
S oltemos as amarras e em-
barquemos para a aventura 

nas asas de um grou. Visto de 
cima, neste mundo tudo faz 
sentido e se conjuga em harmo-
nia. Distinguimos com nitidez 
o espelho de água de Alqueva, 
as cumeadas da serra da Adiça 
emergindo da campina sem 
fim, os contrafortes da Sierra 
Morena para lá da fronteira, 
os pontos brancos e ocres de 
“montes” com histórias para 
contar. Na vastidão da planí-
cie, avistamos um pastor com 
o seu rebanho, uma manada de 
touros em liberdade, reconhe-
cemos ali um cavaleiro espore-
ando a sua montada, acolá um 
ciclista agitando o pó dos cami-
nhos, e surpreendemos até um 
pintor diante da sua tela, pince-
lando os verdes e os castanhos 
dos montados e olivais, os ver-
melhos das papoilas, os amare-
los das searas e dos girassóis, 
os azuis do céu e da água, o 
branco eterno da cal. Para onde 
quer que nos voltemos, o olhar 
corre livremente, umas vezes 

devagar para melhor apreciar 
os jogos de sombra e luz, ou-
tras vezes ganhando ritmo para 
acompanhar o galope de uma 
lebre. A mesma brisa que aqui 
nos trouxe enfuna agora a vela 
que nos leva à outra margem do 
Ardila, do Murtigão, do Safareja, 
de uma qualquer albufeira ou 
lago perdidos no mapa. No meio 
da travessia, um peixe esca-
pa ao anzol, uma ave à mira da 
espingarda, e são eles que nos 
guiam rio abaixo pelas memó-
rias do Castelo Velho, do thy-
miatherion, da ponte “romana”, 
dos moinhos de água, dos bar-
cos de tábuas… 
De súbito, somos atraídos pelo 
aroma do pão e dos pastéis de 
gila acabados de fazer vindo de 
uma aldeia de casas brancas 
e ruas empedradas. Algumas 
escondem oficinas de arte-
sãos onde descobrimos peças 
com assinatura, que dão conta 
de um saber-fazer notável no 
aproveitamento dos recursos 
disponíveis: vime, cana, buinho, 
loendro, cortiça…
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ConCePÇÃo gráFiCa

Sugo Design

 largo eng. FrederiCo ulriCH  
(largo das ameias)

A designação antiga, pela qual é ainda hoje conhecida 
esta “porta de entrada da aldeia”, deriva da existência em 
tempos recuados de uma cortina de muros erigida com 
intuitos defensivos em torno do aglomerado, a qual divi-
dia o espaço urbano do espaço campestre da Coutada de 
Safara. Apesar de destruída durante o período das guer-
ras da Restauração e Sucessão, esta divisória haveria de 
perdurar, ainda que virtualmente, determinando o contor-
no da aldeia, pelo menos até ao final do século XIX. 

serra da adiÇa
As características cársicas da Serra da Adiça fazem dela uma espécie de 
“ilha” calcária muito especial, isolada no meio de um “oceano” de terrenos 
siliciosos, onde dominam formações rochosas de xisto e grauvaque. Pode 
ser descrita também como uma pequena cordilheira, com diversos cumes, 
que regista um elevado nível de biodiversidade, com destaque para espé-
cies raras de orquídeas e animais, como o lince-ibérico e o gato-bravo.

rio ardila
Nasce em Espanha, na serra da Tentúdia, 
na divisória das comunidades de 
Extremadura e Andaluzia, e percorre cerca 
de 180 km até consumar o seu destino no 
rio Guadiana, à vista da cidade de Moura. 
Oferece paisagens grandiosas, onde é pou-
co perceptível a presença humana, bons 
troços para a pesca e prática da canoagem.

Festa de são sebastião (Janeiro)  

Festa de santa ana (Finais de Julho)

Festa da semana Cultural (setembro)

Festa da semana santa ou das endoenças (bianual)

igreJa Paroquial de saFara
Esta igreja, que se encontra em vias de classificação como Imóvel de Interesse 
Público, teve origem numa primitiva capela, datada da primeira metade do século 
XVI e transformada na actual sacristia, com a sua abóbada de cruzaria de ogivas, que 
constitui um exemplo da arquitectura manuelina aplicada a edifícios religiosos de pe-
quena escala. É provável que a igreja tivesse sido concluída em finais de quinhentos 
ou princípios de seiscentos, como atesta o cronograma “1600”, visível do lado direito 
do portal principal, constituindo-se como um excelente repositório da arquitectura 
erudita maneirista do Alentejo, bem patente, nomeadamente, no traçado arquitectó-
nico, ainda fiel ao modelo da igreja-salão. No seu interior, há a destacar o altar-mor 
em talha dourada, com silhares de painéis figurativos de azulejaria azul e branca nas 
paredes laterais. Dominando o casario envolvente e observável à distância, a Igreja 
Paroquial de Safara constitui a representação máxima de um forte sentimento de 
pertença que anima a comunidade local e se manifesta no orgulho pela história e 
memórias antigas que encontram referência no património monumental, arquitectó-
nico, religioso, arqueológico, etnográfico (festividades religiosas, artes e ofícios, inter-
conhecimento, saberes-fazer, cante alentejano, festa brava, gastronomia, etc).

saFara, terra bonita
entre as aldeias tu nÃo tens rival,

És Para mim a mais bonita

das terras de Portugal.

 PoPular

   aCHada de sÃo sebastiÃo
Situada à cota mais elevada da aldeia, junto à ermida com o 
mesmo nome e ao cemitério, a Achada de São Sebastião é 
ainda hoje um terreiro que funciona como espaço de estar, so-
bretudo dos homens da aldeia, e como ponto de observação 
do conjunto construído e da paisagem envolvente, que inclui 
os cumes da serra da Adiça, a Sul/Sudoeste. As suas caracte-
rísticas acentuadamente rurais, reforçadas pela posição peri-
férica e existência de hortas e quintais associados a espaços 
de habitação, fazem deste local o interface por excelência do 
espaço urbano da aldeia com o espaço agrícola em redor. 

w w w. ag r i s - sa Fa r a . a d C m o u r a . P t

AGRIS   SAFARA

AGRIS   
AGRIS   SAFARA

SAFARA

S F i n a n C i a m e n t o

turismo de natureza
A freguesia de Safara integra 
uma das áreas mais importantes 
para a conservação da natureza 
em Portugal (Zona de Protecção 
Especial de Mourão-Moura-
Barrancos), justificada pela eleva-
da biodiversidade e pela ocorrên-
cia de algumas das espécies mais 
raras e ameaçadas a nível euro-
peu, com destaque para as aves 
(grou, abetarda, sisão, rolieiro). Em 
relação ao grou, localiza-se aqui 
a principal área de invernada da 
espécie em território português, o 
que constitui um grande atractivo 
para os amantes da observação de 
aves. Os adeptos da caça regrada 
encontram também aqui sobejos 
motivos de interesse. Para uns e 
outros e para os que vêm pelo sim-
ples prazer da caminhada, existem 
inúmeros trilhos e caminhos de 
terra que conduzem à descoberta 
de paisagens inesquecíveis.

Por fim desaguamos numa 
praça dominada pela imponen-
te Igreja Matriz e pelo matra-
quear das cegonhas. Neste 
ponto de encontro da comuni-
dade, com um jardim, um par 
de palmeiras e um fontaná-
rio, há uma sugestão forte de 
oásis que nos leva a brindar à 
vida com uma roda de amigos. 
Participamos nas suas conver-
sas divertidas e cheias de sabe-
doria e entoamos os seus cân-
ticos de fraternidade, diante de 
um simples petisco ou de uma 
mesa recheada de iguarias e 
temperos irresistíveis, onde não 
falta o pão, o azeite e o vinho. E 

as emoções não ficam por aqui; 
elas vão ao rubro em festas e 
romarias de cariz popular, onde 
o religioso e o profano andam 
de mãos dadas, como é o caso 
da Festa das Endoenças, cele-
brada de dois em dois anos na 
Semana Santa. 
Fechamos os olhos e sen-
timos o tempo suspenso. 
Saboreamos momentos mági-
cos que são únicos e nos recon-
ciliam com a vida. Acabamos 
seduzidos por uma noite de 
Verão, com os olhos nas estre-
las, a pedir desejos. A partir da-
qui, Safara pertence-nos, e nós 
fazemos parte dela.

Barrancos

Reguengos de
Monsaraz

LISBOA
(A6)

LISBOA
FARO
(A2)

FARO

FARO

BEJA

VILA REAL DE
S. ANTÓNIO

PORTALEGRE
(A6)

IP2

IP2

IP2

IP2

IP8

Moura

Alqueva

Monsaraz

SAFARA

BEJA

ÉVORA

Vidigueira

Portel

Serpa
Rosal de la Frontera

Vila Verde 
de Ficalho

Mértola

ESPANHA

ESPANHA

BARRAGEM

ESPANHA

ESPANHA

rio guadiana

rio ardila

Mourão

“...de moura até hua aldea que se 

Chama çaFara que saam tres legoas 

(...) de noudall torney a sobre dita 

aldea de çaFara e de çaFara a 

mourom sam Cynquo legoas (...)”

duarte d’armas, 1502

PerCurso de interPretaÇÃo

Entre o ponto mais baixo, Largo Eng. Frederico Ulrich (mais conhecido por 

largo das Ameias), e o mais elevado da aldeia, Achada de São Sebastião, 

estabelece-se um importante eixo de circulação, a partir do qual é possí-

vel fazer o atravessamento de, praticamente, todo o aglomerado urbano e 

o acesso aos seus diversos pontos de interesse, incluindo os que se situam 

fora do perímetro da aldeia, num convite à compreensão do ambiente urba-

no e também da paisagem rural envolvente. 

Ao longo das ruas de Santa Ana, Dr. Francisco Simões Miranda (antiga rua 

da Lama) e São Sebastião, com passagem pela Praça 25 de Abril, é pos-

sível observar variados exemplos de tipologias tradicionais de habitação 

da região e ainda os mais importantes edifícios históricos da aldeia: Igreja 

Paroquial, Capela de Santa Ana e Capela de São Sebastião. É também ao 

longo deste percurso que se situam alguns espaços relacionados com as 

actividades tradicionais, quer do artesanato, quer do agroalimentar. Estes e 

outros motivos de interesse são o fio condutor de um “percurso de leitura e 

interpretação” da aldeia, que facilita a sua descoberta, podendo e devendo 

contribuir também para a criação de uma imagem apelativa junto dos que a 

visitam e dos que nela residem. Então, bom percurso!

Centro de artesanato e Cultura (Casa da moagem)Tirando partido das antigas instalações de uma unidade de moagem de cereais, o novo Centro de Artesanato e Cultura é um equipamento poli-valente ao serviço da população e de procuras turísticas, com funções culturais, sociais e econó-micas, através de uma exploração múltipla das Artes e Ofícios do concelho de Moura.

R. República
7875-058 Safara
TEL_ 285254931

S
SAFARA
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(esPa
nHa) Ponte (1,6 Km) 

santo aleixo (8 Km)

barranCos (27 Km)

noudar (37 Km)

esPanHa (38 Km)

Parque de merendas (0,4 Km)

Coroada (7 Km)

serra da adiÇa (10 Km)

Ponte “romana” (0,8 Km)

moinHo novo (0,8 Km)
rio ardila (3,5 Km)

moinHo de santa marina (3,7 Km)

Castelo velHo de saFara (4,3 Km)

CírCulo artíst
iCo 

musiC
al sa

Fa
rense

R. S. Sebastião, 45

7875-069 Safara

TEL _ 285935426

Junta de Freguesia
 de sa

Fa
ra

Pç. 25 de Abril, 
7-A

7875-069 Safara

TEL _ 285935426

gruPo uniÃo sa
Fa

rense

Pct. J
oaquim António Godinho Ferre

ira

7875-053 Safara

delegaÇÃo da C.m.moura

TEL _ 285935415

restaurante “m
eia bola”

Lg. Luís de Camões, 14

7875-052 Safara

TEL _ 285935152

restaurante tíPiCo “o
 arCada” 

Pç. 25 de Abril, 
24

7875-053 Safara

TEL _ 285935164

JosÉ m
iguel roCHa 

R. S. Sebastião, 48

7875-069 Safara

TEL _ 285935128

moura Carnes –
 Fa

briCo e 

ComÉrCio de enCHidos, lda

Estr. N
ac 258, km 76,7

7875 Safara

TEL _ 285935056

bento antónio sa
ntos s

ena 

gorJÃo (Pa
stelinHos d

e sa
Fa

ra)

