
-( Percursos Pedestres: Sitio de Cabrela



o percurso tem inicio no Largo Dr.Joao Francisco Pascoal CoelhoG). Siga em direq:ao a Estrada Nacional
e vire a esquerda em direcc;ao a Montemor-o-Novo. Cerca de 400 metros a frente, a sua direita, avistani os
Moinhos deVento de Cabrela. Caso disponha de tempo, fac;aum desvio para os observar de peno, voltando
depois ao percurso, que segue pela estrada de alcatrao por mais cerca de 600metros.Ao encontrar sinalizac;ao
vire a direita para a estrada de terra.

Sigapelo caminho de terra, em terreno ondulado rodeado por campos agricolas,ern direcc;ao ao Monte do
Vale da Lama,que avistani a sua direita a medida que 0 caminho comec;a a descer. A sua esquerda, ao longe,
encontra-se 0 Monte Novo do Valeda Lama.Prossiga pelo caminho de terra ate secruzar com uma pequena
linha deagua.Atravesse-a em direcc;ao aos sobreiros, azinheiras e pinheiros-mansos que aqui se associam
num povoamento misto caracteristico da regiao.0 relevo e ondulado e, a medida que sobe, comec;ara a
avistar, ao longe a sua direita, a vil a de Cabrela.

Cerca de 500 metros apos alinha de agua,ja em zona de planalto, 0 caminho e ladeado por cercas de arame
dos dois lados.Trata-se do local de bifurcac;ao dos dois percursos @ :para seguir 0 Percurso Curto tome
o caminho da direita, apenas ladeado por cerca do lado esquerdo, caso contrario siga em frente.

Percurso Curto
Siga ao longo do caminho, acompanhado ,a esquerda por cerca de arame. Cerca de 600 metros a frente
transponha acancela, deixando-a fechada. A sua esquerda, avistara 0 Monte do Tinau e um pouco a frente 0

caminho bifurca: tome a direita. Encontra-se agora na zona mais alta do percurso, da qual se avista com
pormenor aVila de Cabrela, a sua direita.

Mais a frente, quando caminho comec;a a descer, e possivel disfrutar uma majestosa paisagem que reflecte
a diversidade ecologica desta zona: sobreiros, azinheiras, pinheiros-mansos, campos agricolas e a galeria ripicola
formam um mosaico digno de contemplac;ao. Trata-se de uma zona favoravel a ocorrencia rapinas, que por
vezes seobservam pairando no ceu.



Siga em frente, descendo em direc~ao aIi nhade agua. Passepelo armazem agricola, atravesse alinha de agua
e cercade 50 metros afrente vire a esquerda em direc~ao aos postes de alta tensao.Sigaao longo do caminho,
ladeado adireita por cerca de arame. Um pouco a frente 0 caminho desce, encontrando-se depois uma
cancela de arame, que devera transpor deixando-a fechada. 10 metros afrente encontrara um cruzamento
de caminhos de terra Q) , local de encontro com 0 Percurso Longo. 0 percurso prossegue ao fango do
Tro~o Final Comum aos dois percursos.

Percurso Longo
Sigacerca de 200 metros em frente pelo caminho ladeado por cercas de arame, ate atingir uma bifurca~ao.
A sua esquerda avistara 0 Monte de Tinau, mas 0 percurso prossegue pela direita, descendo em direc~ao ao
Moinho Velho.Apos alguns metros de descida encontrara as ruinas deste antigo moinho de agua, e devera
contorna-Io descendo ate aRibeira de Safir a.

Aproveite e aprecie a galeria encaixada da ribeira, ladeadapor encostas escarpadas ecobertas de vegeta~ao,
quase impenetravel ao Homem mas tao propicia as especies ribeirinhas.A geomorfologia local origina um
micro-c1imahumido e fresco, que permite 0 desenvolvimento de musgos,liquenes e fetos raros de encontrar
no Alentejo.

