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ENQUADRAMENTO
O Gharb al-Ândalus era a parte mais ocidental do al-Ândalus, que corresponde a 
parte do atual território português.

Em 711, os muçulmanos atravessaram o estreito de Gibraltar e deram início à 
conquista da Península Ibérica, o al-Ândalus. O ocidente peninsular de influência 
mediterrânica, o Gharb al-Ândalus — corresponde aproximadamente aos limites da 
antiga Lusitânia — embora intensamente islamizado, não assumiu o protagonismo 
de outras regiões do al-Ândalus, resistindo sempre aos processos de centralização do 
califado de Córdova (Cordoba), ou posteriormente de Sevilha.

O Gharb incluía cinco territórios principais correspondentes ao termo de Coimbra, 
ao estuário do Tejo, ao Alto Alentejo, ao Baixo Alentejo e ao Algarve. Estes territórios 
estendiam-se ainda para as atuais Estremadura espanhola e Andaluzia Ocidental. 
Destacavam-se as cidades de Coimbra, Lisboa, Santarém, Silves, Mértola, Faro, 
Mérida e Badajoz.

O Gharb começou a perder terreno aquando da Reconquista, na qual os reis cristãos 
do norte da península, nomeadamente D. Afonso Henriques, começaram a conquistar 
o território para Sul. O fim do Gharb foi assinalado com a conquista do Algarve pelo 
rei D. Afonso III.

Os primeiros anos do século Vlll marcam o início da islamização do Sul de Portugal, 
o Gharb al-Andalus citado pelos geógrafos árabes.
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É a partir do séc. X que a literatura árabe nos deixa numerosos testemunhos da vida dos 
habitantes do al-Andalus. Constata-se, então, uma forte progressão da aculturação em favor 
do Islão e da civilização arábico-muçulmana. Simultaneamente, a arqueologia permite 
distinguir um aumento nítido do comércio inter-regional e internacional, em particular 
com outras regiões muçulmanas, através do Mediterrâneo. No início do séc. IX, apesar da 
raridade das fontes, apercebemo-nos de uma clara rutura entre a zona islamizada em volta 
da capital e as regiões periféricas; a região de Córdova conheceu, sobretudo na época de 
Abd al-Rahmãn II (822-852), um forte desenvolvimento, refletido nos testemunhos escritos 
que relatam a corte brilhante que rodeava o soberano. 

Nas províncias, no Garb al-Andalus em particular, a transformação foi mais penosa e 
demorada.

O percurso da islamização e da arabização, traçado no séc. IX, sob o impulso das elites 
árabes, berberes e muwalladun, estabeleceu-se profundamente nas cidades e campos do 
Gharb al-Ândalus no séc. X.

Sob o emirato omíada são as cidades importantes da Antiguidade que continuam a 
desempenhar o papel de capital: Mérida, Niebla, Faro, Beja, são cidades que aparecem nas 
relações de conquistas árabes e depois nas listas de governadores.

O impulso dado pelo século do califado de Córdova, prossegue em diversos campos. 
Os emires locais, descendentes de famílias de árabes notáveis, berberes ou muivalladim, 
dispondo de meios suficientes, reproduziram nas suas capitais os modelos da corte das 
villas-palácio de Córdova, Madinat al-Zahra, Madinat al-Zãhira. Os principais sítios 
escavados em Badajoz, Mértola ou Silves revelaram testemunhos ricos desta afiliação 
artística e cultural, transcendendo largamente as clivagens regionais.

O séc. XI foi igualmente uma das épocas mais brilhantes do sul de Portugal, deixando-nos 
um número considerável de escritores, tendo enriquecido o património da região. 

Fonte: Museu Nacional de Arqueologia

Ao contrário do que durante muitas décadas se afirmou, a islamização não foi um 
ato de conquista militar com a massiva invasão de milhares de árabes ou berberes, 
feita sobre as ruínas do Mundo Antigo. As velhas rotas comerciais do Mediterrâneo 
continuaram a ser trilhadas pelos descendentes já islamizados dos fenícios, gregos 
e bizantinos para quem este grande Mar Interior não tinha segredos. Em particular 
nestes territórios do Ocidente peninsular foram muito fortes os fenómenos de 
continuidade civilizacional e mesmo de uma certa autonomia política.

É certo que a islamização nunca teve, nas regiões do extremo ocidental da Península 
Ibérica, a exuberância das grandes cidades andaluzas. A ausência de peças 
arquitetónicas de notória monumentalidade, como a mesquita de Córdova ou a 
Giralda de Sevilha, contribuiu também para uma certa desvalorização dos cinco 
séculos e meio da História de Portugal que correspondem a este período.

A sul do Tejo, a conquista foi levada a efeito por Abd al-AzIz, no início do seu 
mandato, no seguimento da revolta dos Visigodos de Sevilha e Niebla em 713 e após 
a sua fuga para Beja, cidade mais importante do Alentejo. A conquista fez-se pela 
força, e os árabes e berberes que executaram esta expedição receberam uma parte das 
terras, fomentando um povoamento importante por parte dos invasores na região sul 
de Portugal, sobretudo no Algarve e na região de Beja e do Guadiana. 

Assim, a arabização e a islamização ao sul do Tejo iniciaram-se bastante cedo devido 
à ação imediata dos árabes e a uma escala menor, dos berberes na região. No entanto, 
os grupos cristãos (moçárabes) mantiveram-se numerosos e ativos nesta mesma 
zona, estendendo-se de Sevilha ao Cabo. A trasladação das relíquias de São Vicente 
para o cabo do mesmo nome no final do século VIII, suscitou uma peregrinação que, 
segundo o testemunho de al-Idrlsi (séc.XII), se torna a mais popular de al-Ândalus 
e foi mantida graças aos numerosos donativos oriundos dos moçárabes da região. 
Contudo, tal como no centro de Portugal, estes não desempenharam qualquer papel, 
ao contrário dos convertidos (muwalladim), provavelmente maioritários a partir do 
séc. X
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A HERANÇA
Depois de cinco séculos de presença muçulmana em Portugal, seria impensável 
supor que, além da nomenclatura de regiões, cidades e aldeias (Algarve, Ourém, 
Alcabideche) o Islão não deixou marcas na sociedade portuguesa. A primeira área de 
influência islamo-árabe é sem dúvida a língua portuguesa. Desde unidades de peso e 
medida, como arroba ou alqueire, até interjeições como arre!, a presença do árabe no 
nosso idioma é inegável.

Também não é possível ignorar o impacto da arte islâmica na arte e arquitetura 
portuguesas, sobretudo em artes decorativas como o azulejo ou a louça. O azulejo, 
aliás, é o legado islâmico em Portugal por excelência, sendo rapidamente adotado 
pela família real e pela Igreja.

Na arquitetura, em vez de uma influência direta na forma das construções, retém-se 
sobretudo a adoção das técnicas de construção, de funções e de volumes na elevação 
de edifícios, como se pode observar no castelo do Alandroal.

Além disto, convém também salientar a importância muçulmana em técnicas de 
pesca, agricultura e comércio. No entanto, à medida que a sociedade mediterrânica 
se desagrega em favor de um estilo de vida mais uniformizado, estas técnicas de 
sobrevivência vão desaparecendo.

