito de mármore de Estremoz. Esta
igreja foi erguida no local onde D. Nuno Álvares Pereira se teria recolhido em oração antes da Batalha dos
Atoleiros, em 1884.
13h - Almoço regional. Já em Elvas, cidade-quartel Património Mundial da UNESCO, não perca a oportunidade
de conhecer o Museu Militar no Forte de Santa Luzia, e de visitar o Palácio dos Coutinhos.
17h - Fim de itinerário com aula de hipismo, num centro hípico local.

Igreja matriz de Alpalhão - Nisa

