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A TERRIUS está situada no coração do Parque Natural de S.
Mamede – Alto Alentejo, vigiada pelo imponente Castelo de
Marvão. Este ano decidimos homenagear Marvão, a terra
que nos acolheu e dar a conhecer alguns dos monumentos
que irá encontrar quando nos visitar …

Este Natal viaje connosco até Marvão através dos sabores
da TerriuS!



Situado no topo norte da vila, no ponto mais alto do planalto,
controla a praça de entrada. Tem duas zonas diferentes unidas
por uma rede de muralhas e torres que contornam a praça de
armas e a cisterna da fortaleza.

Castelo de Marvão



Vinho Tinto Terrenus – Alentejo

Vinho Branco Terrenus –

Alentejo

Ginja Franciscana

Painho de Porco Preto

Escabeche de Perdiz

Azeite Castelo de Marvão Bio

Mostarda de Pimento Picante

Avelãs com Chocolate Negro

Chutney de Cogumelos Shitake

Queijo de Ovelha  Curado

Bolinhos de Castanha

Cesta de Picnic em vime

Castelo de Marvão 133,00€



Origem da actual povoação de Aramenha, terá sido abandonada
após um cataclismo ter soterrado a parte baixa da cidade,
durante a ocupação muçulmana. Os trabalhos de escavação
trouxeram o pódio de um templo, o fórum da cidade, uma ampla
praça lajeada, elementos de balneários públicos, habitações e a
estrutura de um teatro.

Cidade Romana da Ammaia



Vinho Tinto Terrenus – Alentejo

Vinho Espumante

Azeite Virgem Extra Fadista

Compota de Figo e Nozes

Pimentos Assados ao Natural

Vinagre Branco com Orégãos

Queijo de Cabra Curado

Marmelada Artesanal

Infusão Biológica

Cesta de Picnic em vime

Cidade Romana Ammaia 89,50€



As primeiras edificações góticas, em Portugal, chegaram
através das Ordens Mendicantes. O Convento Franciscano de
Nossa Senhora da Estrela está nesta sequência. Instituído, em
1448, associado à memória de uma "aparição" da Virgem, foi
construído, dentro do estilo gótico, vigente na altura, revelado
no seu interior, capela e claustro, e, exteriormente, pelo portal
com arquivolta de arcos quebrados, emoldurada por um
gablete.

Convento Nª Sra da Estrela



Vinho Tinto Folha Meio Reserva –

Alentejo

Vinho Branco Folha do Meio 

Reserva - Alentejo

Azeite Virgem Extra Fadista

Vinagre Tinto Fadista

Mostarda de Pimento Picante

Bolinhos de Castanha

Tomate Seco em Azeite e Orégãos

Queijo de Cabra Curado

Infusão Biológica

Cesta de Picnic

Convento Nª Sra da Estrela    66,50€



Na antiga Igreja de Santa Maria em ruínas e fechada ao culto
até 1987, valorizou-se a estrutura existente, com as suas
nervuras góticas, azulejos e a talha barrocas. Hoje como
Museu Municipal alberga uma colecção dividida em núcleos de
arte sacra, arqueológica e etnográfica.

Museu – Igreja de Sta Maria



Vinho Tinto Terrenus– Alentejo

Chutney de Cogumelos Shitake

Cardos Silvestres em Conserva

Azeite Castelo de Marvão DOP

Painho de Porco Preto

Infusão Biológica

Compota de Castanha

Caixa de Cartão Estojo

Museu – Igreja Sta Maria 49,50€



Imóvel de Interesse Público desde 1933, este marco
jurisdicional de tipologia manuelina, encontra-se implantado
na Praça diante da antiga Câmara Municipal.
Restaurado em 1940, do original restou apenas o fuste da
coluna

Pelourinho



Vinho Tinto Folha Meio Reserva –

Alentejo

Avelãs com Chocolate Negro

Pimentos Assados ao Natural

Cogumelos Boletus Edulis

Chouriço de Porco Preto

Compota de Maçã e Canela

Caixa de Cartão Estojo

Pelourinho 39,00€



Este templo, ligado à primitiva Misericórdia, onde esteve, na
época medieval, uma casa de assistência, precursora daquela
instituição, apresenta na frontaria um portal do Renascimento,
com arco redondo, a enquadrar a porta, encimado por duas
janelas com pilastras e bases de granito e capitéis decorados
com folhas de acanto.

