GUIA DE ACTIVIDADES
EXPLORAR PARA ALEM
DA MATINHA
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DESCOBERTAS
A cada passo um deslumbramento
Os campos perfumados de alfazema. Umas notas de terra molhada da
alvorada. O som do fio de água, que já foi uma ribeira, que corre tímido entre
as árvores. O rebanho que se passeia. O cão de guarda. Olhos vigilantes
observam pássaros.
Os trilhos que partem da Matinha, cruzando a serra até às praias, pelo Parque
Natural. A pé, a cavalo ou de bicicleta. Aprende-se equitação não muito longe
da casa. Não é delírio chegar de bicicleta desde o Aeroporto de Faro.
Envoltos na maresia e sal na pele, abraça-se o mar, para a prática de surf,
bodyboard, SUP (Stand Up Paddle) ou canoagem. Um passeio de barco pede
águas calmas, serve o rio Mira ou o leito de Vila Nova de Milfontes até
Odemira.
Há aldeias e monumentos por descobrir, histórias para contar. Haja sede de
descoberta. No regresso à Matinha, a Paz sai ao caminho, um labrador dócil
que chegou sem aviso e que, entretanto, deu à luz sete cachorros. O milagre
da vida, a maior das descobertas.

PAZ WELLNESS
Um espaço para as necessidades da alma
AULA DE YOGA | 20,00 € por pessoa
Dia da semana e disponibilidade - sujeito a confirmação
Na Herdade da Matinha também há espaço para as necessidades da
alma. Com a serra como fundo e o bem-estar como ponto de partida, o
convite para a conexão entre o corpo e a mente é claro e, para isso,
nada melhor que o Yoga.

MASSAGEM DE RELAXAMENTO | a partir de 80,00 € por pessoa
Mediante reserva antecipada
PAZ Wellness foi o nome escolhido para o espaço de bem estar da
Matinha, e não foi por acaso. Rodeado por silêncio e natureza, há
espaço para voltarmos à nossa paz interior. Estão disponíveis
massagens, tratamentos e terapias (mediante reserva antecipada).

EXPERIENCIAS
Sentimento de pertença
MATINHA GATHERINGS
Sazonal - A pedido para grupos e eventos
Recuperamos os dias em que as coisas mais simples importavam.
Sentamo-nos à mesa durante horas a contar histórias, a partilhar
comida deliciosa e a brindar com bons vinhos pela noite fora.
Jantamos à luz de velas e das milhares de estrelas que estão no céu. É
muito mais do que um jantar, é sentimento de pertença e de partilha.
Mesmo que exista pouco em comum entre todos, são jantares de
família com muito amor e felicidade.
PICNICS
A partir de 30,00 € para duas pessoas
Não há melhor sítio para aproveitar as coisas simples da vida do que
no meio da natureza. Felizmente por aqui não faltam espaços
agradáveis à sombra das árvores. Nós preparamos o cesto e a comida,
depois só tem que escolher o sítio com a melhor sombra.

REGIAO
Haja sede de descoberta
Integrada no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a
Herdade da Matinha situa-se num vale frondoso que se estende até ao mar
cristalino rodeado por bosques e colinas sinuosas. A Serra do Cercal eleva-se
a sul, debruçada sobre uma vista panorâmica de eleição, as planícies arenosas
alongam-se até Milfontes com a Rota Vicentina a marcar caminho e a Ilha do
Pessegueiro desponta a Noroeste com a cidade de Sines vigilante.
CERCAL DO ALENTEJO (5 min.)
Cercal do Alentejo é uma vila castiça formada por um mosaico de pequenas
quintas, hortas e pomares, onde o dia-a-dia rural das gentes alentejanas
passa com vagar.
É a vila mais próxima da Matinha, e é perfeita para uma visita a um dos
restaurante locais ou pequenas pastelarias para algo perto e local.
A vila é atravessada por um percurso pedestre circular fácil de 7 km de
distância, integrado na Rota Vicentina.

