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Rotas culturais de 7 dias

Fortificações
Megalitismo

Cultura Avieira
Barroco
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Explore o singular território do Alentejo e grande parte do Ribatejo, acompanhado pela
imensa densidade e variedade de raras construções megalíticas. Aqui encontramos a
arquitetura mais antiga da Europa, um património cultural único, formado por menires,
antas fúnebres, cromeleques e dolmens, construídos pelos povos do Neolítico e do
Calcolítico. Estes monumentos surpreendem-nos, pela sua escala e pelo modo como se
implantam na paisagem e dela fazem parte.
Descubra as Rotas que o guiam pela extrema diversidade de monumentos megalíticos,
deixados pelos nossos antepassados. Encontre os melhores locais para observar o céu
noturno estrelado e explore a arte de trabalhar os Chocalhos, a Cortiça, a Olaria e a
Tapeçaria, desenvolvida por artesãos que ainda hoje propagam tradições e costumes.

Anta da Coutada da Barbacena - Elvas

Megalitismo

Dia 1

Não perder
Desfrute da natureza com
percurso de BTT e visita
ao monumento megalítico
anta do Tapadão.

Dicas
Prove uma sericaia com
Ameixa de Elvas, produtos
regionais de excelência.

Programa 7 dias

Viagem
ao Neolítico
e Calcolítico
Dia 4

70km

Menir do Patalou - Nisa

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.
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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.

60km

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 5

40km

Dia 2

120km

Dia 3

80km

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.

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 tradicional. Em Avis, desfrute da tarde
na albufeira da barragem de Montargil com passeio de barco ou canoagem.

13h Almoço regional. Conheça o Centro Interpretativo da Estação Arqueológica de Alter do Chão
e visite a anta de Alter Pedroso.

17h Ainda em Avis desvende a anta do Monte da
Ordem e anta da Herdade das Figueirinhas.

18h Fim de tarde relaxante num spa termal em
Fronteira.

20h Jantar e alojamento em Avis.

20h Jantar e alojamento em Fronteira.

Dia 6

70km

Dia 7

70km

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.

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.

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 regional com visita à fábrica de Ameixas de Elvas, com prova de doçaria regional, como
a sericaia. Já em Campo Maior, conheça o Lagar-Museu Palácio Visconde d’Olivã.

13h Almoço regional. Em Portalegre, conheça a
igreja e Convento de São Francisco, a Fábrica de
Cortiça Robinson e explore o Museu da Tapeçaria
de Portalegre Guy Fino.

13h Almoço tradicional. Descubra os segredos da
necrópole dos Coureleiros e explore a Judiaria de
Castelo de Vide, onde pode visitar uma Sinagoga.

17h Ainda em Campo Maior, descubra a anta da
Horta do Mourato e a antiga lenda do Santuário
de Nossa Senhora da Enxara.

18h Ainda em Portalegre, experiencie visita a
uma herdade local com prova de vinhos e petiscos.

20h Jantar e alojamento em Campo Maior.

20h Jantar e alojamento em Portalegre.

16h Fim do itinerário em Castelo de Vide, com
visita ao Centro de Interpretação do Megalitismo.

Conheça a grandiosa arquitetura militar do Alentejo e Ribatejo, que engloba castelos,
fortalezas e outros tipos de fortificações da zona fronteiriça ou raiana. Merecedores
de visita atenta, os pontos de fortificação que pontuam o Alentejo e Ribatejo são
de grande importância histórica, construtiva e artística. Estão associados a lendas e
narrativas, figuras e fatos de notável interesse para o conhecimento da história dos
povos da Península Ibérica, da Europa e das culturas ligadas às duas margens do
Mediterrâneo.
Dos mais emblemáticos e visitados até aos praticamente desconhecidos, são
dezenas os castelos, fortes e fortificações que guardam memória da defesa da
fronteira portuguesa. Mais ou menos bem conservados, alvo de requalificações
recentes ou de melhoramentos, estes monumentos fortificados convidam a uma
exploração demorada. Passeie entre as muralhas, visite os núcleos museológicos,
descubra curiosidades históricas e ouça contar as lendas. E, claro, aprecie a vista. É
das melhores!

