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Igreja de NªSra. Conceição
Ladeada por uma praça, a sua 
construção está documentada 
como sendo original do século 
XVI, no local onde provavelmente 
se encontrava templo visigótico 
de origem medieval do qual resta 
uma cantaria lavrada de cruzes 
templárias na sua lateral. O seu 
culto é dedicado a Nossa Senhora 
da Conceição, padroeira de 
Portugal e herdeira de cultos 
femininos ancestrais.

Lagoa dos Patos
Localizada no limite dos conce-
lhos de Ferreira e Alvito, esta al-
bufeira, que serve de armazena-
mento de água para irrigação de 
campos agrícolas, é um dos me-
lhores locais do Alentejo para 
observação de patos e outras aves 
aquáticas, como garças, colherei-
ros e flamingos. É também fre-
quente a presença de grandes ban-
dos de corvos marinhos de faces 
brancas.
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Coma por cá !
As refeições e os petiscos são muito apetecíveis 
em Ferreira do Alentejo. Pode almoçar ou jantar 
em restaurante ou petiscar numa taberna ou 
num dos vários cafés, de estilo tradicional alen-
tejano, que existem no concelho.

Ponte de Alfundão
Ao passear nas ruas de calçada ne-
gra de Alfundão, encontra uma 
pequena ponte em pedra, de ori-
gem romana, que se espreguiça 
sobre o riacho. Nas imediações é 
possível encontrar pequenos 
troços de calçada romana, muito 
provavelmente, testemunhos de 
uma via que, vindo do Torrão, 
passava por Odivelas e fazia 
ligação a Alfundão e daí seguia para 
Beringel e Beja.

Azeites de Alfundão
O lagar de Alfundão é o mais 
antigo do concelho e o único que 
se situa no interior de uma 
localidade. Produz azeite a partir 
de azeitona galega oriunda 
exc lus ivamente de o l iva i s  
tradicionais da região, com uma 
produção aproximada de 1000 a 
1500 toneladas de azeitona por 
ano. Com um aroma inconfundível, 
pode ser adquirido no lagar ou no 
comércio local.
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Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
Telf +351 284 738 700
geral@cm-ferreira-alentejo.pt

PR - PEQUENAS ROTAS 
PR1 Rota do Cerro da Águia 
PR2 Rota da Água 
PR3 Rota da Pedra 
PR4 Rota Michel Giacometti 
PR5 Rota da Lagoa dos Patos 
PR6 Rota dos Montes 
PR7 Rota das Aldeias 
PR8 Rota do Montado 
PR9 Rota das Quintas e Herdades 
PR10 Rota do Azeite 
PR11 Rota do Rio Sado
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CONDUTA E SEGURANÇA
Este trilho é exclusivo para a prática pedestre. Caminhe em grupo, 
evitando passeios solitários. Use boné ou chapéu, roupa e calçado 
adequados à caminhada. Leve, numa mochila, comida e água em 
abundância. Respeite a propriedade privada e pública. Mantenha os 
portões e cancelas como encontrou na sua passagem. Evite o uso de 
plásticos e deite o lixo nos locais próprios. Não faça qualquer tipo de 
fogo ou lume. Escolha a oferta turística local para dormir, comer e 
consumir.

O concelho de Ferreira do Alentejo 
s i tua - se  no  Ba ixo  A len te jo, 
precisamente a meia distância da 
costa atlântica e da fronteira com 
Espanha. Com uma superfície de 
648,25Km2 e uma população de 7850 
habitantes apresenta uma forte 
vocação agrícola, tanto em culturas 
tradicionais de olival e montado de 
sobro como nas modernas culturas de 
regadio. Há vestígios de ocupação 
humana desde o paleolítico médio 
com utilizações do território ao longo 
de todos os tempos da pré-história e 
da história. 
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www.walkingportugal.com/ferreiradoalentejo
Descarregar rotas e folhetos em



Extrato da Carta Militar 1:25000 (escala adaptada) - Folhas 498 e 509 
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Este é um percurso circular em laço, com um troço comum no 
início e final, na ligação ao ponto de partida, em Alfundão, junto 
à Igreja Matriz. Sair de Alfundão pela rua da Igreja pela rua das 
Fontaínhas. Cruzar o ribeiro e seguir por caminho de terra 
batida que se inicia entre pavilhões agrícolas até ao desviar à 
esquerda pelo caminho rural que dá acesso à estrada asfaltada 
e seguir à esquerda. No cruzamento, seguir pela direita cerca 
de um quilómetro ao longo da estrada asfaltada e virar à direita 
no cruzamento da Herdade da Torre. Seguir os caminhos rurais 
conforme as indicações, cruzar a estrada e seguir pelos 
caminhos de acesso à parte de cima da Lagoa dos Patos. 
Acompanhar a lagoa pela margem esquerda, a sul da mancha 
de água até ao paredão. Junto à albufeira observar as muitas 
aves aquáticas que por aí se alimentam, vivem e nidificam, 
respeitando o equilíbrio natural com a máxima responsabilida-
de e segurança. Seguir para sul, contornando as instalações 
agrícolas pela direita e atravessando o olival. Cruzar a linha de 
água e seguir sempre junto ao amendoal, virando à esquerda 
no final deste. Contornar o talhão de olival até atingir de novo a 
estrada que se deve cruzar, com muito cuidado, e tomar o troço 
de caminho de volta que se utilizou na vinda para chegar até 
este ponto.
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ROTA DA LAGOA DOS PATOS
No limite dos concelhos de Ferreira do Alentejo e Alvito, fica situada a Herdade dos Patos que inclui uma 
mancha de água criada pela consolidação de albufeira de apoio à rega. As condições naturais resultantes 
desta albufeira, associadas a boas temperaturas, disponibilidade de alimento e propícias zonas de proteção, 
criaram neste local um dos mais importantes santuários de aves aquáticas de todo o Alentejo. A sua 
designação como Lagoa dos Patos, advêm da importante colónia de patos que convive com uma extensa lista 
de outras aves e demais animais típicos das zonas húmidas.

14,9 km
Circular
4 a 5 horas
OOOOO

EMERGÊNCIA

Emergência  112
Incêndios  117
SOS Ambiente  808 200 520
GNR SEPNA sepna@gnr.pt

Aldeia de Alfundão
Igreja de Alfundão
Ponte Romana de Alfundão
Lagoa dos Patos
Olival de Grande Produção
Amendoal
Azeites de Alfundão

PONTOS DE INTERESSE

Verifique bem a relação entre as escalas de distância e altitude
PERFIL DE ALTITUDES

FICHA TÉCNICA
Tipo de trilho: Circular em
laço. Troço inicial comum.  
Distância: 14,9 km.
Desnível acumulado: 170 m.
Duração: 4 a 5 horas.

Dificuldade: Médio. 
Piso: Caminhos rurais.
Época: Todo o ano. 
Locais com muita lama 
na época de chuva. 

P C Partida e Chegada: Largo da Igreja de Alfundão GPS N38º07’07’’  W08º03’46’’ 
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FCMP - Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal


