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PASSEIO PEDESTRE  

 
 

 Percurso do Parque Ecológico do Gameiro 

Mora - Alentejo 
Com visitas guiadas ao Fluviário e Museu do Megalitismo  

 

17 de Novembro de 2018 
 

 LOCAL: Mora - Alentejo 

 DISTÂNCIA (Passeio Pedestre): CERCA DE 8 KM     DURAÇÃO TOTAL: CERCA DE 12horas  

 DIFICULDADE: FÁCIL  
 

- PROGRAMA: (programa pormenorizado a ser enviado aos inscritos) 

7h45m - concentração para deslocação em Autocarro de Turismo, Alto dos Moinhos - Lisboa 
20h00m – Hora prevista de chegada ao ponto de partida no Alto dos Moinhos - Lisboa 

 -DEVIDO A QUESTÕES LOGISTICAS E DE SEGURANÇA O NÚMERO DE PARTICIPANTES ENCONTRA-SE LIMITADO 

, A ACTIVIDADE ENCONTRA-SE TAMBÉM CONDICIONADA PELAS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS DA ALTURA, PODEN-

DO SER ALTERADA OU CANCELADA. 

 

-RECOMENDAÇÕES: UTILIZAR VESTUÁRIO E CALÇADO ADEQUADOS A CAMINHADA E ÀS CONDIÇÕES METEORO-

LÓGICAS, BONÉ, ÓCULOS DE SOL E PROTECTOR SOLAR, LEVAR ALGUMA COMIDA (sandes, fruta, barras de cereais, 

etc.) E ÁGUA (Recomenda-se no mínimo 1 L)  

-AVISO: Por motivos de segurança só se aceitam inscrições para o passeio, de menores de 16 anos, se os mesmos forem 

acompanhados pelos pais ou encarregados de educação, a Organização pode recusar a participação de quem não se 

apresente com calçado ou vestuário adequados á actividade.  
 

Esta é uma atividade sem fins lucrativos, promovida pelo CCD-AT em colaboração com a A.D.A.Desnível.  
 

- INSCRIÇÕES: (feitas através da A.D.A. Desnível): Limitadas à capacidade do autocarro, a atividade só se realiza com 

um mínimo de 40 inscrições. Enviar e-mail para mail@desnivel.pt com conhecimento ao CCD para ccd@at.gov.pt até 
quinta-feira dia 8 de Novembro.  

Conteúdo obrigatório das inscrições: Nome completo, Data de Nascimento, nº BI/CC, NIF (para emissão do recibo), 

endereço de Email, Nº de Telemóvel e Nº de sócio (se for o caso).  

mailto:mailFrancisco/CCD@gmail/at.pt
mailto:ccd@at.gov.pt


 

 
CCD TAT LX - Filiado no INATEL, com o n.º 2302 desde 05/02/1992  

Av. João XXI, nº 76, 1000-304 Lisboa  

e-mail: ccd@at.gov.pt Tel: 217 610 075 Fax: 217 610 067 

O pagamento da atividade deve ser efetuado por transferência bancária até dia 9 de Novembro (NIB: 0010 

0000 5106 1280 00168) (BPI)) enviando de seguida o comprovativo para mail@desnivel.pt 

 

Preço da atividade por participante: € 28,00 (Crianças até aos 12 anos: € 22,00) 

 Almoço regional no Restaurante-Aquário: € 16,00 - Crianças até aos 12 anos: € 12,00    

 

Inclui: - Deslocação em Autocarro de Turismo 

        - Passeio Pedestre com guia 

        - Visita guiada ao Museu Interativo do Megalitismo de Mora   

        - Visita guiada ao Fluviário de Mora 

        - Breve visita aos monumentos de Pavia 

        - Seguro 

        - Gratificação ao motorista  

  

INFORMAÇÃO ADICIONAL: 

O Percurso do Gameiro estende-se por cerca de 6 Km, dos quais 1,5km em Passadiço de Madeira ao longo da Ribeira 

da Raia continuando por trilhos ao longo da Ribeira até á Pista Internacional de Pesca Desportiva de Mora.  

