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Património , G
Igreja do antigo Mosteiro de Jesus
Localização:
Rua Acácio Barradas 2, 2900-197 Setúbal
Contactos:
T: (+351) 265 537 890
E:dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.p

A Igreja do Antigo Convento de Jesus de Setúbal situa-se na
bela cidade de Setúbal, região de Lisboa, e é um dos grandes
tesouros da região, constituindo um dos principais monumentos do estilo Manuelino em Portugal, classificado como Monumento Nacional.
Património , €
Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal
Localização:
Av. Luísa Todi 162, 2900-451 Setúbal
Contactos:
T: (+351) 265 239 365
E: maeds@amrs.pt
www.maeds.amrs.pt

O acervo do museu integra duas vertentes: a arqueológica e
a etnográfica. Na vertente arqueológica o espólio integra
materiais oriundos de sítios arqueológicos pré-históricos,
desde o Paleolítico até à Idade do Ferro, e romanos. Na
vertente etnográfica, o museu apresenta materiais relacionados com as actividades da pesca, produção do sal, agrícola,
pecuária, fiação e tecelagem, artesanato rural e urbano e arte
popular.
-

Património , €
Museu do Barroco
Localização:
2900-308 Setúbal
Contactos:
T: (+351) 265 534 222
E: museu.setubal@mun-setubal.pt

O Museu do Barroco situa-se no centro histórico da cidade,
seu interior é decorado com painéis de azulejos barrocos
em tons de azul-cobalto, retratando o lazer e o quotidiano da
aristocracia, de que são exemplo as cenas de caça. Destacam-se, ainda, os tectos pintados setecentistas da sala do
Despacho e do Vestíbulo, o piso de tijoleira que alterna com
azulejos de figura avulsa, e a Capela totalmente forrada com
talha dourada.
-

Cultura, €
Museu do Trabalho Michel Giacometti
Localização:
Largo Defensores da Repúbica 2910-470 Setúbal
Contactos:
T: (+351) 265 537 880
E: museu.trabalho@mun-setubal.pt

O Museu do Trabalho Michel Giacometti é um museu
municipal, criado em Setúbal em 1987. Instalado na antiga
fábrica de conservas de peixe Perienes, este museu - que
em 1998 recebeu do Conselho da Europa uma menção
honrosa no Prémio Europeu de Museu do Ano - exibe
maquinaria industrial ligada às conservas de peixe e à litografia, mas também se podem ver alfaias agrícolas recolhidas
sob a direcção de Michel Giacometti.
-

Património , €
Castelo de Alcácer do Sal
Localização:
Rua do Município 1A, 7580-131 Alcácer do Sa
R. do Município 1A, 7580-131 Alcácer do Sal
Contactos:
T: (+351) 265 612 058
E: geral@m-alcacerdosal.pt

Erguido na mais alta colina da cidade de Alcácer do Sal, a imponente fortificação do Castelo e suas muralhas albergam hoje no
seu interior diversos edifícios de interesse, nomeadamente: a
Pousada D. Afonso II, a Cripta Arqueológica, a Igreja de Santa
Maria do Castelo e a estação arqueológica do Fórum Romano e
da área residencial.
Ciências G/€
Museu Oceanográfico
de Lanhoso
Localização:
Fortaleza de Sta Maria, Portinho da Arrábida, 2925-378 Azeitão
Contactos:
T: (+351) 265 009 982
E: museuoceanografico@gmail.com

O Museu Oceanográfico do Forte de Santa Maria da Arrábida
é composto por quatro salas: a Sala de Luiz Gonzaga do Nascimento, onde se encontra uma coleção de animais marinhos
conservados em líquido ou a seco; a Sala dos Aquários, com
aquários de água salgada com fauna e flora do litoral marinho
da Serra da Arrábida; a Sala de Exposições temáticas relacionadas com o litoral, a Serra e o rio Sado; e a Sala de Vídeo, com
videoteca
Cultura, €
Galeria Municipal do Antigo Banco de Portugal
Localização:
Av. Luísa Todi 119, 2900-584 Setúbal
Contactos:
T: (+351) 265 537 890
E: dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.p

