
Inscrições AQUIhttps://forms.gle/33kyk8cWqoieNDRu8
Organização:

Apoio Local:

Brotas
Concelho de Mora 

A Associação Abrótea cultiva parcerias locais 
sugerindo uma oferta turística completa e variada.

A visita a Brotas deve começar no Santuário da Nossa 
Senhora das Brotas, história que remonta o início do 
séc. XV. As casas que ladeiam a Rua da Igreja eram as 
antigas Casas Confraria/hospedarias construídas 
por confrarias de muitos locais do país. Durante 
séculos este santuário foi visitado por peregrinos de 
todo o país em especial de localidades próximas e da 
região sul.

É  numa dessas casas que se pode pernoitar como 
faziam os romeiros d’antigamente: Casas da 
Romaria. Após uma noite como um  romeiro acorda 
com um  farto  pequeno almoço servido pela D. Maria, 
deliciando-se com as suas compotas.  

Mesmo ao lado  da Igreja, a Casa Mordomos d'Évora é 
um atelier de cerâmica artística na dupla vertente 
de criação e réplica de azulejo para restauro, peças 
utilitárias e decorativas em cerâmica 
reinventadas”. Aqui pode comprar recordações 
desta visita a Brotas.

A centenária Olaria  de Brotas também é uma 
referência em Brotas. Esta Olaria familiar  perpetua  
o processo completo: recolha do barro nas 
redondezas,  tratamento, moldagem das peças, 
cozedura e pintura final  .José Carlos na roda de 
oleiro e  Vera Ramalhão no acabamento e pintura 
garantem a qualidade das peças decorativas e 
utilitárias que  são vendidas para todo o país, 
podendo também serem  compradas na loja da 
Olaria.

26 set. 2022
Programa
Ponto de Encontro - Abrottea/Casas de Romaria 
17h30 Chegada a Brotas 
Visita a aldeia/ Santuário/ Azulejaria / Olaria

20h30 Jantar/convívio informativo/partilha  

22h30 Alojamento (Casas da Romaria)

https://goo.gl/maps/EkaX138DnvWXTDJM9

- Técnicos/as das associações com intervenção na área do Turismo;
- Formadores/as, estagiários/as e agentes de desenvolvimento 
local. 

Destinatários: 

- Proporcionar às associadas da Animar aprendizagens nas várias 
vertentes do TBL;
- Promover a oferta de produtos de TBL das associadas;
- Incentivar e aprofundar conceitos e práticas de TBL em 
articulação com o Desenvolvimento Local e Economia Social e 
Solidária.   

Objetivos:

Abrottea 
Parcerias para a valorização 
do património histórico, 
cultural e ambiental

E que comer? No tempo dos espargos podemos provar  
as Migas de Espargos acompanhadas de Carne do 
Alguidar, além de outras especialidades : perdiz 
estufada, arroz de lebre e javali no forno.

De Brotas podemos  subir ou descer pela mítica Estrada 
Nacional Nº 2 dado  que o Km 488 situa-se nesta 
localidade, junto ao famoso Restaurante
 “O Poço”.


