
Rota das Tabernas 

Grândola realiza desde 1998 a sua Rota das Tabernas, evento organizado pela Câmara 

Municipal de Grândola (www.cm-grandola.pt). 

A Rota das Tabernas tem como objetivos a promoção do convívio e a revitalização das 

tabernas, estabelecimentos de tradição secular e importantes locais de encontro e palco de 

manifestações de cultura popular, mas cuja importância se encontra em declínio desde o final 

do século passado. 

A iniciativa conjuga petiscos de gastronomia como “migas com carne fria”, “açorda de 

beldroegas”, “salada de bacalhau com pimentos”, “sopa de jantarinho com catacuzes”, 

“torresmos do rissol”, com animação – música popular, fado, poesia, cante alentejano. 

O evento envolve cerca de uma dezena de tabernas de vários locais do concelho, como Santa 

Margarida da Serra, Silha do Pascoal, Mosqueirões, Sobreiras Altas, Aldeia da Justa, Brejinho 

d’Água. 

No ano de 2014 a Rota das Tabernas realiza a sua 20.ª edição. 

 

 

http://www.cm-grandola.pt/


 

A importância das tabernas de Grândola é reconhecida a nível regional e nacional, sendo 

objeto de estudos, entre os quais de uma tese de mestrado – “A memória e a actualidade das 

tabernas do concelho de Grândola”, de João Manuel do Rosário Melo Rodrigues, mestrado em 

Práticas Culturais para Municípios da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa - 

http://run.unl.pt/bitstream/10362/7772/1/TRABALHO%20FINAL.pdf. 

 

Publicações da Câmara Municipal de Grândola sobre as tabernas (informacao@cm-grandola.pt ): 

 
 

 
Título: Tabernas. Percursos na memória do Concelho de 
Grândola 
 
Coleção de 12 postais encapados. 
 
Edição: Câmara Municipal de Grândola (Cofinanciado pelo 
programa Leader II)  
 
Data: Junho 1999   
 
Fotos: ©José Manuel Rodrigues  
 
  

 

 
Título: Tabernas. Um percurso na memória do concelho de 
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Rota das Tabernas – fotografias da imprensa:  

 

 
 “Diário de Notícias” 

 
 “Público” 

 
 “Diário do Alentejo” 

 
 

 
“Correio do Alentejo” 

 
 

 
 

 
 “Café Portugal” 

 
 “Rostos.pt” 

 

 
Blogue “Na Minha Mercearia” 

 

 
Blogue “Na Minha Mercearia” 
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