Galeria Municipal do Banco de Portugal dispõ de um um
espólio que vale a pena conhecer e visitar. Da arte sacra à arte
contemporânea, da pintura à escultura, uma viagem por século
de luz e cor que admiramos com paixão.
Festas Anuais
Feira do Fumeiro: 09 Maio
Jazz no Parque: 28,29 e 30 de Junho
LX Music open Air: 05 Julho
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)
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Património, €
Castelo de Santiago do Cacém
Localização:
Rua Padre António Macedo 62, 7540-194 Santiago do Cacém
Contactos:
T: (+351) 269 826 696
E: dgpc@dgpc.pt
http://www.patrimoniocultural.gov.pt

Esta região foi habitada, pelo menos desde a ocupação
romana da península, a que se seguiram os visigodos e muçulmanos que terão construído a primeira fortificação ou melhorado a existente. Esta fortificação foi construída sobre uma
retangular, conservando ainda nas suas muralhas vestígios da
construção muçulmana, tem dez torres de que se destaca a
Torre de Menagem.
Património , €
Igreja Matriz de Santiago do Cacém
Localização:
7540-194 Santiago do Cacém
Contactos:
E: dgpc@dgpc.pt
http://www.patrimoniocultural.gov.pt

Fundação gótica do século XVIII da qual se conservam
numerosos vestígios, apesar da destruição sofrida pelo
terramoto de 1755 e da reconstrução posterior, que inverteu
a orientação do templo. Esta igreja guarda um notável relicário do Santo Lenho, peça que, segundo a tradição, foi oferecida pela princesa bizantina D. Vetácia. Deve ser visto também
o baixo-relevo gótico do século XIV, oferta da rainha Santa
Isabel a D. Vetácia , que representa um cavaleiro de Santiago
combatendo os Mouros.
Património, €
Quinta dos Olhos Bolidos
Localização:
7540-230 Santiago do Cacém
Contactos:
dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.pt

A Quinta dos Olhos Bolidos situa-se na freguesia de Santa
Cruz e data do século XVIII. É uma antiga quinta senhorial
que pertenceu ao bispo de Nanquim e ao seu sobrinho Frei
Bernardo Falcão Murzello (o autor das “Memórias da Antiga
Miróbriga”). O seu nome advém da grande abundância de
água, os «olhos de água», que suportam um extenso sistema
de rega que alimenta fontes, cascatas, repuxo e tanques, nos
jardins formais e dos pomares.
Património, G-€
Museu Municipal de Santiago do Cacém
Localização:
Praça do Município, Santiago do Cacém
Contactos:
T: (+351) 269 827 375
E: dgpc@dgpc.pt

Localizado na Praça do Município, frente aos paços do
Concelho, o Museu Municipal de Santiago do Cacém foi, ao
longo de décadas, aumentando as suas coleções e diversificando as temáticas. Do acervo do museu fazem parte peças
ligadas às artes decorativas, pintura, mobiliário, cerâmica,
escultura, têxteis, etnografia, arqueologia, numismática,
documentação e fotografia.
Património , G-€
Moinho Municipal da Quintinha
Localização:
7540-060 Santiago do Cacém
Contactos:
T: (+351) 964 174 982
E: dcl@cm-santiagocacem.pt
www.cm-santiagocacem.pt

Quem visita Santiago do Cacém, não deve perder a oportunidade de conhecer um dos poucos moinhos de vento ainda
em funcionamento em Portugal.
Desporto , G
Parque Urbano Rio de Figueira
Localização:
Santiago do Cacém 7540, Vila Nova de Santo André
Contactos:
T: (+351) 253 811 882
E: dcl@cm-santiagocacem.pt
www.cm-santiagocacem.pt

Numa antiga quinta pertencente aos conde de Avillez, foi criado
este parque urbano onde o lazer se funde com o reaproveitamento do património natural e arquitectónico. Disponibiliza
piscina, circuito de manutenção e vários campos de jogos.
Dispõe ainda de um jardim, parque de merendas e parque
infantil.
-