A cultura popular do Gharb estava povoada de crenças, temores e superstições. A 
magia e os amuletos tinham assim um vasto campo de intervenção para garantir a 
proteção das pessoas, animais e bens. A entrada da casa era o local prioritário para 
a colocação de símbolos de proteção para afugentar espíritos maléficos. Ferraduras 
e Mãos-de-Fátima eram os mais populares. Também os alimentos eram protegidos, 
a começar pelas talhas, onde se conservava a água, e nas quais deviam estar escritas 

fórmulas apropriadas, como baraka (bênção) ou al-yumn (felicidade). Para afastar espíritos e 
animais indesejados eram utilizadas fumigações.  
A unha-de-cabra afastava víboras e serpentes, o açafrão ou a cânfora afugentava escorpiões.

A cerâmica, e no caso do Gharb, o vasilhame de cozinha, constitui o vestígio mais abundante 
da civilização islâmica.

Até metade do Século IX a cerâmica seguiu modelos e tradições autóctones, sem qualquer 
elemento decorativo ou morfológico que possa ser atribuído a oficinas orientais. Só em finais 
desse século, e devido à fixação em Córdova, junto da corte, de artistas e artesãos trazidos do 
Levante, surgiu no Ocidente uma nova produção cerâmica. Em algumas dezenas de anos, essa 
cerâmica conhecida por “verde e manganés” e inicialmente fabricada na cidade palatina de 
Madinat al-Zahra, passou a ser produzida em muitos outros centros oleiros do Ândalus. A sua 
decoração vidrada em “corda-seca” vai marcar o início de um longo e importante percurso 
técnico e estético na cerâmica ibérica, até ao seu apogeu na azulejaria do século XVI.

Os vestígios materiais da longa permanência muçulmana ficam aquém das expectativas, 
principalmente porque a política cristã de reconquista foi a de “terra arrasada”. Cada 
localidade retomada aos árabes era destruída e os objetos e construções queimados em 
fogueiras que ardiam durante dias.

Mas restaram alguns elementos que atestam este período da vida portuguesa, principalmente 
nas muralhas e castelos, bem como no traçado de ruelas e becos de algumas cidades do sul do 
país. 

Não restaram grandes monumentos, facto que se explica pela situação periférica do território 
português em relação aos grandes centros culturais islâmicos do sul da península.

Fonte: Museu Nacional de Arqueologia
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO

MICRO ROTA HALAL 
MUSLIM FRIENDLY BEJA
A cidade de Beja implanta-se num morro com 277m de altitude, dominando a vasta 
planície envolvente. O campo surge, assim, como uma fronteira natural entre a 
vida urbana e a vida rural. Esta realidade marca a vida deste povoado desde a sua 
fundação, algures na Idade do Ferro.

A cidade de Pax Julia terá sido fundada ou por Júlio César ou por Augusto.  
Foi capital do conventus Pacensis e administrou juridicamente uma das regiões que 
constituíam a província da Lusitânia.

A cidade é referida pelos autores árabes, não só pela sua importância, mas também 
pelos belos edifícios que possuía, assim como pelas vias grandes e bem conservadas 
que a ela levavam.

No entanto é a partir deste momento que a configuração da cidade sofrerá as mais 
profundas alterações: a sua forma ortogonal vai-se alterando e ganhando uma forma 
radial. Infelizmente da cidade muçulmana pouco sabemos: os vestígios são mínimos, 
encontrando-se, desta época, apenas uma ou outra inscrição funerária e alguns 
artefactos. A cidade entra em declínio sensivelmente a partir do século XI: não é 
mais o centro administrativo e religioso, perdendo prestígio a favor de cidades que 
ganhavam cada vez maior importância, como era o caso de Évora.  

Fonte: Câmara Municipal de Beja
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CASTELO DE BEJA
Fortificação medieval que é o monumento mais emblemático da cidade. A sua 
Torre de Menagem, com quase 40 metros de altura, é considerada por alguns 
autores como a torre militar mais alta do país.

O Castelo de Beja, nomeadamente a sua Torre de Menagem, é o monumento 
mais conhecido e emblemático da cidade. Trata-se de uma fortaleza gótica, cuja 
construção teve início no século XIII, logo após a conquista cristã da cidade, 
prolongando-se pelos séculos XIV e, possivelmente, XV.

Para além do castelo, são ainda visíveis as muralhas que, datando do mesmo 
período, cercavam a cidade medieval, restando vinte e oito torres e respetivos 
panos de muralha.

Influências estilísticas e construtivas árabes.


Largo Dr. Lima Faleiro, Beja
GPS: 38.01732, -7.86547
Tel : + 351 284 311 913
Email: turismo@cm-beja.pt
Site: https://cm-beja.pt/pt/menu/538/
castelo--posto-de-turismo.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/
Castelo-de-Beja-100696848404720/

 

Segunda-feira a Domingo
09h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00
Aberto o ano inteiro, exceto nos feriados 01/01, 
25/4, 01/05 e 25/12.

Com acesso a pessoas com mobilidade 
condicionada.
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CASA DO  
GOVERNADOR
Na praça de armas do Castelo encontra-se a Casa do Governador, edifício que 
sofreu profundas alterações nos finais da década de 30 por ação da DGEMN, no 
sentido de valorizar e conservar o Castelo de Beja.


Largo Dr. Lima Faleiro, Beja
GPS: 38.01732, -7.86547
Tel : + 351 284 311 913
Email: turismo@cm-beja.pt
Site: https://cm-beja.pt/pt/menu/538/
castelo--posto-de-turismo.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/
Castelo-de-Beja-100696848404720/

 

Segunda-feira a Domingo
09h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h15
Aberto o ano inteiro, exceto nos feriados 01/01, 
25/4, 01/05 e 25/12.

Com acesso a pessoas com mobilidade 
condicionada.
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IGREJA DE SANTO AMARO 
NÚCLEO VISIGÓTICO DO MUSEU 
REGIONAL DE BEJA

Uma das igrejas mais antigas da cidade de Beja, acolhe um projeto museológico que 
integra uma importante coleção do período visigótico.

A Igreja de Santo Amaro é uma das mais antigas da cidade de Beja, apontando 
muitos autores para uma fundação paleocristã deste templo; estudos mais recentes 
apontam para uma datação do século X, em plena época islâmica, construída pela 
comunidade moçárabe de Beja. A igreja foi sofrendo sucessivas remodelações ao 
longo do tempo, as quais vieram a dar origem ao actual edifício, dos séculos XV/XVI.

Na década de 90 do século passado, o monumento acolheu um projeto museológico 
relacionado com a época visigótica. 

É considerada, por alguns autores, como a coleção mais significativa do período 
visigótico em Portugal.

 
Largo de Santo Amaro, Beja
GPS: 38.017874, -7.866212
Site: https://cm-beja.pt/pt/menu/561/
igreja-de-santo-amaro.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/
museuregionaldebeja/



Terça-feira a domingo
10h às 12h30 e das 14h às 17h30
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ERMIDA  
DE SANTO ANDRÉ
Inserindo-se na tradição construtiva gótico-mudéjar, o templo poderá ter 
sido construído em finais do século XV ou princípios do XVI, eventualmente 
sob a ação mecenática de D. Manuel I. É um tipo de construção que encontra 
alguns paralelismos na região do Alentejo, consistindo em pequenos templos, 
construídos no exterior das muralhas das povoações.

