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  Não perder
Descubra o menir de Meada, 
o mais impressionante 
monumento megalítico da 
região!

  Dicas
Conheça a Cantaria, uma arte 
de trabalhar a rocha local que 
ainda se mantém viva.

Venha explorar o singular território do Alentejo e Ribatejo, acompanha-
do pela imensa densidade e variedade de raras construções megalíti-
cas. Aqui encontra 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 monu-
mentos 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, desenvolvi-
da  por artesãos que ainda hoje propagam tradições e costumes.

Megalitismo

Programa 3 dias
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Dia 1  80km

10h Início de itinerário com visita igreja 
matriz de Arez e percurso entre um dos 
geosítios do Geopark Natur Tejo, os 
blocos pedunculados de Arez-Alpalhão.
13h Almoço regional. Descubra a his-
tória e os trilhos até à Mina de Ouro 
Romana do Conhal do Arneiro.
16h Visite o Centro de Interpretação 
do Megalitismo de Castelo de Vide e 
conheça a anta da Tapada dos Matos, 
com o corredor para a câmara fúnebre 
ainda bem definido. 
20h Jantar e alojamento em Castelo de 
Vide. 

Dia 2  85km

10h Pequeno-almoço no alojamento. Em 
Nisa, explore o menir de Meada, total-
mente talhado pelo homem e descubra a 
anta das Tapadas de Pero D’Alva.
13h Almoço típico local, com sopa de 
sarapatel ou migas de borrego. Perto de 
Castelo de Vide, desfrute de um percurso 
de bicicleta adaptada à antiga ferrovia de 
Marvão. Já em Castelo de Vide, visite a 
necrópole dos Coureleiros, composta por 
cinco antas muito próximas entre si, e co-
nheça a Oficina-Museu Mestre Carolino.
17h Explore o centro histórico de Cas-
telo de Vide, com percurso pelo roteiro 
judaico.
20h Jantar e alojamento em Castelo de 
Vide.

Dia 3  55km

10h Pequeno-almoço no alojamento. 
Em Nisa, conheça a anta dos Currais 
do Galhordas seguida de uma sessão 
de escalada ou percurso de BTT, junto 
à albufeira da barragem de Póvoas e 
Meadas.
13h Almoço regional com prova de 
doçaria local. Em Alpalhão, prove os 
enchidos regionais e conheça a Canta-
ria, uma arte local de trabalhar a rocha. 
Explore a região com percurso pedestre 
ou de bicicleta até à anta da Vila de 
Nisa, que ainda preserva a estrutura 
superior.
18h Fim de itinerário em Nisa, com 
sessão de relaxamento num spa termal 
local.
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Conheça a grandiosa arquitetura 
militar do Alentejo e Ribatejo, que 
engloba castelos, fortalezas e ou-
tros tipos de fortificações da zona 
fronteiriça e raiana. Merecedores 
de visita atenta, os pontos de for-
tificação que pontuam o Alentejo 
e Ribatejo são de grande impor-
tância histórica, construtiva e ar-
tística. Estão associados a lendas 
e narrativas, figuras e fatos de 
notável interesse para o conhe-
cimento 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 desconhe-
cidos, 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 demora-
da. Passeie entre as muralhas, visite os núcleos museológicos, descubra 
curiosidades históricas e ouça contar as lendas. E, claro, aprecie a vista. 
É das melhores!

Fortificações
Programa 3 dias

Viagem pelas
Fortificações
Medievais até 
às Modernas
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  Não perder
O castelo de Arraiolos, 
um dos raros castelos do 
mundo com planta circular.

  Dicas
Delicie-se com a rica 
gastronomia alentejana e 
prove os premiados vinhos 
regionais.

Dia 1  50km

10h Início de itinerário com visita ao Mu-
seu Etnográfico do Rancho Folclórico da 
Landeira, em Vendas Novas, e descubra 
a história do Palácio das Passagens e 
Capela Real. Ainda em Vendas Novas, 
visite uma queijaria local.
13h Almoço regional, onde pode provar 
a típica bifana. Conheça o Museu da Es-
cola Prática de Artilharia. Já em Monte-
mor-o-Novo, admire o menir da Courela 
da Casa Nova.
17h Ainda em Montemor-o-Novo, ex-
plore e descubra os recantos do castelo.
20h Jantar com prova de vinhos numa 
adega local e alojamento em Monte-
mor-o-Novo.

Dia 2  80km

10h Pequeno-almoço no alojamento. 
Visite o icónico castelo de Arraiolos e 
conheça o centro histórico, onde desco-
brimos os afamados Tapetes de Arraio-
los, no Centro Interpretativo do Tapete 
de Arraiolos.
13h Almoço local. Conheça a natureza e 
as lendas que rodeiam o sítio arqueo-
lógico das ruínas do castelo do Mau 
Vizinho.
16h Passeio de barco à vela ou aula de 
windsurf na albufeira da barragem do 
Divor.
20h Jantar e alojamento em Evora-
monte.

