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ENCONTRE-SE AQUI

Há tanto para fazer e tanto para descobrir.

Mas não tenha pressa.

Leve o seu tempo, desfrute de cada experiência e, de seguida, coma algo, 
possivelmente com um copo de vinho local.

A vida desenrola-se mais lentamente aqui, o que possibilita uma aventu-
ra de viagem perfeita.

Seja bem-vindo a uma viagem lenta – seja bem-vindo a uma viagem 
no Alentejo.

VOCÊ ESTÁ AQUI…

Evoramonte está convenientemente localizada no centro do melhor 
que o Alentejo tem para oferecer. Pode chegar facilmente aos pontos de 
interesse da região, desde Évora a Estremoz, do Norte ao Sul – e tudo o 
que há entre eles.

Visite as cidades fortificadas, os sítios megalíticos, a Capela dos Ossos, 
as fábricas de cortiça, as vinhas e os olivais privados ou faça passeios 
históricos, observação de aves, percursos de bicicleta, tapeçaria, cerâmi-
ca – ou não faça nada para além de relaxar e de apreciar as lindas vistas, 
o meio envolvente e os fantásticos pores-do-sol.

1. O QUE FAZER EM EVORAMONTE

• Visite o Castelo
• Ande pelas muralhas históricas com vistas de 360 graus
• Visite a loja de artesanato com uma grande variedade de produtos 

locais
• Veja mais de 60 pedras de rua únicas pintadas à mão nas pedras da 

calçada
• Assista ao lendário pôr do sol do terraço
• Observe os abutres grifos
• Faça um passeio guiado
• Relaxe no terraço, com uma refeição ligeira



3. A CIDADE DE ÉVORA
Uma catedral, um templo romano, 
uma capela de ossos! Uma praça. 
Dezenas de restaurantes. Festivais. 
Paisagens espetaculares em todas 
as direções. Há imenso nesta 
cidade de Património Mundial 
da UNESCO. Visite a cidade 
facilmente a partir do The Place 
em Evoramonte.

Veja todos estes lugares! Aproveite 
a ação e, em seguida, volte para 
aproveitar o pôr-do-sol mais 
pacífico e repositor de energias que 
há, para aproveitar tudo o que o 
amanhã tem para lhe oferecer.

4. A CIDADE DE MONSARAZ
A poucos quilómetros da fronteira 
espanhola, este é um ótimo lugar 
para almoçar ou jantar com 
uma vista incrível. E também 
uma boa maneira de passar uma 
tarde apreciando uma seleção de 
artesanato da área.

Não há carros na cidade para que 
se possa caminhar livremente nas 
ruas de pedra, visitando as lojas 
que vendem de tudo, desde tapetes 
a cerâmica, a têxteis e a alimentos 
locais.

2. A CIDADE DE ESTREMOZ 
Esta é uma cidade em que as melhores visitas serão ao Sábado, devido 
ao maravilhoso mercado que lá é realizado. Pode passar algumas 
horas a navegar pela variedade de antiguidades, ou concentrar-se na 
secção alimentar do mercado. Isto é o que torna a vida no Alentejo tão 
maravilhosa – a variedade de alimentos frescos que o farão desejar voltar 
aos tempos antigos antes dos supermercados existirem. Legumes frescos, 
presuntos curados, queijos, pães, bolos e até galinhas e coelhos se é o 
que procura. Faça questão de provar as iguarias locais parecidas com um 
donut vendidas numa carrinha a meio caminho da rua.

A cidade também possui bons restaurantes, supermercados, farmácias, 
bancos e todos os outros serviços de que pode precisar. Tudo servido 
com um café maravilhoso disponível nos vários cafés locais. E se lhe 
apetecer fazer uma caminhada, percorra as ruas de pedra até chegar ao 
topo da colina. A recompensa será uma visão fantástica sobre os vales 
em direção a Evoramonte, alguns locais realmente únicos para petiscar, e 
a satisfação de saber que o caminho para casa é sempre a descer.

