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Experimente o coração da Península Ibérica!

Situado no centro de Portugal junto à raia, o território da Beira Baixa encerra em 
si uma vasta diversidade de elementos materiais e imateriais que lhe conferem, 
por um lado, uma forte unidade identitária e, por outro, uma diversidade ímpar, 
disseminada por cada Município que a constitui: Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.

Percorrida pelos rios Tejo, Zêzere, Ocreza, Erges e Ponsul, e encaixada nas Serras 
da Gardunha, Malcata e Muradal, a Beira Baixa seduz cada visitante pela forma 
como as tradições que a sustentam, cultural e economicamente, se projetam 
numa vivência direcionada para o futuro.

Entre o xisto e o granito, os contrastes geográficos moldam a paisagem natural 
e a forma como as suas gentes foram construindo o património edificado de 
caráter civil, militar, religioso e etnográfico.

Entre neste território de sabores e texturas paisagísticas. Escolha um percurso 
para caminhar, praticar BTT ou cycling, refresque-se numa praia fluvial, observe 
algumas das espécies protegidas de avifauna numa das três áreas protegidas 
da região (Tejo Internacional, Malcata e Gardunha) ou visite umas das 6 Aldeias 
de Xisto ou Históricas. Se preferir, usufrua dos muitos Museus, assista a um 
concerto ou relaxe numa estância termal.



MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO
+351 272 330 330
camara@cm-castelobranco.pt
www.cm-castelobranco.pt
39º49’N 7º29’W

MUNICÍPIO DE PENAMACOR
+351 277 394 106
secretaria.gap@cm-penamacor.pt
www.cm-penamacor.pt
40º10’N 7º10’W

MUNICÍPIO DE IDANHA-A- NOVA
+351 277 200 570
geral@cm-idanhanova.pt
www.cm-idanhanova.pt
39º54’N 7º12’W

MUNICÍPIO DE PROENÇA-A-NOVA
+351 274 670 000
geral@cm-proencanova.pt
www.cm-proencanova.pt
39º44’N 7º55’W

MUNICÍPIO DE OLEIROS
+351 272 680 130
geral@cm-oleiros.pt
www.cm-oleiros.pt
39º55’N 7º59’W

MUNICÍPIO DE VILA
VELHA DE RÓDÃO
+351 272 540 300
geral@cm-vvrodao.pt
www.cm-vvrodao.pt
39º40’N 7º37’W
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BEIRA BAIXA
CONHECER

Se tem 1 dia conheça os Municípios
Se tem 2 dias trilhe uma experiência
Se tem 3 dias descubra um território



1 DIA
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Um dia pelos caminhos da cidade de Castelo Branco com visita ao Museu Car-
galeiro e ao Museu Francisco Tavares Proença Júnior onde poderá conhecer o 
património local e regional. Passagem pela Torre do Relógio, pelos belos Porta-
dos Quinhentistas, Castelo e Muralhas, incluindo ainda uma visita ao Centro de 
Interpretação do Bordado de Castelo Branco. Este roteiro passa também pelo 
Jardim do Paço Episcopal onde se destacam as diversas figuras em granito e a 
escadaria monumental com a quarta dinastia dos monarcas portugueses até D. 
José I. A Feira “Sabores de Perdição” que promove os produtos de excelência 
do território, decorre no concelho de Castelo Branco, habitualmente em Maio e 
início do mês de Junho. Para além da mostra de produtos é também um espaço 
de conhecimento, alegria, música e convívio. Se ficar mais do que um dia, não 
deixe de visitar as aldeias do Concelho de Castelo Branco.

Público-alvo: Adequado a todas as idades.

CASTELO BRANCO
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Os tempos mencionados são estimados pelo que
poderão variar de acordo com os interesses do visitante.

Chegada:
• Chegada ao alojamento no concelho de 
Castelo Branco.

Manhã:
• Visita ao Museu Cargaleiro [1:30h];
• Passeio pelas ruas de Castelo Branco 
enquanto observa a Torre do Relógio e os 
Portados Quinhentistas [45min];
• Visita ao Centro de Interpretação do 
Bordado de Castelo Branco [1h30].

Almoço:
• Almoço em restaurante com experiência 
regional.

Tarde:
• Visita ao Castelo e Muralhas [45min];
• Visita ao Museu Francisco Tavares Proença 
Júnior [1h];
• Passeio de final de tarde pelo centro 
da cidade, passando pelo Jardim do Paço 
Episcopal e pela Sé Catedral de Castelo 
Branco.

