
"Percursos Pedestres: Sitio de Cabrela



Partindo do Largo 25 de Abril <D siga em direcc;:ao a Escola e tome a ultima rua alcatroada a direita (Rua
do Carrascal). Desc;:a a rua e ao fundo vire a direita, seguindo por caminho de terra ladeado por hortas e
olivais.Cerca de 100 metros a frente 0 caminho bifurca devendo tomar a direita. Entrara no montado de
azinho, aqui algo disperso, deixando para tras a aldeia de S. Crist6vao. 0 caminho, em terreno suavemente
ondulado, e ladeado por cerca de arame no seu lado esquerdo.

A certa altura comec;:ara a descer em direcc;:ao a Ribeira de Sao Crist6vao, que neste local se apresenta em
leito largo e pouco encaixado, com galerias dominadas por freixos e amieiros.Atravesse a ribeira utilizando
a original passagem de pedras. Na outra margem, antes de chegar a uma curva apertada para a direita que
sobe em direcc;:ao ao Monte do Porto da Estaca de Baixo, desc;:a para 0 leito da ribeira continuando ao longo
deste. Cerca de 150 metros a frente, onde encontrar sinali zac;:ao, atravesse a ribeira para a margem oposta
(possivelmente com os pes dentro de agua).

Prossiga para a direita, em caminho de pe-posto, por mais cerca de 20 metros. Atravesse a linha de agua,
passando a cerca de arame e deixando-a fechada. Continue, acompanhando a ribeira, em caminho de terra.
Do lado esquerdo encontrara montado de azinho, pastos emato. Do lado direito a ribeira e a sua galeria
de arvores, com alternancia de freixiais e galerias residuais de amieiros.

Ao avistar as ruinas do Moinho de agua siga em sua direcc;:ao. A envolvente ao moinho e um local que convida
a contemplac;:ao, ideal para repousar e para a observac;:ao de avif auna, especial mente de rapinas. Retomando
o percurso, siga pelo caminho de pe-posto ao longo da antiga levada de agua, hoje pequeno muro de pedras,
que se afasta da ribeira ladeado por canaviais. Um pouco a frente encontrara uma estrada de terra, ponto
de separac;:ao dos dois percursos~. Para seguir 0 Percurso Curto tome a esquerda, caso contrario tome
a direita.



Percurso Curto
Suba em direcc;ao ao Monte da Courela do Gato e respectivo curral. Ao passar as ruinas continue pelo
caminho de terra. Cerca de 300 metros depois 0 caminho entronca noutro caminho de terra. local de ligac;ao
ao Percurso Longo Q). Tomando a esquerda seguira em direcc;ao a S. Crist6vao. atraves do Troc;o Final
Comum dos dois percursos.

Percurso Longo
Sigapelo caminho de terra continuando ao fango da ribeira. Cerca de 200 metros a frente abandone 0

caminho. que sobe 0 monte. e siga emfrente acompanhando a ribeira. Aqui nao ha caminho bem definido.
A ribeira estende-se num longo pego que abastecia 0 antigo moinho. de forma propicia a ocorrencia de
avif auna aquatica. A medida que prossegue. a vegetac;ao vai-se adensando e as margens tornam-se mais
decliv osas epedregosas. Procure a melhor forma de continuar acompanhando a ribeira. Emalguns locais sera
necessario afastar-se por forma acontornar os obsticulos colocados pelo relevo.Tal e 0 caso da area na qual
se avistam. na margem oposta. as ruinas de uma antiga habitac;ao. (cant.)

Sinaliza~ao do Percurso

_ Caminho Certo
-

Caminho Errado' Virar a Esquerda F

Codigo de Conduta
• Utilize apenas os trilhos e caminhos assinalados. respeitando a propriedade privada • Evite barulhos
e atitudes perturbadoras • Nao colha plantas • Nao deixe lixo nem fac;alume • Feche cancelas eport6es



Ao atingir uma extensa pradaria, cruzada por linha electrica, avistara pouco depois, cerca de 20 metrosit sua
esquerda, uma pequena fonte. Continue em frente ate encontrar um caminho de terra. Quando0 atingir
tome a esquerda, come<;ando a subir e afastando-se da ribeira.

Cerca de 200 metros it frente, do lado direito, avistara um bebedouro tradicional de agua para0 gado.A
paisagem e0 montado de azinho.A medida que so be disfrute a paisagem que deixa para tras, onde sobressaem,
ao fundo, as colinas da Serra de Monfurado.

Prossiga por este caminho, ignorando todos os caminhos secundarios que0 cruzam. A determinada altura,
em que um destes Ihe surgira do lado esquerdo, em local no qual avistara ao longe eit esquerda 0 Monte
do Porto da Estaca de Baixo, estara no ponto de jun<;ao com 0 Percurso CurtoG), devendo continuar em
frente, em direc<;ao a S. Crist6vao, pelo Tro<;o Final Co mum.

Percurso Longo e Percurso Curto - Tro<;o Final Comum
Um pouco maisit frente avistara ao longe eit direita a aldeia de S. Crist6vao. Mais perto, it esquerda, avistara
o Monte do Porto da Estaca de Baixo. Pouco depois 0 caminho come<;a a descer. Ao chegar a uma linha de
agua, atravesse-a passando a cerca de arame, ignorando0 caminho que segue para a esquerda.

Ap6s a linha de agua siga em frente pelo caminho de terra, acompanhado por cerca de arame do lado
esquerdo. Cerca de 450 metrosit frente encontrara uma bifurca<;ao, devendo tomar a esquerda, seguindo
por caminho com cerca de arame dos dois lados. Ao encontrar nova linha de agua atravesse-a e tome a
esquerda. Um poucoit frente, it sua esquerda, aprecie a vista da varzea contornada por montado de azinho.
Ao chegar it aldeia, ap6s as cercas de madeira para gado, vireit direita, subindo a rua de terra que0 levara
ao Largo 25 de Abril.





Onde Comer

oChou ric;: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 Marc;:o• Sao Crist6vao
Tel: 266 837 327

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 Sao Crist6vao
Tel: 266 837 129

Junta de Freguesia de Sao Crist6vao
Tel: 266 837 I 18
Posta Municipal de Turismo
Tel: 266 898 103

Nucleo de Interpretac;:ao Ambiental dos Sitios
de Cabrela e Monfurado

Tel: 266 837 476
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