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Pedras 
sagradas: 
a arte pintada 
dos dólmens 
de Viseu
Poucos valores arqueológicos ou monu-
mentais haverá que se comparem à im-
portância do conjunto de monumentos 
megalíticos, dólmens, com pinturas exis-
tentes na região de Viseu. Podemos visitar 
dólmens em grande parte da Europa, mas, 
dólmens pintados, praticamente apenas 
existem no noroeste peninsular e na região 
de Viseu.

Os motivos pintados a vermelho e preto 
acentuam o ambiente místico destas im-
ponentes sepulturas do neolítico. Podem 
ver-se cenas de caça, figuras humanas, 
xamãs, sóis e luas... É o imaginário do ho-
mem primitivo que acreditava num mundo 
para lá da morte e que erigia, por isso, mo-
numentos eternos.

DIA 1  Partida do Porto e chegada a Viseu  
ou acolhimento em Viseu 
Partida do Porto em local e horário a com-
binar ou acolhimento em Viseu em local 
e horário a combinar. Check-in no hotel. 
Jantar.

DIA 2  Viseu > Dólmen de Antelas > Tonde-
la > Museu de Tondela > Molelinhos > Anta 
da Arquinha da Moura > Prova de Vinhos 
> Viseu  
O nosso dia começa com a descoberta dos 
mais belos e fascinantes exemplos de arte 
pré e proto-histórica de Portugal. Venha 
fazer parte de todo um imaginário ances-
tral com cenas de caça, figuras humanas, 
xamãs, sóis e luas... 
Iniciamos o nosso percurso com a visita 
ao Dólmen de Antelas (Oliveira de Frades), 
o monumento megalítico mais pintado 
do mundo. De seguida visitamos o Mu-
seu “Terra de Besteiros” em Tondela, onde 
descobrimos mais sobre quem construiu 
estes imponentes monumentos. Para-
gem para almoço em restaurante típico. 
Da parte da tarde, deslocamo-nos à Esta-
ção Rupestre de Molelinhos, monumento 
rupestre com arte gravada das Idades do 
Bronze e do Ferro, onde as representações 
de armas nos transportam para tempos 
longínquos. Viajamos então até à Anta da 
Arquinha da Moura, outro belíssimo monu-
mento megalítico com arte pintada. Ter-
minamos com uma prova de vinhos numa 
quinta onde se produzem alguns dos mais 
afamados vinhos da Região Demarcada do 
Dão. Regresso ao alojamento em Viseu. 
Jantar.

DIA 3  Centro Histórico de Viseu > Almoço 
> Partida 
A nossa escapada despede-se com uma 
visita ao centro histórico de Viseu, uma ci-
dade com 2500 anos de história. Iniciamos 

a nossa visita frente à Catedral de Santa 
Maria e percorremos ruas e ruelas. Fala-
mos dos antigos vissaiegi, de gente des-
temida, de judeus e artistas, pois Viseu é 
a terra de míticos guerreiros como Viriato, 
de eloquentes reis, como D. Duarte, e de 
famosos pintores, como Vasco Fernandes. 
Check-out do hotel. Almoço. Partida.

Pormenor das 
pinturas do esteio 
de cabeceira do 
Dólmen de Ar-
quinha da Moura, 
Tondela.

350 (por pessoa, em quarto duplo)*

Todo o ano

· Acompanhamento por elemento da 
Neverending durante toda a viagem;
· 2 noites de alojamento em hotel de 4* ou 
similar;
· 2  pequenos-almoços no hotel;
· 4  refeições em restaurantes com pratos 
típicos da região;
· Todas as visitas e entradas mencionadas 
no itinerário;
· Todos os impostos aplicáveis;
· Seguros de acidentes e de responsabili-
dade civil.

· Bebidas às refeições (excepto as mencio-
nadas como incluídas);
· Tudo o que não esteja como incluído de 
forma expressa;
· Despesas de carácter particular designa-
das como extras.

*grupo mínimo de 15 pessoas


