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Conexão INTREPIDA  

Itinerário turístico em carro elétrico pelo Alentejo 

 

Por ocasião das atividades de networking realizadas no âmbito do I Fórum Empresarial INTREPIDA 
plus,  realizado em Sevilha em outubro de 2021, surgiu a iniciativa de criar de um itinerário turístico 
em carro elétrico. A iniciativa estreia-se já neste mês de maio pela mão da empresária Mar Villalba da 
Associação Mi Ruta que contará com o apoio da Fundación Tres Culturas, líderes do projeto 
INTREPIDA plus. 
 
Cabe mencionar que o projeto INTREPIDA plus visa promover a internacionalização das empresas 
criadas por mulheres na Eurorregião: Alentejo, Algarve e Andaluzia. Esta iniciativa faz parte do 
programa Interreg POCTEP Espanha Portugal. 
 
Este itinerário que começa no dia 10 de maio de 2021 permitirá fazer escala em mais de dez 
empresas selecionadas, situadas em zonas rurais e em pequenas cidades alentejanas com história 
como é o caso de Évora.  Trata-se de uma viagem em carro elétrico que destaca uma nova forma de 
viajar respeitosa com o meio ambiente. O carro será guiado a todo o momento por Mar Villalba, uma 
mulher que incentiva outras mulheres a começarem a viajar sozinhas como forma de interagir mais e 
melhor com o meio ambiente, aproximando-nos do espírito do autêntico viageiro. O resultado será 
publicado num guia digital que será apresentado na sede da Fundación Tres Culturas em Sevilha. As 
distintas escalas da viagem podem ser acompanhadas nas redes sociais da Fundación Tres Culturas 
e de Mar Villalba em Mi Ruta.  
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Foto: Mar Villalba em Portugal 

 

Sobre Mar Villalba da Associação Mi Ruta Responsable  

 
Depois de uma trajetória com mais de vinte anos no mundo dos recursos humanos e de 
responsabilidade social empresarial, nos últimos três anos Mar dedicou-se ao lançamento do projeto 
Mi Ruta responsable, uma associação que se dedica á consciencialização e promoção do turismo 
sustentável e responsável que apoia propostas que contribuem para o desenvolvimento sustentável 
dos destinos. 
 
Mi Ruta responsable tem, entre outros objetivos, oferecer soluções de viagens sustentáveis, reunindo 
propostas e recursos que facilitem ao viajante uma visita mais respeitosa e consciente. A sua 
contribuição para a divulgação e sensibilização de fazer turismo de uma forma responsável está 
corporizada no blog do projeto que conta atualmente com mais de 12.000 seguidores e mais de 
700.000 visitas. 
 
Além disso, a atividade profissional de Mar  Villalba desenvolve-se também nas áreas da consultoria 
em turismo responsável: formação, assessoria, auditorias e certificados em turismo sustentável; 
marketing digital: redação de conteúdo especializado em viagens, turismo sustentável e turismo 
familiar para outras empresas; e a criação de conteúdo para outras instituições. Na sua página web 
estão disponíveis os guias em carro elétrico que desenvolveu no Algarve, Portugal.  

 
https://www.miruta.es/ 
 
https://www.linkedin.com/in/maria-del-mar-villalba-vega/?originalSubdomain=es 
 
https://www.instagram.com/miruta.es/  

 
 
 
 

https://www.miruta.es/
https://www.linkedin.com/in/maria-del-mar-villalba-vega/?originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/miruta.es/


 

3 

 

Seleção de empresárias portuguesas a visitar neste itinerário : 

 

- Segunda-feira, 10 de maio de 2021 

Olaria Bulhão, São Pedro do Corval 
 Artesanato, Cerâmica 
 Rua 1º de maio nº 2 7200-142.  
    São Pedro do Corval, Alentejo. Portugal 

       Contacto:  Manuela Marques           
+351914029172 

girasol1972@gmail.com       http://olariabulhao.com/ 
https://www.facebook.com/olariabulhao 

O fundador da empresa é António Marques Bulhão, oleiro desde os 11 anos de idade. 
Atualmente a empresa é gerida pela filha, Manuela Marques. Todos os produtos são 
confeccionados em fornos a lenha e fabricados, na maioria dos casos, com roda de oleiro de 
modo a conservar a tradição de produção da cerâmica artesanal artística. 

