Anta do Tapadão - Crato

ROTA DO MEGALITISMO

VIAGEM AO NEOLÍTICO E CALCOLÍTICO - Programa de 7 dias
A não perder: Desfrute da natureza com percurso de BTT e visite o monumento megalítico Anta do Tapadão.
Dicas: Prove uma sericaia com ameixa de Elvas, produtos regionais de excelência.
Dia 1 - 60 km
10h - Início de itinerário em Nisa, com visita à anta da Vila de Nisa e menir do Patalou, importantes
monumentos megalíticos da região. Explore o centro histórico de Nisa, com visita às diversas fontes da vila.
13h - Almoço regional. Conheça o Museu do Bordado e do Barro de Nisa, e o artesanato regional, como a
olaria pedrada e os potes de roça de Nisa. Já em Gavião, visite a capela do Calvário.
17h - Final de tarde conheça a vista panorâmica sobre o rio Tejo, no Observatório de Avifauna do Outeiro.
20h - Jantar e alojamento em Gavião.
Dia 2 - 120 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em Gavião, conheça a arte tradicional de fabrico de sabão, no
Museu do Sabão. Explore o centro histórico de Belver e descubra os vestígios dos antigos moleiros da região
nos moinhos de água da Tramaga, em Ponte de Sor.
13h - Almoço tradicional. Em Avis, desfrute da tarde na albufeira da barragem de Montargil com passeio de
barco ou canoagem.
17h - Ainda em Avis desvende a anta do Monte da Ordem e anta da Herdade das Figueirinhas.
20h - Jantar e alojamento em Avis.

Dia 3 - 80 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Visite o castelo de Avis e prove a doçaria local, as cavacas de Avis,
numa das típicas pastelarias da vila. Em Alter do Chão, conheça a anta do Penedo da Moura e desfrute de
aula equestre numa coudelaria local.
13h - Almoço regional. Conheça o Centro Interpretativo da Estação Arqueológica de Alter do Chão e visite a
anta de Alter Pedroso.
18h - Fim de tarde relaxante num spa termal em Fronteira.
20h - Jantar e alojamento em Fronteira.
Dia 4 - 70 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em Fronteira, conheça o Centro de Interpretação da Batalha de
Atoleiros. Em Monforte, desfrute de um percurso de BTT com visita à villa romana de Torre de Palma e
birdwatching no Campo de Abetardas. Visite o menir da Carrilha.
13h - Almoço regional com visita a uma fábrica de queijos e prova de queijos de Nisa e Monforte. Em Elvas,
visite a anta da Coutada da Barbacena.
17h - Conheça a pequena vila e o castelo de Barbacena, em Barbacena, Elvas.
20h - Jantar e alojamento em Elvas.
Dia 5 - 40 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Elvas, explore a cidade-quartel Património Mundial da UNESCO,
com visita aos icónicos Forte de Santa Luzia, Forte da Graça e Museu Militar. Pequeno percurso pelo centro
histórico de Elvas.
13h - Almoço regional com visita à fábrica de Ameixas de Elvas, com prova de doçaria regional, como a
sericaia. Já em Campo Maior, conheça o castelo e o Lagar-Museu Palácio Visconde d'Olivã.
17h - Ainda em Campo Maior, descubra a anta da Horta do Mourato e a antiga lenda do santuário de Nossa
Senhora da Enxara.
20h - Jantar e alojamento em Campo Maior.
Dia 6 - 70 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. Em Arronches, descubra as pinturas rupestres de Vale de Junco – Lapa
dos Gaivões. Explore o centro histórico, conheça a fonte do Vassalo e testemunhe a arte de trabalhar a
cortiça, pelos artesãos locais.
13h - Almoço regional. Em Portalegre, conheça a igreja e convento de São Francisco, uma fábrica de cortiça
local e explore o Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino.
18h - Ainda em Portalegre, experiencie visita a uma herdade local com prova de vinhos e petiscos.
20h - Jantar e alojamento em Portalegre.
Dia 7 - 70 km
10h - Pequeno-almoço no alojamento. No Crato, explore a anta do Crato e a anta do Tapadão. Desfrute de
uma aula de olaria dos famosos Barros Flor da Rosa, com visita ao Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa.
13h - Almoço tradicional. Descubra os segredos da necrópole dos Coureleiros e explore a Judiaria de Castelo
de Vide, onde pode visitar uma Sinagoga.
16h - Fim do itinerário em Castelo de Vide, com visita ao Centro de Interpretação do Megalitismo.

Menir do Patalou - Nisa