Igreja do Espírito Santo



Azeite Virgem Extra Fadista

Cogumelos Shitake

Azeitonas Confitadas com 

Chocolate

Mostarda de Pimento Doce

Ginja Franciscana

Caixa de Cartão Estojo

Igreja do Espírito Santo 33,00€



A casa da Câmara Velha que funcionou como Paços do
Concelho até 1956 (com tribunal e cadeia) é o maior edifício
civil da vila. Hoje é o Centro Cultural e reúne diversas salas e
colecções relacionadas com os seus usos originais além de loja
de artesanato e exposições.

Câmara velha



Vinho Tinto Folha do Meio Colheita –

Alentejo

Marmelada Artesanal

Chutney de Tomate Seco e Gengibre

Azeitonas Alentejanas

Cogumelos Trompeta Negra

Caixa de Cartão Estojo

Câmara Velha 24,50€



É a entrada da vila, situada no lado norte da encosta. Faz a
transição entre a praça exterior e as ruas estreitas do interior
da cerca. Pode ser o ponto de partida para o percurso pedestre
pelas muralhas..

Portas de Rodão



Vinho Tinto Alto da Capela – Alentejo

Chouriço de Alpalhão – Alentejo

Queijo de Cabra Curado

Mostarda de Pimento Picante

Caixa de Cartão Estojo

Portas de Rodão 17,00€



Ex-libris de Marvão a ponte medieval, embora remonte a finais
do século XVI e a Torre de pedra que controlava o seu acesso
mantêm-se em excelente estado de conservação. A calçada
original que atravessa o rio (antiga via romana entre Cáceres e
Santarém) ainda se encontra visível entre a capela na margem
norte e a torre a sul

Ponte Romana



Infusão Biológica

Mel Multifloral Biológico

Tablete de Chocolate Negro e Flor de 

Sal

Bolinhos de Castanha

Caixa de Cartão Estojo

Ponte Romana 13,50€



VOUCHERS

Dispomos ainda de Vouchers para quem quiser partilhar Momentos
Inesquecíveis com Alguém Especial!

TerriuS: Degustações 15€/Pax
TerriuS: Cooking Class with Art @ Quinta do Barrieiro Turismo Natureza
(sob consulta)



As Caixas / embalagens para os cabazes podem ser escolhidas
por si, entre caixas de cartão kraft, caixas gourmet, caixas e
cestos de vime ou sacos de pano, a escolha é sua. O valor da
embalagem pode acrescer o valor apresentado em função da
escolha.

Podemos personalizar as embalagens para
pedidos realizados até ao dia 15 de Novembro de 2019.



Condições Gerais

Este catálogo serve de sugestão, na TerriuS podemos desenhar o seu
cabaz totalmente personalizado, assim como as embalagens que podem
conter logótipo empresarial / pessoal mediante pedido prévio de
orçamento.

Temos disponibilidade para incluir o tradicional BACALHAU nos nossos
cabazes

Todos os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.

Caso haja ruptura de stock de algum produto, este será substituído por
outro do mesmo tipo e semelhante valor.

Os custos de transporte não estão incluídos no preço do cabaz.

*fotos e textos monumentos:  Município de Marvão
Contactos

Edifício do Moinho da Cova - Centro de Lazer da Portagem 
7330-328  MARVÃO - Alentejo – Portugal

www.terrius.pt geral@terrius.pt

Tel:(00351) 969077112    


