Anta de Pavia e Capela de S. Dinis - Mora

ROTA DO MEGALITISMO

PELOS TRILHOS DA HERANÇA RURAL E MEGALÍTICA - Programa de 7 dias
A não perder: Conheça a pré-história da região com visita ao Museu Interativo do Megalitismo, em Mora.
Dicas: Suba a muralha do castelo do Redondo, com acesso através de uma oficina de olaria local.

Dia 1 - 60 km
10h - Início de itinerário em Pavia, Mora, com visita ao cromeleque do Monte das Fontainhas e à singular
anta de Pavia e a Capela de São Dinis, uma das mais importantes antas-capela do país. Já em Mora, descubra
o Museu Interativo do Megalitismo, que nos leva a descobrir povoações pré-históricas e importantes
artefactos arqueológicos da região.
13h - Almoço local. Ainda em Mora, conheça a obra do artista pintor e ilustrador Manuel Ribeiro de Pavia,
com visita à Casa-Museu Manuel Ribeiro de Pavia. No Vimieiro, Arraiolos, descubra o menir da Caeira e visite
o Centro Interpretativo do Mundo Rural.
18h - Em Estremoz, visite uma herdade local com de prova de vinhos e petiscos regionais.
20h - Jantar e alojamento em Estremoz.
Dia 2 - 20 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Explore o castelo de Estremoz e conheça a arte de produção de
Figurado em Barro de Estremoz, Património Cultural e Imaterial da UNESCO.
13h - Almoço regional, com pratos como empada de Borba ou pezinhos de coentrada. Em Borba, visite o
Museu do Mármore e explore a região com percurso pedestre do roteiro da Batalha de Montes Claros.
17h - Em Vila Viçosa, reconheça a arquitetura barroca nos edifícios das ruas e praças desta vila alentejana.
20h - Jantar e alojamento em Vila Viçosa.

Dia 3 - 50 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em Vila Viçosa, explore a região e visite o Santuário Nacional
da Padroeira de Portugal. No Alandroal, conheça o castelo do Alandroal e o menir da Pedra Alçada.
13h - Almoço tradicional com pratos de peixe de rio. Ainda no Alandroal, perto de Rosário, conheça a anta
de Santa Luzia e explore o castelo de Terena.
17h - Fim de tarde em aventura com uma aula windsurf ou de ski na albufeira da barragem de Lucefécit.
20h - Jantar e alojamento em Terena.
Dia 4 - 70 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. No Redondo, conheça a arte de trabalhar o barro com visita ao Museu
do Barro. Não perca a produção de olaria com visita a uma oficina local.
13h - Almoço regional com prova de enchidos regionais. Ainda no Redondo, explore a região com o percurso
das antas, na aldeia do Freixo.
17h - Em Évora, descubra o sistema de defesa e o centro histórico desta cidade-museu, Património Mundial
da UNESCO.
20h - Jantar e alojamento em Évora.
Dia 5 - 65 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em Évora, descubra as antas do Barrocal e conheça o trabalho
de artesãos locais, na Aldeia da Terra, uma exposição permanente.
13h - Almoço tradicional. Desça ao submundo na Gruta do Escoural, com visita ao Centro Interpretativo da
Gruta do Escoural, em Montemor-o-Novo.
17h - Descubra a anta da Herdade dos Tourais, em Montemor-o-Novo, onde ainda é visível uma câmara
poligonal com sete esteios e vestígios de mamoa.
20h - Jantar e alojamento em Montemor-o-Novo.
Dia 6 - 65 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em Montemor-o-Novo, explore a região com percurso de BTT
pela Rota do Montado e visite o núcleo museológico do Convento de São Domingos.
13h - Almoço regional com prova de doçaria local, como a enxovalhada e a queijada. Conheça a anta da
Herdade da Serranheira. Em Arraiolos, desfrute de uma experiência de birdwatching ou pesca desportiva na
albufeira da barragem do Divor. Visite a Anta da Vila de Arraiolos.
17h - Fim de tarde em Arraiolos, com visita a uma adega local com prova de vinhos e licores regionais.
20h - Jantar e alojamento em Arraiolos.
Dia 7 - 60 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em Arraiolos, explore o castelo de Arraiolos, um dos únicos no
mundo com planta circular e conheça o Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos.
13h - Almoço tradicional. Experiencie uma aula de ski aquático na albufeira da barragem do Ciborro, em
Montemor-o-Novo.
16h - Explora a região e descubra as antas Grande e Pequena da Comenda da Igreja, em Montemor-o-Novo.
Fim de itinerário.

Anta Grande da Comenda da Igreja – Montemor-o-Novo