Património, G
Palácio e Tapada dos Condes de Avillez
Localização:
Rua Condes de Avillez, 7540 Vila Nova de Santo André
Contactos:
T: (+351) 269 829 409
E: dcl@cm-santiagocacem.pt
www.cm-santiagocacem.pt

A frontaria do edifício, a mais interessante orientação do
conjunto arquitectónico, apresenta uma divisão em dois
registos distintos, diferenciando-se o primeiro por possuir
várias janelas e portas escalonadas em torno de um corpo
central vertical (o espaço verticalista da porta principal),
enquanto o segundo se destaca por possuir várias janelas de
sacada, com gradeamento de ferro fundido. O conjunto termina com uma platibanda corrida, interrompida por um frontão
curvo onde se observa a pedra de armas dos Condes de
Avilez.
Festas Anuais
Festival Liberdade: 28 a 30 de Junho
11.º Passeio BTT Santiago – Lagoa: 30 de Junho
Santiago Style Weekend 2019: 19 e 20 de Julho
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)
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Património, G
Centro Internacional das Artes José de Guimarães
Localização:
Rua S. João de Deus, 19 - 7600 Aljustrel
Contactos:
T: (+351) 284 600 070
E: museu@mun-aljustrel.pt
www.mun-aljustrel.pt

O Museu Municipal de Aljustrel foi criado como instituição em
1999 e o seu Núcleo Rural de Ervidel foi aberto em abril de
2000. Possui duas coleções principais: uma coleção de
Etnografia, ligada ao mundo rural, com alfaias agrícolas para
trabalho da terra, de apicultura, de moagem, de armazenagem
e tratamento de cereais e ainda de materiais ligados à produção de vinho e azeite.
Património, G
Minas de Aljustrel
Localização:
015, Av. dos Algares, Aljustrel
Contactos:
T: (+351) 284 249 400
E: geral@mun-aljustrel.pt
www.mun-aljustrel.pt

A mineração em Aljustrel constitui indelevelmente parte
integrante e fundamental da história da freguesia e do
próprio concelho. Situadas na faixa piritosa ibérica, que se
estende desde a Serra da Caveira (Grândola) até às proximidades de Huelva (Sul de Espanha), as minas de Aljustrel e de
S. Domingos, constituíam, nos finais do séc. XIX e princípios
do séc. XX, os principais complexos mineiros de Portugal
-

Natureza, G
Museu Botânico de Beja
Localização:
Rua de Pedro Soares 42, 7800-295 Beja
Contactos:
T: (+351)284 323 351
E: museu@esab.ipbeja.pt

Pequeno museu botânico onde se podem ver diferentes
exposições ao longo do ano relacionadas com botânica
económica ou etnobotânica. Ficando assim a conhecer a
história dos usos das plantas, bem como, especiarias, fibras e
corantes, gomas, resinas, plantas aromáticas e medicinais,
oleaginosas, cereais, sementes e frutos exóticos, plantas
ornamentais e plantas psicoativas.
Cultura , G
Museu Jorge Vieira
Localização:
Rua do Touro 33, 7800-489 Beja
Contactos:
T: (+351) 284 311 920
www.cm-beja.pt

O Museu Jorge Vieira – Casa das Artes, é um museu de arte
contemporânea e situa-se no centro histórico da cidade.
Integra parte do espólio que o artista plástico Jorge Vieira
doou à Câmara Municipal de Beja. O espaço é composto
por um importante conjunto de esculturas, maquetas e
desenhos do artista que marcou a arte portuguesa no século
XX.
-

Cultura , €
Museu Regional de Beja
Localização:
Largo da Conceição 7800-131 Beja
Contactos:
T: (+351) 284 323 351
E: geral@museudebeja.pt
www.museuregionaldebeja.pt