Dia 3  100km

10h Pequeno-almoço no alojamento. 
Ainda em Evoramonte, suba ao pitores-
co castelo, visite a Casa da Convenção 
de Evoramonte e conheça o artesanato 
local.
13h Almoço regional. Já em Évora, 
percorra o sistema de defesa desta ci-
dade-museu, Património Mundial da 
UNESCO e visite a Gruta do Escoural, 
com descida ao mundo subterrâneo.
16h Fim de itinerário com percurso no 
Açude do Vale das Bicas, local de rica 
avifauna, em Vendas Novas. Es

tre
m

oz
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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:

E descubra toda a informação:

Onde
Comer

o que 
Fazer

o que 
Visitar

Onde 
Dormir

Mais sugestões

www.visitalentejo.pt
www.visitribatejo.pt

Legenda

Megalitismo

Fortificações

Barroco

Cultura Avieira

Município

Capital de Distrito

Aeroportos

Aeroportos
(km) Beja Évora Portalegre Santarém

Lisboa 177 136 228 83

Porto 449 366 293 246

Faro 147 226 326 307

Beja - 80 179 206

Madrid 580 502 431 547
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Convidamo-lo a desvendar uma “arquitetura chã” ou simples, mas 
sempre de elevada qualidade compositiva e construtiva. Depara-
mo-nos com interiores de exuberante expressão barroca, onde as 
artes decorativas se enquadram, na olaria, no azulejo, na talha, na 
escultura e nas pinturas mural e decorativa. A expressão do bar-
roco alentejano, 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 pa-
lácios, as casas solarengas e residências aristocráticas, onde tam-
bém se erguem fontes e chafarizes. 

Permita-se apreciar o Património ao mesmo tempo que experien-
cia o Barroco, apropriado pela cultura, arte e artesanato. As mãos 
dos artesãos locais deixarão de ser anónimas.

Barroco
Programa 3 dias

À Descoberta
da Herança 
Barroca

Ig
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  Não perder
Queijos de Serpa e enchidos 
de Barrancos acompanha-
dos com pão alentejano!

  Dicas
Suba ao castelo de Noudar 
e aprecie a vista panorâmica 
ao longo do rio Ardila, em 
pleno Parque de Natureza de 
Noudar.

Dia 1  70km

09h Início de itinerário com birdwat-
ching junto à albufeira da barragem do 
Pedrogão e conheça a Estação de Passos 
de Selmes, perto da Vidigueira. Em Beja, 
descubra o museu episcopal e a igreja de 
Nossa Senhora dos Prazeres.
13h Almoço regional, onde pode provar 
a tradicional sopa de beldroegas. Em 
Ferreira do Alentejo, conheça um lagar 
tradicional, com métodos ancestrais de 
processar a azeitona.
17h Já em Aljustrel visite o Santuário de 
Nª Sr.ª do Castelo com vista panorâmica 
sobre a vila. 
20h Jantar e alojamento em Aljustrel.

Dia 2  150km

10h Pequeno-almoço no alojamento. 
Percurso natureza em Salvada, Beja. 
Em Serpa, conheça o aqueduto e visite 
o castelo.
13h Almoço regional, sugestão de prato 
típico borrego à pastora. Visite o Museu 
Etnográfico de Serpa.
16h Em Barrancos, conheça a igreja 
paroquial de Santo Aleixo, Moura e a 
igreja paroquial de Barrancos.
20h Jantar com prova de vinhos, quei-
jos e enchidos. Alojamento em Barran-
cos.

Dia 3  80km

10h Pequeno-almoço no alojamento. 
Em Barrancos, descubra os encantos do 
Parque de Natureza de Noudar e explo-
re o castelo de Noudar.
13h Almoço típico com prova de enchi-
dos regionais. Em Moura, visite a igreja 
de São Pedro e passeie pelo centro his-
tórico, onde vai encontrar a Fonte das 
Três Bicas e o castelo de Moura.
17h Ainda em Moura, fim de itinerário 
com visita aos monumentos megalíti-
cos, os dólmens da Herdade de Corte 
Serrão.

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. Foi na década de 50 que a Cultura Avieira 
teve assim os seus primórdios, com a migração interna das popula-
ções, em busca de melhores condições de vida, e de um lugar mais 
estável para as suas atividades de sustento. Eternizados na obra do 
escritor português Alves Redol, trazem consigo modos de viver e 
conviver, técnicas e hábitos que decorrem de uma vida de aprendi-
zagem 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 Palafí-
ticos e as embarcações típicas, as bateiras. Desfrute a gastronomia, 
as artes e tradições desta gente orgulhosa de sua origem.