A tradição refere que o templo terá sido fundado por D. Sancho I, quando da 
primeira conquista de Beja aos muçulmanos, em 1162. No entanto esta lenda não 
encontra fundamentação histórica, até porque a cidade e sua região só integraram 
definitivamente os domínios do reino de Portugal na década de 30 do século XIII.

 
Rua de Lisboa, 74, Beja
GPS: 38.020073, -7.870284
Site: https://cm-beja.pt/pt/menu/560/
ermida-de-santo-andre.aspx
Facebook: https://www.facebook.
com/pages/Ermida-de-Santo-
Andr%C3%A9/1196270357247186



Terça-feira a sábado 
10h às 13h

Visitas mediante marcação prévia.
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CONVENTO  
DE S  FRANCISCO 
e CAPELA DOS 
TÚMULOS
É de fundação franciscana, remontando ao século XIII. Existe um documento, 
datado de 1286, em que um conjunto de autoridades e personalidades de Beja 
solicitam ao rei D. Dinis autorização para convidarem os monges de S. Francisco 
a instalarem-se em Beja, tendo a autorização sido concedida e os monges aceite o 
convite. As obras prolongaram-se para além de 1348.

Do edifício medieval resta a chamada Sala dos Túmulos, erguida no século XV, 
importante exemplar da arquitetura gótica em Portugal. O claustro é manuelino, 
do século XVI, tal como a sala do capítulo e o refeitório, e a igreja de finais do 
século XVII, princípios do XVIII.

 
Rua de Lisboa, 74, Beja
GPS: 38.012865, -7.860709
Site: https://cm-beja.pt/pt/menu/564/
convento-de-s-francisco--capela-dos-
tumulos.aspx



Segunda-feira a domingo

11

BEJA



Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO

ATRATIVOS TURÍSTICOS

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

NÚCLEO 
MUSEOLÓGICO DA 
RUA DO SEMBRANO
Integra um conjunto de estruturas arqueológicas, visíveis através de um 
pavimento em vidro de grande dimensão, que, juntamente com uma exposição dos 
materiais arqueológicos recolhidos quando das escavações, possibilita uma viagem 
através dos cerca de 2.500 anos de história da cidade de Beja. Possui também uma 
exposição com materiais arqueológicos encontrados no âmbito da implementação 
do projeto de Alqueva, que integra alguns dos objetos mais significativos da 
arqueologia portuguesa, reconhecidos a nível nacional e internacional. Junto da 
entrada do edifício pode ser admirado um painel de azulejos da autoria do artista 
plástico Rogério Ribeiro.

 
Rua do Sembrano, Beja
GPS: 38.013472, -7.863972
Tel : + 351 964 934 162
Email: museusembrano@cm-beja.pt
https://cm-beja.pt/pt/menu/421/nucleo-
museologico-da-rua-do-sembrano.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/
pages/N%C3%BAcleo-Museol%C3%B3gico-
da-Rua-do-Sembrano/677234769047768



Terça-feira a sábado 
10h às 13h

Visitas mediante marcação prévia.
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MUSEU JORGE  
VIEIRA – CASA  
DAS ARTES
Núcleo museológico dedicado à arte contemporânea, albergando parte do 
espólio de um dos mais significativos escultores portugueses do século XX, Jorge 
Vieira. 

Para além de uma exposição permanente, o Museu organiza exposições 
temporárias temáticas, no domínio da arte contemporânea.

 
Casa do Governador, 
Largo Dr. Lima Faleiro, Beja
GPS: 38.017222, -7.865306
Tel : + 351 284 311 913
Email: museujorgevieira@cm-beja.pt
Site: https://cm-beja.pt/pt/menu/548/
museu-jorge-vieira--casa-das-artes.aspx
Facebook: https://www.facebook.
com/pages/Museu-Jorge-
Vieira/146397858762532

 

Terça-feira a Domingo
09h30h às 12h30 e das 14h às 18h
Encerra à 2ª feira e nos dias 
1/01, 25/04, 1/05 e 25/12

Entrada gratuita.
Com acesso a pessoas com mobilidade 
condicionada.
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO

ATRATIVOS TURÍSTICOS

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

VILLA ROMANA  
DE PISÕES
A Villa Romana de Pisões foi acidentalmente descoberta em Fevereiro de 1967, 
no decurso de trabalhos agrícolas, tendo as escavações arqueológicas então 
iniciadas revelado uma villa de grande interesse do ponto de vista do património 
histórico. Subsistem, no Alentejo, inúmeros testemunhos arqueológicos destas 
estruturas agrárias romanas, designadas por villae, que caraterizam um tipo de 
ocupação e exploração agrícola do território. Em Pisões é possível observar a 
pars urbana (residência dos proprietários da exploração agrícola), a qual possui 
algumas componentes em excelente estado de conservação, como os mosaicos 
dos pavimentos de algumas dependências, o hipocausto (sistema de calefação) 
do complexo termal e a natatio (piscina) em frente da residência.

 
Villa Romana de Pisões, Herdade de 
Almagrassa, Penedo Gordo, Beja
GPS: 37.99760, -7.94918
Tel : + 351 266 740 875
Email: divcom@uevora.pt; visitas@uevora.pt
Site: https://cm-beja.pt/pt/menu/423/
villa-romana-de-pisoes.aspx
Facebook: https://www.facebook.com/
villa.romana.pisoes/



Mediante marcação prévia.
Sem acesso a pessoas com mobilidade 
condicionada.
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO

ATRATIVOS TURÍSTICOS

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

PORTAS DE ÉVORA  
e ARCO ROMANO
Atualmente integrado no castelo medieval, no exterior da alcáçova, este arco 
sofreu algumas vicissitudes ao longo dos séculos. Há autores que apontam a 
sua edificação entre os séculos III e IV d.C., integrado nas muralhas romanas e 
correspondendo a uma das portas de entrada na cidade, tendo sido demolido 
no século XVI. É referido o ano 1938 como data da sua reconstrução, com os 
vestígios que subsistiam integrados em edifícios entretanto demolidos.

É também conhecido por ‘Portas de Évora’ e encontra-se classificado como 
Monumento Nacional desde 1910.


R. Dom Dinis 1, Beja
GPS: 38.01714, -7.86548
Tel : + 351 284 311 913
Email: turismo@cm-beja.pt
Site: https://cm-beja.pt/pt/menu/577/
arco-romano--portas-de-evora.aspx

15

BEJA



Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO

ATRATIVOS TURÍSTICOS

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

RUÍNAS ROMANAS  
DE SÃO CUCUFATE   
NÚCLEO MUSEULÓGICO

As ruínas arqueológicas encontram-se em local pouco elevado, mas dominando 
visualmente a paisagem a sul, até Beja.

As suas origens estão associadas à época romana, altura em que foi instalada uma 
villa no centro de uma exploração agrícola. No entanto, acredita-se que a sua 
ocupação inicial remonta à Idade de Ferro. Por volta de finais do IV milénio, já os 
nossos antepassados do neolítico final tinham escolhido aquele local de habitat, 
talvez temporário, uma vez que não foi encontrada qualquer estrutura associada aos 
materiais arqueológicos dessa época.

As paredes gastas de São Cucufate guardam segredos que ainda estão por desvendar. 
Guardião da planície, abençoa e enche de orgulho as gentes da região.