O Museu Regional de Beja possui um vasto acervo patrimonial nomeadamente as coleções de Pintura, Arqueologia,
Azulejaria, Escultura, Ourivesaria, Cerâmica Utilitária,
Numismática Metrologia e Ferragens. Destaca-se o núcleo
de pintura que reúne obras produzidas em Portugal,
Espanha e Holanda, entre os séculos XV e XVIII, nomeadamente o Ecce Homo, S. Vicente (atribuído ao Mestre Vicente
Gil, da Escola de Coimbra), A Virgem da Rosa e quatro trabalhos do pintor português António Nogueira.
Património, G
Convento de São Francisco
Localização:
Rua Dom Nuno Alvares Pereira, 7801-901 Beja
Contactos:
T: (+351) 284 313 580
E: dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.p

O Convento de São Francisco está localizado fora das muralhas
medievais da cidade de Beja, junto à antiga estrada que ligava
Beja a Mértola, no Alentejo, Portugal. Este convento foi fundado
no século XIII, mas sofreu diversas alterações ao longo dos
séculos, pelo que mostra elementos de diferentes estilos arquitectónicos.
Religioso , G
Igreja da Misericórdia
Localização:
7800-396 Beja
Contactos:
T: (+351) 284 324 133
E: dgpc@dgpc.pt

No primeiro quartel do séc. XVI, o Duque de Beja Infante D.
Luis, filho de D. Manuel I, mandou construir no local um
edifício destinado a açougue da cidade. A grandiosidade do
projecto que estava a ser preparado fê-lo mudar de ideias,
resolvendo doar o espaço à Confraria da Misericórdia, efectuando-se então as alterações necessárias ao templo religioso. A
primitiva galilé, que foi depois adaptada a entrada da igreja,
constitui um exemplo único de arquitectura civil renascentista
em Portugal e é o principal motivo da visita.
Histórico , G-€
Núcleo Museológico do Sembrano
Localização:
R. do Sembrano, 7800-477 Beja
Contactos:
T: 964 934 162
www.cm-beja.pt

O Núcleo Museológico da Rua do Sembrano integra um
conjunto de estruturas arqueológicas, efectuadas entre 1980 e
1990, com vestígios desde a Pré-História até à Época Contemporânea. Os elementos mais antigos apontam para uma ocupação deste local que remonta à Idade do Cobre.

Festas Anuais
Desfiles e bailes de Carnaval: 05 de Março 2019
Feira do Campo Alentejano: 7,8 e 9 de Junho
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)
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Património , €
Casa da Inquisição - Centro Interativo da História Judaica
Localização:
Tv. do Quebra-Costas 7, 7200-175
Contactos:
T: (+351) 266 508 040
www.cm-reguengos-monsaraz.pt

O Centro Interativo da Casa da Inquisição, instalado nesse
edifício simbólico, dá a conhecer a memória judaica em
Monsaraz. Tem uma zona dedicada ao património e à história
de Monsaraz e diversas salas temáticas: “A Religião e o
Homem”, centrada nas chamadas Religiões do Livro (Cristianismo, Judaísmo e Islão); “O Judaísmo em Monsaraz”, um
espaço dedicado à história e à presença judaica.
Arte, €
Museu do Fresco
Localização:
Largo Dom Nuno Álvares Pereira 12, 7200-175
Contactos:
T: (+351) 927 997 316
E: cultura@cm-reguengos-monsaraz.pt
www.cm-reguengos-monsaraz.pt

O Museu do Fresco surge na sequência de uma profunda
remodelação do até aqui denominado Museu de Arte Sacra.
O espaço agora renovado contém um fresco único na
Europa, datado dos finais do século XV e alusivo à justiça
terrena e justiça celeste, como destaca o presidente da
camara municipal de Reguengos de Monsaraz.
-

Cultura ,G-€
Casa do Barro - Centro Interpretativo da Olaria
Localização:
R. do Jardim 32, 7200-132 Corval
Contactos:
T: (+351) 969 309 758
E: casadobarro@cm-reguengos-monsaraz.pt
www.cm-reguengos-monsaraz.pt

Na casa do Barro, encontrará pedaços da história desta
comunidade, uma vez que, contempla dois fornos de lenha
antigos, onde se cozia a louça de barro; encontrará também
um tino onde se coava o barro e rodas de oleiro com as suas
imponentes arquinas. A recuperação deste local permite
recriar o ciclo do barro – da terra ao produto final.
-