Programa 7 dias

Os Segredos da Defesa Fronteiriça
Dia 1

70km

10h Início de itinerário com visita ao Museu dos
Chocalhos, em Alcáçovas, Viana do Alentejo. Visite
o castelo de Viana do Alentejo e descubra o trabalho de artesãos locais, numa oficina de fiação e
tecelagem.
13h Almoço regional. Em Portel, conheça uma
queijaria local e explore o castelo. Visite o núcleo
museológico e a igreja de Vera Cruz de Marmelar.
18h Ainda em Portel, explore o paço medieval
de Vera Cruz de Marmelar, antigo local de um dos
santuários medievais mais importantes do país.
20h Jantar e alojamento em Portel.

Dia 3

80km

10h Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em
Monsaraz, visite o cromeleque do Xarez. Explore o
os recantos do enigmático castelo de Terena e do
castelo do Alandroal.
13h Almoço com iguarias locais. Conheça as lendas e histórias da fortaleza de Juromenha. Em Vila
Viçosa, visite o Museu do Mármore e as passagens
secretas do castelo de Vila Viçosa.
18h Ao fim da tarde, explore o centro histórico da
terra que viu nascer a poetisa Florbela Espanca,
uma das primeiras feministas do país.
20h Jantar e alojamento em Vila Viçosa.
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Castelo de Arraiolos

Dia 5

35km

Dia 2

70km

10h Pequeno-almoço no alojamento. Em Mourão, explore o castelo e descubra as antas da
Torrejona, em plena albufeira da barragem do
Alqueva.
13h Almoço local. Na Aldeia da Luz, Mourão, visite o Museu da Luz e conheça a história do agora
submerso castelo da Lousa. Percurso de barco na
albufeira da barragem do Alqueva e birdwatching.
17h Fim de tarde percorra o centro histórico e o
castelo na vila medieval de Monsaraz.

Não perder
Vista panorâmica para o
montado no topo do castelo
de Portel.

Dicas
Conheça a arte de fabrico
de Chocalhos, Património
Cultural e Imaterial da
UNESCO.

20h Jantar e alojamento em Monsaraz.

Dia 4

50km

10h Pequeno-almoço no alojamento. No Redondo, explore as ruínas da muralha e torre de menagem do castelo do Redondo. Conheça a arte de
trabalhar o barro, com visita a uma olaria local, e
descubra a anta da Herdade da Corticeira.

Castelo de Redondo

Fortificações

13h Almoço regional. Visite o castelo de Estremoz e admire a produção de Figurado em Barro
de Estremoz, Património Cultural e Imaterial da
UNESCO. Ainda em Estremoz, visite o Palácio dos
Marqueses de Praia e Monforte.
18h Experiencie uma prova de queijos e vinhos
numa herdade local.
20h Jantar e alojamento em Estremoz.

Dia 6

55km

Dia 7

55km

10h Pequeno-almoço no alojamento. No alto da
serra d’Ossa, conheça o castelo de Estremoz e reviva a história da Rainha Santa Isabel, com visita
à capela. Conheça as peças de artesanato local, de
cortiça e loiças.

10h Pequeno-almoço no alojamento. Em Arraiolos, desfrute de percurso pedestre ao sítio
arqueológico do castelo do Mau Vizinho., seguido
de uma aula de paddle ou windsurf, na albufeira
da barragem do Divor.

10h Pequeno-almoço no alojamento. Entre torres e muralhas, explore o sistema de defesa de
Évora, uma cidade-museu Património Mundial
da UNESCO. Conheça a história da construção da
Capela dos Ossos, na igreja de São Francisco.

13h Almoço local com prova de doçaria regional.
Descubra os jardins da Quinta e Palácio dos Condes do Vimieiro e visite o Centro Interpretativo do
Mundo Rural, em Vimieiro, Arraiolos.

13h Almoço tradicional. Em Arraiolos, descubra a
Mamoa de Entre Águas e conheça a famosa arte
de bordar com lã sobre tela de juta ou algodão,
com visita ao Centro Interpretativo do Tapete de
Arraiolos.

13h Almoço regional com prova de doçaria local,
como o pão de rala ou as queijadas de Évora. Pequeno percurso pelo roteiro das termas romanas
ou da época medieval.

18h Ainda em Vimieiro, fim de tarde com passeio
numa herdade local com prova de azeites e visita
a um lagar ancestral.
20h Jantar e alojamento em Vimieiro.

17h Visite o famoso castelo de Arraiolos e a igreja do Salvador no interior das muralhas.
20h Jantar e alojamento em Évora.

17h Fim de itinerário com visita ao templo romano e Praça do Giraldo, que honra os feitos do
lendário Geraldo Sem Pavor.
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Mais sugestões
Aventure-se pelo Megalitismo,
Fortificações, Barroco e Cultura
Avieira. Explore os 17 Programas de
3 dias e os 11 Programas de 7 dias,
disponíveis para download em:
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Convidamo-lo a desvendar uma “arquitetura chã” ou simples, mas sempre de elevada
qualidade compositiva e construtiva. Deparamo-nos com interiores de exuberante
expressão barroca, onde as artes decorativas se enquadram (olaria, azulejo, talha,
escultura e pinturas mural e decorativa). A expressão do barroco alentejano e ribatejano,
fortemente representada no património erudito de cariz religioso como igrejas,
santuários, ermidas e conventos, observa-se também na arquitetura civil. Admiramos,
ao percorrer centros históricos e núcleos urbanos, as fachadas de antigos palácios,
as casas solarengas e residências aristocráticas, onde também se erguem fontes e
chafarizes.
Permita-se apreciar o Património ao mesmo tempo que experiencia o Barroco,
apropriado pela cultura, arte e artesanato. As mãos dos artesãos locais deixarão de ser
anónimas.

Basílica Real de Nª Sr.ª da Conceição de Castro Verde

Barroco

Dia 1
Não perder
Talha Barroca e painéis de Azulejos na sé catedral de Beja.

Dicas
Aproveite a paisagem alentejana e descubra as abetardas,
aves que se encontram no
Campo Branco, Castro Verde,
uma Reserva da Biosfera UNESCO.

Programa 7 dias

O Barroco
nas Planícies
Alentejanas

35km

10h Início de itinerário com visita ao Museu Regional de Beja, no Convento de Nª Sr.ª da Conceição e à catedral de Beja.
13h Almoço regional. Em Aljustrel, descubra o
Santuário de Nª Sr.ª do Castelo e visite um caraterístico moinho de vento da região.
17h Ainda em Aljustrel, conheça a riqueza mineira local com visita à cementação de Algares, na
Mina de Algares.
20h Jantar e alojamento em Aljustrel.

Dia 2

95km

Dia 3

70km

10h Pequeno-almoço no alojamento. Conheça a
igreja e Casa de Misericórdia de Messejana. Visite
o sítio arqueológico e o local do marco histórico
da Batalha de Ourique, em São Pedro das Cabeças. Em Castro Verde, experiencie percurso de
birdwatching no Campo Branco das Abetardas,
no Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho, uma Reserva da Biosfera - UNESCO.

10h Pequeno-almoço no alojamento. Visite o
Convento de São Francisco e o Museu Severo
Portela, em Almodôvar. Ainda em Almodôvar conheça a praia fluvial na albufeira da barragem do
Monte Clérigo e desfrute o parque de merendas.

13h Almoço regional. Ainda em Castro Verde, visite a Basílica Real de Nª Sr.ª da Conceição.

18h Ainda em Mértola, desfrute de um final de
tarde com percurso pedestre pelo centro histórico.

16h Fim de tarde em Ourique em plena natureza,
onde pode explorar o Castro da Cola e o monumento megalítico, Tholos da Nora Velha.

