À VOLTA
DE BEJA
Cinco roteiros
para descobrir Beja
com vagar

Leia este QR CODE e viaje connosco!

À VOLTA DE BEJA convida-o a percorrer cinco histórias que Beja tem para contar. Dos mais de
dois mil e quinhentos anos de história da cidade, às paisagens deslumbrantes da grande planície
alentejana, são muitos os tesouros que resistem ao tempo e merecem ser descobertos.

COMO UTILIZAR ESTES ROTEIROS?
Oferecemos-lhes cinco sugestões de visita condensadas em dois dias que podem ser fruídas em
mais, ou combinadas, conforme lhe ditar o gosto e as preferências. Na capa, através do QR Code,
ou acedendo ao website visitebeja.pt poderá encontrar propostas complementares e contactos
para marcações ou informações.
Em alternativa poderá contactar o Posto de Turismo através do email turismo@cm-beja.pt ou do
número 284311913.
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À VOLTA
DO BARRO
E DA CAL

O barro que dá vida às talhas, a cal que dá luz às casas. É em torno destas duas matérias-primas
que o exortamos a descobrir Beja e os seus arredores. De Beringel, famoso centro oleiro de
Portugal, a Trigaches, aldeia conhecida pelos seus mármores, passando por outras aldeias brancas
do concelho, são muitos os motivos de interesse que o farão apaixonar pelo barro e pelas gentes
que o amassaram, e pela cal que pinta as casas de branco e faz resplandecer, ainda mais, este
nosso Alentejo.

1o DIA
MANHÃ
Aventure-se à descoberta do percurso Caminhos da Cal e das suas antigas paisagens (PR6 BJA)
Património do Alentejo e de Portugal, a cal é a pele das lindíssimas casas brancas. Aventure-se à sua
descoberta neste percurso pedestre onde para além da agradável paisagem, poderá visitar antigos
fornos de cal e descobrir a pedreira de Trigaches, de enorme antiguidade, já desativada.

Almoço
À hora de almoço deixe-se deliciar pelos pratos tradicionais e petiscos dos restaurantes e cafés de
Trigaches, São Brissos, Beringel ou São Matias.

TARDE
Visita a Beringel com paragem na oficina de olaria de António Mestre
Beringel, vila histórica da região que já foi sede de concelho, tem a
reputação de ter sido um dos mais importantes centros oleiros do país.
Hoje, infelizmente, já só encontramos uma olaria. É só uma, e só um
oleiro, mas vale por muitas. Encorajamos a visita a Beringel e à oficina
do Sr. António Mestre que terá toda a simpatia para lhe contar a história
do barro e das talhas que dele se formam.
Passeio pelas pitorescas aldeias de Mombeja, São Brissos e São Matias
Como complemento, ou em alternativa, aconselhamos uma visita às aldeias
de Mombeja, São Brissos e a São Matias, três pequenos aglomerados onde poderá descobrir
alguns pormenores da arquitectura tradicional alentejana.

2o DIA
MANHÃ
Atividades de ar livre na Barragem do Roxo
Esta barragem é um pequeno oásis que o convida a explorar a natureza em toda a plenitude.
Passeios de caiaque, atividades de orientação ou observação de aves são algumas das são algumas
das propostas que estarão ao seu dispor por marcação.

Almoço
Santa Vitória e Monte da Juliana, pertíssimo da aldeia de Mina da Juliana, são pequenos
aglomerados onde poderá provar alguns dos tesouros da nossa gastronomia regional.

TARDE
Visita aos Museus da Cidade de Beja
O barro foi desde os primórdios da humanidade sedentária a principal matéria-prima. Testemunhos
dos seus vários usos e das várias culturas que, até aos dias de hoje, o moldaram
podem ser encontrados por toda a cidade nos vários museus à sua disposição.
Tudo isto sem esquecer a arte azulejar que em Beja resplandece
nos museus, igrejas e nas suas ruas.
Passeio pelas ruas de Beja ao final da tarde
Em jeito de despedida, sugerimos percorrer as ruas de Beja sem deixar
de entrar em algumas das lojas de artesanato, ou, se acaso visitar Beja
a um sábado de manhã, espreitar o mercado de Santo Amaro.
De visita obrigatória são ainda as várias obras de arte pública de nomes
importantes como Jorge Vieira, Noémia Cruz, Vhils ou Bordalo II, e que
se encontram dispersas por toda a cidade.

