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Modalidade: Pedestre / BTT 

Acessos ao ponto de partida: Para chegar a Odeleite, tomar o IC 27 ou a E.N.122

P

“Odeleite de perto e de longe” é um percurso pedestre de pequena 
rota, circular, com uma distância aproximada de 11 km.
O seu traçado leva-o a várias povoações (Odeleite, Fonte do 
Penedo, Alcaria e Assador), bem como o velho moinho de água 
das Pernadas. 
Por ser um circuito fechado pode ser iniciado em qualquer um dos 
pontos por onde passa e realizado em ambos os sentidos. Contudo 
e, a pensar em si, recomendamos o sentido indicado no mapa.

                                            Tenha um óptimo passeio!
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Barragem de Odeleite

O percurso tem início junto ao cemitério e segue em direcção a Fonte Penedo.
Atravesse a aldeia de Odeleite, seguindo as marcas de sinalização do PR4. Conheça alguns 
dos segredos de Odeleite durante o passeio pela aldeia. Junto à Ribeira de Odeleite, surge, 
imponente, a Igreja Matriz da Nossa Senhora da Visitação (séc. XVI), que guarda um 
Orago da Nossa Senhora da Visitação, pinturas sobre tábua e algumas peças de 
ourivesaria antiga. Se a porta estiver aberta, visite-a. 
Na outra margem da ribeira, siga pelo caminho de terra batida que conduz 
a Almada d´Ouro. Para alcançar a povoação de Fonte do Penedo, 
Basta seguir a sinalização.

Na subida para Fonte do Penedo deslumbre-se com a magnífica vista 
panorâmica sobre aldeia e a barragem de Odeleite. Aproveite para tirar 
algumas fotografias!
Uma vez em Fonte do Penedo (km 2,2), no largo junto aos apartados do 
correio, faça uma pausa para descansar e recuperar forças.
Nesta povoação, nas casas que se encontram atrás do depósito da água, vive 
a Sra. Maria Francisca de Brito, uma das poucas artesãs do Baixo Guadiana 
que ainda pratica a arte da tecelagem. Visite esta senhora e peça-lhe para 
mostrar o seu secular tear e as suas obras de arte. 
De regresso ao PR4, atravesse a povoação e no final desta, junto ao poço 
comunitário, siga em direcção a Alcaria.
Para chegar a Alcaria, siga a sinalização do PR. Deleite-se com a paisagem e 
a natureza que o meio envolvente lhe proporciona!
Já em Alçaria (Km 4,5), sugerimos mais uma paragem para descanso.

Deixando para trás Alcaria, 
siga em direcção a Assador, 
uma velha quinta de Odeleite, 
hoje praticamente abandonada.
Em Assador (km 6,5), o PR segue 
para Odeleite ao longo da margem da 
Ribeira de Odeleite, que, perto da povoação de Pernadas, se une com a Ribeira da Foupana, 
dando origem a um só curso de água, desaguando 3 Km mais abaixo, no Rio Guadiana. Passo a 
passo..., moinho das Pernadas à vista. Embora hoje esteja abandonado, este moinho teve 
bastante actividade no passado, sendo muito procurado pelos habitantes de Odeleite e povoações 
vizinhas, para transformar o grão dos cereais, que era transportado em burros, na tão preciosa 
farinha.

Continuando o passeio, siga pelo caminho de terra batida 
que acompanha o curso da ribeira de Odeleite. Nas 
encostas a norte, do outro lado da ribeira, avista-se a Mata 
Nacional das Terras da Ordem, constituída, 
maioritariamente, por pinheiros mansos.
À entrada de Odeleite (Km 10), junto ao poço comunitário, 
tome a Rua de S. Brás, virando, logo a seguir, para a Rua 
Eufrásia Gomes. Siga a sinalização do percurso até ao 
local de partida, onde totaliza 11 km percorridos. 
Esperando que tenha gostado do passeio, 
Agradecemos a sua visita.
Até breve
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