ROTA DOS

A NÃO PERDER

FERREIRA DO ALENTEJO

Abegoaria, Gasparões e
Aldeia do Rouquenho

O concelho de Ferreira do Alentejo
s i t u a - s e n o B a i x o A l e n t e j o,
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.

Povoações da União de Freguesias
de Ferreira do Alentejo e Canhestros, de pequena densidade populacional e com povoamento
disperso, associado ao minifúndio
que alberga inúmeros montes ou
quintas. É nestas quintas que se
têm estabelecido vários alojamentos turísticos de pequena dimensão, que permitem um contacto
muito próximo com o contexto
marcadamente rural.

Albufeira do Pardieiro
Tem cerca de um quilómetro
quadrado e é resultado da barragem que represa diversas linhas de
água ou barrancos. Esta água serve
para abastecimento de rega dos
campos agrícolas envolventes,
com especial destaque para os
extensos olivais. A densa vegetação das margens e os microclimas
gerados tornam este local de
enorme interesse para a permanência de avifauna.

Walking Trails
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Olival
O olival de grande produção é
uma plantação, disposta de forma
ordenada em fileiras de copa ou de
sebe, formando talhões, que facilitam o sistema de rega, gota a gota.
A colheita é feita por meios mecânicos, garantido uma excelente
otimização do trabalho e da energia. Estas azeitonas dão origem a
azeites de grande qualidade que
são apreciados em todo o mundo.

Alminha do Caminho

CONDUTA E SEGURANÇA

As “Alminhas do Caminho” são
pequenas capelas ou altares que
representam o culto cristão dos
viajantes, em locais onde houve
um episódio assinalável como uma
morte súbita, um milagre face a um
acidente ou simplesmente por ser
entrada ou saída de uma localidade. O seu culto é normalmente
associado às almas do purgatório
e por isso a designação de
“Alminha”.

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.

Coma por cá !

Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
Telf +351 284 738 700
geral@cm-ferreira-alentejo.pt
R

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 alentejano, que existem no concelho.

www.ferreiradoalentejo.pt
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Descarregar rotas e folhetos em

www.walkingportugal.com/ferreiradoalentejo
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3 a 4 horas
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A zona mais a sul do território de Ferreira do Alentejo, que inclui Abegoaria, Gasparões e Aldeia do
Rouquenho, é marcada por pequenas quintas e montes, traçadas a régua e esquadro, com um tipo de
povoamento diferente do que se conhece nas restantes localidades do concelho. Uma surpreendente
relação entre o minifúndio e o típico latifúndio dominante, num território de contrastes.
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DESCRIÇÃO DO PERCURSO

Este percurso é linear e pode-se optar por sair de Abegoaria ou de
Aldeia de Rouquenho, duas localidades atravessadas pela Estrada
de Gasparões. Propõe-se sair de Abegoaria, a partir da antiga
escola primária, cruzar a estrada e seguir ao longo de pequenas
quintas, virando à esquerda no primeiro entroncamento. Junto ao
Monte Chalaça virar à direita até ao cruzamento, para seguir de
novo pela direita até perto da linha de água no fim do talhão de
olival.Virar à esquerda e seguir a linha de água que se acompanha
pelo lado esquerdo até cruzar em pequena ponte junto a árvores.
Pela direita da linha de água acompanhar toda a albufeira até ao
paredão que se atravessa. Em tempos de chuva a água pode
tomar conta do trilho, pelo que deverá seguir por dentro do olival.
Seguir para sul até ao Monte do Zambujeiro, onde se vira à
esquerda até avistar o eucaliptal. No cruzamento junto ao
eucaliptal virar à direita, seguir sempre em frente, até avistar os
primeiros montes com casas, e virar à esquerda até à estrada de
Gasparões que se cruza, com muito cuidado. Seguir em frente e
virar à direita ao fundo da rua.Virar de novo à direita, contornado
as pequenas quintas e cruzar de novo a estrada. Passar no centro
de Gasparões e virar à esquerda seguindo pela rua principal com
ligeiro desvio à direita e depois curva apertada à esquerda. Seguir
para sul até encontrar a estrada e a Aldeia de Rouquenho. Cruzar
a Aldeia e encontrar o Centro de Convívio.
EMERGÊNCIA
SINALÉTICA

PC
0Km

1Km

0,5Km

P C Partida e Chegada:
Abegoaria (antiga escola primária) GPS N38º01’16’’ W08º08’15’’ ou Aldeia de Rouquenho (centro de convívio) GPS N37º59’39’’ W08º12’08’’

PONTOS DE INTERESSE
Abegoaria, Gasparões,
Aldeia de Rouquenho
Albufeira do Pardieiro
Olival de Grande Produção
Turismo Rural
Eucaliptal
Alminha do Caminho

FICHA TÉCNICA
PERFIL DE ALTITUDES
Verifique bem a relação entre as escalas de distância e altitude
Tipo de trilho: Linear.
Distância: 12,9 km.
Desnível acumulado: 128 m.
Duração: 3 a 4 horas.
Dificuldade: Baixo.
Piso: Caminhos rurais.
Época: Todo o ano.
Possibilidade de troços alagados na época de chuva.
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Emergência 112
Incêndios 117
SOS Ambiente 808 200 520
GNR SEPNA sepna@gnr.pt

FCMP - Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal

www.ferreiradoalentejo.pt