À VOLTA
DO GUADIANA

À volta do Guadiana convida à descoberta de coordenadas menos conhecidas do tradicional
Alentejo. Com o grande rio do Sul e as suas águas irrigam-se as terras férteis, mas há muito
mais para contar. Estrada fluvial desde tempo imemoriais, o Guadiana oferece no concelho de
Beja a oportunidade de se embrenhar na natureza, com paisagens de copiosa beleza, e uma
biodiversidade única. Do peixe ao assento da tradicional cadeira alentejana são muitas as dádivas
deste rio. Inicie a sua navegação e venha descobrir, com vagar, este outro lado da região.

1o DIA
MANHÃ
Logo pela alvorada aventure-se a descer o rio Guadiana em caiaque
Que melhor sítio existirá para perceber o Guadiana do que navegando as suas águas? Venha
conhecer o “grande rio do Sul” e as maravilhas da sua orla num percurso entre a ponte do
Guadiana e a Azenha dos Machados.

Almoço
Com ou sem descida de rio o Parque de Merendas do Guadiana oferece uma oportunidade única
para um piquenique à beira rio. Leve consigo um cesto com produtos regionais preparado por
algumas das nossas mercearias.

TARDE
Oficina de Buinho – oferta Beja Experience
De seguida, pela tarde, venha aprender a entrelaçar o buinho, uma planta que nasce junto das
margens de cursos de água e dá corpo ao assento da tradicional cadeira alentejana. No Centro
Unesco, o mestre artesão Manuel Pica vai certamente entusiasmá-lo com
as suas técnicas e saberes ancestrais.
Passeio pelas ruas de Beja com paragem pelas suas lojas
Se sobrar tempo percorra Beja com a sua história milenar. Esta é uma
cidade que alberga imensos recantos que remetem para
o seu passado e onde também pode encontrar
lojas com artesanato e produtos regionais.

2o DIA
MANHÃ
Comece o seu dia com um percurso à volta das Azenhas e Fortins
do Guadiana (Percurso Pedestre PR1 BJA)
Aventure-se a descobrir as maravilhas do Guadiana, caminhando
ao longo das suas margens. A pé ou de bicicleta, bafejado
pela brisa fluvial, deixe-se encantar pelos seus velhos
moinhos de água e fortins de outros tempos.

Almoço
Recupere as suas energias num dos restaurantes das aldeias de Quintos e Salvada onde entre
outros pratos pode provar a achigã o famoso peixe que o Guadiana oferece. Grelhado ou nos
afamados caldos esta é uma oportunidade para se deixar encantar por este pescado de água doce.

TARDE
Relaxe na Praia Fluvial de Cinco Reis
Depois de dois dias de caminhadas e descidas de rio dificilmente encontrará melhor convite para
relaxar do que aquele proporcionado pelas areias e pelo pôr-do-sol fantástico da Praia Fluvial de
Cinco Reis.
Uma proposta alternativa: à descoberta do rio e de Baleizão
E se a praia não for uma prioridade, sugerimos que parta de carro e a pé à descoberta do Guadiana
ao entardecer a partir do antigo apeadeiro, da ponte e da sua maravilhosa vista. No regresso a
Beja sustenha o passo em Baleizão, e faça uma visita à oficina do Mestre Manuel Pica, artesão que
trabalha o buinho. Quem sabe se não leva consigo uma tradicional cadeira alentejana.

