
TRANSALENTEJO
Criação e Desenvolvimento do Subproduto de 

Turismo de Natureza “Caminhadas” 
nos concelhos da envolvente do Alqueva

Ficha de Percurso
SERPA

Concelho: SERPA

Nome proposto:  Trilho da Azenha da Ordem

Nome original: Itinerário ao Rio Guadiana

Código: SRP PR1

Localização geográfica: Serpa

Tipologia: Circular

Temática dominante: Património natural e rural

Distância: 13Km

Duração aproximada: 3:00h a 4:00h  

Tipo de piso: Caminhos urbanos e rurais, com acesso em troços asfaltados

Desníveis:  Uma descida e uma subida suaves, mas longas. 

Grau de dificuldade: Médio

Certificações: 
− Certificado por  WP  Walking Portugal com o grau de BOM 

Ponto de partida e chegada:  Largo Catarina Eufémia, junto à fonte, em Serpa.

Coordenadas geográficas:  N37º56'30'' W07º36'06''

Onde estacionar: No local há estacionamento.
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Enquadramento regional: 
Em Serpa descobrimos um território historicamente marcado pela relação directa com o 
Rio Guadiana e a posição geográfica de fronteira com Espanha. Este é o Alentejo dos 
grandes campos agrícolas e do latifúndio rural que, em tempos, foi considerado o celeiro 
de Portugal tal a quantidade de cereais então produzidos que alimentavam as azenhas do 
Guadiana, a grande estrada do sul do país, onde sabiamente se transformavam em valiosa 
farinha.

Descrição do percurso: 
A partir do Largo Catarina Eufémia, seguir para norte e virar pela Rua da Abegoaria que 
levará para fora do núcleo urbano, passando pelo pavilhão desportivo municipal. Cruzar a 
circular externa e entrar no caminho de terra em direção ao Guadiana. Seguir sempre em 
frente cruzando vastos campos agrícolas e passar junto à captação de água da Horta dos 
Banhos situada em local onde já esteve instalada importante Villa Romana, conforme 
prospeções arqueológicas confirmaram no local. Após passar pelo Monte da Caldeira e 
pelo Monte da Repoila, começar a descer por novo cenário de olival e montado de 
azinho que nos levará até às abandonadas Hortas do Lala e do José Garcia, avistando já o 
Rio Guadiana. Chegar junto ao rio e seguir pela esquerda pelo caminho rural que 
acompanha o seu curso até à Azenha da Ordem, engenho de moagem em excelente 
estado de conservação. A partir do rio iniciar uma longa e suave subida pelo campos de 
montado de azinho passando o Monte das Melrinas e Monte do Gago, onde recuperamos 
a paisagem agrícola. Seguir pela estrada que entra em Serpa pela Eira de São Pedro, com a 
capela deste santo a dar as boas vindas.

Avaliação WP Walking Portugal:
Estamos na presença de um percurso de grandes paisagens, marcadas por três ritmos 
distintos. Os extensos campos agrícolas que mudam radicalmente a paisagem ao longo do 
ano, de acordo com as mudanças de estação, os olivais e o montado que asseguram uma 
visão serena das encostas junto ao Rio Guadiana e as margens do rio com a sua típica 
vegetação ribeirinha e as alterações repentinas provocadas pelas situações de cheia. De 
realçar a beleza do curso de água e as bonitas paisagens que temos de ambas as margens. 
É junto ao rio que encontramos o único ponto culturalmente rico em zona natural, que é 
a Azenha da Ordem, peça monumental da industria da moagem ribeirinha que se 
encontra em excelente estado de conservação. Um percurso que se considera BOM pela 
sua diversidade de paisagem ao longo do ano e pela beleza do Rio Guadiana.
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Motivos de interesse:
− Campos agrícolas

Extensos campos agrícolas que recebem diferentes culturas ao longo do ano e que 
por esse motivo modificam de forma regular a paisagem.

− Horta dos Banhos
Captação de água em propriedade onde existiu importante Villa Romana 
implantada numa encosta muito suave, próxima do barranco da Repoila e de várias 
nascentes. À superfície encontra-se dispersa por uma área de aproximadamente 
25000m2 uma grande quantidade de materiais, designadamente terra sigillata 
sudgálica (incluindo marmoreada) hispânica e clara, cerâmica de cozinha africana, 
ânforas, paredes finas, dolia, lucernas, vidros, mármore de revestimento e escudelas 
de vidrado amarelo. Trata-se indubitavelmente de uma das mais importantes villae 
do concelho, todavia o cultivo intensivo da área terá danificado bastante as suas 
estruturas. O caminho de terra batida que passa a norte da estação encontra-se 
bordejado por silhares de grande aparelho aparentemente provenientes dos 
edifícios da villa. 

− Montado de Azinho e Sobro
O montado, é um ecossistema criado pelo homem, característico do Alentejo. São 
florestas de sobreiros e azinheiras com um equilíbrio muito delicado e que 
subsistem apenas no sul da Península Ibérica e Norte de África. No caso de 
Portugal, país com a maior extensão de sobreiros do mundo, cerca de 35% da área 
mundial, o montado é legalmente protegido, sendo proibido o seu abate e 
incentivada a exploração, sendo o principal exportador mundial de cortiça. As 
Azinheiras são produtoras de saborosa bolota, base da alimentação do Porco 
Alentejano de montado.