Fim da experiência.

Programa
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Público-alvo: Adequado a entusiastas de História.

IDANHA-A-NOVA
O dia inicia com uma visita à Aldeia Histórica de Monsanto ou, se preferir, com 
uma caminhada pela Rota dos Barrocais - pequena rota de 4,5 km pelos caminhos 
tradicionais e urbanos da “Aldeia mais Portuguesa de Portugal” - Monsanto. 
Segue-se uma visita à Aldeia Histórica de Idanha-a-Velha, local onde poderá 
visitar a Sé, o Lagar de Varas e o Museu Epigráfico.
 À distância de cerca de 20 minutos de Idanha-a-Velha situa-se Idanha-a-Nova, 
uma vila pertencente ao território UNESCO que não pode deixar de visitar.
Se possível programe a sua visita para o início do mês de maio, no decorrer da 
Festa da Divina Santa Cruz ou, se preferir, escolha o final do mês de julho (em 
anos pares) para visitar o Boom Festival.
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Chegada:
• Chegada ao alojamento no concelho de 
Idanha-a-Nova, no ponto mais próximo do 
local da visita.

Manhã:
• Visita à Aldeia Histórica de Monsanto 
ou, se gosta de percursos pedestres, 
percorra os 4,5km da Rota dos Barrocais, 
observando o Castelo, o Miradouro e a 
Torre do Relógio [2h].

Almoço:
• Almoço em restaurante com experiência 
regional em Monsanto.

Tarde:
• Visita à Aldeia Histórica de Idanha-a-
-Velha, onde pode conhecer a Sé, o Lagar 
das Varas e o Museu Epigráfico [1h30];
• Visita ao centro de Idanha-a-Nova.

Fim da experiência.

Os tempos mencionados são estimados pelo que
poderão variar de acordo com os interesses do visitante.

Programa
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Público-alvo: Adequado a todas as idades.

Comece o dia por visitar as Cascatas da Fraga da Água d’Alta e o Miradouro do 
Cabeço do Mosqueiro, pontos de interesse da GeoRota do Orvalho ou, se gosta 
de caminhar, sugerimos o Percurso Pedestre - OLR PR4. Um percurso circular 
de 10km, de dificuldade média, com início e fim na Junta de Freguesia do Es-
treito. Paragem para almoço/ experiência gastronómica de Cabrito Estonado e 
Maranhos. Visita à Igreja Matriz de Oleiros que se destaca pela magnificência 
do seu interior.
Se possível, programe a sua visita a Oleiros no decorrer das várias festividades 
que o concelho oferece durante o ano: Festival do Cabrito Estonado e do Vinho 
Callum – junto ao período da Páscoa; Feira do Pinhal – início de agosto Mostra 
dos Frutos de Outono: Medronho e Castanha – fim-de-semana mais próximo 
do 1 de novembro.
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Chegada:
• Chegada ao alojamento no concelho 
de Oleiros.

Manhã:
• Visita aos pontos de interesse da GeoRota 
do Orvalho [8,9km]: Cascatas da Fraga 
da Água d’Alta e Miradouro do Cabeço do 
Mosqueiro [2h30] ou, se gosta de caminhar, 
sugerimos o Percurso Pedestre
• OLR PR4. Um percurso circular de 10km, 
de dificuldade média, com início e fim na 
Junta de Freguesia do Estreito [3h30].

Almoço:
• Almoço em restaurante com especia-
lidade de Cabrito Estonado e Maranhos.

Tarde:
• Visita Igreja Matriz de Oleiros [30min];
• Visita à Aldeia do Xisto de Álvaro e, se 
tiver tempo, desfrute da Praia Fluvial [1h].

Fim da experiência.

Os tempos mencionados são estimados pelo que
poderão variar de acordo com os interesses do visitante.

Programa
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1 DIA

CONHECER
PENAMACOR
Visita, a pé ou de bicicleta, à Reserva Natural da Serra da Malcata considerada um 
dos últimos refúgios naturais do território português guardando no seu interior 
interessantes valores botânicos e faunísticos. Este refúgio natural acolhe em 
segurança raposas, javalis, lontras e outras espécies que circulam livremente 
nos 16ha de mato mediterrâneo. Almoço junto à Praia Fluvial da Meimoa ou na 
Vila de Penamacor. Segue-se a visita ao património histórico e cultural de Pena-
macor, com paragem obrigatória no Castelo, Igreja Matriz, Igreja do Convento de 
Santo António e Igreja da Misericórdia. Termine o dia com a prova das bolachas 
do deserto, confecionadas com azeite da região.
Neste território decorre a Festa das Varas do Fumeiro no final do mês de janeiro, 
a Feira Terras de Lince no final do mês de julho e o Madeiro na época natalícia.
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Os tempos mencionados são estimados pelo que
poderão variar de acordo com os interesses do visitante.