13h Almoço regional. Já em Mértola, explore o
castelo e o artesanato local. Aprenda a tear numa
Oficina de Tecelagem da região.

20h Jantar e alojamento em Mértola.

20h Jantar e alojamento em Ourique.

Dia 4

150km

Igreja paroquial de Barrancos

10h Pequeno-almoço no alojamento. Em Serpa,
visite o castelo e a igreja de São Francisco.
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13h Almoço regional. Já em Barrancos, desvende
a Anta da Herdade da Negrita e a igreja paroquial
de Barrancos.
18h No final de tarde, conheça o emblemático
castelo de Noudar e desfrute a natureza em pleno
Parque Natural de Noudar.
20h Jantar com prova de vinhos e alojamento em
Barrancos.

Dia 5

90km

Dia 6

65km

10h Pequeno-almoço no alojamento. Em Moura,
descubra a Fonte das Três Bicas e a igreja de São
Pedro e explore o castelo de Moura.

10h Pequeno-almoço no alojamento. Em Vidigueira, visite a torre de menagem e o menir do
Mac Abraão.

13h Almoço local. Ainda em Moura, visite o Lagar
de Vara – Museu do Azeite e descubra os Dolmens
da Herdade de Corte Serrão.

13h Almoço com prova de petiscos regionais e
visita uma adega local. Conheça a igreja da Misericórdia e o Museu de Arte Sacra e Arqueologia
de Vila Alva, Vidigueira.

19h Ao anoitecer percurso noturno com observação de estrelas, na albufeira da barragem do
Alqueva, o maior lago artificial da Europa.
20h Jantar e alojamento em Moura.

17h Final de tarde com visita ao castelo de Alvito
e centro histórico.
20h Jantar e alojamento em Alvito.

Dia 7

60km

10h Pequeno-almoço no alojamento. Em Ferreira
do Alentejo, explore a região com birdwatching na
albufeira da barragem de Odivelas e conheça o artesanato local, as cestas de esteira de Odivelas.
13h Almoço regional. Ainda em Ferreira do Alentejo, visite a igreja matriz de Nª Sr.ª da Assunção.
18h Fim de itinerário com visita à aldeia de Peroguarda, local onde o etnomusicólogo Michael
Giacometti, se enamorou pelo Cante Alentejano,
hoje considerado Património Cultural e Imaterial
da UNESCO.

Oriundos de zonas piscatórias marítimas e fluviais, principalmente de Vieira de
Leiria, os avieiros deslocaram-se essencialmente para as margens dos rios Tejo
e Sado, onde é ainda possível encontrar uma maior expressão. A Cultura Avieira
teve os assim, na década de 50, os seus primórdios, com a migração interna das
populações, em busca de melhores condições de vida, e de um lugar mais estável
para as suas atividades de sustento. Eternizados na obra do escritor Alves Redol,
trazem consigo modos de viver e conviver, técnicas e hábitos que decorrem de uma
vida de aprendizagem e prática na sua origem, e que se difundiu localmente.
Conheça esta “arte de estar na vida” única dos pescadores avieiros, onde poderá
mergulhar na cultura e descobrir as Casas, Cais Palafíticos e as embarcações-casa,
as Bateiras. Desfrute a gastronomia, as artes e tradições desta gente orgulhosa de
sua origem.

Viagem pela Cultura Avieira do Tejo e do Sado
Dia 1

40km

10h Início de itinerário com visita à aldeia avieira
do Porto da Palha e aldeia avieira da Palhota.
13h Almoço regional. Perto do Cartaxo, descubra
a igreja matriz de Pontével, conheça a história da
doçaria tradicional e prove uma caspiada de Cartaxo, numa pastelaria local.
17h Final de tarde em Santarém, a Capital do
Gótico onde pode conhecer a lenda da Torre das
Cabaças e desfrutar de um passeio pelo centro histórico.
20h Jantar e alojamento em Santarém.

