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O QUE ACONTECEU?

RESUMO
O 20º Encontro A.N.A., “de Portel até
Moura”, foi de encontro ao desejado,
ou seja, aliar o convívio à componente
cultural, à visita e à passagem da
imagem real e positiva do
autocaravanismo.
Os departamentos de Turismo da CM
Portel e da CM Moura foram
inexcedíveis na sua colaboração, no
seu permanente suporte e no seu
acolhimento. A sensação de sermos
bem-vindos esteve sempre presente
nestas terras do interior alentejano,
ficando a grande vontade de voltar.

A nossa associação organizou este 20º Encontro distribuído entre a vila de
Portel e a cidade Moura. Com muita satisfação da nossa parte, outros amigos
autocaravanistas brindaram-nos com a sua presença, tendo-se feito novas
amizades e reencontrado amigos de longa data. A química do bom convívio
revelou-se às primeiras horas.
Devido às chuvas de sexta-feira, os Bombeiros de Portel acolheram uma
grande parte do grupo no seu recinto, ficando os restantes na ASA ao lado.
Em Moura, a Câmara cedeu-nos uma vasta zona do seu Parque de Feiras e
Exposições, onde pernoitámos duas noites na completa tranquilidade e
segurança.

Um fim-de-semana pelo Alentejo!

www.ana-autocaravanismo.pt

“pelas típicas ruas de Portel e Moura”

Toque aqui para adicionar uma legenda

A receção aos participantes iniciou-se no recinto dos Bombeiros Voluntários
de Portel, perfeitamente abrigados da chuva deste dia inicial, mas que
felizmente se ficou por aqui, dando lugar ao bom tempo até ao final do
encontro. Foi uma receção, acompanhada de um lanchinho, e distribuição a
todos os participantes de uma lembrança e documentos de apoio ao encontro.
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Começámos o dia 23 de Abril em Portel, “terra da nossa paixão”
Portel tem no seu castelo o orgulho do passado, sendo o
monumento mais marcante da sua história. O seu património
religioso destaca-se pela existência de numerosos templos,
igrejas e capelas integradas nas povoações e ermidas isoladas.
Na vila, um conjunto de igrejas de grande valor patrimonial e
edifícios residenciais nobres, edificados nos séculos XVIII-XIX,
marcam o património histórico deste território dominado pela
serra.
Pelas 10h de sábado encontrámo-nos com a nossa guia turística
da CM Portel, Drª Eugénia, que nos mostrou entusiasticamente,
com todo o seu conhecimento, esta bela vila, a sua história e os seus mais variados recantos e paisagens. Da Praça D. Nuno
Álvares Pereira, onde ouvimos atentamente a história da vila, visitámos o interior da Capela de Sto António, a funcionar como
sala de exposições, e seguimos para o castelo. O seu interior não foi possível visitar, pois irá entrar em fase de reabilitação,
mas visitámos toda a sua muralha exterior e o seu novo centro de interpretação, o qual se aconselha vivamente.
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Descemos a encosta do castelo e dirigimo-nos ao muito bem conseguido Pavilhão Temático A Bolota. Local perfeitamente
remodelado, outrora um antigo matadouro municipal. Trata-se de um espaço de valorização e promoção do Montado que
proporciona a descoberta da paisagem, através dos cinco sentidos.
A Bolota integra 4 espaços temáticos e uma área comercial: Sala Artesanato, Sala Cortiça, Sala Património, Sala Sentidos e
Loja.
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Terminámos assim a nossa breve visita a alguns dos pontos de interesse turístico e cultural de Portel, tenho esta ficado sem
dúvida marcada como uma “terra da nossa paixão”.

Após o almoço, seguimos para Moura, mas com uma paragem para visita ao Museu do Medronho de Alqueva, onde os
pormenores da sua produção foram devidamente explicados. Nada como comprovar a teoria da produção com as provas do
produto e aquisição de algumas garrafas do mesmo. Mais uma meia dúzia de quilómetros percorridos e mais uns instantes
de relax no paredão da Barragem de Alqueva. Estamos em pleno espaço de tranquilidade.
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O Grande Lago estava neste dia com um azul que nos deteve por alguns momentos no paresão da barragem, em amena
conversa e descontração, e claro, aproveitámos para tirar umas fotos destes bons momentos.

Os amigos autocaravanistas de quatro patas têm sempre lugar de destaque nos nossos encontros e nas nossas autocaravanas.

Vamos então seguir para Moura, em três grupos de
autocaravanas, onde iremos pernoitar nas próximas duas
noites. Foi-nos gentilmente cedido pela CM Moura uma
ampla zona no interior do Complexo de Feiras e
Exposições, onde nos instalámos com toda a tranquilidade.
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Moura, “terra mãe do azeite do Alentejo”

Moura, cidade histórica do Baixo Alentejo, onde encontramos um manancial de belíssimas belas construções arquitetónicas
e ainda casas caiadas de branco. Na sua envolvente continuam a desenvolver-se vastos olivais, permitindo assim o título de
uma terra mãe do azeite alentejano.
Para alguns dos nossos companheiros, assim como para muitos outros viajantes, foi uma novidade
quando tiveram conhecimento de que a Água Castello também nasceu em Moura, sendo igualmente
aqui engarrafada desde 1899. Em 1906 a empresa detentora passou a ser fornecedora da Casa Real
Portuguesa, na qualidade de única marca de Água Mineral a ser concedido este alvará.
Moura foi conquistada pelos mouros em 1166, e fundada em 1295, data da reconstrução do seu Castelo.
Sábado, bem cedo, encontrám-nos com a nossa guia da CM Moura, Drª Marisa Bacalhau, que rapidamente conquistou o
entusiasmo do grupo, certamente rendido à sua facilidade de comunicação, profundo conhecimento e uma simplicidade
contagiante.
Começámos pela visita ao Lagar de Varas do Fojo. Este espaço é um testemunho fiel do fabrico de azeite sem recurso a
máquinas, mantendo toda a tradicionalidade, sendo que a única mola propulsora era a força animal. O edifício, de 1810,
conserva ainda a maquinaria original, que evoluiu do sistema de produção do azeite romano.
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Atravessamos a rua e entramos no recinto do Jardim das Oliveiras.
Este jardim é um espaço de visita que dá a conhecer a oliveira e o olival, como atividade marcante nesta zona do Alentejo.
Neste jardim podemos ver algumas variedades de oliveiras, algumas milenares (!), com destaque para as mais tradicionais no
concelho, diferentes tipos de ervas aromáticas e medicinais da região e também algumas plantas trepadeiras.