Programa

Chegada:
• Chegada ao alojamento no concelho de 
Penamacor.

Manhã:
• Passeio pedestre na Reserva Natural da 
Serra da Malcata (P2 do Sobreiral) [2h].

Almoço:
• Almoço pic-nic na Praia Fluvial de Mei-
moa com produtos regionais ou regresso 
à Vila Penamacor.

Tarde:
• Relaxe na Praia Fluvial de Meimoa ou 
faça um circuito pela zona histórica de 
Penamacor, com passagem pelo Castelo, 
Igreja Matriz, Igreja do Convento de Santo 
António e Igreja da Misericórdia [1h];
• Lanche em Penamacor – Bolachas do 
Deserto.

Fim da experiência.
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Público-alvo: Adequado a todas as idades.

A partir do centro de Proença-a-Nova percorra os vários pontos do Roteiro 
das Artes, entre os quais a escultura de Carlos Farinha sobre a Cortiçada, os 
monumentos de homenagem aos combatentes da I Guerra Mundial e Guerra 
do Ultramar, a intervenção de Yola Vale nas Escadinhas do Duque, entre outros. 
Alternativamente, sugerimos-lhe o percurso pedestre de carácter circular PR5 
[11,4 km] – Rota dos Recantos e Encantos. A partir da Praia Fluvial de Alvito da 
Beira, percorra o vale verdejante ao longo de antigas levadas que ligavam as 
povoações de Alvito, Lameiro da Mó e Cova do Alvito.
Depois de um almoço retemperado, siga para o Centro Ciência Viva da Floresta 
onde o convite é experimentar, tocar e sentir a floresta, com atividades disponí-
veis para toda a família. Paragem ainda na aldeia da Figueira, perto de Sobreira 
Formosa, integrante da Rede de Aldeias do Xisto de Portugal. Se tiver um es-
piríto mais aventureiro, poderá experimentar o salto Tandem no aeródromo de 
Proença-a-nova. Se possível, programe a sua visita a Proença-aNova no decorrer 
das várias festividades que o Concelho oferece durante o ano: Festival da Ce-
reja e do Mel – mês de maio; Festival do Peixe do Rio – mês de julho; Festival 
do Plangaio e do Maranho – mês de setembro; Feira da Tigelada e do Mel de 
Proença-a-Nova - último fim-de-semana de outubro e Mercado dos Sabores 
Natal - 3º fim-de-semana de dezembro.

1 DIA

CONHECER
PROENÇA-A-NOVA
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Os tempos mencionados são estimados pelo que
poderão variar de acordo com os interesses do visitante.

Programa

Chegada:
• Chegada ao alojamento no concelho de 
Proença-a-Nova.

Manhã:
• Visita à vila de Proença-a-Nova e aos 
vários pontos do Roteiro das Artes ou, se 
gosta de caminhar, sugerimos o percurso 
pedestre de carácter circular PR5 [11,4 
km] – Rota dos Recantos e Encantos, 
com partida e chegada à Praia Fluvial de 
Alvito da Beira[3h];

Almoço:
• Almoço em restaurante típico.

Tarde:
• Visita ao Centro Ciência Viva da Floresta 
[1h30];
• Visita à Aldeia do Xisto de Figueira, perto 
de Sobreira Formosa [1:30h].

Fim da experiência.
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Passeio de barco com partida do Cais de Vila Velha de Ródão pelas águas tran-
quilas do rio Tejo com passagem pelo Monumento Natural das Portas de Ródão. 
Possibilidade de observação da maior colónia de grifos existente em Portugal, 
bem como outras espécies de avifauna e fauna selvagem importantes nesta 
região. Durante a manhã haverá ainda oportunidade para uma visita ao Castelo 
do Rei Wamba, situado num local de grande beleza natural, sobranceiro ao Rio 
Tejo. A tarde contempla uma visita ao Lagar das Varas, exemplo do modo de 
funcionamento dos lagares nesta região, com duas técnicas distintas tanto de 
moagem como prensa de azeitona. Segue-se uma visita ao Centro de Interpre-
tação de Arte Rupestre do Vale do Tejo, espaço onde está toda a compilação 
histórica do Concelho, desde o aparecimento dos primeiros seres vivos até às 
invasões francesas. O Festival das Sopas de Peixe decorre em Vila Velha de 
Ródão no mês de setembro.

Público-alvo: Adequado a todas as idades.
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Os tempos mencionados são estimados pelo que
poderão variar de acordo com os interesses do visitante.

Programa

Chegada:
• Chegada ao alojamento no concelho de 
Vila Velha de Ródão.

Manhã:
• Passeio de barco com saída no Cais 
Fluvial de Vila Velha de Ródão e passagem 
pelo Monumento Natural das Portas de 
Ródão [1h30];
• Visita ao Castelo do Rei Wamba [1h30].

Almoço:
• Almoço/ Experiência gastronómica em 
Vila Velha de Rodão.

Tarde:
• Visita ao Lagar das Varas [40min];
• Visita ao Centro de Interpretação de Arte 
Rupestre do Vale do Tejo [40 min];
• Se tiver tempo, visite o Vale Mourão.

Fim da experiência.
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TRILHOS DA
NATUREZA
Sugestão de 2 dias.



Público-alvo: Adequado a apaixonados do desporto e aventura em contexto Natureza.

2 DIAS

DO TEJO AO ZÊZERE
ROTA

A Rota do Tejo ao Zêzere convida-o para uma inesquecível viagem em contacto 
com a Natureza em estado puro. Percurso pedestre pela “Grande Rota Muradal-
Pangeia”, troço português do mais famoso percurso pedestre do Mundo: Trilho 
Internacional dos Apalaches. A passagem pelas Cascatas da Fraga da Água 
d’Alta, Garganta e Meandros do Zêzere, geomonumentos do Geopark Naturtejo 
classificados pela UNESCO, será passagem obrigatória.
Em Proença-a-Nova terá oportunidade de visitar o miradouro no Vale Almourão 
para observação da magnífica paisagem, com possibilidade de birdwatching 
ou, se for mais aventureiro, escalada. Este roteiro inclui também um passeio 
de barco e partida do Cais de Vila Velha de Ródão pelas águas tranquilas do rio 
Tejo com passagem pelo Monumento Natural das Portas de Ródão. Possibilida-
de de observação da maior colónia de grifos existente em Portugal, bem como 
outras espécies de avifauna e fauna selvagem. No segundo dia, sugerimos um 
passeio de BTT pela manhã e a visita ao Complexo Icnológico de Penha Garcia 
e à Reserva Natural da Serra da Malcata em Penamacor no período da tarde.
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Os tempos mencionados são estimados pelo que
poderão variar de acordo com os interesses do visitante.

Programa
Chegada:
• Chegada ao alojamento no concelho 
de Oleiros.

1ºDia
Manhã:
• Percurso pedestre pela “Grande Rota 
Muradal-Pangeia”, integrada no Trilho 
Internacional dos Apalaches, com passagem 
pelo Miradouro do Zebro - (14km- inicia na 
Junta de Freguesia do Estreito e termina 
em Vilar Barroco) [3h] ou Visita às Casca-
tas da Fraga da Água d´Alta e à Garganta 
do Zêzere [2h] ou Visita aos Meandros do 
Zêzere e Aldeia de Álvaro [2h];
• Relaxe na Praia Fluvial de Álvaro [1h30];
Almoço:
• Restaurante típico de Oleiros.
Tarde: [Deslocação de 50 min]
• Em Proença-a-Nova, visita ao mira-
douro do Vale Almourão, escalada com 
possibilidade de birdwatching ou Escalada 
[30min]; [deslocação de 30min]
• Passeio de barco com saída no Cais 
Fluvial de Vila Velha de Ródão e passagem 
pelo Monumento Natural das Portas de 
Ródão*[1h30].
Jantar:
• Jantar no alojamento.

2ºDia
Manhã:
-Passeio de BTT Sarzedas. Almoço: [des-
locação de 1h]
• Restaurante de Castelo Branco ou 
Idanha-a-Nova.
Tarde: [Deslocação de 25min]
• Visita ao Complexo Icnológico de Penha 
Garcia [1h30]; [deslocação de 45min]
• Lanche e relaxamento na zona de 
lazer de Benquerença/zona de lazer da 
Meimoa em Penamacor [1h] ou visita à 
Reserva Natural da Serra da Malcata em 
Penamacor [1h].

Fim da experiência.

* Existem outras ofertas para 
passeios de barco na região.
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TRILHOS DA
CULTURA
Sugestão de 2 dias.