Dia 3

40km

13h Almoço e doçaria regional, como arroz doce
e broas. Ainda em Salvaterra de Magos, visite o
Museu Escaroupim e o Rio e a aldeia avieira de
Escaroupim.
16h Passeio de bateira no rio Tejo, uma embarcação típica avieira.
20h Jantar e alojamento em Salvaterra de Magos.

Cais palafítico da Carrasqueira - Alcácer do Sal
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100km

10h Pequeno-almoço no alojamento. Na Golegã,
desfrute de um passeio de birdwatching, na Reserva
Natural do Paúl de Boquilobo, uma Reserva da Biosfera - UNESCO e visite a Casa-Estúdio Carlos Relvas.
13h Almoço de gastronomia tradicional. Descubra
o Centro Regional de Artesanato da Chamusca, com
peças em cortiça. Em Alpiarça, visite o Museu Casa
dos Patudos e conheça a aldeia avieira de Patacão.
19h Fim de tarde com prova de vinhos, numa adega local.
20h Jantar com pratos típicos regionais, como sopa
de castanhas e bolo de sardinha. Alojamento em
Alpiarça.

10h Pequeno-almoço no alojamento. Em Almeirim, desfrute de um passeio de bicicleta ou BTT.
Já em Salvaterra de Magos, visite um enoturismo
local e conheça a Olaria de Muge.

Dia 5

Dia 2

100km

10h Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em
Coruche, visite o Observatório do Sobreiro e da
Cortiça. Descontraia com passeio de balão de
ar quente ou refresque-se com uma aula de ski
aquático.
13h Almoço de gastronomia regional. Em Vendas Novas, visite o Museu da Escola Prática de
Artilharia.
17h Descubra o miradouro no castelo de Alcácer
do Sal e prove a tentadora doçaria regional de mel
e pinhão, as pinhoadas.
20h Jantar e alojamento em Alcácer do Sal.

Dia 4

Não perder
Explore o cais palafítico da
Carrasqueira, lugar único
no mundo e descubra a
avifauna local.

Dicas
Desfrute de um passeio
a bordo de uma bateira,
a embarcação típica avieira,
ao longo do rio Tejo.

40km

10h Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em
Salvaterra de Magos, visite o histórico Celeiro da
Vala Real e Centro de Interpretação e Educação
Ambiental com foco na paisagem natural ribatejana.

Aldeia avieira de Escaroupim

Cultura Avieira

Programa 7 dias

13h Almoço regional. Conheça a arte da falcoaria,
Património Imaterial e Cultural da Humanidade, na
Falcoaria Real, em Salvaterra de Magos. Em Benavente, visite a Aldeia do Peixe.
17h Já em Coruche, passeie pelo centro da vila ribatejana e admire a paisagem circundante.
20h Jantar e alojamento em Coruche.

Dia 6

70km

10h Pequeno-almoço no alojamento. Perto de
Alcácer do Sal, na Reserva Natural do Estuário
do rio Sado, visite o local único na Europa, o Cais
Palafítico da Carrasqueira e da Comporta.
13h Almoço regional. Ainda na Comporta, visite
o Museu do Arroz. Em Grândola, relaxe ou aventure-se numa aula de windsurf na praia do Carvalhal.
17h Em Grândola, visite numa adega local com
degustação de vinhos e licores.
20h Jantar e alojamento em Grândola.

Dia 7

160km

10h Pequeno-almoço no alojamento. Ainda em
Grândola, conheça a Casa Frayões Metello e descubra o monumento megalítico dólmen da Pedra
Branca, onde foram encontrados diversos esqueletos, rodeados de abundante espólio arqueológico,
como vasos de cerâmica, pontas de setas e lâminas
em sílex.
13h Almoço regional, com ensopado de enguias ou
choco frito. Desfrute de percurso pedestre e birdwatching no Cais do Peixe, na lagoa de Santo André.
17h Fim de itinerário em Santiago do Cacém. Prove
o bolo de Santiago, uma doçaria local e passeie pelo
centro histórico da cidade.
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