 
Vila de Frades, a cerca de 25 quilómetros de Beja
GPS: 38.22371, -7.84484
Site: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/
patrimonio/itinerarios/alentejo-algarve/04/
Facebook: https://www.facebook.com/villa.sao.
cucufate/



Inverno (16 setembro - 30 abril)
Ter: 14h às 17h / Qua-Dom: 10h às 13h e das 14h 
às 17h30
Verão (2 maio - 15 setembro)
Ter: 14h30 às 18h30 / Qua-Dom: 10h à s12h30 e 
das 14h30 às 18h30
Encerra à Segunda-feira e terça-feira de manhã.
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO 

RESTAURANTES

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

RESTAURANTE  
ESPELHO D’ÁGUA

 
Rua de Lisboa, Parque da Cidade, Beja 
GPS: 38.02546, -7.87514
Tel : + 351 284 325 103
Email: espelho_dagua@sapo.pt
Facebook: https://www.facebook.com/
espelhodagua.restaurantebeja



Encerra à segunda-feira e domingo ao jantar.
Tem wi-fi grátis.

Um maravilhoso estabelecimento 
com vista sobre um lago, onde 
pode desfrutar de uma excelente 
refeição.
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO 

RESTAURANTES

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

CERVEJARIA 
PORTUGALO
 
Largo de São João, 5, Beja 
GPS: 38.01373, -7.86393
Tel : + 351 961 345 592
Email: espelho_dagua@sapo.pt
Site: http://cervejariaportugalo.pt/site/
Facebook: https://www.facebook.com/
espelhodagua.restaurantebeja



Encerra à terça-feira.
Serviço de esplanada.
Tem wi-fi grátis.

Bar e restaurante de tapas, 
onde pode encontrar excelentes 
petiscos, cervejas artesanais, 
cocktails, concertos, jantares 
árabes, num ambiente agradável. 
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO

ALOJAMENTOS

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

CASA DO ROXO
Turismo no Espaço Rural na modalidade Casa de Campo, localizada na Aldeia 
Mina da Juliana a 200 mts da Barragem do Roxo e a 20 kms de Beja. Dispõe de um 
jardim e uma piscina exterior. Poderá desfrutar de uma bebida no bar no local. É 
providenciado o uso gratuito de bicicletas na propriedade e a área é popular para 
ciclismo e canoagem. 

A Casa do Roxo é uma casa de campo que se destaca por ser um retiro ideal para 
fugir da cidade. Na propriedade está um salão onde é servido o pequeno-almoço, 
com produtos regionais. A decoração é tipicamente alentejana e o ambiente é 
minimalista, de modo a transmitir uma sensação de paz. A piscina exterior e o bar são 
atrações suficientes para visitar a Casa do Roxo. Podem-se fazer caminhadas, trilhos 
com bicicleta ou uma sessão de canoagem na albufeira da Barragem do Roxo. Existe 
estacionamento privado e gratuito no local. O acesso Wi-Fi é gratuito.

 
Rua Grande, Nº 41, Santa Vitória, Beja 
GPS: 37.953942, -8.043542
Tel : + 351 934 467 862

A Casa do Roxo é uma casa de 
campo que se destaca por ser um 
retiro ideal para fugir da cidade. 

Email: casadoroxo@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/casadoroxo/
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO

ALOJAMENTOS

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

CASA DO ZUCA
A Casa do Zuca é um novo Alojamento Local, localizado em Beringel, no coração do 
Alentejo.

Bem localizado, dista 10 minutos do Aeroporto de Beja, 15 minutos da cidade de Beja 
e, brevemente, a 10 minutos da Praia Fluvial 5 Reis.

Remodelada recentemente, pretendemos realçar o que o nosso Alentejo tem de bom 
desde as paisagens magnificas, os passeios pedestres, a gastronomia, a enologia e a 
natureza. 

O acesso Wi-Fi é gratuito.

 
Rua da Estrada Nova, 81, Beringel
GPS: 38.09008, -7.98861
Tel : + 351 927 330 230

Remodelada recentemente, 
pretendemos realçar o que o nosso 
Alentejo tem de bom desde as 
paisagens magnificas, os passeios 
pedestres, a gastronomia, a 
enologia e a natureza. 

Email: barrosdozuca@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/casadozuca/
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO 

INFORMAÇÕES 
ÚTEIS

 

Posto de Turismo

Castelo Largo Dr. Lima Faleiro 284 311 913

turismo@cm-beja.pt 

Número Nacional de Socorro: 112

Bombeiros Voluntários de Beja: 284 311 660

Polícia de Segurança Pública – Beja: 284 313 150

Guarda Nacional Republicana – Beja : 284 325 690
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO

MICRO ROTA HALAL 
MUSLIM FRIENDLY 
MÉRTOLA
VILA MUSEU
Por todo o concelho abundam provas de um povoamento precoce, os primeiros 
vestígios remontam ao Neolítico, há cinco mil anos atrás. A Mértola, chegam Iberos, 
Fenícios, Gregos e Cartagineses, numa ocupação que tinha por mote o controlo das 
rotas comerciais.  
A romanização de Mértola deu-se ao longo do séc. II a.C., com a ocupação efetiva do 
território, a verificar-se na segunda metade desse século.

Designada de Iulia Myrtilis ou Myrtilis Iulia, a cidade assume a importância da sua 
atividade comercial. Na Antiguidade Tardia, Myrtilis manteve a sua importância 
económica e a sua vocação mercantil.

Chegam os primeiros evangelizadores cristãos e na arquitetura religiosa o período 
testemunha a edificação das primeiras construções cristãs de que é exemplo a Basílica 
Paleocristã do Rossio do Carmo. As convulsões militares que abalavam o império 
romano criaram situações de insegurança e instabilidade na cidade. Pelo concelho 
surgem, vestígios de comunidades visigóticas representadas por diversos vestígios 
arquitetónicos deixados no território.
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO 

Com a invasão dos povos do Norte de África, liderados por Tarik em 711, Mértola 
reafirma a sua função comercial e reforça a sua condição de porto mais Ocidental do 
Mediterrâneo. Ocorre nesta altura uma das fases mais importantes da história deste 
território e a cidade de Martulah chega a ser durante um curto período no século XI, 
capital de um pequeno emirado islâmico independente, a taifa de Mértola.

A conquista cristã deu-se no reinado de D. Sancho II, pelo comendador da Ordem 
de Santiago, Paio Peres Correia, em 1238. O território foi então doado à Ordem 
dos Cavaleiros de Santiago e, progressivamente, foi perdendo a sua importância 
comercial. Em 1512, D. Manuel I dá Foral a Mértola e durante os séculos XVI e XVII, o 
porto atinge novo fulgor com a exportação de cereais para as ocupações portuguesas 
no Norte de Africa.

Já nos finais do séc. XIX, a descoberta e exploração do filão mineiro na serra de 
“Sancto” Domingos deu novo ânimo a terras de Mértola. Na aldeia de S. Domingos 
ergueu-se um complexo mineiro e um aglomerado populacional significativo. Com o 
declínio da exploração mineira, o concelho assiste a um êxodo populacional massivo, 
e entre 1961 e 1971 perde mais de 50% da sua população para nunca mais a recuperar.