 

 
Courela do Zambujeiro, Redondo 
Sector: Agricultura e Turismo 
Estrada Nacional 254 - Apartado 110, Redondo 
Contacto: Eduarda Tavares 

+351 914 983 092 +351 266 999 096 
eduardatavares@coureladozambujeiro.com 
geral@coureladozambujeiro.com  
http://www.coureladozambujeiro.com 
https://www.instagram.com/coureladozambujeiro/ 
 

A família da Eduarda dedica-se há mais de 100 anos à produção de Vinho do Porto e à 
produção de azeite na região do Douro. Juntos tinham como objetivo desenvolver uma 
agricultura biológica num ambiente de Natureza Protegida. A familía comprou uma 
propriedade em Redondo com mais de 400 oliveiras centenárias onde rapidamente 
encontram inspiração para produzir um azeite de excelência. Um dos seus produtos é o 
Azeite Biológico Courela do Zambujeiro, um azeite tão puro quanto saudável, que cumpre 

com as mais estritas normas de qualidade. 

 

 Na Sombra do Alentejo, Arraiolos 
 Sector: Turismo 
 Contacto: Maria do Céu Mendes 
 +351 962 029 557 
 nasombradoalentejo@hotmail.com 
 https://na-sombra-do-alentejo.webnode.pt/ 
 https://www.facebook.com/nasombradoalentejo/  
Na Sombra do Alentejo é um alojamento de turismo rural composto por 
dois espaços, ambos situados em duas colinas: Monte Azul da Oleira e 

Monte Benfica, localizados perto da vila de Arraiolos. Este alojamento rural foi criado com o intuito 
de proporcionar uma estadia perfeita para quem pretende refugiar-se na calma e tranquilidade do 
campo alentejano, entre sobreiros, oliveiras e vinhas. 
 

tel:+351914029172
mailto:girasol1972@gmail.com
http://olariabulhao.com/
https://www.facebook.com/olariabulhao
tel:+351%20914%20983%20092
tel:+351%20266%20999%20096
mailto:eduardatavares@coureladozambujeiro.com
mailto:geral@coureladozambujeiro.com
http://www.coureladozambujeiro.com/
https://www.instagram.com/coureladozambujeiro/
tel:+351%20962%20029%20557
mailto:nasombradoalentejo@hotmail.com
https://na-sombra-do-alentejo.webnode.pt/
https://www.facebook.com/nasombradoalentejo/
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Jantar no ALPENDRE,  Arraiolos 
Sector: Restauração   
Bairro Serpa Pinto, nº20A 7040 Arraiolos 
+351 266 419 024 
oalpendre@hotmail.com  
https://www.facebook.com/Restaurante-Alpendre-
526812717482491/?ref=page_internal  
 
Comida regional do Alentejo. Dentro do seu leque 
gastronômico, destacam-se as migas alentejanas, a sopa de 
tomate e o inigualável porco na brasa, entre outros. 
 

 
 

Terça-feira, 11 de maio 2021 

 

Sempre Noiva - Tapetes de Arraiolos Lda, Arraiolos 
Sector: Artesanato têxtil 
R. Alexandre Herculano 33-33/A 7040-029 Arraiolos 
Contacto: Isabel Diogo 
+351 917 605 348 
semprenoiva@gmail.com 
 
A localidade de Arraiolos caracteriza-se pela manufatura artesanal 
de um tipo de tapete feito de lã cujo nó é característico. A Sempre 
Noiva é uma pequena empresa com uma longa trajetória na 

tecelagem de tapetes típicos desta vila portuguesa.  
 

 

Queijaria MONTE DA VINHA, Arraiolos 
Sector: Alimentação  
Zona Industrial do Vimieiro, Lote 1, Estrada 
Nacional 4 ( Arraiolos Vimieiro ) 
Contacto: Joana Garcia 
 +351 351 91 346 99 20  
joana.garcia@queijariamontedavinha.com 

http://www.queijariamontedavinha.com/  
@queijomontedavinha  

 
Elaboração de queijos artesanais sem aditivos, utilizando apenas matérias-primas de primeira 
qualidade que proporcionam uma requintada textura e sabor. As pesquisas constantes e a grande 
dedicação permitiram que este queijo recebesse o Prêmio World Cheese Award 2019 na sua 

categoria Gold. Importa assinalar que foi o único queijo português premiado numa seleção de quase 
4000 queijos de 42 países e 6 continentes. 

mailto:oalpendre@hotmail.com
https://www.facebook.com/Restaurante-Alpendre-526812717482491/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Restaurante-Alpendre-526812717482491/?ref=page_internal
mailto:joana.garcia@queijariamontedavinha.com
http://www.queijariamontedavinha.com/
https://www.instagram.com/queijomontedavinha/
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Horta do Muro, Campo Maior 
Sector: Turismo Rural 
Horta do Muro 7370 - 209 Campo Maior 
Contacto: Ana Isabel Pereira  
+351 969 839 771 
turismorural@hortadomuro.com.pt 
www.hortadomuro.com 
 
O hotel Horta do Muro ocupa uma propriedade de 4 hectares 
localizada a 3 km da pacata vila de Campo Maior, no 
Alentejo. Os seus quartos apresentam uma decoração única 

com artesanato regional, destacando materiais como o ferro forjado, madeira e fibras naturais. 
Hospedar-se na Horta do Muro permite-lhe saborear a gastronomia regional oferecida pelos 
diferentes restaurantes de Campo Maior. Nesta localidade celebra-se a famosa Festa das Flores 
/ Festas do Povo, durantes as quais as ruas são decoradas com flores de papel a cada 4 anos, 
um trabalho que envolve milhares de voluntários e que se realiza nos meses de verão. 
 

 

Quarta-feira, 12 de maio 2021 

 
Sector: Turismo 
Campo Maior, Elvas, 7370 
Contacto: Paula Carvalho Pereira 
+351 965876790 
paula@discover-alentejo.com 
http://discover-alentejo.com/ 
 

A Discover Alentejo oferece a quem visita o Nordeste Alentejano a oportunidade de descobrir 
lugares cheios de história através de visitas guiadas, de hospedar-se em alojamentos locais 
cheios de encanto como as Casas de Alcamim em Elvas, provar a gastronomia local, 
destacando o vinho português. As suas visitas revelam o fascínio que sentem ao partilhar uma 
terra onde se marca a fronteira mais antiga da Europa e que guarda vestígios da imensa 
passagem de povos ao longo dos séculos. Os seus programas podem ser de algumas horas, 
um dia inteiro ou vários dias. Oferecem um misto de história e cultura onde enfocam-se nas 
provas de vinhos, nas experiências gastronómicas e no conhecimento do património cultural.  

mailto:turismorural@hortadomuro.com.pt
http://www.hortadomuro.com/
tel:+351%20965876790
mailto:paula@discover-alentejo.com
http://discover-alentejo.com/
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Quinta-feira, 13 de maio 2021 

 

Visita à fábrica de Água mole, Cabeço de Vide 

Sector: Cosmética natural 
Rua de Avis, 51 7460-018 Cabeço de Vide 
Contacto: Ana Paula Leitão 
+351 966 478 454 
aguamole.essencia@gmail.com 
https://aguamole.pt/  
@agua.mole 
 

Água Mole é uma pequena empresa familiar que cria e desenvolve produtos aromáticos de alta 
qualidade a partir de processos artesanais. Esta marca cria produtos próprios como também se 
adapta às necessidades de um cliente que procure um aroma específico para um determinado 
espaço, sendo consciente da importância do olfato, entre os sentidos, para causar uma boa 
impressão nos clientes. Dos seus produtos destacam-se as velas aromáticas sem parafina, o 
perfume sólido, os sabonetes à base de azeite, etc. Todos os produtos transmitem delicadeza, 
personalidade e qualidade. Possuem duas lojas em Portugal e exportam para o estrangeiro.  

Mercearia e Estalagem de Marvão, 

Marvão 

 

 

Sector: Alimentação e Turismo 
Rua do Espírito Santo 1 7330-117 Marvão – Portugal 
Contacto: Catarina Machado 
+351968147862 
merceariademarvao@gmail.com 
innmarvao.com 
@merceariademarvao 
 
A Mercearia de Marvão é uma antiga loja típica das aldeias alentejanas onde não só se 
vendem produtos regionais, mas também a comida que os vizinhos precisam para o seu 
dia a dia, juntamente com artesanato local. É, portanto, um formato de negócio que alia a 
familiaridade das pequenas cidades com a preocupação em oferecer o que há de mais 
interessante ao turista. A Mercearia de Marvão tem como objetivo valorizar os produtos que 
conseguiram sobreviver ao passar do tempo e á consequente massificação do consumo 
para promover a comercialização de produtos locais e regionais. A ideia de servir a 
comunidade local e não apenas o turista, manifesta a sua sustentabilidade graças a esta 
compatibilidade de produtos e clientes díspares. 
 