Pç. 25 de Abril, 
13

7875-064 Safara

TEL _ 285935256

maria de Fá
tim

a dias l
obo

R. Francisco Brito
 Simões Miranda, 28

7875-074 Safara

TEL _ 285935130

sÃo se
bastiÃo-in

dústria 

alim
entar,Pa

niFiCaÇÃo, 

Pa
stelaria e restauraÇÃo, lda

Achada de São Sebastião

7875-069 Safara

TEL _ 285935033

rui Ferreira FialHo

R. República, 6

7875-058 Safara

TEL _ 285935120

FranCisC
o Jo

sÉ dos 

sa
ntos r

amalHo

R. Brasil

7875-071 Safara

TEL _ 285935415

antónio ramos a
lmeida

R. Hospital, 2
0

7875-073 Safara

TEL _ 285935172

Jorge ramos s
antinHo

R. S. Sebastião, 55

7875-069 Safara

TEL _ 285935356

JosÉ ganHÃo Fernandes

R. Brasil, 2
2

7875-071 Safara

antónio FranCisC
o PerFeito lim

a

R. M
oura, 32

7875-064 Safara

TEL _ 285935204

JosÉ de Jesu
s b

aPtist
a Pires

R. S. Sebastião, 49

7875-069 Safara

MÓVEL_ 963362713

Casa do Povo de sa
Fa

ra

gruPo Coral m
asC

ulino e Feminino

gruPo desPortivo

atl

seCÇÃo aventura

TEL _ 285935487

Pç. 25 de Abril, 
20

7875-053 Safara

gruPo de ForCados 

amadores d
e sa

Fa
ra

MÓVEL_ 914879915

Pólo da adCmoura

TEL _ 285254931

agroalimentarartesanato

 Cadeiras em buínHo

 CalÇado

 CarPintaria

Cestos e miniaturas em CortiÇa                                        

 bolos

 enCHidos

mel

  PÃo

 CaFÉs

restaurantes

Casa da moagem (inFormaÇÃo)

mirones

moradas Úteis

JosÉ quitÉria Pula m
estre

R. Brasil, 1
4

7875-071 Safara

TEL _ 285935395

Pa
niFiCadora soares, lda

Estr. N
ac. 258

7875 Safara

TEL _ 285935349
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CaPela de sÃo sebastiÃo
Construído durante o terceiro quartel do século XVI, 
este pequeno templo assinalava o limite da povo-
ação, junto à estrada real, como era habitual nas 
capelas e ermidas sob a invocação de São Sebastião 
que se construíram a partir do reinado de D. João 
III. Embora ao nível da planta persista o uso de 
soluções tradicionais na região e que vêm do Gótico 
Tardio, de um modo geral este edifício correspon-
de plenamente a uma tipologia maneirista erudita, 
como atesta, por exemplo, a concepção do frontão 
duplo com o seu campanário axial, da platibanda e 
da cuidada decoração formada por concheados e vo-
lutas. As duas janelas de cantaria que enquadram o 
portal, hoje entaipadas, correspondem a um mode-
lo característico da arquitectura chã na sua vertente 
regional. No interior, destaca-se o retábulo de talha 
do Barroco Tardio, de feição popular.

1

CaPela de santa ana
Construída no século XVII, esta capela, que constitui 
um interessante exemplo de arquitectura religiosa ver-
nacular, apresenta uma planta circular, pouco comum 
nas capelas seiscentistas do distrito. Exibe ainda cober-
tura em domo, um falso lanternim e um portal em can-
taria encimado por um pequeno campanário. O interior 
acolhe um simples altar, que suporta uma maquineta 
de talha, envidraçada, onde se guarda a imagem de 
Santa Ana. A capela possui ainda um vasto núcleo de 
ex-votos em cera e peças de indumentária.

2

largo luís de CamÕes
Mais conhecido por largo do Corro, aí 
se realizavam o antigo mercado da al-
deia e a assembleia comunitária (como 
indicia o termo “corro”).

travessa do Calvário
Na Festa da Semana Santa, localmente conhecida por 
Festa das Endoenças, celebrada de dois em dois anos, 
tem lugar nesta encruzilhada um dos momentos mais 
emotivos da recriação bíblica dos últimos passos de 
Jesus Cristo até à sua crucificação. É aqui que se dá 
o encontro das imagens do Senhor dos Passos, carre-
gando a cruz, com a de Nossa Senhora, seguido do cân-
tico de Verónica e do sermão do Calvário.

3

Ponte 
Na EN 258, entre Safara e 

Santo Aleixo da Restauração, 
existe uma ponte de três arcos 

sobre a ribeira de Safareja. 

9

Platibandas
A platibanda permite proteger e ocultar o 
telhado e encobrir o canal, ou algeroz, que 
canaliza as águas das chuvas dos telha-
dos. A maioria das platibandas existentes 
em Safara está associada a construções 
de dois pisos, de tipo “rural senhorial”. 
Trata-se de platibandas simples na sua 
base e/ou no coroamento. Por vezes, al-
gumas mais ornadas estão rematadas 
nos cunhais com falsas pilastras e o friso 
é decorado com motivos geométricos. 

CHaminÉs
Das chaminés existentes no edi-
ficado de Safara, destacam-se as 
prismáticas e as cilíndricas, cons-
truídas sobre o telhado, podendo o 
seu volume e altura ser muito vari-
ável. Algumas ostentam elemen-
tos decorativos e a própria data de 
construção, e ainda cata-ventos 
em ferro forjado, executados por 
artesãos locais, com versões onde 
surgem representados animais, o 
crescente lunar, cenas de caça e 
da actividade agrícola.

Cal
Como um pouco por todo o Sul de Portugal, é a 
brancura das paredes caiadas que ressalta nas 
construções da aldeia. A cal é um aglutinador for-
mal do tecido urbano; a sua aplicação repetida cria 
uma textura acetinada que se torna o grande fio 
condutor dos diversos volumes arquitectónicos e a 
melhor protecção das paredes contra os raios so-
lares. São sobretudo as mulheres que asseguram 
a rotina anual da caiação, que é parte integrante 
das lidas de manutenção doméstica. 

duPlo beiral
O beiral protege as paredes 
da casa da água da chuva 
e constitui ornamento de 
grande beleza. A maioria das 
casas de Safara tem beiral 
simples, havendo algumas 
que apresentam duplo bei-
ral - fiada de telha cobertor 
rebocada e caiada. 

Portas
Das mais simples em tabuado de madeira, sem 
aberturas, às ricamente decoradas, no perfil 
das molduras das almofadas, no desenho das 
grades de ferro forjado e dos postigos, é gran-
de a variedade, atestando as disponibilidades 
económicas dos moradores, o seu gosto e 
imaginação ou o esmero da sua conservação. 
Algumas guardam, ainda, os trincos, as fe-
chaduras e os puxadores antigos, as aldrabas 
de ferro forjado, ricos trabalhos em artesa-
nato, que realçam na cor da porta.

Jogo do alquerque dos doze
No exterior da Igreja Paroquial é possível encontrar 
três tabuleiros de jogo do Alquerque dos Doze: um 
tabuleiro na soleira da porta lateral (lado Norte) 
e duas bases de jogo na porta principal da Igreja 
(lado Oeste). Os três tabuleiros apresentam um 
conjunto de cinco fiadas de concavidades, cada 
uma com cinco, num total de vinte e cinco. Jogado 
com doze peças de cada lado, apenas com a casa 
central vazia, por dois jogadores, este jogo asseme-
lha-se ao Jogo das Damas. O Jogo do Alquerque 
dos Doze já era praticado no Antigo Egipto, encon-
trando-se desenhado nas paredes de Kurna, na 
margem ocidental do rio Nilo. No século VIII, foi 
introduzido na Península Ibérica pelos árabes.

Castelo velHo 
de saFara

Importante povoado, que 
chegou a dispor de mura-

lhas e fossos, ainda percep-
tíveis, situado na confluência 

da ribeira de Safareja com o 
rio Ardila, com ocupações do 

Calcolítico Pleno/Final e da II 
Idade do Ferro, tendo-se pro-

longado pela Época Romana, até 
ao século I d.C. Aqui foram en-

contrados vestígios de operações 
metalúrgicas do cobre, prata e 

chumbo, provenientes dos penhas-
cos xistosos das vizinhas serras de 

Barrancos e das vertentes cársicas 
da serra da Preguiça.

7

Ponte “romana” 
e  moinHo novo
No caminho que sai da 
aldeia em direcção ao rio 
Ardila, existe uma ponte de 
três arcos sobre a ribeira 
de Safareja, que os habi-
tantes de Safara relacio-
nam com o período romano, 
e ainda um moinho de água 
com levada, a montante.

5

moinHo de 
santa marina
Notável moinho de água de sub-
mersão, situado no rio Ardila, 
de três moendas, que utilizava 
sistema de rodete. O açude foi 
recuperado recentemente. 

6

Cruz da murteira 
Cruzeiro do século XVII, de 

linhas simples, sem qualquer 
ornamentação, pontuando o 

limite da povoação. Fazia parte 
do antigo itinerário da Procissão 

dos Passos do Senhor, celebra-
da na Semana Santa.

4

safara
moura
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