
 

Conquistada aos mouros em 1160 pelas tropas de D. Afonso 

Henriques, a vila foi doada com o seu extenso senhorio pelo 

rei D. Sancho I à Ordem Militar do Hospital, com a condição 

de a desenvolver e fortificar. Com D. Afonso IV, em 1340, 

engrandecida com a construção do magnífico complexo 

Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa em 1356, a vila 

torna-se sede daquela Ordem em Portugal. 

 

08h00 – Saída de Lisboa (antiga Pastelaria Suíça – Rossio) – tolerância de 5 minutos 

 

11h00 – Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa 

Situado na aldeia de Flor da Rosa, bem próximo do 

Crato, o Mosteiro da Ordem do Hospital de Flor da 

Rosa, fundado em 1356, é o mais importante 

monumento da região e um dos mais emblemáticos 

exemplos de mosteiro existentes. Neste mosteiro, 

pode-se desfrutar da imponência de um monumento que já foi fortaleza, paço fortificado, 

templo, mosteiro e sede da Ordem do Hospital (Ordem Soberana e Militar de Malta). 

 

Núcleo do Museu Nacional de Arte Antiga 

Este núcleo ocupa as salas envolventes ao claustro do 

Mosteiro, especialmente adaptadas para o efeito, é 

constituído por um conjunto de esculturas em pedra, de 

temática Mariana, culto venerado pela Ordem de S. João do 

Hospital. 

Executadas entre os sécs. XV e XVII da Escola Portuguesa, 

provenientes da colecção do Comandante Ernesto de Vilhena do Museu Nacional de Arte 

Antiga, intervalo cronológico igualmente significativo na história do Mosteiro. 

 

12h00 – Museu Municipal do Crato 

Instalado num palácio barroco localizado na Rua do Arco da 

localidade de Crato. Este museu convida o visitante a conhecer a 

história do município através de um percurso que começa nos 

vestígios das primeiras ocupações pré-históricas e termina com uma 

abordagem da vida económica e social do Crato em meados do séc. 

XX.  

 

 

 

 

 

SOCIEDADE HISTORICA DA INDEPENDÊNCIA DE PORTUGAL 

FLOR DA ROSA E CRATO 
07 de Março de 2023 (terça-feira) 

Nos 910 anos da Bula Pie Postulatio Voluntatis, de 15 de Fevereiro de 

1113, do Papa Pascoal II 

 

https://www.feriasemportugal.com/crato


13h00 – Almoço no “Restaurante do Priorado” 

Pão, azeitonas, cogumelos salteados, salada de polvo, 

salgadinhos de queijo e paio 

Caldinho de cação com coentros 

Bochecha de porco preto alentejano no forno com batata 

assada e migas de pão 

Pudim de ovos ou salada de frutas 

Vinhos branco e tinto, água, sumo, imperial 

Café ou chá                                              

 

15h00 – Casa Museu Padre Belo 

Contém um valiosíssimo espólio de peças de Arte Sacra, onde 

constam registos religiosos antigos, relicários, pinturas, presépios 

e outras peças de cerâmica.  

 

Varanda do Palácio do Grão-Prior 

Único elemento que se conserva do antigo palácio do Grão-Prior 

do Crato, trata-se de uma imponente varanda sobre uma loggia abobadada, aberta por 

arcos de volta perfeita e decorada com rosáceas e meias-rosáceas. Um original e robusto 

símbolo do poder do Priorado.  

 

16h00 – Igreja Matriz do Crato 

É uma igreja gótica, maneirista e barroca fundada no 

séc. XIII. Depois de uma reedificação no séc. XV, a 

estrutura exterior da capela-mor foi acrescentada no séc. 

XVI. Contém um interessante recheio 

em que se destaca uma imagem 

trecentista de pedra figurando São 

Bartolomeu, uma Pietá quatrocentista, um órgão e azulejos hispano-

árabes quinhentistas. Tem como orago a Nossa Senhora da Conceição, 

que se festeja anualmente no dia 8 de Dezembro. 

 

16h30 – A Mercaria 

Espaço familiar que junta cafetaria e loja de produtos regionais. 

Entra-se na pequena loja e são muitos os vinhos, cervejas 

artesanais, broas de mel, biscoitos, bolos, licores, doces, azeites, 

rebuçados, frascos de mel e os tecolamecos (doce conventual com 

origem no Crato).  

 

20h00 - Chegada prevista a Lisboa (ficando sujeita a alguns pequenos atrasos nas visitas 

guiadas e no almoço). 

 

CONDIÇÕES 

Inscrições: considera-se inscrito(a), o interessado(a) que pagar ou sinalizar a mesma na secretaria 

da SHIP ou efectuar uma transferência bancária para o IBAN da CGD PT50 0035 

06970043880473214 

 

Desistências: devolução do valor na íntegra, até 8 dias antes da visita. 

 

Custo por pessoa 

(inclui transporte, visitas guiadas, almoço, despesas de organização e seguro – apólice n.º 

206294012, da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.) 

 

Sócios € 78,50   Não Sócios € 88,50 


