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Rossio Marquês de Pombal
Rossio Marquês de Pombal Estremoz, Évora 7100 

Maior praça de Portugal. Aos sábados de manhã 

realiza-se um fantástico mercado de rua, com 

produtos típicos da região, nomeadamente frutas 

e legumes, enchidos e queijos, animais e plantas e 

velharias. Não deixe de visitar a nossa loja 

tradicional - com mais de 60 anos, mantém a 

estética original, com montras em mármore azul e 

balcão e prateleiras em madeira maciça exótica. 
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Castelo de Estremoz

No centro da vila medieval surge a Torre de 

Menagem, uma das mais bem conservadas do 

país. Com cerca de 27 metros de altura, tem 

planta quadrangular e é coroada com merlões em 

forma piramidal. Típica da arquitectura militar 

portuguesa de finais do século XIII e inícios do 

século XIV, é o que resta da alcáçova primitiva, 

juntamente com o edifício trecentista dos Paços 

do Concelho. No segundo piso existe uma bela 

sala octogonal com colunas de capitéis de 

motivos animalistas e antropomórficos. No 

terraço encontram-se as chamadas Três Coroas, 

representativas, segundo alguns autores, dos três 

reinados em que decorreram as obras da sua 

implantação. Na face principal, no exterior, a Sul, 

estão representadas as armas de D. Afonso III (r. 

1245-1279) com dois anjos a protegê-las. 

Actualmente ocupado pela Pousada da Rainha 

Santa Isabel, o antigo Paço Real medieval foi 

adaptado a armazém de guerra no reinado de D. 

João V (r. 1707-1750) em 1736, cabendo a Carlos 

Andreis a assistência técnica das obras. É um dos 

melhores exemplares do Barroco joanino em 

Estremoz, com planta pentagonal e flanqueado 

por torreões cilíndricos. De destacar: o pátio 

trapezoidal com uma fonte central com repuxo de 

golfinhos de mármore; a escadaria de acesso à 

Sala de Armas com dois tipos de painéis de 

azulejo, um a azul e branco com faixas barrocas e 

arabescos naturalistas, inspirados na tapeçaria 

oriental, e outro de silhares de motivos florais, 

joaninos de meados do século XVIII; a Sala de 

Armas, onde ainda existem algumas portas de 

talha dourada e policromada com os escudos 

reais. Horário: Terça-Domingo: das 9h00 às 

12h30 e das 14h00 às 17h30 (Entrada pela 

Pousada Rainha Santa Isabel). 



ÁGUIAS D' OURO
27-29 Rossio Marquês de Pombal Estremoz, 

Évora 7100-513 

A sua arquitectura ecléctica, especialmente 

visível na linguagem decorativa da fachada, 

torna-o num dos melhores exemplares do 

património edificado do concelho de Estremoz. É 

notória a sua influência da Arte Nova, 

nomeadamente no seu exterior a nível dos 

primeiro e segundo pisos, como o provam a 

platibanda decorada com flores-de-lis ou a 

propositada diferença dos sete vãos. É também 

visível a utilização de vários materiais diferentes 

(cantaria, vitral, ferro forjado e azulejos) e a 

decoração com motivos geométricos, naturalistas 

e exóticos. É um raro sobrevivente dos antigos 

cafés de tertúlia portugueses de início do século 

XX, tornando-o numa referência sociológica 

importante e um marco da memória colectiva de 

quem por aqui conviveu e convive. Horário: das 

8h30 às 23h00” 

Pastelaria E Confeitaria Formosa
Estremoz, Évora 7100-106 

Não deixe de experimentar as magnificas 

Queijadas de Requeijão e os típicos Gadanhas!” 

Herdade Das Servas - Serrano Mira - Sociedade 
Vinícola, S.A
Distrito de Évora 7100 

Realizam visitas guiadas pela adega, cave, vinhas 

e jardins da Herdade. Dispõe de um restaurante 

com capacidade para 80 pessoas, sala de provas 

e loja. 



Convento dos Congregados (Câmara Municipal 
de Estremoz, Biblioteca Municipal de Estremoz, 
Museu de Arte Sacra de Estremoz)
Estremoz, Évora District 7100-513 

O Convento de Nossa Senhora da Conceição dos 

Congregados do Oratório de São Filipe Nery de 

Estremoz teve ordem régia de D. Pedro II (r. 1675 

– 1706) para ser construído em 1697. Entre 1698 

e 1700 começam-se as obras e em 1703 inicia-se 

a segunda campanha, já com a igreja começada. 

Em meados deste século são assentados os 

painéis de azulejo que estão por todo o convento. 

A igreja nunca foi acabada até 1961, ano em que 

se recomeçou a empreitada de construção do 

restante da fachada, concluída em 1967. Horário: 

De Segunda a Sexta, das 9h00 às 17h30” 

Lago do Gadanha
0 Calle Guatemala, Distrito de Évora 7100-112 

Quando, em 1688, o Rossio de São Brás vê surgir 

um majestoso lago e fonte que, segundo fontes 

do século XVIII, era capaz de “saciar a sede de 

todo o nosso exercito.”, Estremoz não poderia 

imaginar que este se tornaria um dos seus ex 

libris. Mandado construir pelo Senado de 

Estremoz, aproveita uma das mais importantes 

nascentes da zona baixa da cidade que se 

encontra no extremo Sudoeste do Rossio 

Marquês de Pombal, a nascente da Fonte Nova. O 

imponente lago, de cerca de 40 metros de 

comprimento, é abastecido por um canal 

subterrâneo que atravessa todo o Rossio Marquês 

de Pombal que vem desembocar numa concha 

em mármore. ” 

Pelourinho de Estremoz
25 Praça Luís de Camões Estremoz, Lisboa 7100-

513 

Monumento Nacional, construído em inícios do 

séc. XVI. Situa-se a menos de 1 minuto a pé do À 

das Freiras. 



Centro Ciência Viva De Estremoz
Évora, Distrito de Évora 7000-629 

Localiza-se no Convento das Maltezas, em pleno 

Centro da Cidade de Estremoz. Trata-se de um 

magnífico edifício cuja construção se iniciou no 

século XVI e cujos claustros estão classificados 

como património nacional. O CCVEstremoz é um 

espaço interactivo, integrado na Rede Nacional 

de Centros Ciência Viva onde, através da 

experimentação, o visitante se apercebe do 

funcionamento do nosso Planeta. 