Na versão do percurso que vamos percorrer foram incluídos cerca de 2Km adicionais no interior da Mata Nacional do 

Cabeção (ver descrições no final da informação). 

- MORA: 

Mora é uma vila no Distrito de Évora, região Alentejo e sub-região do Alentejo Central, com cerca de 2 200 

habitantes. É sede de um município com 443,95 km² de área e 4 978 habitantes. O concelho recebeu foral de D. 

Manuel I em 1519. 

O FLUVIÁRIO: http://www.fluviariomora.pt/ 

O Fluviário de Mora é um aquário público dedicado aos ecossistemas de água doce, privilegiando o conhecimento da 

sua diversidade, importância e relação com a humanidade. Foi inaugurado a 21 de Março de 2007 e ao longo da visita 

ficará a conhecer algumas das espécies dulciaquícolas de Portugal da nascente até à foz, outras que ocorrem na 

Península Ibérica, e também da bacia hidrográfica do rio Amazonas e dos grandes lagos africanos do vale do Rift. 

Com a água doce como tema transversal a diversas áreas de conhecimento e culturas, a visita a este aquário é um 

local de sensibilização para cuidarmos desses ecossistemas que albergam uma enorme diversidade, apesar da água 

doce disponível em estado líquido à superfície constituir somente 0,01% de toda a água do planeta Terra.  

 

MUSEU INTERATIVO DO MEGALITISMO: http://www.museumegalitismomora.pt/     

Missão: A missão do Museu Interactivo do Megalitismo consiste na valorização e divulgação do património megalítico 

do Concelho de Mora e na afirmação da memória histórico-cultural do seu povo. 

mailto:mail@desnivel.pt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1519
http://www.fluviariomora.pt/
http://www.museumegalitismomora.pt/
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Visão: Através da valorização e divulgação do nosso património megalítico, o Museu Interactivo do Megalitismo 

pretende contribuir para o enriquecimento social, cultural e económico do Concelho de Mora, e para a sua afirmação 

como referência nacional e internacional do megalitismo. 

Localizado praticamente no centro da vila de Mora, a escassos quilómetros do Fluviário, o Museu do Megalitismo, 

único a nível nacional, é a concretização de um sonho antigo da autarquia, no sentido da valorização do vasto e 

riquíssimo património megalítico existente no Concelho. 

Inaugurado a 15 de Setembro de 2016, o Museu integra e reabilita a antiga Estação de Mora, e ainda dois novos 

edifícios destinados ao núcleo museológico e à área de cafetaria. 

A estrutura antiga acolhe espaços de lazer para os jovens e crianças, com uma sala de internet e biblioteca, cujo 

acesso é livre, mais uma sala de actividades com diversos jogos interactivos, que, de forma lúdica, alargam o nosso 

conhecimento. 

Construído de raiz, o espaço museológico de 750 metros quadrados acompanha a modelação do terreno, e integra três 

espaços representativos do quotidiano das populações: a Vida, a Morte e a Contemplação. Aqui, o visitante é acolhido 

por um filme em 3D, que retrata a vida num povoado neolítico, e nos faz viajar no tempo. As diferentes mesas 

interactivas permitem ao visitante aceder à informação sobre as peças expostas, algumas com mais de seis mil anos, 

descobrir como se fazem as escavações e partir à descoberta do maravilhoso mundo do megalitismo. No percurso, o 

visitante ter-se-á deixado surpreender pela presença inusitada de um homem em tamanho real a fazer placas de 

xisto… 

As várias centenas de peças expostas, cedidas maioritariamente pelo Museu Nacional de Arqueologia, são 

provenientes das dezenas de escavações arqueológicas, que, no Concelho de Mora, tiveram início em 1914, com 

Vergílio Correia, de que resultou a obra El Neolítico de Pavía, editada em 1921. 

Os quatro edifícios do Museu estão interligados por um corredor protegido com placas metálicas cujas pequenas 

aberturas simbolizam o geometrismo das placas de xisto.  

 

 
 

 

- PAVIA: 

Pavia é uma freguesia do Concelho de Mora, com 185,28 km² de área e 932 habitantes (censos de 2011). Foi sede de 

Concelho entre 1287 e o início do século XIX.  