Nos anos oitenta a intensa atividade arqueológica deu a conhecer todo o passado 
grandioso da vila no testemunho do vasto património descoberto em sucessivas 
escavações por todo o concelho. Da cidade romana e islâmica, além do seu próprio 
traçado urbano restam alguns vestígios monumentais e, sobretudo, as pequenas 
marcas da vida de todos os dias e as memórias de muitos saberes. São estes sinais, 
estes artefactos, recolhidos em campanhas arqueológicas e rigorosamente estudados, 
que hoje são o sedimento da sua identidade e o conteúdo dos seus vários núcleos 
museológicos e lhe conferem o rótulo de Vila Museu.

Com a invasão dos povos do Norte de África, liderados por Tarik em 711, Mértola ganha uma 
nova dinâmica, passando a ser o porto mais Ocidental do Mediterrâneo. A excecional posição 
geográfica no último troço navegável do Guadiana será determinante para o crescimento e 
apogeu de Martulah. A cidade cresce e sobre o antigo Forúm romano é edificado um bairro 
almoada onde, depois de vinte anos de escavações, é possível identificar com clareza as 
habitações com os seus vários compartimentos, os tradicionais pátios centrais das casas árabes 
e as ruas. Tendo sido este, o período de maior dinamismo da urbe, Mértola apresenta hoje no 
Museu de Mértola um núcleo de Arte Islâmica, o que de mais representativo se pode conhecer 
dessa época.

É o rio Guadiana que dá importância a Mértola, a pequena vila alentejana que foi, durante o 
período da ocupação muçulmana, um centro mineiro de onde saía, para o Norte de África, 
ouro, prata, cobre e estanho.

Mértola viveu as revoltas do mundo muçulmano na Península Ibérica e por ela passaram 
almóadas, berberes, almorávidas, o poder do Califado de Córdova e da dinastia Omíada. 
Integrou também, por duas vezes, as chamadas taifas – pequenos reinos independentes que 
floresceram no Garbe.

A sua ligação ao mar, através de um Guadiana navegável até às suas portas, transformou-a no 
centro expedidor dos metais que eram minerados nas províncias circundantes.

Sem nunca ter sido um grande centro habitacional – ou de decisão – Mértola conserva-se como 
testemunho de séculos de história, até porque o seu povoamento começou antes da chegada 
de romanos ou muçulmanos.

Fontes: Câmara Municipal de Mértola e Museu de Mértola
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Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO 

ATRATIVOS TURÍSTICOS

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

IGREJA MATRIZ  
DE MÉRTOLA
A Igreja Matriz de Mértola é um reaproveitamento cristão da antiga mesquita 
muçulmana dos séculos XII-XIII. Foi com os cavaleiros da Ordem de Santiago, 
em 1238, depois de sagrado para o uso do ritual cristão, que este edifício 
recebeu a sua primeira intervenção, que lhe alterou a sua primitiva configuração 
de mesquita. Hoje, a Matriz de Mértola apresenta uma temática mudéjar do 
século XVI. Mas, apesar disso, torna-se possível, a partir de certos elementos 
arquitetónicos e decorativos, reconstituir a mesquita.

Atualmente, ainda subsistem quatro portas de arco ultrapassado com o seu 
alfiz. O seu exterior, com a frontaria coroada por ameias intercaladas por 
grandes coruchéus, deve-se ao reinado de D. Manuel. Não se conhece o artista 
que reconverteu a antiga mesquita, mas uma remodelação fechou o “mihrab” e 
algumas entradas.


Largo da Igreja, Mértola
GPS: 37.666505, -7.651897
Tel : + 351 286 610 100
Email: museus@cm-mertola.pt
Site: https://www.museudemertola.pt/
nucleos-exposicao/igreja-matriz-mertola/

 

Terça-feira a domingo
9h15 às 12h30 e das 14h às 17h15 
Encerra
segunda-feira, 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de 
dezembro

24

MÉRTOLA



Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO 

ATRATIVOS TURÍSTICOS

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

ALCÁÇOVA  
E CASA ISLÂMICA
Na encosta norte do castelo existiu, provavelmente, o fórum da cidade de Myrtilis, 
a praça pública da época romana. Myrtilis é o nome antigo de Mértola.

Cria-se aqui uma plataforma artificial que assenta na muralha e numa galeria 
subterrânea – o criptopórtico. Na Antiguidade Tardia (séculos 5-8 depois de 
Cristo), foram construídas sobre esta estrutura luxuosos edifícios religiosos, 
ricamente decorados com mosaico.

Na época islâmica (séculos 12-13 depois de Cristo), toda a zona foi ocupada 
por um bairro. Depois da reconquista cristã aos muçulmanos, em 1238, o bairro 
foi completamente arrasado e o espaço adaptado a cemitério. Devido à sua 
prolongada utilização como cemitério, nada se construiu neste local.

Assim, as camadas que testemunham a ocupação humana foram bem preservadas 
e este tornou-se no local privilegiado para a investigação arqueológica em Mértola.


Alcáçova do Castelo de Mértola, Mértola
GPS: 37.638778, -7.663988
Tel: + 351 286 610 100
Email: museus@cm-mertola.pt
Site: https://www.museudemertola.pt/
nucleos-exposicao/alcacova-casa-islamica/
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ATRATIVOS TURÍSTICOS

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

NÚCLEO MUSEOLÓGICO 
DE ARTE ISLÂMICA   
MUSEU DE MÉRTOLA
O núcleo museológico de Arte Islâmica encontra-se instalado num antigo celeiro, 
localizado junto da Porta da Ribeira.

Esta era a principal via de ligação ao antigo porto de Mértola. Aqui se apresenta 
o resultado de 40 anos de estudo e tratamento de materiais do período islâmico 
recolhidos, na sua grande maioria, nas escavações arqueológicas realizadas na 
Alcáçova de Mértola.

A coleção exposta é representativa dos séculos 9 a 13 depois de Cristo e inclui uma 
grande diversidade de objetos, onde se destacam os elementos arquitetónicos, as 
lápides funerárias, a cerâmica, os metais e os vidros.


Rua António José de Almeida, Mértola
GPS: 37.635860, -7.665299
Tel : + 351 286 610 100
Email: museus@cm-mertola.pt
Site: https://www.museudemertola.pt/
nucleos-exposicao/arte-islamica/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/
Museu-De-M%C3%A9rtola/416699042495821

 

De terça-feira a domingo
9h15 às 12h30 e das 14h às 17h15 
Encerra
segunda-feira, 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de 
dezembro
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ATRATIVOS TURÍSTICOS

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

CASTELO  
DE MÉRTOLA
O Castelo de Mértola é uma estrutura militar com um recinto amuralhado que 
tem como principal elemento a Torre de Menagem, construída em 1292: sobre a 
porta encontra-se uma inscrição onde se lê “Esta torre mandou fazer Dom João 
Fernandes primeiro mestre que houve em Portugal. Era de 1330”.

No seu interior, duas exposições dão a conhecer a evolução do castelo ao longo 
dos tempos e a presença da Ordem de Santiago em Mértola, que teve aqui a sua 
primeira sede nacional, no período após a reconquista cristã aos muçulmanos.

Trata-se de um monumento imponente, que domina o centro histórico e que é 
um dos principais pontos de atração do circuito patrimonial da Vila.