− Olival
O Olival é um campo de plantação de Oliveiras, sendo o testemunho vivo de uma 
tradição milenar, desde as mais antigas civilizações. Presentes em todas as culturas 
da orla mediterrânica, são parte integrante do desenvolvimento social e económico 
de variados povos. O seu fruto rico em gordura vegetal, depois de esmagado, 
produz o Azeite, importante produto de múltiplas utilizações ao longo da história, 
desde a iluminação, farmácia, moeda de troca, culinária e tempero, como por 
exemplo para a o bacalhau cozido. Não se sabe de onde serão originárias as 
Oliveiras, apontando que sejam do Médio Oriente, ou da Pérsia ou das margens do 
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Nilo. Mais importante do que de onde vieram é que vieram para ficar e fazem hoje 
parte importante da cultura do Alentejo e de Portugal

− Rio Guadiana
O seu nome é a conjugação do vocábulo romana “Anas” que significa “dos patos” 
com a palavra árabe “Uádi” que significa “rio”. É um dos mais importantes cursos 
de água da Península Ibérica, nasce em Espanha a 1700 metros de altitude e 
desagua no Oceano Atlântico após percorrer mais de 800Km de extensão. A sua 
bacia hidrográfica é essencial para a irrigação de vastos territórios em ambos os 
países sendo que em Portugal está criado o maior lago artificial da europa após a 
entrada em funcionamento da Barragem do Alqueva.

− Azenha da Ordem
As azenhas são moinhos de cereal em que a força motriz é assegurada pela 
passagem da água do rio. Tratam-se de sistemas complexos que implicam 
excelentes obras de engenharia para representamento e condução da massa de 
água, maquinaria de rotação e transmissão de energia e finalmente poderosas 
pedras mós para esmagamento de cereal. Eram normalmente atividades privadas 
em que o esforço e habilidade do moleiro eram essenciais ao sucesso da atividade. 
As últimas azenhas do Guadiana deixaram de funcionar nos anos 60 do século XX.
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Alojamentos na proximidade:

Bética Hotel Rural 
Rua do Outeiros, s/n 
7830-241  Pias
T +351 284858714 | F +351 284858709
E-mail: geral@beticahotelrural.com
www.beticahotelrural.com
 
Hotel Pulo do Lobo 
Estrada de São Brás, 9-A 
7830-324  Serpa
T +351 284544664
E-mail: geral@residencialpulodolobo,com
www.residencialpulodolobo.com
 
Casa da Muralha 
Rua das Portas de Beja, 43 
7830-431 Serpa
T +351 284543150 | F +351 284543150
E-mail: info@casadamuralha.com
www.casadamuralha.com
 
Herdade da Retorta
Monte da Retorta - Ap 59 
7830-305 Serpa
T +351 284544774 | F +351 284544774
E-mail: geral@herdade-da-retorta.pt
www.herdade-da-retorta.pt
 
Cantar do Grilo 
Herdade de Vale Milhanos - Correio da Mó - Apartado 668, 
7830-495 Serpa
T +351 284595415 +351 961043389
E-mail: info@cantardogrilo.com
www.cantardogrilo.com
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Casa de Campo do Pulo do Lobo 
Monte do Pocinho - Serra de Serpa 
7830-000  Serpa
T +351 939867364
E-mail: smcmendes@netvisao.pt
http://pulodolobo.pcarte.com/index.html
 
Casa de Serpa 
Largo do Salvador, 28 
7830-330  Serpa
T +351 284549238 +351 963560624 | F +351 284549238
E-mail: geral@casadeserpa.com
www.casadeserpa.com
 
Ninho da Poupa
Herdade Ninho da Poupa 
7830-908 Vila Nova de S. Bento - Serpa
T +351 965 316 765
E-mail: geral@ninhodapoupa.com
www.ninhodapoupa.com
 
Outeiro da Vila 
Rua do Outeiro, 37 
7830-654 Vila Verde Ficalho
T +351 284575297 +351 966347329 +351 963843260 | F +351 284575297
E-mail: outeiro_vila@hotmail.com
www.outeirodavila.com
 
Parque de Campismo Municipal de Serpa 
Largo de S.Pedro 
7830-303 Serpa
T +351 284544290
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Casa de Hóspedes Serpínia 
Rua Serpa Pinto, S/N, 
7830-439 Serpa
T +351 284544055
E-mail: geral@residencialserpinea.com
 
Pensão-Residencial Beatriz 
Largo do Salvador, 8 
7830-330 SERPA - Serpa
T +351 284544423 | F +351 284543100
E-mail: geral@residencialbeatriz.com
www.residencialbeatriz.com
 
Monte da Morena 
Apartado 189 
7830-909 Serpa
T +351 284549078 +351 917629010 | F +351 284549078
E-mail: info@montemorena.com
www.montemorena.com
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Restaurantes na proximidade:

Restaurante Molhó Bico
Rua Quente, 1 
7830-369 Serpa
T +351 284549264 | F +351 284549264
 
Restaurante O Alentejano 
Praça da República, s/n 
7830-359  Serpa
T +351 284544335 | F +351 284544335
E-mail: arlindo.reis@live.com.pt
 
Restaurante Pedra de Sal 
Estrada da Circunvalação 
7830-322  Serpa
T +351 284543436
E-mail: pedradesal@hotmail.com
 
Restaurante Central 
Rua João Tiago Coelho, 108 
7830-257  Pias
T +351 284 858282
 
Restaurante Central Norte 
Travessa Aniceto Rosário, lt 4 
7830-473 Pias
T +351 284853235
 
Restaurante Churrasqueira Zorrito 
Rua do Passo, 22 
7830-242 Pias
T +351 284 858190
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Restaurante O Adro 
Largo Stº António, 20 r/c 
7830-206 Pias
T +351 284858456
 
Restaurante O Lagar 
Estrada de Brinches, 12-14 
7830 Pias
T + 351 284858044
 
Restaurante Boa Vista
Estrada Internacional Nº 1 Vila Verde de Ficalho 
7830-626  Vila Verde de Ficalho 
T +351 284575207 | F +351 284 575107
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