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Distancia: Pcrcurso compJcLo - 36.5 km. Percurso abreviado - 18.5 krn

Cota minima: 130. Cota maxima: 390

Dura~ao media: Percurso completo - 4h. Percurso abreviado - 2h.

Apoios: alojamemo, restaurames, cafes, minimercados, telefone,

centro de saude, bancos e caixaB rnultibanco, na vila de Portel.

Cartografia: cartas do IGE nOs 481, 482, 490.

Quando se sobe ao castelo de Portel ou aos mira-

douros que constituem as ermidas de S. Pedro e da

Senhora da Saude, e impossivel nao sentir 0 apelo

desta Serra onde, apesar das plantac;oes de eucaliptos

e de pinheiros, 0 montado de sobro e azinho se

mantem 'pujante e soberano. Dos seus caminhos de

cumeada, atrai-nos 0 vale do rio Degebe que se

adivinha correr 121no fundo da vertente virada a

nordeste. Mas nada do que s vc de longe substitui a

emoc;ao de seguir p I obrir

recantos onele ap lee ficar. De c nl mplar "I) JOllie'"

como 0 da Figueira que, envolvidos par paslag.n e

oliva is, criam na floresta clareiras ancestralmenle

humanizadas, cheias de historia. Ou 0 fascinio de

olhar de perto 0 rio Degebe num dos troc;os mais

bonitos do seu percurso, que as 21guasda albufeira

de Alqueva irao, em breve, submergir.

Este passeio, especial mente dedicado aos praticantes

de btt que aguentam 3 ou 4 horas de

pedalada, seguidas ou espalhadas ao

longo de um dia, revela este conjunto

diversificado que tao bem caracteriza

a pa isagem de Portel. Os menos

resistentes nao deverao, no entanto,

deixar-se desencarajar: podem en-

curt21-lo de acardo com as sugestoes

dadas nas instruc;oes de percurso, ou

faze-Io em dois dias. Neste caso, no

segundo dia, bastar21 procurar na estrada Portel-

-Amieira, a seguir ao km 8, a sinalizaC;ao para 0 Monte

da Figueira e retomar 0 passeio neste ponto.
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0.0.

Ponto de partida: Pra~a D. Nuno Alvares Pereira, junto aos Pa~os do Concelho.

Colooando-se frente a Igreja da Miseric6rdia, aia d Prac; pel Ir ve s que

ladeia a igreja pela esquerda e vire de novo a e querda. Pa 0 Larg Ie S.

Tiago e tome a Rua dos Moinhos ate ao Largo dos Moinhos. Ai, siga a indi a~· 0

para a Fonte da Senhora da Saude. Boa panoramica sobre 0 Castelo e a vila.

Nos cabe~os avistam-se as rUlnas da ermida da Senhora da Saude e de

moinhos de vento.

Entrancamento. Antes € a vista da Fonte da Senhora da Saude, onde pode ir

abastecer-se de agua, deixe a estrada alcatroada e entre no caminho de terra

a esquerda que bordeja 0 eucaliptal.

2.4.

CruZi;lmento. Continue a subir pelo caminho principal que se vai afastando

do eucaliptal e embrenhando no montado de sobro e azinho.

Ignore a entrada para 0 Monte do Vale de Cabras, prosseguindo pelo caminho

principal ate ao cruzamento junto a veda~ao alta.

4.4.

Cruzamento Em frente, tendo sempre como referencia a vedac;ao alta

que ladeia 0 caminho pela esquerda. Ao fundo avista-se Reguengos de

Monsaraz.



5.7.

Cruzamento. A esquerda, ao longo da cerca.

6.4.

Bifurca~ao. Pela esquerda, ao longo da cerca, ignorando os caminhos que

vaG ap rc endo para a direita.

7.4.

Cruzamento junto a veda~ao que aqui inflecte em angulo recto para a esquerda.

Des~a em frente, optando de imediato pelo bra~o esquerdo da bifurca~ao.

7.9.

Entroncamento. Pela esquerda.

8.0.

Bifurca~ao. Des~a pela esquerda.

8.7.

Atenliao. Vire a direita, atravessando a ribeira, e tome de imediato 0 caminho

que sobe pela esquerda.

9.1.

Aten<;ao. Entroncamento .. Em frente. Neste tro<;o tem boas panoramicas sobre

o Monte da Figueira e, na margem esquerda do rio Degebe, cujo vale se

adivinha ao longe, sobre a Herdade do Esparao e Reguengos de Monsaraz.

