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NOTÍCIAS / OPINIÃO 

 

Este espaço pretende ser um fórum dinâmico que se torne indispensável consultar, 

no que às actualidades do turismo na nossa região diga respeito. Trata-se de um 

espaço de notícias e opiniões assinadas, identificadas e identificadoras. Amanhã 

volte a consultar, se não pode ficar desactualizado.
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Em destaque

Páscoa - Milhares de pessoas são 
esperadas nas festas de Serpa

As ancestrais festas daquela cidade 
alentejana, em honra da padroeira do 
concelho, Nossa Senhora de 
Guadalupe, decorrem entre 6 e 10 de 
Abril, num culto que remonta ao 
século XIV. As celebrações devem 
atrair este ano perto de 50 mil 
pessoas. 

Dieta Mediterrânica - Portugal já 
entregou candidatura a 
Património da Humanidade 

No passado dia 30 de Março, Portugal 
entregou na sede da UNESCO, em 
Paris, a candidatura para integrar a 
lista de países que já viram a dieta 
mediterrânica distinguida como 
Património Imaterial da Humanidade. 
Um processo de candidatura que, 
para os promotores, «foi difícil e 
muito exigente». A decisão da 

Marvão - VII Quinzena 
Gastronómica do Cabrito e do 
Borrego

Na histórica vila alentejana de Marvão 
realiza-se entre 1 e 15 de Abril um 
certame que oferece ao público vários 
pratos confeccionados à base do 
cabrito e do borrego. Celebrar a 
Páscoa e promover a gastronomia 
local são dois dos principais objectivos 
desta Quinzena Gastronómica.

Mármores - Rota do Património Industrial do Alentejo em 2013

Uma Rota do Património Industrial centralizada na zona dos mármores do 
Alentejo arranca em 2013, com visitas a pedreiras a fábricas de 
transformação de mármores, revelou o presidente da Entidade Regional do 
Turismo do Alentejo, Ceia da Silva.

ler mais

Postais - «Trajes antigos do Alentejo» 

O pastoreio e o lavrar da terra no início do século XX, a ceifeira e o pastor 
com trajes simples para trabalhar os campos e para sair ao domingo, feiras de 
comércio de gado. Modos de vida revelados em postais antigos que Hugo de 
Oliveira gosta de coleccionar. A partir de França, construiu o blogue «Trajes 
antigos do Alentejo». Nasceu de um outro blogue, «Portugal em postais 
antigos». Uma forma de se manter próximo das suas raízes e também 
divulgar este património. 

ler mais

Mais de 200 moinhos abrem as portas por todo o país

No âmbito das comemorações do Dia Nacional dos Moinhos, que se celebra a 
7 de Abril, decorre a 31 de Março e 7 Abril a iniciativa «Moinhos Abertos». A 
acção realiza-se pelo sexto ano consecutivo e, segundo a organização, «a 
adesão continua a aumentar». 

ler mais

Odemira - A oficina onde a viola campaniça sobreviveu

Até Pedro Mestre ter começado a construir em Castro Verde, a viola 
campaniça mantinha-se na obscura oficina de Amílcar Silva, em Corte Malhão, 
na serra do concelho de Odemira. Foi ele que deu as primeiras dicas a Pedro e 
permitiu que a arte não terminasse. 

ler mais

Beja - Conferência Internacional «USUS 2012 - Turismo & Inovação»

A cidade alentejana acolhe de 3 a 5 de Maio uma Conferência Internacional 
que visa a partilha de informação obtida em observatórios do turismo de 
diversos países. O encontro visa, ainda, o debate entre organizações que 
operem com iniciativas inovadoras no sector do turismo. 

ler mais
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