 

ANTA-CAPELA DE S. DINIS 
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A Anta de Pavia, transformada em Capela de São Dinis, é um monumento localizado em Pavia. É uma das antas mais 

importantes e mais completas de Portugal. A Anta foi erguida entre os IV e o III milénio a.C., tendo sido 

transformada numa capela dedicada a São Dinis ou São Dionísio no século XVII. A transformação do local em 

monumento cristão terá recebido influências da Anta-Capela de São Brissos no concelho de Montemor-o-Novo. Entre 

1914-1915 a Anta-Capela foi explorada por uma equipa de arqueólogos que acabaram por levar algumas peças, que 

estão atualmente depositadas no Museu Dr. Leite de Vasconcelos, em Lisboa (Museu de Arqueologia). 

Encontra-se classificada como monumento nacional pelo Instituto Português do Património Arquitetónico desde 1910 

e no seu interior destaca-se a existência de um painel em azulejo do século XVII. 

 

 
 

- PARQUE ECOLÓGICO DO GAMEIRO: 

O Parque Ecológico do Gameiro situa-se no Açude do Gameiro, Freguesia de Cabeção, Concelho de Mora,. É um 

parque que funciona como ponto de interesse do Concelho, uma vez que tem uma oferta diversificada de atrações e 

infraestruturas disponíveis: Fluviário de Mora, Parque de Campismo, Parque de Merendas, Praia Fluvial, Parque 

Arborismo na sua zona envolvente e o Centro de Interpretação Ambiental, integrando ainda o Percurso do Gameiro. 

Pista Internacional de Pesca Desportiva de Mora, com extensão de 1km e capacidade para 60 pesqueiros, nas suas 

águas predominam: carpa, barbo, pimpão, híbrido, boga, alburno, bordalo, perca, enguia e peixe-gato. Com 

profundidades que variam entre os dois e os quatro metros, o seu fundo é composto por zonas de cascalho e areia. 

 

 

 
Desconhece-se quando foi estabelecida a Mata Nacional do Cabeção bem como a origem do seu nome. No entanto 

em 1574 (e já com este nome) pertencia à Ordem de Aviz. Em 1835 é excluída da venda dos bens nacionais ficando 

desde 27 de Janeiro de 1836 incorporada na Administração Geral das Matas do Reino. Desde então e até à data fica 

sob administração/gestão direta dos Serviços Florestais, hoje representados pela Autoridade Florestal Nacional 

(DRF do Alentejo). A primeira Planta Parcelar da MNC surgiu em 1887, apresentando a mata dividida em vinte e dois 

talhões, por sua vez divididos em diversas parcelas.  
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A Mata Nacional do Cabeção  (MNC) encontra-se inserida numa área de produção suberícola, está arborizada, numa 

superfície de 258 hectares, tendo como espécie principal o pinheiro-manso (que ocupa 71% da área floresta da 

Mata), seguido do sobreiro (ocupando 15% da área) e do eucalipto. Está localizada junto à povoação de Cabeção e é 

constituída por dois núcleos: a Mata de Cima (com 63 hectares) e a Mata de Baixo (com 227 hectares). Ambos os 

núcleos da Mata são limitados por numerosas propriedades rústicas particulares, de natureza agrícola e/ou florestal, 

predominando o montado de sobro. No ano de 1987 iniciaram-se os cortes culturais nos povoamentos de pinheiro 

manso, foram efetuadas sementeiras com gramíneas e leguminosas nas numerosas clareiras existentes nos 

povoamentos mistos com o objetivo de fixar as populações de caça menor, foram construídos um ponto de água e uma 

pequena charca para apoio ao combate contra incêndios. No ano de 1991 procedeu-se à extração de cortiça, 

encontrando-se toda a área a ser explorada em pau batido. Apresenta grande aptidão para a sua utilização recreativa 

pelas populações locais. 

Em 1990 foi criada uma reserva de caça parcial para o coelho bravo e perdizes, funcionando também como um local de 

dormida de pombos.  

A MNC é considerada “mata modelo” pois contém ecossistemas representativos da região. 

 


