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IIIPERCURSO DA PENA

TipO de percu rso
Circular com cerca de 4,5 I<m

Dura~ao media do percurso
1 hora e 30 m

Pontos Passagem
Igreja St" Maria, S. Pedro de
Penaferrim, Castelo do Monte
Sereno, Parque e Palacio da Pena,
Castelo Mouros

Dificuldade
Alta, desnfvel muito acentuado

Locais de pernoita
Vila de Sintra

Liga~oes
GR 11 - E9 Caminho do Atlantico;
PR1 e PR3

o reconhecimento e marcar;;Jo deste
PR - percurso pedestre de pequena rota
marcado segundo as normas da
Federar;;Jo Portuguesa de Campismo -
toi revisto em 2003 pela equipa tecnica
da DivisJo de Desporto da Camara
Municipal de Sintra.
As marcas com tinta amarela e vermelha
sao as seguintes:
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• seguir somente pelos trilhos sinalizados;

• evitar barulhos e atitudes que
perturbem a paz do local;

• observar a fauna it distancia,
preferencialmente com bin6culos;

• nao danificar a flora e a vegetar;;ao;

• nao abandonar 0 Iixo, levando-o ate
um local onde haja servir;o de recolha;

• respeitar a propriedade privada;

• nao fazer lume;
• naa recalher amostras de plantas au

rochas.

GNR (Sintra)
Tel. 21 92340 16

PSP (Sintra)
Tel. 21 923 07 61

POLfCIA MUNICIPAL
Tel. 21 91072 10

BOMBEIROS
S. Pedro de Sintra
Tel. 21 9249600
Sintra
Tel. 21 923 62 00

SOS FLORESTA
Tel. 117

NUMERO NACIONAL
DE SOCORRO

Tel. 112

Informa~6es para alojamento
e restaura~ao: Posta de
Turismo do Centro Historico:

Tel. 21 9231157
Tel. 21 9241700

"Ho;e e 0 dia mais feliz da minha vida. Conher;o a Italia, a Sicilia, a
Grecia e 0 Egipto, e nunca vi nada, nada que valha a Pena. E a causa
mais bela que tenho visto. Este e 0 verdadeiro ;ardim de Klingsor -
e, la no alto, esta 0 Castelo do Santo Graal"

A Serra de Sintra e a faixa litoral de Cascais a foz do Rio

Falcao, constitui uma area de grande sensibilidade a qual,

pelas suas caracteristicas geomorfol6gicas, florfsticas e

paisagisticas, foi conferido 0 estatuto de Area de Paisagem

Protegida em 1981 tendo passado a Parque Natural de

Sintra-Cascais em 1994.

Um fabuloso conjunto de monumentos de epocas variadas, inseridos

de forma harmoniosa no seu patrim6nio natural, valeu a grande parte

da encosta Norte da Serra de Sintra a classifica«ao pela UNESCO, em

1995, de Patrim6nio Mundial da Humanidade - categoria Paisagem

Cultural. Em 1997 esta area foi integrada no Sitio de Importancia

Comunitaria de.Sintra-Cascais, constante da Lista Nacional de Sitios,

no ambito da Directiva "Habitats".
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lIustra~oe5 da fauna
Alfredo da Concei¢o,
Marco Correia. Marcos
Oliveira e Pedro
Salgado

Pequenas Rotas de Sjntra
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o PERCURSO inicia-se no Largo do Palacio Nacional de Sintra (1),
no Centro Hist6rico. Sendo a mais importante
constrUl;:ao aulico-realenga do pafs, este
Palacio tem na sua origem muito
provavelmente 0 Palacio dos Wallis Mouros,
devendo-se a sua trac;:a actual,
fundamental mente, a 2 etapas de obras,
a P no infcio do sec. xv, com
D. Joao I e a 2a no reinado de D. Manuel I,
no 10 quartel do see. XVI.

Subindo a Rua das Padarias (2), voltamos a esquerda pelas
escadinhas ate alcanc;:ara Rua da Ferraria. Continuando a
subir esta rua, um pouco mais a frente, a esquerda vale a
pena ir ate ao Miradouro da Ferraria (3), para depois continuar
pelo asfalto ate a Fonte da Sabuga (4), que foi reconstrufda
em finais do see. XVII.