2 DIAS

DA BEIRA BAIXA
MUSEUS E MONUMENTOS
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Público-alvo: Adequado a entusiastas de Cultura e História.

Visita ao Burgo Medieval, que constitui um excelente miradouro com uma panorâmica 
de 360º sobre a paisagem circundante da vila de Penamacor e a todo o seu Património 
histórico e cultural. Aqui podem ainda disfrutar da visita ao património Judaico, arqui-
tetura e marcas judaicas, que pode culminar na visita à Casa da Memória da Medicina 
Sefardita António Nunes Ribeiro Sanches.
O Roteiro passa também pelo Museu Cargaleiro em Castelo Branco e pelo Jardim do 
Paço Episcopal onde se destacam as diversas figuras em granito e a escadaria monu-
mental com a quarta dinastia dos monarcas portugueses até D. José I. No dia seguinte, 
propõe-se a Visita ao Lagar das Varas que é um exemplo do funcionamento dos lagares 
nesta região com duas técnicas distintas tanto de moagem como prensa de azeitona. 
Seguidamente, propõe-se uma visita às aldeias da Figueira (Proença-a-Nova) e Álvaro 
(Oleiros), integrantes da rede de aldeias do xisto de Portugal.
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Chegada:
• Chegada ao alojamento no concelho de
Penamacor.

1ºDia
Manhã:
• Visita ao património histórico-cultural 
da Vila de Penamacor e ao seu Burgo 
Medieval, um excelente miradouro com 
uma panorâmica de 360º sobre a paisa-
gem circundante da Vila de Penamacor. 
[Deslocação de 45 min].
• Visita ao Centro Cultural Raiano em 
Idanha-a-Nova [40min].
Almoço:
• Almoço com produtos regionais em 
Idanha-a-Nova.
Tarde:
[Deslocação de 45 min].
• Visita ao Museu Cargaleiro em Castelo 
Branco [2h];
• Passeio de final de tarde pelo Jardim 
do Paço em Castelo Branco [1h] ou visita 
à Casa da Memória da Presença Judaica 
ou ao Centro de Cultura Contemporânea;
• Se tiver tempo, não deixe de visitar a rota 
de museus de Castelo Branco.
Jantar:
• Jantar em restaurante de Castelo Branco.

2ºDia
Manhã:
• Visita ao Lagar das Varas em Vila Velha 
de Ródão [40min]; [Deslocação de 25 min].
• Visita à Aldeia do Xisto de Figueira, com 
possibilidade de realização do passeio 
pedestre “Caminho do Xisto da Figueira” 
[1h30].
Almoço: [Deslocação de 15 ou 45 min].
• Almoço em restaurante de Proença-a-
-Nova ou Oleiros.
Tarde:
[Deslocação de Proença-a-Nova: 45 min.] 
[Deslocação de Oleiros: 20 min.]
• Visita à Aldeia do Xisto de Álvaro em 
Oleiros [2h].

Fim da experiência.
Os tempos mencionados são estimados pelo que
poderão variar de acordo com os interesses do visitante.

Programa
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Visita à Igreja Matriz de Oleiros e às Capelas de Álvaro em Oleiros, seguido de 
passeio no Forte das Baterias em Proença-a-Nova. Percurso até Penamacor, 
onde haverá oportunidade de visita à Torre de Menagem da Vila de Penamacor, 
que constitui um excelente miradouro com uma panorâmica de 360º sobre a 
paisagem circundante da vila, até ao fim de tarde/noite de 23 de dezembro, onde 
será possível participar nas festividades, com especial destaque para o Madeiro 
(Fogueira do Menino Jesus), acompanhado de cânticos de Natal, cacau quente, 
filhoses e muita animação. No dia seguinte, propõe-se a passagem ainda pelo 
Complexo Monumental em Idanhaa-Velha e um passeio pelas ruas natalícias de 
Castelo Branco.

Público-alvo: Este programa foi preparado a pensar nas pessoas que optem por passar 
uma noite de Natal diferente da tradicional.
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Chegada:
• Chegada ao alojamento no concelho 
de Oleiros.

