
 
Passeio Fotográfico 

“Megalitismo do Alentejo Central” 

Vamos visitar e fotografar, antas e menires, cromeleques a alinhamentos, dos mais antigos e 
importantes de Portugal e da Europa. São maravilhas megalíticas que vamos encontrar e desfrutar. 

PROGRAMA 
Dia 23 de Abril 2021 (sexta-feira) 
Check-in na Matriz Guest House, em Portel às 15 horas. 
1º dia 
Tarde 
16:00h: Apresentação do programa seguido de passeio pelas ruas do centro da vila de Portel e seu castelo. 



Partida para a aldeia de Amieira com passagem pela praia fluvial de Amieira e marina de Amieira. Passeio 
fotográfico pelas margens do Grande Lago Alqueva e visita às Antas da Torrejona. 
19:30h: Fim do percurso. 
Jantar livre e dormida na Matriz Guest House, em Portel. 

Dia 24 de Abril 2021 (sábado) 
2º dia 
Manhã 
9:30h: Partida para o Cromeleque de Vale Maria do Meio. Visita ao Cromeleque da Portela dos Mogos e 
ao Cromeleque dos Almendres. 
13:30h: Almoço picnic no Cromeleque dos Almendres. 
Tarde 
14:00h: Partida para Ciborro, visita à Anta Grande da Comenda da Igreja. Partida para Mora, visita ao 
Cromeleque das Fontainhas. Partida para Pavia, visita à Anta Capela. Visita ao Cromeleque de Vale d’El 
Rei e ao alinhamento de menires de Tera. 
19:00h: Fim do percurso. 
Jantar livre e dormida na Matriz Guest House, em Portel. 

Dia 25 de Abril 2020 (domingo) 
3º dia 
Manhã 
9:30h: Partida para a Serra D’Ossa: visita à Anta da Candeeira. Partida para Monsaraz. Visita ao 
Cromeleque do Xerez. 
13:00h: Almoço picnic no Cromeleque do Xerez. 
Tarde 
13:30h: Passeio a pé por Monsaraz.   
Visita à Estela-menir da Herdade do Barrocal e à Anta do Olival da Pega. 
Visita ao menir da Rocha dos Namorados em São Pedro do Corval. Visita ao centro oleiro de São Pedro 
do Corval. 
18:00 h: Fim do passeio. 
 
CONDIÇÕES 
 

Realização do programa: Mínimo de 4 pessoas (com possibilidade de cada participante levar acompanhante para partilhar quarto). 
 
Dormidas na Matriz Guest House em quarto duplo (duas noites). Existem disponíveis 3 quartos duplos com duas camas/ou cama de casal e 1 quarto 

com cama de casal. 
 
Preço por pessoa: 210€ para participantes, 90€ para a acompanhante que partilha o quarto. No caso de acompanhantes, estes também podem 

participar no evento. 
 
O preço inclui: 2 almoços picnic (duas sandes, uma peça de fruta e garrafa de água, cada almoço), dormidas (2  noites) na Matriz Guest House, 

seguro de responsabilidade civil para participantes e acompanhantes, guia e acompanhamento por fotógrafo profissional, que dará conselhos técnicos 
sobre o funcionamento das máquinas fotográficas e sobre composição e exposição na tomada de fotografias, em função do equipamento fotográfico 
de cada participante. 



 

A organização disponibilizará dois tripés, dois monopes fotográficos e equipamento fotográfico analógico da marca Leica (R7 e R9) com 4 lentes 
Leica. 
 

Cada participante deve trazer o seu equipamento fotográfico. 
O equipamento fotográfico digital utilizado pelo fotógrafo Cabrita Nascimento é das marcas Nikon (Z7) e Fujifijm (x-pro 3). 
 

No carro da organização existirá gel desinfetante e uma mala com pequena farmácia adequada a caminhadas no campo. 
 
O preço não inclui jantares nem transporte nas deslocações aos locais das visitas. 

Transportes: os participantes deslocam-se nas suas próprias viaturas. 

Restantes refeições durante a estadia: os pequenos almoços e jantares são livres em restaurantes ou cafés da região. Os participantes podem em 
alternativa confecionar as suas próprias refeições, individualmente ou em grupo, na Matriz Guest House, a qual dispõe de cozinha plenamente 

equipada, sala de jantar.  Farmácia a 50 metros, Centro de Saúde a 100 metros. Correios a 70 metros. Bares a restaurantes a 20 e 50 metros. Jardim e 
parque de estacionamento gratuito a 50 metros. Minimercado a 5 metros. 

 

Confirmação da inscrição com pagamento por transferência bancária até ao dia 12 de Março de 2021. 

Conselhos e Sugestões 
 
Os participantes deverão trazer o seu próprio equipamento fotográfico, para aprenderem a utilizá-lo plenamente. 

 
Recomenda-se o uso de roupas confortáveis e leves, botas/sapatos de caminhada ou ténis, chapéu ou boné, protetor solar, bem como um creme 
hidratante e ter sempre consigo água, durante o percurso. 

 
Solicita-se ainda aos participantes que venham munidos com máscaras faciais antivírus, bem outro de equipamento de proteção individual que 
entendam necessário. 

Contactos para reservas e pedidos de informação 
 

geral@casamatriz.com.pt 
 
961314283 – 919318528 

Facebook e Instagram: Cabrita Nascimento 

Facebook: Alentejo terra a terra 

Facebook e Instagram: Casa Matriz 

 

 