À VOLTA DO PÃO

Minha mãe amassa e diz / Pra dentro do coração, / Que só pode ser feliz / Quando os outros
também são.
Assim nos diz a quadra de António Simões, poeta bejense, que canta o pão e a vida, pois neste
luminoso recanto português um não existe sem o outro. O pão é a história do Alentejo, e o Alentejo
é parte da história do pão em Portugal. Tal como ontem, a fama deste nosso pão corre mundo pela
sua textura e sabor. Procure-o com este roteiro e descubra os segredos da sua história, do fabrico
e outras delícias feitas da sua massa.

1o DIA
MANHÃ
Pela manhã siga o rasto do pão através do percurso pedestre “Rota do Pão” (PR2 BJA)
Neste percurso linear, o famoso pão de cabeça alentejano convida não só ao deleite gastronómico,
mas também ao deslumbramento com a paisagem. Por campos onde se podem ainda observar
traços da outrora dominante produção cerealífera, esta rota termina no pitoresco lugar de Vale de
Rocins, onde ainda se confecciona pão como antigamente. E apresse-se, pois o forno acende-se
antes da aurora!

Almoço
Procure nas nossas aldeias ou na cidade de Beja as famosas açordas alentejanas.
São vários os restaurantes que as servem. Como não podemos
apontar todos eles, sugerimos que, mais uma vez,
parta à descoberta.

TARDE
Visita Guiada ao Moinho Grande de Beja
Outrora um grande guardião da paisagem cerealífera, o Moinho Grande de Beja é um livro aberto
com histórias de moleiros e décadas de velas a girar. Francisco Soares, o proprietário, guiá-lo-á
pelos saberes e segredos desta arte.
Passeio de Tuk Tuk e final de tarde na esplanada
Depois de uma viagem pelas antigas histórias da planície sugerimos que embarque num passeio
de Tuk Tuk descobrindo as nossas ruas cheias de histórias. Relaxe depois, ao cair da tarde, numa
das muitas esplanadas de Beja.

2o DIA
MANHÃ
Visita à Villa Romana de Pisões
A Villa Romana de Pisões, que tinha os cereais como principal cultura agrícola, é ponto de paragem
obrigatória para mergulhar na importantíssima história de Beja, à época conhecida por Pax Iulia, e
das suas terras no período romano.

Almoço
Já ouviu certamente falar das nossas migas. Na aldeia vizinha de Penedo Gordo ou em Beja são
vários os restaurantes que as fazem acompanhar outro ex libris da região, o porco alentejano. Mais
uma vez o pão que lhes dá gosto não desiludirá.

TARDE
Passeio pelas antigas ruas de Beja
Que melhor atividade para digerir a saborosa gastronomia
regional do que calcorrear as ruas do Centro Histórico de Beja?
Pelo caminho aconselhamos a fazer uma pequena paragem no Forno da Ti Bia Gadelha, o antigo
forno comunitário em Beja. Se o fizer ao final de tarde de sexta-feira poderá comprar um delicioso
pão.
Doçuras Bejenses
Já ouviu falar dos bolos da amassadura do pão? Percorra as ruas da cidade à procura dessas
simples maravilhas que podem ser encontradas em várias mercearias e padarias. Se quiser algo
mais doce, aconselhamos a requintada doçaria conventual.

À VOLTA DA BIODIVERSIDADE
DO MONTADO

O montado alentejano resplandece ainda como paraíso ecológico, à espera de ser vagarosamente
descoberto. Calcorreie os seus campos, prove as suas plantas silvestres e descanse, por fim, à
sombra das suas azinheiras e sobreiros. Estamos certos que se deixará encantar pela beleza deste
ecossistema, expressão de uma harmonia milenar entre homem e natureza.

1o DIA
MANHÃ
Parta à descoberta de preciosas zonas de montado percorrendo o percurso pedestre Pelos
Montes do Cantinho da Ribeira (PR3 BJA)
O montado é um ecossistema que merece ser apreciado com tempo. Parta à sua descoberta
percorrendo este percurso pedestre que sugere também uma visita pela história. Sítio de amargas,
mas simbólicas memórias, o Cantinho da Ribeira foi o local da famosa história passada nos anos
30, contada por Manuel da Fonseca no seu livro Seara de Vento, e por Sérgio Tréfaut no galardoado
filme Raiva.