Cultura Avieira

Programa 3 dias

Mergulho
pela Cultura
Avieira do Tejo Al
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  Não perder
Percurso de barco sobre  
o Tejo com birdwatching.

  Dicas
Conheça o artesanato das 
salinas da Fonte da Bica,  
os queijinhos e os presépios 
de sal!

Dia 1  70km

10h Início de itinerário com visita às al-
deias avieiras do Porto da Palha, Azam-
buja e da Palhota, Cartaxo.
13h Passeio de barco no Tejo, pela Rota 
das Garças e almoço regional. Conheça 
o Museu Rural da Vinha e do Vinho e 
explore o castro de Vila Nova de São 
Pedro, na Azambuja.
17h Final de tarde, descubra o artesa-
nato de sal gema, no Ecomuseu das 
Salinas da aldeia da Fonte da Bica, em 
Rio Maior.
20h Jantar e alojamento em Rio Maior.

Dia 2  100km

10h Pequeno-almoço no alojamento. 
Descubra as ruínas do castelo de Alca-
nede e a gruta do Algar do Pena.
13h Almoço de gastronomia tradicional. 
Visite uma coudelaria local com aula de 
equitação na Golegã, capital do cavalo. 
Explore a aldeia avieira de Patacão e 
conheça o Museu de Alpiarça, na Casa 
dos Patudos, o traje campino e a dança 
regional Fandango.
18h Em Almeirim, prova de vinhos e 
pão tradicional, a caralhota.
20h Jantar e alojamento em Almeirim.

Dia 3  80km

10h Pequeno-almoço no alojamento. 
Entrada na muralha de Santarém pela 
histórica Porta do Sol e visita ao cen-
tro histórico da capital do gótico, em 
Santarém. Junto ao rio Tejo, conheça a 
aldeia avieira de Caneiras.
13h Almoço tradicional. Em Salvaterra 
de Magos, explore a aldeia avieira de 
Escaroupim e a Falcoaria Real, local 
onde se pratica a arte de Falcoaria, 
Património Cultural e Imaterial da 
UNESCO.
17h Aventure-se com batismo de voo 
em Azambuja. Fim de itinerário.
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Cultura Avieira

Programa 3 dias
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  Não perder

Explore a Reserva Natural 
das Lagoa de Santo André 
e da Sancha, as praias e a 
natureza circundante.

  Dicas
Prove os Vasquinhos, uma 
doçaria de Sines. Uma 
delícia!

Dia 1   60km

10h Início de itinerário com passeio de 
barco e pesca desportiva na albufeira 
da Barragem de Santa Clara, Odemira. 
13h Almoço regional. Visite a com visita 
à Igreja Matriz de S. Salvador, conheça 
o artesanato e tradições regionais e ex-
plore o centro da vila de Odemira. 
16h Já em Vila Nova de Milfontes, ex-
plore a natureza circundante com um 
passeio de bicicleta ou de barco pelo 
rio Mira, e relaxe numa das praias da 
região.  
20h Jantar com prova de vinhos. Aloja-
mento em Vila Nova de Milfontes. 

Dia 2   55km

10h Pequeno-almoço no alojamento. 
Conheça os artesãos de Porto Côvo no 
Largo Marquês do Pombal. Passeio de 
barco até à Ilha do Pessegueiro e co-
nheça o Forte do Pessegueiro. 
13h Almoço regional, com produtos lo-
cais como açorda de marisco ou feijoa-
da de búzios. Em Sines, desfrute a vista 
panorâmica do Castelo e visite o Museu 
de Sines-Casa Vasco da Gama.  
16h Ainda em Sines, aventure-se num 
passeio de kayak, uma aula de surf ou 
batismo de mergulho. 
20h Jantar e alojamento em Vila Nova 
de Santo André. 

Dia 3   55km

10h Pequeno-almoço no alojamento. 
Ainda em Vila Nova de Santo André, na 
Reserva Natural das Lagoas de Santo 
André e da Sancha, desfrute de um pas-
seio pedestre e conheça o legado da cul-
tura avieira no Cais do Peixe, ainda hoje 
frequentado por pescadores locais. 
13h Almoço regional. Na lagoa de Me-
lides, explore a natureza circundante e 
visite o dólmen da Pedra Branca. Na 
praia do Carvalhal ou da Comporta, re-
laxe ou aproveite uma aula de surf.
17h Desfrute o pôr do sol no Cais Pala-
fítico da Carrasqueira, local único na Eu-
ropa e ideal para sessões de fotografia e 
birdwatching, em plena Reserva Natural 
do Estuário do Sado. Fim de itinerário. Ri
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