Percurso pré-histórico e romano (120 km)

Bubulcus &
Bolotas

O Alentejo é muito rico em monumentos pré-históricos,
como antas, menires e cromeleques. Nem todos são
fáceis de encontrar (muitos não estão na realidade bem
indicados). Este percurso circular passa por alguns dos
sítios mais interessantes.Deixe o Bubulcus & Bolotas
Camping voltando à direita na N251 em direcção
Vimieiro. Siga a estrada até chegar ao cruzamento com
a N4 e volte à direita em direcção Arraiolos. Após 200
m (!) volte à esquerda em direcção Igrejinha (não existe
sinalização). Ao fim de 8 km siga em frente na rotunda,
e percorra a vila da Igrejinha até ao cruzamento.
Igrejinha tem várias antas interessantes mas muito
difíceis de encontrar (se as quiser visitar, temos
informação detalhada na recepção).
No cruzamento, volte à direita na direcção Graça do
Divor e depois, já na localidade, volte à esquerda
(N370) em direcção Évora. Após 1.5 km vire à direita e
imediatamente à esquerda para Santiago de Escoural.
pós uma subida recta e uma curva à direita vai
encontrar uma estrada de terra batida à sua esquerda
com um sinal pequeno e discreto indicando Vale do
Meio (mantenha a atenção para não perder o caminho).

Bubulcus &
Bolotas

Siga até ao cromeleque do Vale Maria do Meio. Este
recinto megalítico tem um encanto particular. Não
sendo dos maiores, é muito sossegado (talvez por ser
difícil de encontrar?!) e em bom estado de manutenção.
Classificado como monumento nacional, tem cerca de
30 menires, alguns com figuras esculpidas. Sugerimos
um piquenique nas proximidades. Volte à estrada
principal e continue até chegar à N114. Volte à
esquerda em direcção a Évora (se quiser visitar a gruta
do Escoural volte aqui à direita e depois à esquerda).
Siga pela N114 até poder voltar à direita, direcção
Guadalupe. Em Guadalupe siga a sinalização até ao
Cromeleque dos Almendres. Este é o maior e dos
melhores conservados cromeleques da Península
Ibérica e crê-se mais antigo que o famoso
Stonehenge.Pode também visitar o menir associado
(bem sinalizado). Regresse a Guadalupe e volte à
direita para Valverde e siga a sinalização para Évora.
(No actual Polo da Mitra da Universidade de Évora
pode visitar a Quinta do Paço de Valverde e o
Convento do Bom Jesus de Valverde, do século XIX).
Siga pela estrada até à N380 (Évora – Alcáçovas) e
volte à direita em direcção a Alcáçovas. Após 2.5 km
siga por um caminho à direita onde vai encontrar a Vila
Romana de Tourega, no meio da planície alentejana
com vista para a barragem (a chave do portão de
acesso pode ser solicitada na casa). Depois da visita,
regresse pelo mesmo caminho e atravesse a N380
continuando em frente por um caminho de terra batida.
À sua direita irá ver uma anta, bem no cimo do monte.
Vale a pena ir lá perto! Volte para a N380 e siga para
Évora (Cidade património mundial, merece uma visita
de um dia! Solicite informação no Posto de Turismo).
Siga pela N18 direcção Estremoz e antes de
Evoramonte vire à esquerda (N372-1) para o Vimieiro e
siga pela N251 em direcção a Pavia. Ao fim de 2 km irá
encontrar à sua esquerda a estrada de acesso ao
Bubulcus & Bolotas.