Castelo de Mértola, Mértola
GPS: 37.637973, -7.664578
Tel : + 351 286 610 100
Email: museus@cm-mertola.pt
Site: https://www.museudemertola.pt/
nucleos-exposicao/castelo-de-mertola/
Facebook: https://www.
facebook.com/pages/Castelo-de-
M%C3%A9rtola/100963693303660

 

De terça-feira a domingo
9h15 às 12h30 e das 14h às 17h15 horas
Encerra
segunda-feira, 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de 
dezembro
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ATRATIVOS TURÍSTICOS
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

FESTIVAL ISLÂMICO
De génese marcadamente cultural e patrimonial, com fortes raízes territoriais, 
o Festival Islâmico de Mértola tem a sua base no trabalho arqueológico 
realizado sobre o património de Mértola, em particular, o referente ao período 
Islâmico, levado a cabo, desde o fim dos anos 70, pela equipa técnica do Campo 
Arqueológico de Mértola, em parceria com o Município e outras entidades locais 
e nacionais do meio associativo e académico. O estudo do Período Islâmico em 
Portugal, aquando das primeiras intervenções arqueológicas na Alcáçova do 
Castelo de Mértola, estava praticamente no ponto zero.

A importância e abundância dos achados arqueológicos encontrados no 
decurso dos estudos realizados à altura, e que se estenderam por todo o casco 
histórico da vila até aos dias de hoje, tornaram-se então determinantes para o 
conhecimento deste período histórico e afirmaram a importância estratégica que 
a antiga cidade de Mértola, assumiu, nessa época, como entreposto comercial de 
ligação ao “mundo mediterrânico.”
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Próxima data
19 a 22 maio de 2022
GPS: 37.66241, -7.66152
Site: https://www.festivalislamicodemertola.com/
Facebook: https://www.facebook.com/festivalislamicodemertola/

No período islâmico, Mértola reforça a sua posição de porto mais ocidental do 
Mediterrâneo, atinge o auge da sua função mercantil e assume-se como espaço 
privilegiado de encontro de culturas. Por tudo isto, foi quase natural que em 
2001 surgisse integrado no cartaz dos eventos do Município, a 1ª Edição do 
Festival Islâmico de Mértola.

A iniciativa promovida, já na altura, por diversas entidades extravasou em 
larga escala as suas iniciais motivações académicas, científicas, museográficas, 
culturais e pedagógicas e assumiu-se progressivamente, nos anos seguintes, 
também como um evento de carácter turístico com forte impacto na economia 
local e regional. O Festival Islâmico de Mértola acontece na vila de Mértola, de 
dois em dois anos, sempre em anos, ímpares e é uma organização da Câmara 
Municipal de Mértola em parceria com a comunidade local e várias organizações 
locais, nacionais e internacionais.
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HAMMAM  
CASA DE CHÁ
O edifício designado de “Casa Cor de Rosa” revela-se um espaço cheio de história. 
Sendo ele uma das mais nobres edificações do centro histórico da vila, mostra-se um 
belo exemplar da arquitetura neoclássica e faz parte da memória coletiva da vila.

O Hammam é parte integrante da cultura Islâmica. Os seus banhos e rituais 
acreditam-se purificantes tanto de corpo como de alma. Uma visita a este espaço é um 
ritual que está presente em vários momentos importantes da vida nesta cultura. Estes 
banhos são também um lugar de relaxamento e reflexão, onde se acredita que a água 
tem o poder especial de limpar e purificar tudo.

Após o usufruto de uma experiência hammam é habitual a toma de chá para 
se hidratar para compensar os líquidos expelidos pelo organismo durante os 
banhos quentes e a sauna. Os Banhos Árabes e o Ritual do Chá são duas tradições 
tipicamente islâmicas que se complementam na perfeição. Todo este projeto permitirá 
à região aproximar-se das suas raízes islâmicas e dar a conhecer estas duas tradições 
que se tornam numa só. A Experiência Hammam & Casa de Chá de Mértola.

 
Rua 5 de Outubro N.º 14, Mértola
GPS: 37°38’10.2”N 7°39’53.0”W
Email: hammamdemertola@cm-mertola.pt
Site: https://hammamdemertola.pt

Todo o projeto de reabilitação desta edificação 
liderado pelo ilustre Arquiteto José Alberto 
Alegria, revela uma preocupação em manter 
o rigor e respeito pelo sítio e sua envolvente. 
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Rua D. Sancho II, 41, Mértola
GPS: 37.68609, -7.66176
Tel : + 351 286 094 313
Email: vilavelha.mertola@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/
espacovv.mertola/



Encerra às segundas-feira e terças-feiras.
Tem wi-fi grátis.

O Vila Velha surge da vontade de criar um 
espaço convívio de experiências gastronómicas 
e culturais. Este espaço tem como pilares 
fundamentais a literacia alimentar e ambiental.

RESTAURANTE  
VILA VELHA
Restaurante e Mercearia, Lounge, Esplanada, Cultura, Alimentação Saudável, 
Sazonal e Sustentável. 

A “eco-responsabilidade” que assumimos começa na aquisição dos produtos 
cozinhados e disponibilizados neste espaço, que são, por ordem crescente de 
prioridade, obtidos de produção própria, produção local, regional, nacional e 
por fim, de forma muito reduzida, internacional. Procuramos assim assegurar 
a qualidade e conhecimento da origem dos produtos associados a uma pegada 
ecológica reduzida.

A Associação Montícola, gestora do espaço, tem como missão a valorização e 
conservação dos recursos naturais e práticas de sustentabilidade ambiental. Essa é 
a base do sabor e desafio que pretendemos traduzir em experiência gastronómica 
neste local.
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Rua Matias Celorico Palma, 2
São João dos Caldeireiros 
GPS: 37.64645, -7.79909
Tel : + 351 931 741 110

AQUIN’ALDEIA
A 12 km de Mértola, na margem direita do Guadiana, Aqui n’al-deia é uma unidade 
de turismo rural familiar que se destaca pela sua natural inserção na aldeia onde se 
localiza, através dos seus saberes e fazeres, e onde homenageia as diversas vertentes 
do património que a rodeia. Para além de enaltecer os valores culturais, procura que 
quem nos visita se envolva diretamente e fique imbuído do “espírito”da aldeia, na 
primeira pessoa.

Todos os quartos têm WC privado e WI-FI gratuito. A casa está apetrechada com ar 
condicionado em todas as divisões e disponibiliza rede de Wi-fi gratuita, incluindo 
no exterior, no espaço da piscina. Também conta com uma sala de estar e alguns 
espaços para refeição.

Aqui n’al-deia também dispõe de um espaço de Bem-estar com programação 
própria. No exterior, uma piscina para refrescar do calor intenso no verão, um 
jacuzzi para relaxar e uma pequena horta que alia os saberes ancestrais de cultivo.

As nossas propostas de atividades passam por desvendar muito do património 
natural (fauna e flora) que nos rodeia, através de caminhadas, passeios de bicicleta; 
recoleção ligada à gastronomia, e a paisagem à mesa.

Aqui n’al-deia oferece, seis quartos duplos, dois 
dos quais com cama extra e um deles preparado 
para quem tenha mobilidade reduzida (e com 
possibilidade de cama de bebé - berço). 