Continuando o nosso percurso, passámos pelo Hotel de Moura, que ocupa um edifício de valor histórico, arquitectónico e
artístico. Foi um antigo convento da Ordem Hospitaleira de São João de Deus (séc. XVII) e adaptado para Grande Hotel de
Moura em 1900.
Descemos mais um pouco e chegámos à tipica zona das Ruas Floridas. Um encanto!
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Este gosto pelas ruas floridas vem de longe, ou seja, a sugestão de realização de um
concurso das ruas e janelas floridas remonta a 1954, tendo nesse mesmo ano sido
aprovado o regulamento destinado a desenvolver o gosto pelas flores e a tornar mais
alegres, coloridas e atraentes as ruas da então vila de Moura.

O nosso passeio de domingo segue até à zona histórica, com paragem na Praça
Sacadura Cabral, onde se observa a icónica torre do relógio, muralha, Fonte das Três
Bicas e Jardim.
O Jardim Dr. Santiago, é um local aprazível da cidade de Moura, devidamente
embelezado, com variada vegetação, onde poderá descansar durante a sua visita a
Moura. Deverá ter sido implementado no séc. XIX, inicialmente o seu nome
denominava-se de “Passeio”. Por volta de 1934 passa a chamar-se de Jardim Doutor Santiago em homenagem ao médico e
presidente da Câmara de Moura.
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Seguiu-se a visita ao mítico Castelo.
Apesar de haver vestígios de assentamentos mais antigos nos arredores da cidade, apenas na primeira metade do século IV
A.C. é que se estabelece um povoado na colina do Castelo. Desde então, até à década de 40 do século XX, praticamente não
há interrupções na ocupação humana no Castelo de Moura.
A primeira indicação sobre o nome antigo de Moura, Lacant, data do período visigótico, mas é apenas a partir da conquista
islâmica da Península, no século VIII, que surgem as primeiras referências à cidade nos textos de cronistas e geógrafos. No
século XII, mais concretamente em 1166, Moura cai pela primeira vez em mãos cristãs. No entanto, o califa almóada AlMansor, em 1190 ou 1191, volta a reconquistar a cidade e manda construir ou reconstruir o seu sistema defensivo. Com esta
cronologia subsiste o grande torreão em taipa, sobranceiro ao edifício da Biblioteca Municipal, e uma torre, também em taipa,
mas bastante arruinada, na vertente Norte.
Entre o final do século XIII e o século XV têm lugar diversas intervenções no castelo, a mais significativa das quais terá sido a
construção do pano de muralha da alcáçova e da torre de menagem, na segunda metade do século XIV, durante o reinado de
D. João I.
Do início do século XVI data a construção das torres de Salúquia e do Relógio, bem como do Convento de Nossa Senhora da
Assunção.
No século XIX, a maior parte das estruturas defensivas são demolidas, com o objetivo de extrair salitre para o fabrico de
pólvora.
O Castelo de Moura foi classificado como Imóvel de Interesse Público a 27 de março de 1944. (fonte: CM-Moura)
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E ainda…antes de um almoço pelos restaurantes locais, uma passagem pelo famoso Bairro da Mouraria, incluindo a visita a
uma das suas habitações: Casa dos Poços. Os bocais de poço em exposição nesta casa têm origem no período islâmico. Há
paralelos conhecidos para os poços de Moura em Córdova, em Sevilha e num museu em Buenos Aires.

Feita uma merecida pausa para almoço,
num domingo muito movimentado em
Moura, pois estavam a decorrer eventos
desportivos que incremetaram igualmente
a afluência aos restaurantes do centro.

✓

Galeria do Espírito Santo

✓

Museu de Joalharia Contemporânea Alberto Gordillo

✓

Museu de Arquelogia

Depois desta pausa, foi hora de visitar os
pontos em falta no nosso roteiro, não tendo
sido dada a oportunidade que alguns
imaginaram…ou seja, dormir a sesta 😊.
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E foi assim a nossa final de tarde de domingo, repartida entre estes três locais.

Galeria do Espírito Santo

Museu Alberto Gordillo

Museu de Arqueologia

Pela noite ainda houve quem fosse ver o fogo de artifício alusivo às comemorações do 25 de Abril e pela manhã assistir às
comemorações a decorrer no centro da cidade.
A A.N.A. agradece a todos os presentes, pois foi uma honra termos partilhados estes dias entre amigável convívio e um
passeio “de Portel até Moura”, tendo sido igualmente motivo de destaque os amigos que pela primeira vez se juntaram a este
grupo, dos quais ficaremos à espera nos próximos eventos.
Muito obrigado a todos.
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CONTACTE-NOS
A.N.A. Associação Nacional de Autocaravanismo
Área de Serviço de Autocaravanas de São Bartolomeu de Messines
Rua da Feira (s/n)
8375-088 São Bartolomeu de Messines
✉️ geral@ana-autocaravanismo.pt
www.ana-autocaravanismo.pt
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