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2 DIAS DE CAMINHADAS
Bem no Alentejo central, ergue-se imponente
Santuário de Nossa Senhora de Aires, em
Viana do Alentejo. Muito conhecido de
romeiros e gentes de todos os lados, encerra
em si mil segredos e mistérios. A sua traça
fantástica, a utilização de antigas pedras
romanas e, no interior, uma inusitada
coleção de fotos e oferendas - ex-votos maior itar iamente promessas ou
agradecimentos relacionados com doenças
ou com as missões na guerra do ultramar
português.
Pela Vidigueira são talvez uma herança
romana, bem marcada pela Villa de São
Cucufate, as enormes talhas de barro onde
têm destino as uvas produzidas nas
pequenas parcelas de um território
abençoado por um "terroir" único. Solos de
grande riqueza mineral, exposição solar de
excelência, proteção dos ventos norte pela
Serra de Portel e, acima de tudo, o saber de
quem sabe. De quem as cuida, as colhe, as
fermenta e as serve.
Dois dias de caminhadas, onde os pés nos
levam ao melhor do Alentejo.

www.365alentejo-ribatejo.com

Passeio Pedestre SAL
“ Rota de Peregrinação a Nossa Senhora de Aires ”
Distância e duração: 9,1Km; 4 a 5 horas, com visitas
Com traços comuns à Basílica da Estrela em Lisboa, o Santuário de
Nossa Senhora de Aires é um excelente exemplar do Barroco
Rural, construído a partir de uma antiga ermida quinhentista. Ponto
de passagem dos antigos caminhos para Santiago de Compostela e
das rotas de transumância de gado, encontra-se associado por
promessa de livramento de uma grande epidemia, que graçou na
região em meados do século XVIII. O território percorrido, conta
com olivais centenários na superfície de abandonadas pedreiras, do
lindíssimo mármore verde de Viana, bem como a visita ao núcleo
histórico de Viana do Alentejo.

Domingo 7 Outubro em Vidigueira
Passeio Pedestre SAL “ Pelas Vinhas de São Cucufate ”
Distância e duração: 17,9Km; 5 a 6 horas
Estamos no território das pequenas vinhas, dos talhões de
reguengo, dos saberes ancestrais de frades e agricultores.
Protegidas dos ventos norte pelas serranias de Portel e do
Mendro, as terras férteis do vale viram implantar-se diversas
civilizações, das quais subsiste a herança histórica da Villa de São
Cucufate. Depois dos romanos, chegaram os saberes conventuais
que perduram até aos nossos dias, na fantástica produção de vinho
da talha, de azeite e até de laranjas na terra que foi Condado de
Vasco da Gama.

Bilhete dois dias - 20,00Euros - Bilhete um dia - 10,00Euros
Bilhete residente - 5,00Euros para o respetivo concelho
Inscrições e lista de alojamentos no site da SAL.
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