1ºDia
Manhã:
• Visita à Igreja Matriz de Oleiros [30min];
• Visita à Aldeia de Xisto Álvaro em Olei-
ros [1h];
[Deslocação de 1h40].
Almoço:
• Almoço em restaurante de Penamacor.
Tarde:
• Visita à Torre de Menagem – Centro de 
Interpretação do Castelo de Penamacor, 
constitui um excelente miradouro com 
uma panorâmica de 360º sobre a paisagem 
circundante da vila de Penamacor [1h30].
Jantar:
• Jantar no Alojamento com experiência 
de gastronomia regional.
Noite:
• Espetáculo de rua em Penamacor - O 
Madeiro - Fogueira do Menino Jesus, 
acompanhado de cânticos de Natal, cacau 
quente, filhoses e muita animação – 23 
de dezembro.

2ºDia
Manhã:
[Deslocação de Penamacor a Idanha-a-
Velha de 25 min].
• Visita ao complexo Monumental em 
Idanha-a-Velha [1h30].
Almoço:
[Deslocação de 50 min].
• Almoço de gastronomia regional em 
Castelo Branco.
Tarde:
• Passeio pelas ruas com animação na-
talícia de Castelo Branco [2h30].

Fim da experiência.

Os tempos mencionados são estimados pelo que
poderão variar de acordo com os interesses do visitante.

Programa
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2 DIAS

TRILHOS DA CULTURA
PÁSCOA

Público-alvo: Para todas as idades, inclui atividades específicas de Religião e Cultura.

Por estes dias de Semana Santa são várias as tradições e celebrações alusivas 
à Ressuscitação do Senhor que acontecem na região. Percorra as Capelas de 
Álvaro em Oleiros, seguindo posteriormente para Proença-a-Nova (para participar 
no Encontro com a celebração da Paixão do Senhor) ou para a Aldeia Histórica 
de Monsanto, assistindo à Via Sacra. À noite, pode participar nas celebrações 
de Encomendação das Almas e Cântico dos Martírios do Senhor que decorrem 
em Idanha-a-Nova e Penamacor. No dia seguinte propõe-se a visita ao complexo 
monumental de Idanhaa-Velha, a visita à Aldeia Histórica de Monsanto e, durante 
a tarde, a visita a um espaço museológico de Castelo Branco, nomeadamente, 
o Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco, classificado como 
peça artesanal e que se assume como uma forma de expressão artística ímpar. 
A partir da 21h participe na celebração com chocalhos e apitos, junto à igreja 
Matriz de Idanha-a-Nova. 
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Chegada na Quinta-feira Santa:
• Chegada ao alojamento;
Possibilidade de assistir em Proença-a-Nova 
à Ceia do Senhor (20h30), seguido da adora-
ção ou Procissão dos Faragéus em Oleiros.

1ºDia: Sexta-feira Santa:
Manhã:
• Visita à aldeia de Álvaro em Oleiros [2h] 
ou Celebrações na capela da Misericórdia 
em Proença-a-Nova (10h00), seguida de 
procissão - Pretório (11h00).
Almoço:
• Almoço em restaurante de Proença-a-Nova 
ou Oleiros.
Tarde: [viagem de 30 min – 1h]
• Procissão em Proença-a-Nova:
Encontro com a celebração da Paixão do 
Senhor (14h00) ou Via-sacra pelas ruas de 
Monsanto (Idanha-a-Nova) ou Via-Sacra 
em Oleiros.
Noite:
• Encomendação das Almas em Idanha-a-
-Nova ou Procissão do Enterro do Senhor 
e Cântico dos Martírios do Senhor em 
Penamacor ou Procissão do Enterro em 
Proença-a-Nova (21h00) ou Procissão do 
Enterro do Senhor em Oleiros.

Os tempos mencionados são estimados pelo que
poderão variar de acordo com os interesses do visitante.

Programa

2ºDia - Sábado Aleluia:
Manhã:
• Visita ao complexo Monumental em 
Idanha-a-Velha [30min];
• Visita à aldeia histórica de Monsanto 
[1h30].
Almoço:
• Almoço com experiência gastronómica 
em Idanha-a-Nova.
Tarde: [deslocação de 35min]
• Visita ao Centro de Interpretação do 
Bordado em Castelo Branco [2h].
Noite:
• A partir das 21h, participe na celebração 
com chocalhos e apitos, junto à Igreja 
Matriz de Idanha-a-Nova.