Email: geral@aquinaldeia.pt 
Site: https://www.aquinaldeia.pt/
Facebook: https://www.facebook.com/aquinaldeia/
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Rua Prof Batista da Graça, 19/21, Mértola 
GPS: 37.68174, -7.66726
Tel : + 351 934 187 455
Email: casadofunil@gmail.com

CASA DO FUNIL
Debruçada sobre o Rio Guadiana, entre ruas e ruelas do centro histórico de Mértola, 
a Casa do Funil localiza-se no principal acesso aos museus e hotspots culturais e 
pitorescos da vila histórica. O local ideal para estar in Mértola e experienciar este 
lugar mágico e de fusão de culturas.

Na nossa loja encontrará os vinhos certos para um sunset drink a ver o Rio.

Todos os quartos têm vista e excelentes comodidades e privacidade. O 
empreendimento insere-se num ambiente familiar que pode oferecer aos nossos 
clientes a gastronomia mediterrânica e passeios de turismo cultural e de natureza na 
área do Parque Natural.

As nossas atividades vão surpreendê-lo e mostrar que pode fazer e aprender saberes 
tradicionais que pensara já não existirem.

A Casa do Funil é um espaço clean onde a 
brancura dos muros tudo envolve e acaricia e 
onde encontrará a atmosfera ideal para apreciar 
e degustar o que só o Alentejo sabe fazer. 

Site: https://www.casadofunil.com/
Facebook: https://www.facebook.com/casadofunil/
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Monte do Guizo, Apartado 24, Mértola 
GPS: 37.70664, -7.56261
Tel : + 351 96 244 9873 | + 351 286 655 171
Email: barbosaanar@gmail.com

CASA DO GUIZO
A Casa do Guizo proporciona-lhe uma estada aprazível e reconfortante, seja num 
dos seus 6 quartos ou no apartamento disponível.

Delicie-se também com os saborosos pequenos almoços, confecionados pelos 
proprietários, com os produtos da herdade, bem como doces e bolos caseiros. 
Inesquecível.

Aproveite para acompanhar o dia-a-dia do Agroturismo, observando como se 
processa a exploração agrícola, tal como sementeira, colheita, criação de ovinos, 
bovinos e do porco preto.

No Monte, pode ainda desfrutar de piscina, passeios pedestres, passeios de BTT

A casa do Guizo dispõe de Espaços para Eventos, assim como de quartos em Espaço 
de Turismo Rural

A herdade da Casa do Guizo está inserida 
em pleno Parque Natural do Vale do 
Guadiana, encontrando-se em plena 
harmonia com a natureza que o envolve.

Site: http://www.casadoguizo.pt/pt/
Facebook: https://www.facebook.com/casadoguizo/
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Rua Dr António José de Almeida, 12
Mértola 
GPS: 37.63653, -7.66554
Tel : + 351 965 351 979 

MÉRTOLA  
CASTELO PALACE
Situada num edifício histórico renovado, esta casa de hóspedes de gerência familiar 
apresenta quartos decorados de forma exclusiva, na cidade antiga de Mértola. O 
pátio apresenta vistas do Rio Guadiana e do Castelo de Mértola.

Todos os quartos do Mértola Castelo Palace by Eden Lands apresentam móveis de 
época, obras de arte exclusivas e cerâmica. Alguns incluem uma casa de banho de 
estilo rural, com lavatórios em mármore escuro.

No Mértola Castelo Palace by Eden Lands os hóspedes podem ler um livro da 
biblioteca ou relaxar ao sol no terraço. O Mértola Castelo Palace by Eden Lands 
possui ar condicionado e acesso Wi-Fi gratuito nas áreas públicas.

O Rio Guadiana proporciona oportunidades para pesca e canoagem. Os hóspedes 
que queiram explorar a zona de Beja de carro podem usufruir do estacionamento 
gratuito da casa de hóspedes.

No Mértola Castelo Palace by Eden 
Lands os hóspedes podem ler um 
livro da biblioteca ou relaxar ao sol 
no terraço. 

Email: mertola.castelo.palace@gmail.com
Site: https://casa-visconde.blogspot.com/
Facebook: https://www.facebook.com/
M%C3%A9rtola-Castelo-Palace-425957987429515
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Monte da Eirinha, Espírito Santo
Mértola 
GPS: 37.3253, -7.4150
Tel : + 351 968 461 466 | +351 286 675 341

MONTE  
DA EIRINHA
O Monte da Eirinha localiza-se no Baixo Alentejo, próximo da vila de Mértola (cerca 
de 13 km), entre as localidades de Moinhos de Vento de Cima e Moinhos de Vento 
de Baixo, na zona limítrofe do Parque Natural do Vale do Guadiana

Parcela de uma exploração agrícola, era o local, o nome assim o indica, onde as 
espigas recolhidas nas searas envolventes eram trabalhadas para delas se extrair o 
grão com o qual se fazia a farinha e, por fim, o pão. Uma Casa de Campo, com todas 
as comodidades para o seu conforto, bem localizada, próximo ao rio Guadiana e 
do litoral algarvio. O local ideal para uns dias de lazer no sul alentejano. Dispõe de 
piscina exterior. Serviço GRATUITO para os animais de companhia dos hóspedes, 
através da disponibilização de boxes para cães e para gatos, devidamente equipadas 
para proporcionar aos seus animais condições de conforto e segurança.

O Monte da Eirinha é um 
conjunto típico da paisagem 
do Alentejo. 

Email: montedaeirinha@gmail.com
Site: http://montedaeirinha.pt/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Monte-
da-Eirinha/329479634177781
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Posto de Turismo: 286 610 109

Número Nacional de Socorro: 112

Bombeiros Voluntários de Mértola: 286 610 010

Guarda Nacional Republicana – Mértola: 286 612 127

INFORMAÇÕES 
ÚTEIS
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Aljustrel
No séc. IX, com o domínio muçulmano 
da Península Ibérica, começam aqui a 
fixar-se comunidades mouras, vindas 
principalmente do norte de África e o 
lugar passa a denominar-se Albasturil. 
Constroem um Castelo de taipa, no 
séc. XI, que se mantém funcional até à 
reconquista cristã em 1234.

Fonte: Câmara Municipal de Aljustrel

Alvito
O castelo do Alvito, construído em 1494, 
é uma das mais curiosas construções 
da região. Nele, é possível encontrar 
diversos traços da presença árabe na sua 
arquitetura, entre os quais se destacam 
as pequenas cúpulas e coruchéus cônicos 
pintados de branco. A esta data, o castelo 
funciona como uma pousada.

Fonte: Turismo do Alentejo

Almodôvar
Com a ocupação islâmica, proliferam 
diversas alcarias ou cortes, que ainda hoje 
nomeiam boa parte da toponímia local 
e que tem a sua raiz na palavra árabe de 
aldeia (al-diya). É o caso de Alcariais dos 
Guerreiros de Cima (Gomes Aires), com 
uma ocupação humana entre os séculos 
IX e XIII, possuindo um rico conjunto 
de casas dos séculos X e XI, fruto do 
florescimento rural que a região conheceu 
em período islâmico.

A esta época deve a vila de Almodôvar o 
seu nome e desenvolvimento, pois apesar 
de aí poder ter havido uma ocupação 
da Idade do Ferro, foi erguida uma 
fortificação ou “almudaûár” (casa ou 

castelo redondo). Com o topónimo Cerca 
do Castelo, crê-se que, nas proximidades 
entre o cerro de Santa Rufina e o atual 
depósito da água, poderá ter existido 
uma fortificação com uma eventual cerca 
inferior de recolha de rebanhos.