Da fonte, sobe-se a Calc;:adados Clerigos estando la no cimo
a Igreja de Santa Maria (5), igreja do see. XII, de estilo
romanico - g6tico de 3 naves. Logo acima, a esquerda,
repare na Casa do Adro (6) onde viveu Hans Christian
Andersen, poeta e escritor dinamarques (1866).

o percurso continua pela Rua
da Trindade, onde merece
destaque 0 Convento da
Santfssima Trindade (7) -
fundado em finais see. XIV,
reconstrufdo ap6s 0

terramoto de 1755, agora
uma residencia particular.
Aproximamo-nos de Sao
Pedro de Penaferrim (8), local em que se realiza, todos os
segundos e quartos domingos de cada mes a celebre" Feira
de Sao Pedro", on de se encontra um pouco de tudo.

Seguindo agora pela Calc;:adada Penalva, tomamos a Rua
Visconde Faro e Oliveira e continuamos pela Rua do Rio da
Bica ate a fonte com 0 mesmo nome (1875). Por um trilho,
a direita, subimos ate ao "Monte Sereno" (9), um castelo
particular que se encontra a meia encosta da Serra de Sintra.

o percurso continua a subir pela Calc;:ada
da Pena ate a entrada principal do Parque
da Pena, onde e possfvel a partir daqui 0

visitante fazer uma incursao ao Parque e
Palacio da Pena (10) (ver caixa), bastando
para tal adquirir os respectivos tftulos de
ingresso na bilheteira.

Passando a porta rotativa, 0 caminho serpenteia por um
misto de escadase areasplanas. Sempre a descer,encontramos
as rufnas da primitiva Capela de Sao Pedro de Canaferrim
(11) - see. XII, bem como a Alea Ferreira de Castro (12),
onde se situa 0 tumulo do escritor (1898-1974).

Ja na Igreja de Santa Maria, 0 percurso repete-se, seguindo
pela Calc;:adados Clerigos, passando a Fonte da Sabuga, a
Rua da Ferraria e descendo ate ao Largo do Palacio Nacional.

4,5 Km

Neste passeio destaca-se: a tomada
de vista da fonte da Sabuga para a
encosta sobranceira e vale onde se
observam pinheiros, carvalhos,
castanheiros, platanos, pit6sporos,
ciprestes e palmeiras, entre outros;
acimado Convento da Trindade,sobre
o vale, observam-se araucarias, tuias,
palmeiras, platanos, criptomerias-do-
Japao, nogueiras, e nespereiras;ainda
o percurso que ladeia 0 Parque da
Pena e entra no Castelo dos Mouros
com toda a sua frondosa vegeta~ao.

Relativamente it fauna deste percurso
merecem referencia, entre outros 0

morcego-orelhudo-cinzento, 0

andorinhao comum, a estrelinha-de-
-poupa e 0 pisco-de-peito-ruivo.
Um guia de interpretar;ao ambiental
mais detalhado deste percurso pode ser
obtido no Parque Natural Sintra-
Cascais.

FLORA I No see. XIX a Serra de
Sintra tinha um aspecto nu,
apresentando-sedespidada vegeta~ao
primitiva de carvalhos, provavelmente
desaparecida pelo alargamento do
espa~o pastoril e agricola e pela
intensifica~ao da procura de lenha,
carvao e madeira. 0 coberto vegetal
56 mais tarde foi reconstituido mas
com a introdu~aode especiesex6ticas,
algumas das quais invasoras de
crescimento rapido como a acacia e
o pit6sporo que hoje apresentam
problemas para as cerca de 900
especiesde flora aut6ctone.

FAUNA I A Serra e ainda refugio
para grande diversidade de fauna.
AlgumasespeciessaDfrequentes como
a geneta, a salamandra, 0 tritao-de-
ventre-Iaranja, a raposa, a lagartixa-
do-mato, embora nem sempre
facilmente observaveis.Existemoutras
especies raras e amea~adas em
Portugal, protegidas por legisla~ao
internacional, como a aguia-de-
Bonelli, 0 lagarto-de-agua, a vibora-
cornuda e a mais pequena especiede
morcegos da Europa 0 morcego-
pequeno-de- ferrad ura.