PASSEIOS A CAVALO
A ligação entre a Herdade da Matinha e os animais já é antiga.
Actualmente estão livres a descansar pela propriedade e optámos por
ter parceiros profissionais e apaixonados para proporcionar estas
experiências na região, fora da Herdade.
Descobrimos a região pelos trilhos menos explorados do litoral
alentejano e ao longo dos campos dourados do montado. Os passeios a
cavalo são experiências inesquecíveis, para adultos ou crianças, com
guia profissional, seguro e equipamento incluído.

VALORES:
Passeios a Cavalo - Adultos - 1 Hora: a partir de 42,00 € por pessoa
Passeios a Cavalo - Crianças até 10 Anos - 20 Min.: 34,00 € por criança
Passeios de Charrete em família - 1 Hora: 130,00 €
*Transfer disponível mediante pedido e sujeito a orçamento.

CAMINHADAS
Temos cantos e recantos acolhedores para parar e respirar, áreas amplas e
espaçosas ao ar livre, para desfrutar, praticar meditação, fazer um
piquenique ou simplesmente contemplar. A Matinha está integrada na Rota
Vicentina, uma rede de percursos pedestres no sudoeste de Portugal com
750 km no campo e à beira-mar.
GUIADAS
Unimo-nos aos melhores parceiros para o levar aos locais mais belos e mais
secretos do Sudoeste, customizando a sua experiência para que fique
sempre encantado e com muita vontade de regressar.
Passeios Guiados: 55,00 € por pessoa
Com degustação de sabores típicos do Alentejo: 98,00 € por pessoa
Mínimo de 2 pessoas - Duração de 4 a 5 horas - Transfer incluído
SELF-GUIDED
Se preferir partir à descoberta sozinho pelas maravilhas desta região,
também o ajudamos a escolher os melhores trilhos para o seu passeio.
Mapas da Rota Vicentina disponíveis na Recepção a partir de 15,00 €.
Para complemento, sugerimos levar consigo uma merenda ou um dos
picnics da Herdade da Matinha (mediante pedido).

TOURS DE BICICLETA
Para os amantes da bicicleta, sugerimos a descoberta da região de outra
forma. A Rota Vicentina está também repleta de trilhos cicláveis em terra
batida ou por estradas de alcatrão com pouco trânsito.
GUIADOS
Ajudamos a escolher um guia que o leve a conhecer os lugares mais incríveis,
as tradições da região, os sabores tradicionais e a beleza natural do nosso
património, pelas praias selvagens encantadoras ou pelos campos e serras a
poucos quilómetros da costa.
Passeios a partir de 20,00 € por pessoa
Mínimo de 4 pessoas - Duração de cerca de 2 horas - Transfer incluído
SELF-GUIDED
A Herdade da Matinha não possui bicicletas próprias, mas pode auxiliar no
seu aluguer com um parceiro local para que possa adicionar uma pitada de
aventura à sua estadia.
Podem não ser os trilhos mais fáceis de conquistar, mas as vistas para o pôrdo-sol das colinas mais próximas são um prémio à altura do desafio. Para
quem prefere trilhos mais rolantes, também é possível escolher caminhos
mais planos e com pouco desnível.

REGIAO
A cada passo um deslumbramento
VILA NOVA DE MILFONTES (15 min)
É em Vila Nova de Milfontes que o rio Mira tem o seu encontro com o oceano
Atlântico. O Trilho dos Pescadores prolonga-se num deleite ao longo das
dunas e extensos areais de praias quase intocáveis, falésias que escondem
pequenas enseadas desertas e ilhotas que despontam no meio do mar.
Esta enorme faixa costeira, que apesar de magnífica ainda se encontra
surpreendentemente longe de reunir multidões, tem sido considerada a última
costa selvagem da Europa e uma das mais bonitas do mundo.
Composta por uma sequência interminável de praias, das mais extensas às
mais pequenas, deixamos aqui algumas das nossas favoritas:
- Praia do Malhão (20 min)
- Praia das Furnas (30 min)
- Praia da Ilha do Pessegueiro (20 min)

SURF & SUP
SURF & BODYBOARD
A partir de 40,00 € por pessoa (grupo)
Muitas actividades como o Surf e Bodyboard estão muito próximas
da herdade. As praias da costa alentejana são ideais para rumar a
estas aventuras, seja numa aula particular ou em grupo, à
descoberta da melhor onda.