Fim da experiência.
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TRILHOS DA
GASTRONOMIA
Sugestão de 2 dias.
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Viagem gastronómica por todo o processo de produção, comercialização e de-
gustação do azeite, enquanto produto endógeno de excelência da Beira Baixa. 
O percurso tem início com uma visita a um lagar em Oleiros, seguindo-se uma 
experiência gastronómica de Cabrito Estonado, Maranho ou outros produtos 
de referência endógena. Posteriormente, recomenda-se a visita aos Olivais em 
socalcos em Proença-a-Nova, onde pode desfrutar da paisagem impressionante 
de oliveiras em bataréus, passando depois a uma visita aos Lagares Tradicionais 
onde, para além de poder conhecer de perto as tarefas dos lagareiros e assistir 
a uma das produções mais tradicionais da nossa região, pode ainda fazer degus-
tação de tiborna com azeite acabado de produzir. No dia seguinte, recomenda-se 
a visita ao Lagar de Varas de Vila Velha de Ródão, formatado enquanto espaço 
museológico que exemplifica o funcionamento dos lagares nesta região com duas 
técnicas distintas tanto de moagem como prensa de azeitona. Da parte da tarde, 
pode visitar o Núcleo Museológico do Azeite em Proença-a-Velha, deliciar-se 
com refeições típicas da região onde o azeite é ingrediente obrigatório, e testar 
a qualidade das Bolachas do deserto confecionadas com azeite. De realçar que 
o Festival do Azeite e Fumeiro decorre, anualmente, em Idanha-a-Nova no fim 
de semana antes do Carnaval e que o Festival da Bica de Azeite é celebrado, 
anualmente, em setembro, em Monforte da Beira, Castelo Branco.

Público-alvo: Adequado a todas as idades.
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Chegada:
• Chegada ao alojamento no Concelho 
de Oleiros.

1ºDia
Manhã:
• Visita a um Lagar em Oleiros.
Almoço:
• Almoço em restaurante de Oleiros.
Tarde: [deslocação de 30 min]
• Visita a Olivais em socalcos em Proen-
ça-a-Nova - paisagem impressionante de 
oliveiras em bataréus [30min];
• Visita a Lagares Tradicionais - Métodos 
tradicionais de produção de azeite; Prova 
da Tiborna (agendamento prévio no Posto 
de Turismo de Proença-a-Nova) [2h].
Jantar:
• Jantar em restaurante típico em Proen-
ça-a-Nova.

2ºDia
Manhã:
• Visita ao Lagar de Varas de Vila Velha 
de Ródão [40m].
Almoço:
• Almoço em Vila Velha de Ródão com 
experiência gastronómica de Azeite.
Tarde: [deslocação de 1h]
• Núcleo Museológico do Azeite em Proen-
ça-a-Velha - programação inclui provas 
de azeite, workshops, debates, cozinha ao 
vivo e animação cultural (Idanha-a-Nova) 
[1h30] [deslocação de 30min].
• Lanche em Penamacor – Bolachas do 
deserto e Bica de Azeite [1h].

Fim da experiência.

Os tempos mencionados são estimados pelo que
poderão variar de acordo com os interesses do visitante.

Programa



Este roteiro de três dias vai levá-lo a conhecer os Municípios de Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova e Penamacor. 
Comece a sua visita por Castelo Branco. Inicie a sua visita no Jardim do Paço 
Episcopal onde se destacam as várias figuras em granito e a escadaria monu-
mental. Depois, faça uma visita ao Centro de Interpretação do Bordado e fique 
a conhecer um dos produtos locais, o Bordado de Castelo Branco. Inicie a sua 
tarde com a visita ao Museu Cargaleiro, onde poderá ver o espólio que pertence 
à Fundação Manuel Cargaleiro. Em seguida, vá até ao Castelo e às Muralhas e 
regresse até à Idade Média, altura da sua edificação. Antes de anoitecer, descanse 
e recupere energias nas Docas. 
No segundo dia de estada, viajem até ao Município de Idanha-a-Nova e visite 
Penha Garcia e Monsanto. Para terminar o dia, desfrute de uma experiência 
termal em Monfortinho. 
Antes de regressar, conheça um bocadinho do Município de Penamacor. A visita ao 
Cimo de Vila de Penamacor irá permitir que tenha uma visão panorâmica sobre 
a vila. Antes do almoço não deixe de visitar o Museu Municipal de Penamacor, 
onde, através de exposições está retratada a história da vila. 

Público-alvo: Adequado a todas as idades.

3 DIAS

BEIRA-BAIXA
DESCOBRIR
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Os tempos mencionados são estimados pelo que
poderão variar de acordo com os interesses do visitante.

Programa

1º dia
Manhã:
• Chegada a Castelo Branco. 
• Visita ao Centro de Interpretação do Bordado. 
Almoço:
• Almoço em Castelo Branco em restaurante 
típico.
Tarde:
• Visita ao Museu Cargaleiro.
• Visita ao Castelo e Muralhas.
• Pausa para descanso nas Docas.
Noite:
• Experiência gastronómica.
• Noite em Castelo Branco.

2º dia
Manhã:
• Visita a Penha Garcia.
Almoço:
• Experiência gastronómica em Monsanto.
Tarde:
• Visita a Monsanto.
• Experiência Termal em Monfortinho.
Noite:
• Jantar e noite em Monfortinho.

3º dia - Penamacor
Manhã:
• Visita ao Cimo de Vila de Penamacor.
• Visita ao Museu Municipal de Penamacor.
Almoço: 
• Almoço.

Fim da experiência
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Comece a sua visita por Oleiros e visite a Cascata da Fraga d’Alta, um local que 
vai permitir que se sinta em perfeita harmonia com a natureza. Em seguida, vá 
até ao Miradouro do Cabeço do Mosqueiro e desfrute da visão panorâmica sobre 
Oleiros. Não deixe de dar um passeio pelo centro da vila. Continue a sua viagem 
e visite a Aldeia de Xisto de Álvaro. Termine o dia a desfrutar de uma experiência 
gastronómica típica. 
Desloque-se até Proença-a-Nova e visite o Centro Ciência Viva da Floresta. 
Aproveite a estadia em Proença-a-Nova para fazer a Rota das Artes. 
No terceiro dia, conheça Vila Velha de Rodão, começando pelo Castelo do Rei 
Wamba. Faça uma visita a Perais e dê um passeio de barco para observação da 
arte rupestre. Não deixe de experienciar uma refeição típica, com vista privile-
giada para o Monumento Natural das Portas de Ródão.

Público-alvo: Adequado a todas as idades, em especial famílias.
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Os tempos mencionados são estimados pelo que
poderão variar de acordo com os interesses do visitante.

* Existem outras ofertas para 
passeios de barco na região.

Programa

1º dia
Manhã:
• Chegada a Oleiros.
• Visita à Cascata da Fraga d’Alta.
Almoço:
• Experiência gastronómica (cabrito estonado).
Tarde:
• Visita ao Miradouro do Cabeço do Mosqueiro.
• Visita ao Centro de Oleiros.
• Visita à Aldeia de Xisto de Álvaro.
Noite:
• Jantar e noite em Oleiros.

2º dia 
Manhã:
• Chegada a Proença-a-Nova (32 minutos de 
deslocação) e visita ao Centro de Ciência Viva.
Almoço:
• Experiência gastronómica em Proença-
-a-Nova.

Tarde:
• Roteiro das Artes de Proença-a-Nova:
• Galeria Municipal.
• Parque Urbano.
• Escadinhas do Duque.
• Largo da Devesa.
• Parque Nossa Senhora das Neves.
Noite:
• Noite em Proença-a-Nova.

3º dia 
Manhã:
• Chegada a Vila Velha de Rodão (26 minutos de 
deslocação) e visita ao Castelo do Rei Wamba 
• Visita a Perais + Passeio de barco* para 
observação de arte rupestre 
• Passeio de barco* pelo Monumento Natural 
das Portas de Ródão + experiência gastro-
nómica a bordo

Fim da experiência



TRILHOS DA

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
DA BEIRA BAIXA
Praça Rainha D. Leonor, Ed. Dos Emblemas,
1º Andar | 6000-117 Castelo Branco
Telefone: +351 272 342 540
Fax: +351 272 342 542
www.cimbb.pt
www.beirabaixa.pt

+351 272 342 540
geral@cimbb.pt
www.cimbb.pt
www.beirabaixa.pt

CASTELO BRANCO: Praça do Município,
Castelo Branco.
Telefone: 272 330 339

IDANHA A NOVA: Rua de São Pedro
6060-112 Idanha-a-Nova
Telefone: 277 201 023

OLEIROS: Praça Município,
6160-412 Oleiros
Telefone: 272 107 339

PENAMACOR: Largo Tenente Coronel
Júlio Rodrigues da Silva (ex-Quartel)
6090-545 Penamacor
Telefone:277 394 106

PROENÇA A NOVA: Rua da Misericórdia, N.º 3
6150–909 Proença-a-Nova
Telefone: 274 670 000 - 939 623 269

VILA VELHA DE RODÃO: Rua do Porto do Tejo,
6030-238 Vila Velha de Ródão
Telefone: 272 540 312 - 963 445 928

POSTOS DE TURISMO

CONTACTOS