5. CERÂMICA DE SÃO PEDRO 
DO CORVAL
Se está à procura de cerâmica 
cuidadosamente trabalhada, então 
temos uma aldeia inteira para si. Em 
São Pedro do Corval, quase todos os 
estabelecimentos estão envolvidos 
na fabricação e venda de cerâmica. 
Pode visitar as lojas durante toda a 
manhã - e até mesmo ver os artesãos 
a trabalhar. A cerâmica e os vasos que 
vê em todo o país costumam ser feitos 
aqui mesmo nesta pequena aldeia.

Dispõem agora de um centro para 
visitantes, no qual são exibidas 
amostras de várias das 22 lojas de 
cerâmica. Assim, pode fazer uma 
seleção segundo o seu gosto e escolher 
as lojas de artesanato que visitará.

6. TAPEÇARIA EN ARRAIOLOS
 
Às vezes pode encontrar um lugar 
onde são criados tapetes lindos e 
detalhados. Nós temos uma cidade 
inteira dedicada aos tapetes. Tapetes 
de lã e tapeçarias têm sido tecidos 
aqui desde o século XVI, e ainda 
hoje em dia são tecidos à mão. 
Poderá caminhar por aqui e ver se 
encontra alguma peça simplesmente 
perfeita para a sua casa. Passe a 
manhã a visitar as lojas, aproveite 
as vistas, disfrute de uma cerveja e 
de um almoço num dos cafés locais. 
Simplesmente perfeito.

7. VILA VIÇOSA
Grande parte desta vila foi construída com o mármore local. VILA 
VIÇOSA é conhecida como a «Princesa do Alentejo». Embora pequena, 
trata-se de uma das pérolas mais preciosas e encantadoras do Alentejo, 
uma «vila-museu» – conhecida como a «Vila do Mármore». 

Conta com uma praça cheia de laranjeiras, um palácio de mármore e um 
castelo. Foi outrora a sede da Casa de Bragança, cujos reis governaram 
Portugal até o país se tornar uma república. Pode fazer a visita guiada 
do palácio, caso queira, ou descer a rua principal, ladeada de laranjeiras, 
parando para relaxar num café.



8. PRODUÇÃO DE CORTIÇA
Cortiçarte - Art in Cork Lda.

Junto à Estrada, na Azaruja, encontrará uma fábrica de tratamento de 
cortiça. Pode entrar e ficar a conhecer a fundo o processo a que é subme-
tida a cortiça - como é tirada das árvores, como é feita a sua preparação, 
de que modo são feitas as rolhas e que outros produtos são feitos com 
recurso a cortiça.

De seguida pode explorar a loja, que oferece um excelente leque de pro-
dutos à base de cortiça. Na loja encontrará habitualmente o David, que é 
extremamente prestável. Ligue-lhe ou apareça espontaneamente.

 
David : +351967790218

9. AS PEDRAS MEGALÍTICAS
Esta zona abriga algumas das mais 
antigas pedras megalíticas. Como 
se pode ler no guia, as pedras do 
cromeleque dos Almendres são 
consideradas o melhor exemplo de 
estruturas neolíticas que permanecem 
na Península Ibérica. Felizmente, o 
governo local não fechou nem cercou 
as pedras e os visitantes podem passear 
por toda a área e até tocar nas pedras. 
Esta é uma abordagem amigável de 
gestão do património, uma vez que a 
entrada é grátis e o acesso às pedras 
megalíticas é totalmente isento de 
restrições espaciais ou temporais. Vá 
sozinho ou vá com um guia turístico - 
podemos recomendar-lhe um.

10. VISITA A UM OLIVAL E DEGUSTAÇÃO
Azeite Amor é Cego

Uma ótima visita e intimista, para além de ser muito interessante. O João 
é uma pessoa dedicada e apaixonada, e isso nota-se…

“Venha visitar-nos. Venha conhecer-nos. Descubra a história da quinta, 
aprenda acerca da oliveira galega (nativa de Portugal) e prove o nosso 
azeite virgem extra galega, apreciando as suas qualidades à sombra de 
um zambujeiro milenar.

A degustação local do azeite, junto do produtor, é a melhor forma de 
saber como é feito e ter confiança no que está a provar.

Tempo aproximado da visita: 75 minutos. No final, depois de provar, 
poderá adquirir o nosso azeite.”