Na primeira metade do século XIII os 
exércitos dos reinos cristãos pela Ordem 
de Santiago tomam posse do “Garb” 
(Algarve), tendo D. Afonso III chegado 
a terras algarvias por Almodôvar com 
a ajuda de almocreves moçárabes. O 
domínio cristão decorre entre 1238, com 
a conquista de Mértola, e 1245, com a 
tomada de Marachique.

Fonte: Câmara Municipal de Almodôvar

OUTRAS LOCAIS DE PRESENÇA ISLÂMICA  
NO BAIXO ALENTEJO

38



Micro-Rotas Halal Muslim Friendly BAIXO ALENTEJO 

España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

Barrancos
O monte onde se encontra o Castelo de 
Noudar é de óbvio interesse estratégico. 
Pela altitude, por se situar entre duas 
ribeiras, e pela fonte de água que se 
encontra bem próxima. Como tal, não é 
de estranhar que tenha sido escolha para 
a construção de fortificações ao longo das 
épocas.

Um morro que já passou por várias mãos 
virou, primeiro, forte árabe, e segundo, 
uma fortificação medieva de defesa 
raiana. Lá no alto se construiu este Castelo 
de Noudar, um posto de vigia que serviu 
dois reinos.

E esse posto de vigilância começou por 
existir ainda quando a Ibéria era tribal, 
falamos das tribos pré-romanas, tendo 
sido posteriormente pisada por romanos 
e visigodos. Claro que o que hoje está à 
mostra é bem mais recente: de árabe há já 
muito pouco, de cristão há bem mais, boa 
parte reconstruída.

Cuba
Entre as várias teses para a origem do 
nome da vila, parece ser consensual 
aquela que defende a sua proveniência 
do árabe. A hipótese que recentemente 
tem adquirido mais força é a de que Cuba 
deriva de coba e significa pequena torre, 
mas também existe a teoria de que o nome 
poderia provir de qubba, designação 
árabe para morabito ou eremitério, onde 
um eremita ou uma pequena comunidade 
religiosa se dedica à ascese, e que 
por vezes assumem, igualmente, um 
carácter militar. No final das suas vidas, 
os homens santos eram ali enterrados 
e esses locais adquiriam uma mística 
especial que atraía peregrinos, evoluindo 
por regra, depois da Reconquista, para 
ermidas ou capelas cristãs; em suma, 
são sítios que marcam a paisagem e os 
homens, cujo nome se propagaria longa e 
arreigadamente no tempo.

Fonte: Câmara Municipal de Cuba

Moura
Dos árabes (sécs. VIII-XIII) chegaram 
até nós um torreão de taipa da época 
almohade, no Castelo de Moura, peças de 
cerâmica e lápides epigrafadas.

O Poço Árabe, datado do séc. XIV, foi 
reaberto ao público em 1999, representa 
a presença muçulmana em Moura que 
durante o reinado de D. Dinis, teve a sua 
importância nomeadamente na existência 
da Mouraria (bairro) e em documentos 
reais que lhe foram destinados.

O Poço situado no centro do bairro da 
Mouraria, representa os vestígios árabes, 
assim como algumas peças de cerâmica 
e candis. Para além destes, encontramos 
ainda a mão de Fátima (amuleto em osso), 
a arqueta islâmica e várias epigrafes. Estas 
figuras estão representadas através do 
Núcleo Árabe.

Fonte: Roteiro do Alqueva  

Serpa
Após a conquista islâmica iniciou-se a 
construção da fortificação nos séculos 
IX ou X, sofrendo alterações nos séculos 
XI-XII em taipa, a que correspondem 
os vestígios conservados sob a Torre da 
Horta. Em 1230/1231 é incorporada em 
território cristão e com a morte do Infante 
D. Fernando, senhor de Serpa, passa para 
a Ordem do Hospital entre 1246 e 1281. 
Durante este período é integrada no termo 
de Sevilha por Afonso X em 1253, voltando a 
mãos portuguesas em 1295.

É bem possível que a própria torre sineira 
da Igreja de Santa Maria, que envolve no 
seu interior uma estrutura cilíndrica, seja 
o testemunho vivo da almádena da antiga 
mesquita.

Sinais do passado islâmico conservam-se 
ainda nalguns troços de muralha em taipa 
e em duas torres: a da Horta, parcialmente 
reaproveitada nas obras do castelo gótico, e 
a do Relógio, transformada em 1440 em torre 
relojoeira, ao que se supõe, a terceira mais 
antiga do país.  

OUTRAS LOCAIS DE PRESENÇA ISLÂMICA  
NO BAIXO ALENTEJO
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A Lenda  
do Castelo  
de Noudar

LENDAS

Estando nós entre duas ribeiras, bem 
próximos de uma fonte natural de água, 
e a oeste de imensas ribeirinhas que 
se encontram do lado espanhol, não é 
de espantar que daqui saia uma lenda 
relacionada com um dos seres míticos que 
mais é chamado quando o elemento da 
água vem à calha.

A versão mais longa reporta uma moura 
que aqui vivia. Tinha ela uma amiga que 
habitava num castelo vizinho, amiga essa 
que se tinha apaixonado por um cavaleiro 
cristão. O amor foi tal que a mulher 
planeou batizar-se para casar com o seu 
amado. O irmão da moura de Noudar, ao 
saber da heresia que a amiga da sua irmã 

se preparava para fazer, apunhalou-a. 
Arrependido com o seu impulso assassino, 
enforcou-se de seguida, e a irmã, como que 
num ato de lamento, tomou um estranho 
encantamento, exilando-se nos fundos do 
forte.

Conta-se que, de quando em vez, a moura 
é avistada a passear junto às paredes do 
castelo, durante a noite, ficando a pentear 
os seus cabelos loiros até que o sol apareça 
e a mande de volta para o seu buraco. 
E assim que tal acontece, transforma-se 
numa serpente. Alguns pastores locais 
queixam-se até de algum do seu gado ter 
desaparecido nas mãos de uma grande 
cobra.
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A lenda 
da Moura 
Salúquia
A lenda da Moura Salúquia remonta ao 
tempo em que a região de Moura estava 
em poder dos mouros e que os reis cristãos 
da Península, nomeadamente D. Afonso 
Henriques, primeiro rei de Portugal, 
se esforçavam por reconquistar para a 
cristandade.

Salúquia era filha do governador 
muçulmano Abu Hassan e estava noiva 
de um jovem que fora nomeado alcaide 
do castelo. Debruçada do alto de uma das 
torres, aguardava ansiosamente a chegada 

do seu noivo, que partira para combater 
os portugueses. Estes, porém, avançando 
à conquista da povoação fizeram uma 
emboscada ao jovem mouro e mataram-
no, assim como aos seus companheiros. 
Vestiram os seus trajes e com este ardil 
conseguiram que lhes abrissem as portas  
do castelo.

Percebendo o embuste, a bela moura 
Salúquia, preferindo a morte a ser escrava  
e cativa dos cristãos, atirou-se da torre.  
E assim se explica a origem do nome Moura.

LENDAS
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