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O céu do Alqueva
Imaginemos um lugar onde nos sentimos cobertos por um majestoso céu estrelado.
A sensação é indescritível e normalmente apenas possível de forma artificial, num planetário, onde nos sentamos
confortavelmente para uma lição sobre as estrelas. Em Portugal, temos a sorte de ter essa sensação ao ar livre.
No meio do Alentejo, o maravilhoso céu do Alqueva parece um veludo escuro revestido por um imenso manto de
estrelas. É uma área protegida e certificada internacionalmente, registada como uma reserva Dark Sky, ou “Starlight
Tourism Destination”, que se estende por uma área de cerca de 3000 quilómetros quadrados.
Tendo o lugar sido reconhecido como preferencial para observação do céu, os municípios em redor do grande lago
do Alqueva – Alandroal, Reguengos de Monsaraz, Portel, Mourão, Moura e Barrancos - juntaram-se num esforço para
preservar essa característica especial e, por isso, à noite, baixam as luzes públicas ao mínimo para possibilitar um
melhor usufruto deste fenómeno da natureza.
Podemos observar a Ursa Maior, a Ursa Menor, a Cassiopeia e uma grande diversidade de outras constelações,
visíveis consoante a estação do ano. Localizamos as representações dos signos do Leão, Virgem e Balança,
descobrimos Escorpião e Sagitário e seguimos até ao misterioso Capricórnio, sem esquecer o Cisne, a Águia e a Lira.
Identificamos a majestosa Via Láctea e contemplamos Aquário e Peixes, Pégaso e Carneiro. Depois vemos Touro, que
noite após noite desafia o glorioso Orionte. E ainda há tempo para ver Gémeos, a figura do Cocheiro e para eleger a
nossa estrela favorita.
A qualidade do céu no Alqueva permite a observação a olho nu de um elevado número de objetos celestes. Mas para
fazer tudo na perfeição, o ideal é ter uns binóculos e um telescópio. Mas se não os tivermos connosco, não há
problema pois as empresas que integram a Rota Dark Sky têm equipamento disponível e estão preparadas para nos
ensinar a ver o céu e a identificar as estrelas.
Para além das unidades de alojamento e de restauração, juntaram-se também à iniciativa empresas de animação
turística e guias com os quais se pode conhecer melhor a região através de passeios pedestres, percursos de
observação de fauna e flora, canoagem, workshops de astrofotografia e outras atividades, durante o dia ou mesmo à
noite.
No meio da natureza, surpreendemo-nos com os sempre misteriosos monumentos megalíticos como o Cromeleque
do Xerez, na envolvência do Convento da Orada, ou as antas e menires que fazem parte de um percurso pelo
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património da região, a que não pode faltar uma paragem na admirável aldeia amuralhada de Monsaraz, onde as
ruas e as casas são feitas de xisto.
Existem várias propostas para descobrir a região do Alqueva e o Alentejo, mas a Rota Dark Sky é sem dúvida uma
viagem de surpresas e descobertas que se irá sempre recordar.

Não deixe de…
> fazer um passeio de barco no Alqueva
> observar o céu à noite
> visitar Monsaraz

INFORMAçõES ÚTEIS
Toda a informação sobre a Reserva Dark Sky está disponível em www.darkskyalqueva.com

COMO CHEGAR
A partir de Évora, seguir pela N 254 até ao Redondo e ao Alandroal ou pela N 256 para Reguengos de Monsaraz.
De Beja, seguir pelo IP2 até Portel ou seguir pela estrada N 260 até Serpa e depois pela N255 até Moura. Daí,
apanhar a N 258, para continuar até Barrancos.
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