Almoço
Deixe-se deliciar pelos pratos tradicionais e petiscos dos restaurantes e cafés de Trindade ou Santa
Clara do Louredo.

TARDE
Visita ao Museu Botânico do IPBEJA
O Museu Botânico tem como objectivo estudar as múltiplas
relações culturais que os humanos desenvolvem com
as plantas. Que melhor forma de perceber a planície
e o montado que nos rodeia do que através de uma
visita às suas coleções?
À descoberta de deliciosos chocolates
Aos gulosos recomendamos uma visita à loja Mestre Cacau, perto do Museu Botânico ou do
Parque da Cidade, onde entre outras delícias chocolateiras encontrará bombos com poejos e
cardo confitado.

20 DIA
MANHÃ
Observação de aves com guia especializado
E porque não conhecer algumas espécies que fazem parte desta enorme
biodiversidade? Guiados por especialistas, a observação de aves é uma atividade
de contemplação que nos faz imergir nos sons, aromas e texturas da natureza, aqui às portas de
Beja.
Passeio pelo Perímetro Florestal da Cabeça Gorda e Salvada
Com mais de 300 hectares esta mancha florestal é um abrigo precioso de biodiversidade, perfeito
para um passeio de BTT, uma caminhada, um piquenique, ou uma reflexão demorada.

Almoço
Poejos, catacuzes, espargos, carrasquinhas, tengarrinhas, são tantas as plantas silvestres que
podíamos nomear. Hoje menos presentes, durante anos foram humildes produtos da terra à mesa
de muitos alentejanos. Experimente encontrá-las em alguns restaurantes da Cabeça Gorda ou até
de Beja.

TARDE
À descoberta da biodiversidade do montado
Aventure-se pelo montado, e pelos seus recantos de biodiversidade, como o “bosque
mediterrânico”, numa viagem plena de descoberta com os especialistas e conservadores da
natureza mais dedicados.
Outra opção, será apenas passear por este vasto território num tour guiado que lhe dará a
conhecer alguns tesouros.

À VOLTA DA GRANDE
PLANÍCIE

Há poucos lugares como a planície de Beja, feitos de tanta lonjura e calmaria. Num passeio “por
esses campos fora”, como canta a moda, é possível encontrar rebanhos de ovelhas com os seus
pequenos borregos alimentando-se daquilo que a natureza lhes dá. É para este mundo que o
lançamos em busca da planície alentejana. Do alto céu ou da terra mais rasa é sempre bela a luz
que se oferece à visita, e se escutar as vozes dos grupos corais, deixar-se-á elevar ainda mais. Não
perca tempo, a planície é vasta e merece ser percorrida com vagar.

1o DIA
MANHÃ
Passeio de balão de ar quente
Um passeio de balão de ar quente sobre a planície. Poderá parecer um
sonho encantado, mas está ao seu alcance. Acredite em nós quando
dizemos que este Alentejo visto do céu ficará para sempre nas suas memórias.
Passeio a cavalo pelos campos de Beja
A trote, a galope ou numa charrete, de cabelos ao vento, explore a cavalo os campos de Beja na
área de Santa Vitória. Este é um desafio inesquecível de perfeita simbiose com a natureza.

Almoço
Deixe-se deliciar pelos pratos tradicionais e petiscos dos restaurantes de Albernoa ou já perto de
Beja nas aldeias de Neves e Porto Peles.

TARDE
Experimente participar numa oficina de Música Tradicional Alentejana ou assistir a ensaio de
Cante Alentejano
O Cante Alentejano é uma tradição viva reconhecida pela UNESCO, desde 2013, como Património
Cultural Imaterial da Humanidade. Fique a conhecer mais desta história e escute a voz dos nossos
grupos corais. Assista a um ensaio de um grupo tradicional, ou participe de uma oficina onde
poderá aprender a entoar algumas modas.
Visita a oficina de construção de violas na Trindade
O Mestre Cardoso e o seu filho são hábeis construtores de violas procurados por músicos de toda
a parte. Passe pela sua oficina, na aldeia de Trindade, e descubra o som maravilhoso da viola
campaniça, a nossa viola alentejana, entre outros cordofones que o encantarão.