STAND-UP PADDLE
A partir de 25,00 € por pessoa
A subir ou a descer o rio Mira, na crista das ondas ou à boleia do Big
SUP que pode levar até 8 pessoas, é outra forma de conhecer a
região, de observar as diferentes espécies e de acrescentar uma
boa dose de diversão à experiência.

AVENTURAS NO MAR E NO RIO
KAYAK

PASSEIO DE BARCO NO MAR E PESCA

E quem diz SUP também diz kayak ou
canoa, para aproveitar os melhores
momentos no rio Mira, entre Vila Nova de
Milfontes e Odemira.

Se é emoção que procura, uma aventura pela
costa e um batismo de pesca no mar são
outras possibilidades.

A partir de 20,00 € por pessoa
(mínimo 4 pessoas)

A partir de 20,00 € por pessoa
(passeio em grupo)
Pesca - grupos, mediante disponibilidade

PASSEIO DE BARCO NO RIO

FERRY (TRAVESSIA DO RIO)

Para quem quer sentir a tranquilidade do
rio sem remar e encantar-se com a fauna
e a flora envolventes, sugerimos um
passeio de barco.

A travessia do rio Mira permite-lhe chegar à
Praia das Furnas em ferry boat desde Vila
Nova de Milfontes e vice-versa, para um dia
na praia longe do stress e poupando o
ambiente.

Grupos, mediante disponibilidade
A partir de 5,00 € por pessoa
(ida e volta)

A REGIAO
Porto Covo (20 min)
Porto Covo é uma simpática povoação de pescadores e de pequenas casas
brancas. A visita vale bem a pena pelas belas praias escarpadas e escondidas
que se encontram ao longo da costa. Durante o verão muitos visitantes
ocorrem a esta zona para recuperar forças, encontrando a calma e a
tranquilidade perdidas no tempo.
Odemira (30 min)
Entre a serra e o mar está Odemira, uma vila no interior animada e cheia de
vida que abraça o rio Mira e que se caracteriza por um inestimável património
de atividades artesanais, elevando a qualidade dos artesãos locais que exibem
as suas peças em lojas abertas para as ruas típicas.
Santiago do Cacém (40 min)
Santiago do Cacém é uma cidade com fortes ligações às peregrinações a
Santiago de Compostela e com muito interesse histórico-cultural. O ponto de
passagem pelas Ruínas Romanas de Miróbriga, pelo Castelo do período
islâmico e pela Igreja Matriz do séc. XIII é obrigatório, sendo todos estes
lugares envolvidos por um percurso pedestre circular de 9 km, algo exigente.

EXPERIENCIAS CULTURAIS
ALENTEJO WEAVING
No meio dos campos do Cercal há um tear
que não descansa. Usando as técnicas
tradicionais da tecelagem, Carlos Oliveira,
com raízes na Serra da Estrela, cria peças de
arte em lã de cores vibrantes, únicas e
inspiradas na região. É um museu de uma vida
para se deliciar com vagar.
Visite esta casa de tecelagem

CACO - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS
Numa região que foi desde sempre pouco
povoada, desenvolveram-se no entanto
inúmeras profissões que fizeram parte do
dia-a-dia da vida agrícola e do pastoreio
local. Os cesteiros, os tosquiadores, os
carpinteiros, os ferreiros, os oleiros e outros,
produziam peças de uso diário para as suas
atividades, mas também decorativas.

a 10 min de distância

Uma loja que promove os trabalhos dos
vários artesãos a 35 min de distância

OFICINA NA ESCOLA
Um atelier de cerâmica que renasce numa
antiga escola primária em Vila Nova de
Milfontes e oferece um leque diverso de
workshops de introdução às técnicas da
cerâmica, escultura e não só.
Um lugar próximo do mar para reviver as
tradições da região.
Oficinas a partir de 40€ por pessoa
a 15 min de distância

CHOCOLATES DE BEATRIZ
Uma chocolataria artesanal que nasceu na
charmosa vila de Odemira pelas mãos
talentosas da Beatriz, natural da Argentina,
que sem o apoio de grandes máquinas, criou
uma marca de qualidade reconhecida na
região. Um lugar especial para observar
como o chocolate é trabalhado e para
desfrutar dos menus de degustação.
Um lugar para se deliciar perdidamente
a 35 min de distância

EXPERIENCIAS CULTURAIS
MOINHO DE ODEMIRA
As velas do moinho giram com o vento de
mansinho, lá do alto a trabalhar.
Um ex-libris de Odemira, este moinho data
do século XIX e continua a servir a população
local moendo o grão da farinha, além de
também estar disponível para visita.
Visitas mediante contacto da Câmara
Municipal - a 35 min de distância

PESCADORES E PORTOS DE PESCA
Sempre junto ao mar, seguindo os caminhos
usados pelos locais para acesso às praias e
pesqueiros, encontra os portinhos de pesca e
as vilas tradicionais Alentejanas onde a vida
corre devagar e os pescadores regressam da
faina nas suas embarcações depois de um dia
no mar.
A cultura de um ofício para apreciar
a 15 min de distância

WOOD CARVING
A técnica de talhar a madeira remonta aos
tempos mais remotos da história da
humanidade com a elaboração artesanal de
ferramentas para a caça e de artefactos e
utensílios de uso diário e doméstico, como
uma simples colher para facilitar a refeição.
Uma jornada talentosa a uma das artes mais
antigas do mundo.
Workshops a partir 55,00 € por pessoa
(mínimo 4 pessoas) - a 15 min de distância

MERCADOS E FEIRAS TRADICIONAIS
Locais de comércio e ponto de encontro da
população local, são viagens de cores e
sabores, de culturas e costumes e de
celebração e partilha, a acontecer
semanalmente nas várias vilas do
litoral alentejano.
Visite os mercados locais mais
emblemáticos da região

SABORES DA TERRA
PROVA DE VINHO - HERDADE DO CEBOLAL
(30 min)
Na Herdade do Cebolal assistimos a um projeto que tem passado de geração
em geração, com os mesmos valores de respeito pela natureza e pelo seu
património familiar. Dedicam-se à produção de vinho artesanal com baixa
intervenção química e à agricultura sustentável e regenerativa, sendo
possível visitar a herdade, a sua vinha e adega, desfrutar de uma prova de
vinhos e mergulhar nas tradições locais através de experiências
gastronómicas ancestrais.
Prova de vinhos a partir de 27,00 € por pessoa
Mínimo 2 Pessoas | Duração de 2h30 a 3h30
Almoço típico pelo método de Cocaria a partir de 52,00 € por pessoa
Mínimo 7 Pessoas | Duração de 5 horas

SABORES DA TERRA
PROVA DE MEDRONHO - JUNIOR JACQUES
(50 min)
Um projeto familiar e artesanal desta vez dedicado à arte de destilação do
medronho, onde é possível observar os seus processos de produção, desde
a apanha até à degustação do produto final, desfrutando dos sabores da
Costa Vicentina e do Sudoeste Alentejano.
Degustação das diferentes aguardentes de medronho
A partir de 25,00 € por pessoa
Mínimo 5 Pessoas | Duração de 3 horas
Nas redondezas:
A 20 min de distância da Herdade da Matinha, em São Luís, é possível visitar
Zorra - Casa de Medronho, uma loja familiar de produtos derivados
exclusivamente do medronheiro, desde destilados, mel, compota, infusões,
bolachas e sabonetes.

CERCAL DO ALENTEJO, 7555-231 - ALENTEJO, PORTUGAL
+351 968 848 579 - RESERVAS@HERDADEDAMATINHA.COM
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