+351 960 117 714
 joao.rosado@azeiteamorecego.pt

OBSERVAÇÃO DE AVES
Evoramonte é um ótimo sítio para passar alguns dias 
relaxantes se for um amante de pássaros e da vida 
selvagem e se gostar de explorar o lindo meio rural. 
Independentemente de ser novato, perito, fanático ou 
de estar algures no meio destes, o The Place em Evo-
ramonte é fantástico como base para explorar as aves 
do Alentejo. É adequado para excursões de um dia, de 
meio dia, de manhã cedo ou à noite – a par dos mais 
elevados padrões de alojamento e comida e vinhos 
fabulosos, garantimos-lhe que irá apreciar estas férias 
de observação de aves. Pode consultar mais infor-
mações AQUI

https://birdwatchinalentejo.com/our-tours/
jorgesafara@birdwatchinalentejo.com



11. Herdade dos Outeiros Altos
Apenas aberta ao fim-de-semana. 
Queira ligar à Fernanda e ao Jorge 
para combinar a visita.

Irão mostrar-lhe a sua adega, 
explicar o seu trabalho e 
mostrar-lhe o local onde é feito 
o processamento em barro 
tradicional

“Praticamos agricultura biológica 
em toda a exploração porque 
amamos a nossa Terra. Queremos 
que os nossos descendentes a 
aprendam a amar e tenham a 
oportunidade de nela habitar 
como nós tivemos.

Acreditamos, enquanto técnicos 
agrícolas, mas também como 
consumidores, que é possível 
produzir produtos de excelência, 
saudáveis e amigos do ambiente. 
Não usamos, por isso, pesticidas, 
herbicidas ou fertilizantes 
sintéticos, antibióticos ou 
hormonas de crescimento, nem 
quaisquer aditivos sintéticos nas 
nossas produções, que alterem 
a sua essência, princípio que 
estendemos à própria adega onde 
elaboramos os vinhos.”

Tel: +351966250063
https://herdadedosouteirosaltos.pt
fr@herdadedosouteirosaltos.pt

ADEGAS 
Existem 5 ou 6 excelentes adegas, todas elas a cerca de meia-hora de 
carro. Contudo, duas delas são bem diferentes e merecem uma visita.

Seguem-se outras vinhas nesta região que também estão abertas a visitas. 
Queira confirmar os horários pois podem sofrer alterações:

13. Herdade das Servas - https://herdadedasservas.com
Segunda a Domingo 10:00 às 19:00
Visitas: Inglês 11:45 e 16:30, Português 10:45 e 15:30

14. J Portugal Ramos - https://www.jportugalramos.com
Visite o site para marcar visitas, visitas guiadas e almoços.

15. Tiago Cabaço - http://tiagocabacowinery.com
Tel: +351 268 323 233
enoturismo@tiagocabacowinery.com
10:00 à 13:00, 14:00 às 18:00

12. Herdade do Freixo
Construída em profundidade, num 
total de 3 pisos abaixo da vinha, 
com uma arquitetura arrojada e 
inesperada, cumpre o propósito 
principal de não se sobrepor às 
fontes inspiradoras deste projeto, a 
Vinha e o seu Terroir, mas também 
contribuir para a redução das 
amplitudes térmicas durante o 
ano, promovendo a manutenção 
de uma temperatura estável, 
ideal para a adequada evolução 
dos vinhos com resultados na 
preservação de frescura e do 
equilíbrio.

Tel: +351266094830
http://www.herdadedofreixo.pt

A adega foi totalmente 
idealizada para potenciar as 
melhores características da uva 
e simultaneamente preservar a 
paisagem rural. É uma adega 
inovadora, desenhada com rigor 
técnico e estético, criada para ser 
discreta e recatada, numa posição 
servil para com a Vinha e os 300 
ha de puro Alentejo que a rodeiam.

Quis-se simultaneamente 
preservar o potencial da uva 
e respeitar o vinho durante a 
fermentação e estágio, e assim 
a utilização de bombas foi 
totalmente excluída em todo o 
percurso, sendo utilizada apenas 
a gravidade natural ao longo do 
processo produtivo.
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PASSEIOS A PÉ – ANDAR A MONTE

A VILA
Percurso dentro das muralhas do castelo, com alguma pontual saída do 
recinto para observação de algum fenómeno.Bastante acessível, percorre 
os principais pontos de interesse histórico e cultural da povoação com 
base nos quais contaremos a história de Evoramonte. Inclui visita à Torre 
e à Capela da Misericórdia (carece de marcação).

Dificuldade: fácil
Duração: 2 horas
Custo: 30 euros por pessoa

ERMIDAS
Evoramonte está rodeada de um grande número de ermidas.
Neste percurso propomo-nos mostrar algumas.

Tem algum grau de dificuldade devido aos desníveis que é preciso vencer 
tal como está desenhado. É no entanto possível efectuá-lo evitando estes 
grandes desníveis para visitantes com mobilidade mais reduzida.

Visitam-se 5 ermidas fora do castelo, Santa Margarida, São Sebastião, 
Santo Estêvão, Santa Rita e São Marcos assim como alguns poços de 
abastecimento à Vila no passado.

Decorre ao longo de antigas azinhagas ladeadas por oliveiras seculares 
em ambiente rural.

Dificuldade: média
Duração: 3 a 4 horas
Custo: 35 euros por pessoa

À VOLTA DO CASTELO
Neste percurso de dificuldade média percorremos as antigas azinhagas 
que levam aos poços e fontes à volta do castelo que serviam de 
abastecimento de água às suas gentes.

Aqui , uma vez mais caminha-se por entre muros de pedra ao longo de 
azinhagas, carreiros e veredas, lendas e paisagens deslumbrantes.

Dificuldade: média
Duração: 3 horas
Custo: 35 euros por pessoa

VISITA AO MONTADO
Neste percurso pretendemos levar os visitantes a conhecer o montado 
com toda a sua riqueza e biodiversidade. É um percurso de dificuldade 
média por caminhos que atravessam propriedades onde se podem 
observar belos exemplares de sobreiros, azinheiras e outras espécies 
próprias deste ecossistema. 

Dificuldade: média
Duração: 3 horas
Custo: 35 euros por pessoa

Para marcar um passeio, contacte a Matilde:
Tel: +351 967 916857
Email: geral@andaramonte.pt
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RESTAURANTES

EVORAMONTE
A pé – 10 mins

Café O Emigrante:  comida 
tradicional e simples com um 
serviço acolhedor. Na base da 
colina do castelo, na parte nova de 
Evora Monte.
Tel: +351 268 950 053

AZARUJA
Cerca de 10 min. de carro

Restaurante Bolas:  Um símbolo 
local – este restaurante tradicional 
é, desde há muitos anos, detido 
e explorado pela família Bolas. 
Excelente comida alentejana.  
(Fecha quarta-feira à tarde e 
quinta-feira)   
Tel: +351 266 977 338

ESTREMOZ
Cerca de 20 min. de carro

Gadanha Mercearia:  Excelente 
restaurante que oferece pratos 
regionais tradicionais com um 
ligeiro toque moderno. Fantástica 
garrafeira.
(Fecha segunda-feira e terça-feira)    
Tel: +351 268 333 262

Alecrim: Mais um agradável 
restaurante com versões 
atualizadas dos pratos locais – e 
com uma ampla seleção de vinhos.
(Fecha à quarta-feira)   
Tel: +351 268 324 189

Venda Azul:  Restaurante bastante 
tradicional e muito popular entre 
a população local. Ótimo serviço 
– tenha cuidado com as doses 
gigantes!
(Fecha ao domingo)   
Tel: +351 961 941 394

Howard’s Folly:  Uma adega/ bar 
/ restaurante recém-inaugurado, 
com uma decoração muito 
moderna e sofisticada.  Serve 
petiscos – a versão portuguesa das 
tapas.
(Fecha segunda-feira, terça-feira e 
quarta-feira)  
Tel: +351 268 332 151/964 197 644

ÉVORA tem uma escolha muito 
maior – se precisar de sugestões é 
só perguntar.

Esperamos voltar a vê-lo(a), e, se for esse o 
caso, por que não reservar diretamente através 

do endereço Vicki@evoramonte.com

www.evoramonte.com