Atravesse a Ribeira,prosseguindo em subida ingreme, apartir da qual se observa uma fantistica panoramica
sobre os vales encaixados. Um pouco depois, do seu lado esquerdo, observara 0 Monte do Tinau numa
perspectiva diferente. Prossiga em frente, com a cerca de arame a sua esquerda, ateatingir uma bifurca~ao,
altura em que 0 caminho deixa de ser ladeado por cerca.

Tome adireita, descendo depois em direc~ao a uma linha de agua.Apos passara linha de agua,continue em
frente, subindo e passando por umas ruinas cobertas de silv as. Esti numa zona onde e frequente encontrar
gada a pastar,o que merece um cuidado especial no seu comportamento (nao falar alto, nao fazer gestos
bruscos, nao se aproximar demasiado) para nao assustar os animais. (cont.)

Sinaliza~ao do Percurso , -== Caminho Certo , Caminho Errado' Virar it Esquerda F

Codigo de Conduta
• Utiliz e apenas os trilhos e caminhos assinalados, respeitando a propriedade privada • Evite barulhos
e atitudes perturbadoras • Nao colha plantas • Nao deixe Iixo nem fa~alume • Feche cancelas e port6es



o percurso segue em direo;:ao a cerca de arame que se avista ao fundo, junto de outras ruinas.Atravesse a
cerca, deixando a cancela fechada, e tomea direita, em direc<;:ao as linhas electricas, deixando para tr:is a
habitar;:ao arruinada. Cerca de 500 metros a frente, ap6s ter passado por baixo das linhas electricas, atingira
nova cerca de arame e uma linha de agua, que devera atravessar. 0 caminho bifurca e devera seguir pelo
caminho da direita, que sobe em direcr;:ao ao Monte da Casa Branca.

Contorne 0 Monte da Casa Branca seguindo em frente e descendo em direcr;:ao ao montado de azinho.0
percurso prossegue por este caminho, devendo ignorar-se quaisquer bifurcar;:6es, e atravessar sucessivamente
montado de azinho, sobro e pinheiros-mansos, ate atingir nova cerca de arame, cerca de 1400 metros ap6s
o Monte da Casa Branca.Atravesse a cerca deixando-a fechada e siga em frente. Cerca de 200 metros a
frente, Ira cruzar novamente a Iinha de alta tensao e pouco depois 0 caminho comer;:a a descer em direcr;:ao
a Ribeira de Safira, que seavista a sua direita.

Atravesse a ribeira, que aqui surge em leito aplanado e vale aberto, e continue em frente mais cerca de 300
metros ateatingir um caminho ladeado por cerca de arame dos dois lados, ponto de encontro com0 Percurso
Curto, e inicio do Tro~o Final Comum dos dois percursos.

Percurso Longo e Percurso Curto - Tro.;o Final Comum
Siga em frente, subindo pelo caminho ladeado por cercas de arame.Ao encontrar um cruzamento tome 0

caminho da esquerda, que prossegue emsubida. Mais a frente, encontrara nova bifurcar;:ao, devendo tomar
o caminho que sobe pela direita.

Na parte final deste tror;:o0 caminho de terra termina, dando lugar ao alcatrao da Rua do Castelo, ja na vila
de Cabrela. Sigaem frente por uns escassos metros, virando a direita na Rua do Outeiro, que desce em
direcr;:ao a Estrada Nacional, voltando ao inicio do percurso.





Cafe Popu lar
Rua Dr. Gama Franco, 7• Cabrela
Tel: 265 895 132

oGirasso l
Rua Sao Joao de Deus, 3• Cabrela
Tel: 265 895 150

oChaparral
Monte Cascais, EN 4 • Silveiras
Tel: 266 892 484

Bombeiros Voluntarios de Montemor-o-Novo
Tel: 266 899 180
Camara Municipal de Montemor-o-Novo
Tel: 266 898 100

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

Posto da G.N.R. de Cabrela
Tel: 265 895 133

Junta de Freguesia de Cabrela
Tel: 265 895 140

Posto Municipal de Turismo
Tel: 266 898 103

Nucleo de Interpreta~ao Ambiental dos Sitios
de Cabrela e Monfurado

Tel: 266 837476
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