
Castelo Branco 272 344 360
Covilhã 275 313 230 
Guarda 271 223 538 

Seia 238 314 609 

Viagem em Autocarro, Almoço, Visita guiada ao centro histórico 
da vila, entrada nos museus e Lanche

INCLUI

DESLOCAÇÃO

N.º Sócio

Nome

Morada

Cod. Postal

N.º Telefone / Telemóvel

1. Sócios, cônjuges e familiares diretos -  50,00 €
2. Outros - 60,00€

 Sócio  Outros 

 Numerário  Cheque 
  

 
 
 Nº 
 
 
 Banco 
 

 Data 
 

CUSTOS/INSCRIÇÕES

Museu Rural; Centro Histórico; Museu Municipal e Altelier do 
figurado em barro

24 de maio (5.ª feira) - impreterivelmente

PRAZO DE INSCRIÇÃO

LOCAIS DE VISITA

Seia  ......................6:00 ........................................ Estação dos Correios
Guarda ................6:45......................................... Central de camionagem
Covilhã ...............7:15 .......................................... Tribunal
Fundão ...............8:45 ......................................... Avenida Café Cine
C. Branco...........9:15 ......................................... Rodoviária
Estremoz ...........11:30 ....................................... Junto à Câmara

(Nota: Sertã e Proença Estação de Serviço de V.V. Ródão via 
Táxi)

ORGANIZAÇÃO

707 201 175 707 201 175

Co
rt

ar
 e

 d
ev

ol
ve

r p
ar

a 
a 

D
el

eg
aç

ão
 d

a 
su

a 
ár

ea
 d

e 
re

si
dê

nc
ia

Inscrições limitadas e registadas por ordem de chegada. Paga-
mento no momento da inscrição.
    1. Sócios, cônjuges e familiares diretos -  50,00 €
    2. Outros - 60,00€

ESTREMOZ

Devolver impreterivelmente até 24 de maio (5.ª feira) 
para a Delegação da sua área de residência.

APOIO

29.MAIO
2018

ENCANTOS MIL
NA CIDADE ALVA 
QUE TEM NA ARTE 
DO FIGURADO 
EM BARRO 
A CLASSIFICAÇÃO 
DE PATRIMÓNIO 
IMATERIAL 
DA 
HUMANIDADE 

“
“

“ENCANTOS MIL NA CIDADE ALVA QUE TEM NA ARTE 
DO FIGURADO EM BARRO A CLASSIFICAÇÃO DE 

PATRIMÓNIO IMATERIAL DA HUMANIDADE”
SPZC POR TODOS FAZ MAIS POR SI



CASTELO BRANCO
Rua de Santiago, n.º 3 - 1.º Dto

6000-179 Castelo Branco
Tel: 272 344 360

E-mail: castelobranco@spzc.pt

COVILHÃ
Rua Mateus Fernandes, n.º 34 - r/ch Dto

6200-142 Covilhã
Tel: 275 313 230

E-mail: covilha@spzc.pt

GUARDA
Rua Mouzinho da Silveira, n.º 11 - 1.º

6300-735 Guarda
Tel: 271 223 538

E-mail: guarda@spzc.pt

SEIA
Av. 1º de Maio, Lote 1 Letra P - 4.º

6270-479 Seia
Tel: 238 314 609

E-mail: seia@spzc.pt

DELEGAÇÕES POR ÁREA DE RESIDÊNCIAEstremoz
Estremoz é a “cidade branca” 
do Alentejo. Reconhece-se ao 
longe pelo seu casario branco, 
espalhado ao longo de uma 
colina, abraçado por velhas 
muralhas e protegido, noutros 
tempos, pela imponente Torre 

de Menagem. As gentes de Estremoz são pessoas afáveis e hos-
pitaleiras, como todas as gentes alentejanas.
O epíteto de “cidade branca” deve-se, para além da cor do casa-
rio, às jazidas de mármore branco, o célebre “Mármore de Es-
tremoz”, que tornou a cidade conhecida a nível internacional. A 
extração desta matéria-prima no Alentejo faz de Portugal o se-
gundo maior exportador do mundo, contribuindo Estremoz com 
cerca de 90% do total de mármore. Considere uma visita a uma 
destas jazidas numa vinda até cá.
Estremoz, Portugal, é local de trabalho árduo nas vinhas, ol-
ivais, extração de mármores,… mas é também prazenteiro para 
o visitante. É local de paz quando prolongamos o olhar pelos 
infindáveis olivais (…) e vinhas. Estas dispõem-se no terreno de 
uma forma tão harmoniosa e simétrica que nos faz lembrar as 
linhas dos cadernos pautados levados para a escola para ali se 
escrever da riqueza da História de Portugal, da qual o Alentejo e 
Estremoz orgulhosamente fazem parte.
Fonte: http://www.visitevora.net/visitar-estremoz-alentejo/consultado 
em 24/04/2018

11h30m | Receção na Câmara Municipal
12h00m | Visita ao Museu Rural (Palácio dos 

Marqueses de Praia e Monforte)
12h45m |  Almoço no Restaurante Águias D Ouro: 

Entradas, Sopa de legumes, Bacalhau 
Dourado. Sobremesa: Trio de doces 
conventuais. Bebidas: água, vinho, 
refrigerantes e café

15h00m | Visita guiada ao centro Histórico da 
cidade (subida até à Zona Medieval 
passando pelo Bairro Judaico; Museu 
Municipal; capela da Rainha Stª Isabel; 
antigos passos do Concelho e a um 
atelier de figurado de barro de Estre-
moz)

17h30m | Lanche: Pastéis, croquetes, queijinho 
alentejano, enchidos, mini sandes, 
águas refrigerantes, vinho, e café

18h00m | Regresso

(*) O programa pode sofrer pequenos ajustes decorrentes das condições 
atmosféricas. 

Produção de Figurado 
em Barro de Estremoz classificado 
como Património Imaterial 
da Humanidade
A Produção de Figurado em barro, 
vulgarmente conhecida como 
“Bonecos de Estremoz”, é uma arte 
com mais de três séculos e que faz 
parte da identidade cultural deste 
concelho.
Estão inventariadas mais de cem 
figuras diferentes e todos os dias 
se inventam novas temáticas, 
sempre relacionadas com o quo-
tidiano das gentes alentejanas, na 
sua vivência rural e urbana.
As mãos habilidosas que trab-
alham o barro dão vida às em-
blemáticos Figuras que, com as suas cores garridas e formas 
únicas, encantam quem por aqui passa, como o são exemplo 

PROGRAMA *

os famosos Pre-
sépios de Altar, 
o “Amor é Cego”, 
a “Primavera”, os 
“Fidalgos e Fidal-
guinhos” ou, mais 
recentemente, o 
boneco “Rainha 
Santa Isabel”.
Fonte:http://www.
cm-estremoz.pt/pa-
gina/turismo/bone-
c o s - d e - e s t r e m o z 
consultado em: 
24/04/2016