2o DIA
MANHÃ
Comece o dia ao raiar da aurora calcorreando o percurso “Da planície à Ribeira de Terges” (PR4
BJA)
A beleza da planície tem o tamanho do seu vasto horizonte. Que melhor forma para a conhecer do
que através de uma caminhada por entre alguns dos mais secretos tesouros? Pode adequar o seu
tempo às várias etapas que lhe propomos.

Almoço
Se a vontade for permanecer pelas ruas de Beja, tem muito por onde escolher. Na Praça da
República ou nas Portas de Mértola, por exemplo, são vários os restaurantes, cafés e tascas
tradicionais que estarão sempre prontos para o receber.

TARDE
Oficina de Gastronomia Tradicional Alentejana
Venha aprender os segredos da cozinha tradicional
alentejana no local onde ela foi criada, pela voz
de quem a aprendeu com a mãe e com a avó.
A chefe Saudade guiá-lo-á pela variedade
de sabores de uma tradição gastronómica
marcada pela criatividade na transformação dos ingredientes que o campo nos dá.
Passeio pelos miradouros de Beja
Com vagar se vê ao longe, assim poderíamos dizer para explicar o efeito que o miradouro do
Terreirinho das Peças ou a vista a partir do cimo da Torre do Castelo de Beja terá no observador.

Beja dos museus e monumentos
Na sua estadia por Beja são vários museus e monumentos que o convidam à visita. Desde o
imponente e secular castelo, até ao Museu Regional, Igreja dos Prazeres, Igreja da Misericórdia
e Núcleo Museológico da Rua do Sembrano, passando por propostas de arte contemporânea no
Centro de Artes e Arqueologia ou no Museu Jorge Vieira, são muitas as coleções que o farão
apaixonar-se por vários tempos desta história com milhares de anos.
Se pretender ser acompanhado por um guia especializado nos seus passeios pela cidade ou
em visita ao Moinho Grande, contacte o Posto de Turismo e marque já a sua visita. A Câmara
Municipal de Beja tem ao seu dispor visitas guiadas regulares e uma bolsa de guias que o ajudarão
a descobrir as pequenas maravilhas do nosso património histórico.
Para mais informações, horários
e marcação de visitas guiadas: turismo@cm-beja.pt ou 284311913

Provas de vinhos e azeites em herdades do concelho
Em Beja encontramos das melhores unidades de enoturismo do país. Sugerimos
uma visita às adegas do concelho, onde pode provar, ficar a saber mais sobre
os modos de produção, as castas, as adegas e até participar nas vindimas.
O mesmo podemos dizer dos azeites. Hoje, encontramos por aqui azeites
de elevadíssima qualidade quase sempre associados aos produtores
de vinho/enoturismo. Provar azeite tornou-se uma prática habitual
e são várias as herdades do concelho que podem ser visitadas.
Para mais informações, horários
e marcação de visitas guiadas:
turismo@cm-beja.pt ou 284311913

Beja depois do entardecer
Independentemente do alojamento escolhido poderá sempre encontrar vários restaurantes e
cafés onde a comida regional, da mais tradicional à mais sofisticada, vai à mesa, seja na aldeia mais
próxima ou na cidade de Beja. Poderá ainda desfrutar das várias atividades culturais que a cidade
e o seu entorno oferecem regularmente em espaços como o Teatro Municipal Pax Julia, o Centro
Unesco para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, entre outros. Esteja atento às propostas.
Para mais informações consulte a nossa Agenda Cultural
Em alternativa poderá contactar o nosso Posto de Turismo através do número
284311913

Venha a Beja com vagar,
Há tantas histórias para escutar...

visitebeja.pt