 
 
 

https://aguamole.pt/
tel:00351968147862
mailto:merceariademarvao@gmail.com
http://innmarvao.com/


 

7 

 

 
  

Alentejo Natural, Évora 
Sector: Alimentação 
Pç. Joaquim António de Aguiar no 13 
Contacto: Ana Rita Guerreiro 
+351 266 785 577 
geral@alentejonatural.com 
http://alentejonatural.com 
@alentejonatural 

 
O conceito “Alentejo Natural” nasceu em 2006 e em 2010 surgiu como marca, abriu com 
um espaço para terapias holísticas e uma loja de produtos Naturais no centro histórico de 
Évora. Entre os produtos naturais, oferecem suplementos alimentares, superalimentos, 
produtos para vegetarianos, agricultura de produção biológica, etc. A marca caracteriza-se 
por oferecer sabor e qualidade nas dietas mais restritas devido à intolerância à lactose, 
glúten e açúcar, entre outros. Oferece ainda cosméticos naturais e produtos de limpeza 
ecológicos. 
 

Capote’s Emotion, Évora 
Sector: Moda 
Rua Miguel Bombarda 16, Évora - Alentejo 
Contacto: Delfina Marques 
geral@capotes.pt  http://www.capotes.pt/ 
@capotesemotion 
 

Capote’s emotion reinventa o capote alentejano, atrevendo-se com o uso de cores como o 
vermelho, turquesa ou verde para uma peça que costuma ser cinzenta, castanha ou negra. 
Além disso, e sem perder qualidade na fabricação, adapta o padrão para as senhoras 
numa capa tradicional que normalmente é usada por homens. O resultado é um produto 
atemporal, realmente favorecedor, ideal para o frio do inverno nas suas coleções de 
outono-inverno. A combinação de tradição, contemporaneidade e qualidade faz com que 
seus produtos sejam exportados para a Rússia ou Japão. 
 

Quinta da Espada, Évora 
Sector: Turismo 
Quinta da Espada Apartado 68, Évora  
Contacto: Isabel de Mello Cabral 
isabelcabral@quintadaespada.pt  https://www.quintadaespada.pt/ 
@quintadaespada 
 
Quinta Da Espada encontra-se na estrada para Arraiolos a 4 Km de 
Évora. Trata-se de um alojamento tipicamente alentejano composto 

por 3 quartos com casa de banho privativa e aquecimento central, 2 apartamentos T2 e 1 
apartamento T1, todos com sala com lareira e kitchinette, TV Cabo e ar condicionado. Segundo 
uma lenda local, Geraldo Geraldes «O Sem Pavor» teria escondido neste lugar a espada que 
utilizou na conquista de Évora em 1165, desta lenda surge o nome «Quinta da Espada». 

 
 

mailto:geral@alentejonatural.com
http://alentejonatural.com/
mailto:geral@capotes.pt
http://www.capotes.pt/
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Sexta-feira, 14 de maio 2021 
 

     

Moinho de Pisões, Arraiolos 
Sector: Alimentação 
Moinho de Pisões - Estrada camarária 2012, 7040-130 Arraiolos 
Contacto: Teresa Rita Mira Barrocas 
+351 919 588 958 | +351 266 419 255  moinho@moinhodepisoes.pt  
http://www.moinhodepisoes.pt/ https://www.facebook.com/moinhodepisoes/  

 
Moinho de Pisões é um moinho que foi recuperado como casa de habitação, que no século 
passado era utilizado como forno para fazer pão e armazenar farinha.  
Os seus produtos estrela são os Bombons de Bolota com Chocolate e a Farinha de Bolota. 
A produção destes produtos é feita com as bolotas da sua herdade de Vale Paio e Couvo 
envolventes ao moinho. Com essa farinha de bolota produzem os bombons de chocolate e 
bolota, para além de outras iguarias à base deste fruto, que regularmente apresentam nas 
feiras regionais nas quais participam. Além disso, também comercializam Ervas Aromáticas 
e Medicinais que crescem no campo onde se encontra a fábrica. 
 
 

 
Mais informação INTREPIDA plus www.tresculturas.org/intrepida 

Pode seguir a rota pelas redes sociais de @mirutaes @miruta.es e de la Fundación Tres 
Culturas @funtresculturas  @FunTresCulturas   @TresCulturas 

 

http://www.moinhodepisoes.pt/
https://www.facebook.com/moinhodepisoes/
http://www.tresculturas.org/intrepida
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