Religioso , G
Museu de Arte Sacra de Monsaraz
Localização:
Largo Dom Nuno Álvares Pereira 9, 7200-175
Contactos:
T: (+351) 266 508 040

O museu de arte sacra de Monsaraz ocupas a antiga Sala do
Tribunal em cujas paredes há uma preciosidade: um fresco
mural datado do século XIV alusivo à justiça terrena e à
justiça celeste. À volta desenvolve-se o espaço museológico
propriamente dito que compreende uma colecção de relicários, imagens sacras.
-

Religioso , €
Convento da Orada
Localização:
Monsaraz, 7200 Reguengos de Monsaraz
Contactos:
T: (+351) 251 410 100
E: fco@esg.pt
www.fundacaoconventodaorada.pt

Segundo a tradição local, este Convento está ligado a Dom
Nuno Alvares Pereira, uma vez que se acredita que ele orou
aqui antes das batalhas contra Castela. Actualmente, depois
de ser restaurado, o convento alberga um Hotel Rural e o
Museu Arqueológico, onde são organizadas numerosas exposições e eventos.oje propriedade privada ligada à produção
agrícola.
Cultura , €-€€
Torre do Esporão
Localização:
Herdade do Esporão, Reguengos de Monsaraz
Contactos:
T: (+351) 266 509 280

A Torre do Esporão é um dos pontos de visita obrigatória se
estás de passagem pelo município de Reguengos de Monsaraz.No piso inferior desta torre monumental encontra-se
instalado o Museu Arqueológico, no qual poderás contemplar
os achados encontrados no Esporão e algumas peças do povoado de Perdigões.
Festas Anuais
Festas de Santo António 2019: 12 a 16 de Junho
Festival do Caracol Campinho: 5,6 e 7 de Julho
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)
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Religioso, G
Sé de Évora
Localização:
Largo do Marquês de Marialva 7000-809 Évora
Contactos:
T: (+351) 266 759 330
E: geral@sedeevora.pt
www.evoracathedral.com

A Sé Catedral de Évora é considerada como a maior catedral
medieval portuguesa. Foi construída dos finais do século XIII
até inícios do século XIV no estilo gótico de transição, contendo alguns elementos romanos. É consagrada a Santa Maria,
sendo também conhecida como Catedral de Santa Maria. A
sua fachada de granito é flanqueada por duas grandes torres
encimadas por setas góticas, enquanto as paredes e os corredores são encimadas por ameias. A fachada ocidental é decorada com uma representação dos apóstolos.
Enoturismo, G
Convento das Maltezas
Localização:
7100-530 Estremoz
Contactos:
T: (+351)268 339 200
www.cm-estremoz.pt

O Convento das Maltezas, também conhecido como
Convento de São João da Penitência, é um dos edifícios que
deves visitar antes de subir para a zona alta de Estremoz. É
um convento fundado no século XVI por freiras da Ordem de
Malta, em cujo claustro exibe frescos dos séculos XVI e XVII
e uma singular fonte. Presume-se que o claustro é o mais
amplo de todos os conventos da cidade e tem uma arquitectura manuelina.
-

Religioso , €- €€
Capela dos Ossos
Localização:
Praça 1º de Maio 4, 7000-650 Évora
Contactos:
T: (+351) 266 704 521

Esta intrigante capela faz parte da Igreja Real de São Francisco. As suas paredes e pilares encontram-se revestidas por
cinco mil caveiras e milhares de ossos que estavam sepultados nos cemitérios da cidade. Ao fundo, numa das suas
paredes, aparecem esqueletos pendurados.
-

Ciências, €€- €€€
Museu de Ciência Viva de Estremoz
Localização:
Convento das Maltezas, 7100-513 Estremoz
Contactos:
T: (+351) 268 334 285
E: ccvestremoz@uevora.pt
www.estremoz.cienciaviva.pt

