MONSARAZ E O LAGO ALQUEVA
Monsaraz é uma das vilas amuralhadas
mais bonitas de Portugal. Localizada na subregião do Alentejo Central, faz parte do
concelho de Reguengos de Monsaraz
(cidade vizinha) e pertence ao Distrito de
Évora. Próxima ao rio Guadiana e à Albufeira
do Alqueva, esta vila medieval ergue-se
sobre uma montanha pedregosa, rodeada
por uma natureza deslumbrante e invejável.
Desafiando o tempo e contrastando com a
harmonia da paisagem alentejana, a histórica
vila de Monsaraz impõe a sua grandeza.
É com genuína hospitalidade que as gentes do Alentejo acolhem quem os visita. Com um
valioso património histórico, arquitetónico, arqueológico, paisagístico e ambiental e de uma
riqueza etnográfica das artes e ofícios tradicionais, a vila histórica de Monsaraz é,
atualmente, a varanda do Grande Lago, constituindo-se num dos mais bonitos postais
turísticos de Portugal. A sua envolvente deixa recuar o nosso imaginário por muitos séculos
e a presença de mais de 150 monumentos megalíticos dá-nos o prazer de percorrermos
estórias com mais de cinco mil anos.

Museu do Fresco
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 no qual está o ‘Fresco do Bom e
Mau Juiz’, um fresco de valor histórico
incalculável.

Casa da Inquisição
Percorrendo as brancas e inclinadas ruas de
Monsaraz, deparamo-nos, com uma casa de
dois pisos, com painel azulejado entre duas
janelas de cantaria, que a tradição local afirma
ter sido um tribunal da inquisição.
Não foi, de certeza, um tribunal da Inquisição,
porque o pequeno burgo de Monsaraz nunca
possuiu semelhante desígnio e os julgamentos dos crimes dos cristãos-novos
montesarenses eram da competência do Santo Ofício de Évora.
Julgamos que o "edifício da Inquisição" em Monsaraz tenha apenas funcionado como
albergue de um familiar do Santo Ofício ou, quanto muito, como estadia temporária de
acusados, que mais tarde seriam julgados no Tribunal do Santo Ofício em Évora.
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LAGO ALQUEVA

O Grande Lago, como também é designado, ocupa uma área de 250 km2, constituindo o
maior lago artificial da Europa Ocidental. Barragem do Alqueva junto a Amieira. Esta
albufeira, abrange os vales dos rios Guadiana e Degebe e das ribeiras de Alcarrache, Zebro
e Lucefecit. O Alqueva alterou significativamente, uma parte do Alentejo. Há pouco mais de
15 anos foram encerradas as comportas e começou o enchimento da albufeira. Um novo
ecossistema para se descobrir e que está em permanente mutação.
Uma das melhores formas de ver e sentir o novo ambiente do Alqueva é num passeio de
barco. Ao todo são cerca de 150 km de vias navegáveis e podem-se visitar nove povoações
ribeirinhas, em território português e espanhol.

OLARIA
A tradição da cerâmica em São Pedro do Corval
remonta aos tempos pré-históricos, graças à
existência de depósitos de argilas com caraterísticas
específicas nesta zona do Concelho de Reguengos
de Monsaraz, que motivaram desde sempre esta
atividade.
Por entre potes, rodas de oleiros e fornos
descobrem-se peças utilitárias tradicionais únicas
que nos transportam para os tempos antigos em que o barro se moldava às necessidades
dos trabalhos dos campos e das vidas humildes no Alentejo.
Atualmente encontramos em São Pedro do Corval verdadeiras obras de arte, quer na forma,
quer na decoração - a pintura cerâmica - feitas com um saber ancestral e uma estética
caraterística da região. Aliado à experiência única de poder ver ao vivo o barro a ser moldado
pelas experientes mãos do mestre oleiro na sua roda e de poder partilhar dos seus
conhecimentos e vivências, São Pedro do Corval, com mais de duas dezenas de olarias em
constante funcionamento é por excelência o maior centro oleiro do país e um dos maiores
da Península Ibérica.

OS VINHOS
Contando com cerca de 3.600 hectares de vinha, a
CARMIM tem construído, ao longo dos anos de
história, vinhos e azeites de qualidade CARMIM, os
quais passaram a ser sinónimo de excelência. A
empresa lidera o mercado nacional no segmento dos
vinhos de qualidade. A Carmim possui uma das
tecnologias mais avançadas da Península Ibérica, ao
nível da produção e engarrafamento de vinhos, sendo
uma adega de excelência em Portugal.
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