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Nossa Senhora das Neves
Sejam bem-vindos mais uma vez a esta nossa viagem pelo concelho de Beja.
Todos juntos, alunos, encarregados de educação e docentes, vamos explorar o que o nosso 
concelho tem para nos oferecer.
Desta vez a nossa paragem é em Nossa Senhora das Neves. Também te vamos dar a conhe-
cer um pouco sobre Porto Peles, que é conhecido pelos seus restaurantes.

Prepara-te, pois, vais precisar de prestar atenção a tudo o que preparámos para ti. Quando 
acabares de ler tudo, experimenta responder às perguntas que temos para ti. Podes aceder 
aqui  - Nossa Senhora das Neves.

No final deste documento , tens todas as soluções para que consigas descobrir se acertaste 
em tudo ou se tens de ler mais uma vez, desta vez com mais atenção. Como já é habitual, 
tens mais uma peça para juntares à tua coleção, desta vez vamos construir a Igreja Paroquial 
de Nossa Senhora das Neves. Tens também mais um desafio para ti! Tu e a tua família vão 
preparar uma receita deliciosa!

Do que estás à espera? Mãos à obra e não te esqueças de pedir aos teus pais para partilha-
rem os resultados através do Facebook ou Instagram e usando a hashtag #peloscamposde-
beja

https://app.wizer.me/preview/QOWX7W


Nossa Senhora das Neves é uma freguesia com 53,03 km² de área e 1.747 habitantes (2011). 
Localiza-se no centro do concelho, a 5 quilómetros de Beja e no eixo viário IP8 Beja-Espanha. 
É a freguesia do concelho de maior dispersão da população, a qual se distribui por diversos 
lugares, dos quais os mais importantes são: Neves, Vila Azedo, Porto Peles e Monte Padrão.
Nossa Senhora das Neves é caracterizada por ser uma freguesia constituída por um misto 
entre rural e urbano devido à proximidade territorial da cidade de Beja. Se por um lado 
os mais idosos assumem comportamentos e hábitos rurais tendo por base a tradição, por 
outro, os mais jovens assumem cada vez mais hábitos citadinos. Até há bem pouco tempo 



era formada por um aglomerado de casas térreas caiadas de branco. Hoje, a maioria da po-
pulação trabalha fora da terra, sobretudo em Beja, para onde muitos se deslocam em carro 
próprio.

Nas Neves existem pequenos comércios, uma drogaria, um supermercado, e vários cafés. 
Há ainda a escola primária e a igreja cuja história está intimamente ligada ao nome da povo-
ação, que em tempos idos era a freguesia que mais abastecia a cidade e os conventos com 
as suas numerosas hortas. As festas em honra de Nossa Senhora das Neves decorrem todos 
os anos num dos últimos fins-de-semana de Agosto.

Lenda, outro modo de contar
Segundo a lenda, os habitantes de um pequeno povoado, que existia naquele local, decidi-
ram construir num sítio previamente por eles escolhido, uma capela em honra da Virgem 
Maria. Marcaram o espaço e lançaram-se ao trabalho. Só que no dia seguinte todas as ferra-
mentas tinham desaparecido e encontravamse reunidas numa colina próxima. Julgando tra-
tar-se de uma brincadeira de mau gosto, foram buscá-las e recomeçaram o trabalho. Noutro 
dia, e nos dias que se seguiram, a cena repetiu-se sem que houvesse uma explicação lógica
para tal. A repetição deste insólito acontecimento levou a população a pensar que a Virgem 
não aceitava o lugar escolhido para a capela.
Ainda na dúvida acerca do local a eleger, repararam que começara a nevar no cimo da coli-
na, onde as ferramentas apareciam todos os dias. O sol brilhava e não havia uma nuvem no 
céu, mas o cimo da colina ficara todo coberto de uma espessa camada de neve. Ergueram aí 
a capela em honra de Nossa Senhora das Neves e assim surgiu o nome da aldeia.



Uma paragem em Porto Peles
Porto Peles é uma localidade pertencente à freguesia da Nossa Senhora das Neves e é um 
pequeno tesouro escondido.
Todo o viajante que ouvir amigos conhecedores da região a insistirem que jantem neste sítio 
de nome peculiar começa por estranhar o nome, depois a sua descrição. Durante o caminho 
até lá as dúvidas aumentam, pois a estrada apenas é acompanhada por vazio e negrume de 
baldios ao deus-dará.
Chegados ao local vemos uma dezena de casas aglomeradas e uma série de carros estacio-
nados à porta da frente das casas.
Percebemos então que há dois centros de encontro neste sítio inóspito. Os restaurantes “A 
Taberna” e “Toi Faróis”.



