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( Percursos Pedestres: Sitio de Cabrela



o percurso tem inicio no Nucleo de Interpreta~ao Ambiental dos Sitios de Cabrela e Monfurado, localizado
na antiga Escola Primaria de Baldios. Siga pel a estrada de terra que liga Baldios a Cabrela, no sentido de
Cabrela, passe0 nucleo de casas e continue durante cerca de 2 Km por esta estrada.

Um pouco a frente, depois de passar um eucaliptal, vera um portao do lado esquerdoG). Atravesse 0 porta-o,
tendo 0 cui dado de0 deixar fechado, e siga descendo0 caminho de terra, ignorando os caminhos que
conduzem ao eucaliptal.

Pouco depois 0 caminho come~a a subir. Ja quase no topo da subida, apos passar um poste de alta tensao,
encontrara uma primeira bifurca~ao logo seguida de outra.Tome sempre 0 caminho da esquerda e siga quase
durante I Km, em linha de festo, com cerca de arame a acompanhar0 caminho do seu lado direito.A sua
esquerda, em terreno declivoso, apresenta-se montado de sobro com esteva em sub-coberto.

Des~a 0 ingreme vale da Ribeira de S. Martinho e, la em baixo, se for epoca, delicie-se com as saborosas e
suculentas amoras. Continue em frente, atravessando a Iinha de agua que neste local desagua na ribeira e
comece, em subida, a acompanhar0 vale da ribeira de S. Martinho, que corre em baixo a sua direita.

Mais a frente, a subida torna-se acentuada. 0 caminho percorre um bonito montado de sobro com medronheiros
em sub-coberto, evidenciando caracteristicas mais humidas desta vertente. Na outra margem da ribeira,
observa-se uma encosta quase abrupta, coberta por densa floresta de azinheiras e matagais mediterranicos,
de elevado valor botanico e ecologico.

Volvidos cerca de 500 metros de subida encontrara uma bifurca~ao. 0 percurso segue para a direita, ainda
por entre 0 montado durante cerca de400 mate avistar 0 eucaliptal a sua frente.



Eucaliptais como este, constituidos por monoculturas de uma especie exotica e por vezes objecto de grande
contestac;ao, tiveram 0 seu periodo de desenvolvimento nos anos 70 e 80, apos 0 que se verificou algum
abrandamento na sua expansao. Muito embora este tipo de povoamentos originem problemas ambientais,
designadamente pelas elevadas taxas de transpirac;ao e pela quase ausencia de sub-bosque, em alguns casos
saD de salientar tambem alguns aspectos positivos. De facto, certos eucaliptais que envolvem albufeiras
representam, na regiao alentejana, um benefi cio do ponto de vista ecologico, ao contribuirem para a minimizac;ao
de um dos facto res limitantes a presenc;a de algumas especies da avif auna, que requerem arvores de grande
porte para nidif icac;ao, escassasnos ecossistemas tradicionais. Junto as albufeiras, entre os utili zadores mais
frequentes destes povoamentos referem-se 0 milhafre-preto, a cegonha-branca e a garc:;a-real. Mas tambem
o abelharuco se observa frequentemente em band os, proximo de eucaliptais nestas situac;oes.

Entre no eucaliptal virando a esquerda. Esta agora rodeado de eucaliptos, com um sub-coberto pobre em
arbustivas e herbaceas comum a estes povoamentos fl orestais. Ande cerca de 100 metros e, no entroncamento,
vire a direita. Na bifurcac;ao seguinte vire a esquerda e apos percorrer mais200 metros ignore 0 caminho a
direita e prossiga em frente. (cont.)

Sinalizac:;aodo Percurso ,

_ Caminho Certo , Caminho Errado' Vir ar a Esquerda r Virar a Direita

C6digo de Conduta
• Utilize apenas os trilhos e caminhos assinalados, respeitando a propriedade privada • Evite barulhos
e atitudes perturbadoras • Nao colha plantas • Nao deixe Iixo nem fac;a lume • Feche cancelas e portoes



Onde Comer

oChour io;o
Rua S.Joao de Deus. 30 • Sao Crist6vao
Tel: 266 837 125

o Parque
Largo Ant6nio Mouzinho. 5 • Sao Crist6vao
Tel: 266 837 210

oSantos
Largo 25 de Abril· Sao Crist6vao
Tel: 266 837 240

Sao Cr ist6vao
Rua 8 de Mar~o • Sao Crist6vao
Tel: 266 837 327

Onde Ficar

Hospedaria 0 Santos
Largo 25 de Abril - S. Cristovao
Tel: 266 837 240

Monte do Tangarr inha - Turismo Rural
Foros da Amendon~a - S. Cristovao
Tel: 966 013007

Bombeiros Voluntarios de Montemor-o-Novo
Tel: 266 899 180

Camara Municipal de Montemor-o-Novo
Tel: 266 898 100

a--:::± J~~;;~~
'~ ~--NATURA 1000

Centro de Saude de Montemor-o-Novo
Tel: 266 899 520

Posto da G.N.R. de Sao Crist6vao
Tel: 266 837 129

Junta de Freguesia de Sao Crist6vao
Tel: 266 837 I 18

Posto Municipal de Turismo - Tel: 266 898 103
e-mail: turismo@cm-montemornovo.pt

Nucleo de Interpreta~ao Ambiental dos Sitios
de Cabrela e Monfurado - Tel: 266837476
e-mail: redenatura@cm-montemornovo.pt

mailto:turismo@cm-montemornovo.pt
mailto:redenatura@cm-montemornovo.pt