Alternativa: caso queira encurtar 0 percurso, desr;a a dire ita neste en-

troncamento, que corresponde ao km 27.2 = 0.0 do percurso de regresso

a Porte/.

9.7.

Cruzamento. Des<;a a esquerda.

10.4.

Chegada aa Monte da Confraria. Deixando a casa a direita, siga pelo caminllo,

menQs visfvel, em direc<;ao a harta murada do Monte da Figueira.

10.8.

Entroncamenta. Em frente, entre a harta murada e a charca com bebedouro.

5e quiser regressar a Portel por estrada alcatroada, pode aqui virar a direita,

seguir sempre pelo caminho principal e, no entroncamento com a estrada

Amieira-Portel, virar a direita.



Duas' bifurca<;:6es seguidas. Siga pela esquerda na primeira e pela direita na

segulilda.

Casa da Figueira. Em frente, deixando a casa a esquerda.

15.3.

Bifurr<;:ao. Pela direita.

16.2.

Entroncamento. Visite 0 Padrao da Rocha do Bugio, magnili 0 miraclouro

sobre 0 rio Degebe. Regresse a este ponto e des<;:a em frente para 0 rio

Aprecie com 0 devido tempo este belissimo tro<;:o xistoso que, com 0

enchimento da albufeira da barragem de Alqueva, ficara submerso. Siga pelo

caminho da margem ate as ruinas do Moinho dos Pis6es.

17.4.

Moinho dos Pis6es. Suba pela direita.

18.3.

Entroncamento. A esquerda, curva em cotovelo.

Bifurca<;:ao. Pela direita.

11.3.

Cruzamento. A direita. Se quiser visitar 0 Monte da Figueira, exemplar tfpico

de um antigo monte alentejano, pe<;:aautoriza<;:ao. Atravesse a ribeira e tome esquerda na bifurca<;:ao.

19.4.

Em frente, sempre par caminho principal.

20.6.12.9.

Entroncamento. A dfreita. Cruzamento junto ao Monte do Azeite.Subir em [renl , por c minll princi

pal.

21.1.CruzaJTlento. Em frente.

13.6.

Bifurca<;:ao. Pela esquerda, seguindo caminho principal, rumo ao rio Degebe.

14.1.

Bifurca<;:ao. Pela direita.

21.6.

Continue pelo caminho principal. A direita, pode subir ao marco geodesico

da Soalheira.



Entroncamento. A direita, deixando caminho principal. 5e eguir m frente,

passa 0 Monte dos Gregos e chega, junlo do M 1110dos POll; ,a Ifada de

a/cal AO Ci"O wllr/lli A /il/lioil<1.

23.5.

Cruzamento. A direita, deixando 0 Monte dos Deuses a esquerda.

24.0.

Entroncamento. A direita, pelo caminho principal. 5e tomar a esquerda vai

desembocar na estrada de alcatrao Amieira-Portel.

Imediatamente antes do muro da Horta da Figueira, entroncamento.

A esquerda, em cotovelo, em diree<:;ao a casa da Confraria.

25.8.

Deixe a casa da Confraria a esquerda e, na bifurca~ao seguinte, siga pela

direita.
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Bifurca~ao. Pela esquerda, seguindo caminho principal.

26.8.

Bifurca~ao. Descida pela esquerda.

0.4.

Entroncamento. Em frente e, na bifurca~ao seguinte, subida pela direita,

entre eucaliptos.

0.6.

Entroncamento. A direita, iniciando a descida para a Ribeira cl Cad v .

1.4.

Bifurca~ao. Pela esquerda, atravessando a ribeira e subindo sempr , logo

a direita, ate as ruinas do Monte da Ernesta.

Ruinas do Monte da Ernesta. Bifurca~ao. Pela esquerda.

3.0.



Bifurca<;ao. Des<;a pela esquerda, seguindo sempre pelo caminho principal.

4.3.

o caminho curva em U, para a direita, junto da trada alcatroada para

Portel. Suba ao tango do barranco das Aguas Rijas pelo caminho municipal.

7.3.

Entroncamento em cotovelo. Suba a esquerda. Vista sobre Portel.

8.8.

Cruzamento. A direita, subindo, entre muros, pelo caminho de terra.

9.2.

Entroncamento. A esquerda, por cal<;ada.

9.3.

Bifurca<;ao. Pela querda, entrando, mais adiante, na Rua da Vila Velha que

conduz ao Castelo. Procure 0 miradouro, visite 0 castelo e des<;a para a Pra<;a

D. Nuno Alvares Pereira.