No primeiro podemos jantar numa sala que se assemelha a um compartimento familiar, 
acolhedor, onde o atendimento é personalizado e cuidado.
Aconselham-nos a experimentar quatro travessas que vão circulando entre bacalhau, polvo e 
vários tipos de carne, tudo acompanhado por vinho branco da casa. Depois a dona Francisca 
vem até à nossa mesa com travessas de sobremesas onde coloca grandes colheradas de 
mousse de amendoim ou arroz doce no nosso prato.
No segundo, apanhamos a particularidade de 80% das mesas estarem assinaladas como 
“reservadas”. Aqui ou reservamos mesa no dia anterior ou jogamos com a sorte. Mas qual 
o motivo desta procura? O local é indistinto comparado aos restaurantes de outras vilas 
portuguesas e quando o empregado se dirige a nós, em vez de nos trazer uma complexa 
ementa, apenas nos pergunta: «já sabem o que vai ser?» E quando respondemos com um: 
«o que é que tem?»
Em vez de ouvirmos um cardápio com vários nomes de vários pratos, é-nos enumerada 
uma dezena de partes do porco. Sorrimos, e percebemos então qual a vocação do sítio. 
Escolhemos um dos nomes que reconhecemos e passados quinze minutos chega-nos uma 
travessa com a carne grelhada, outra com salada de tomate e uma última com batatas fritas 
caseiras.
A carne é a joia da coroa e percebemos o porquê das pessoas se deslocarem até aqui. 
Contudo, o inesperado é a salada de tomate, que nos cria perplexidade por tratar-se de um 
prato sem nenhuma “magia” aparente e ser delicioso.



Soluções – Quizz Nossa Senhora das Neves

Outras informações.

Completa os espaços em branco com os termos indicados.
“Nossa Senhora das Neves é caraterizada por ser uma freguesia constituída por um misto entre o rural e 
urbano devido à proximidade territorial da cidade de Beja. Se por um lado os mais idosos assumem com-
portamentos e habitos rurais tendo por base a tradição, por outro, os mais jovens assumem cada vez mais 
habitos citadinos”.

Enumera alguns espaços comerciais e outros locais existentes nas Neves.
Pequenos comércios, uma drogaria, um supermercado, e vários cafés.
Escola primária e a igreja.

A história da igreja está intimamente ligada ao(s)...
b. nome da povoação.



Lenda, outro modo de contar

Encontra na sopa de letras as palavras da listagem.

Padroeira da aldeia

Identifica a padroeira representada na imagem, à qual se deve o nome da aldeia

Nossa Senhora das Neves



Porto Peles é um “pequeno tesouro escondido” conhecido...
c. pelos restaurantes.

Uma paragem em Porto Peles
Encontra na sopa de letras os nomes dos restaurantes de Porto Peles.



Para te ajudar a construir a Igreja Nossa senhora das Neves, clica na imagem.

https://youtu.be/4TFJ_NqwGEo








Desafio

Vamos brincar aos restaurantes! Tu e a tua família vão ser os chefs. Já ouviste falar de migas? Hoje 
vamos experimentar a fazer migas com carne de porco.
Pede ajuda a alguém da tua família para te ajudar nesta tarefa. Nesta receita, podes ajudar a partir 
o pão e a temperar a carne. Vai ser divertido!
Sabes que as migas são um prato tradicional do Alentejo? Como antigamente as pessoas viviam 
com menos recursos, tinham de aproveitar tudo o que conseguiam. O pão era um alimento que 
existia em quase todas as casas. Por isso, os pastores aproveitavam o pão duro para fazer as migas 
ou até a açorda.

Para fazeres as migas vais precisar dos seguintes ingredientes:
 - Pão do dia anterior;
 - Alguns dentes de alho;
 - Azeite;
 - Sal;
 - Água;
 - Carne de porco aos bocadinhos;
 - Pimentão (para tempero da carne)
 - Rodelas de Laranja (para decorar)

Preparação:
1- Tempere a carne a gosto.
2- Numa frigideira com azeite, frite a carne e reserve. Guarde a gordura que sobrou da fritura.
3- Parta o pão aos bocados, junte os alhos picados e sal.
4- De seguida, regue o pão com água a ferver e deixe absorver. Mexa o pão até ficar todo desfeito.
5- Colocar o pão na frigideira com a gordura da carne e dê voltas ao pão até ficar lourinho.
6- Acompanhe as migas com a carne frita e rodelas de laranja

         Bom Apetite!
(Receita retirada do livro de Maria do Céu Assunção Capela “Uma Vida a Cozinhar”)
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