O Centro Ciência Viva de Estremoz, apresenta no seu
espaço exposições totalmente projectadas e criadas por
membros e colaboradores da sua equipa de trabalho.
Utilizando sempre temas ligados aos processos passados e
actuais da evolução do planeta, são apresentadas exposições de carácter permanente e temporário.
-

Patrimómio , G
Palácio de D. Manuel
Localização:
Rua 24 de Julho 1, 7000-650 Évora
Contactos:
T: (+351) 266 777 185
E: dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.pt

O Palácio de Dom Manuel, também conhecido como Palácio
Real de São Francisco ou Paço Real de Évora, foi mandado
construir por iniciativa do rei D. Afonso V de Portugal, tendo
as obras de construção começado por volta do ano 1468,
sendo que desde o início passou a ocupar parte das dependências do Convento de São Francisco.
-

Cultura, G
Universidade de Évora
Localização:
Largo dos Colegiais 2, 7000-812 Évora
Contactos:
T: (+351) 266 740 800
E: uevora@uevora.pt
www.uevora.pt

Foi fundada pelo Cardeal-Infante D. Henrique em 1559 e nela
exerceram o magistério ou viveram personagens da maior
projecção cultural e religiosa do mundo português. Monumentais são o claustro renascentista e a sala dos actos.A Universidade de Évora foi a segunda universidade a ser fundada em Portugal. Após a fundação da Universidade de Coimbra, em 1537,
fez-se sentir a necessidade de uma outra universidade que
servisse o sul do país.
-

Cultura , G
Museu Municipal de Estremoz
Localização:
Largo Dom Dinis, 7100-509 Estremoz
Contactos:
T: (+351) 268 339 219
E: museu.municipal@cm-estremoz.pt
www.cm-estremoz.pt

O Museu Municipal de Estremoz apresenta uma reconstrução
de uma casa tradicional alentejana e do artesanato característico da região. Neste museu contemplarás excelentes obras
de cerâmica dos séculos XVIII e XIX, trabalhos em cortiça,
chifre e madeira, e importantes peças de mobiliário da época,
pintadas à mão. Este museu também tem núcleos de arqueologia romana e medieval, azulejos e de arte sacra.
-

Património, €€
Palácio Cadaval
Localização:
7000-845 Évora
Contactos:
T: 967 979 763
E: info@palaciocadaval.com
www.palaciocadaval.com

O Palácio Cadaval é berço e propriedade da família dos
duques de Cadaval desde a sua fundação no século XIV até à
atualidade. Construído sobre a ruínas dum castelo mouro,
sujeito a intervenções ao longo dos séculos, resulta numa
combinação singular dos estilos mudéjar, gótico e manuelino.
Festas Anuais
Festival Fora da Casca: 05 de Julho
São João de Évora: 21 a 30 de Junho
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)
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Cultura, €
Animação Turistica, €-€€€€
Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino
Localização:
Rua da Figueira 9, 7300-231 Portalegre
Contactos:
T: (+351) 245 307 530
E: museu.tapecaria@cm-portalegre.pt
www.mtportalegre.pt

Museu dedicado à apresentação, conservação e estudo das
Tapeçarias de Portalegre. O nome Guy Fino homenageia a
pessoa que contribuiu ativamente para a integração de Portugal na lista dos grandes produtores internacionais de Tapeçaria. No piso térreo pode ver-se a história do processo de
manufatura das Tapeçarias de Portalegre e os seus processos
técnicos de execução; no piso superior estão obras exclusivas
de tapeçaria apresentadas de forma cronológica.
Património , G
Castelo de Portalegre
Localização:
Rua do Poe. José Régio 204, 7300-204 Portalegre
Contactos:
T: (+351) 245 307 535
E: museu.joseregio@cm-portalegre.pt
www.cm-portalegre.pt

Classificado como Monumento Nacional e na década de 60,
teve obras de restauro, a cargo da Direcção Geral de Monumentos e Edifícios, que além da reparação da fortaleza,
demoliu edifícios construídos junto às muralhas. Do castelo
medieval destaca-se Torre de Menagem, com dois pavimentos interiores cobertos por abóbadas, existem ainda três
torres, das doze que possuía inicialmente. No interior do
castelo funciona um museu, que mostra peças de armaria, do
século XV até à Primeira Guerra Mundial.
-

Património, €
Casa Museu José Régio
Localização:
Rua José Régio, Portalegre
Contactos:
T: (+351) 252 248 468
www.patrimoniocultural.gov.pt

O museu é distribuido em17 salas de exposição permanente
e por uma sala de reservas, em dois pisos. O espólio abrange
escultura, pintura, faiança, mobiliário, metais, têxteis, numismática/medalhística, registos, trabalhos pastoris (marcadores
de pão e bolos, cornas, polvorinhos, chavelhas e colheres) e
ferros forjados.
Além deste espólio, a Casa-Museu possui um variado acervo
literário dividido entre a própria casa, as reservas e o centro
de estudos.
-

Cultura, €
Museu Municipal de Portalegre
Localização:
Rua José Maria da Rosa, 7300-110 Portalegre
Contactos:
T: (+351) 245 302 544
E: museu.municipal@cm-portalegre.pt
www.cm-portalegre.pt

O Museu Municipal de Portalegre está instalado no edifício
do Seminário Diocesano, mandado construir pelo bispo D.
Frei Amador Arrais em finais do séc. XVI. Remodelado em
1765 pelo bispo D. João de Azevedo, cujo escudo de armas
vemos na fachada, mantém as características de uma casa
nobre setecentista. O espólio é constituído por peças de
arte sacra provenientes dos conventos de São Bernardo e
de Santa Clara, e pelas colecções particulares doadas ao
Museu.
Património , G-€
Palacio Amarelo
Localização:
Largo Cristovão Falcão, 7300-231 Portalegre
Contactos:
E: dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.p

Casa construída em meados do século XVII, sofreu várias
alterações ao longo dos séculos XVIII e XIX. Da construção
primitiva restam onze janelas com grades de ferro forjado. A
porta principal e a janela que a encima datam do século
XVIII. Nas esquinas do edifício podem ser observadas
pedras de armas dos habitantes da residência. De realçar
ainda o torreão quadrado e esquinado com telhado de
esteira e quatro janelas, do século XIX.
Religioso , €
Convento de Santa Clara
Localização:
R. de Elvas 54, 7300-126 Portalegre
Contactos:
T: (+351) dgpc@dgpc.pt
E: dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.p

O Convento de Santa Clara localiza-se na freguesia da Sé, na
cidade e concelho de Portalegre, distrito de mesmo nome, em
Portugal. Foi fundado em 1346 por D. Leonor Teles, esposa do
rei Fernando I de Portugal.
-

Património, G
Museu Municipal de Fotografia João Carpinteiro
Localização:
Largo Luís de Camões, 7350-001 Elvas
Contactos:
T: (+351) 268 636 470
E: fjcarpinteiro@iol.pt

O Museu Municipal da Fotografia é uma parceria entre a
Câmara Municipal de Elvas e a Fundação João Carpinteiro.
Nele podemos encontrar uma exposição sobre a história da
fotografia no mundo e em Elvas em particular, assim como uma
enorme coleção de máquinas fotográficas do Dr. João Carpinteiro, um laboratório para revelação, uma zona de tratamento
de peças e uma biblioteca, bem como um banco de imagens.
Um espaço singular, a visitar na cidade de Elvas.
Património, G
Forte de Nossa Senhora da Graça
Localização:
Forte de Nossa Senhora da Graça 7350 Elvas
Contactos:
E: (+351) forte.graca@cm-elvas.pt
www.fortegraca.aiaradc.org

Esplêndida e grandiosa construção da Praça de Elvas situada
numa grande elevação a Norte.Exemplo notável da arquitetura
militar do séc. XVIII e considerada por muitos historiadores
como uma das mais poderosas fortalezas abaluartadas do
mundo, o Forte da Graça ou de Lippe é ainda original pela sua
conceção e implantação.
Festas Anuais
Carnaval Portalegre: 3, 4 e 5 de Março
Festa de São João 22 a 24 de Junho
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)

