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Situado numa cota que oseila entre os 400 metros de altitude,
surge-nos 0 antiquissimo Castelo dos Mouros.
Na Serra de Sintra onde se encontram vestfgios do Neolitico e da
Ida de do Bronze, os mur;ulmanos apos conquistarem a peninsula
Iberica aos Visigodos, construiram provavelmente no See. VIJI uma
fortificar;ao para defender um territorio disputado ate ao see. XII
entre mouros e cristaos.
Conquistado definitivamente por D. Afonso Henriques em 1147,
ali foi edificada a primeira capela crista do Concelho, dedicada a
S. Pedro. No perfodo romantico, cerca de 1860, as muralhas foram
restauradas sob 0 controlo de D. Fernando II, que arborizou os
espar;os envolventes, tendo conferido as vel has ruinas medievais
uma nova dignidade. De destacar, a Cisterna Moura no interior e
o chamado Torreao Real.
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III

PERCURSO DO CASTELO

Tipo de percu rso
Circular cam cerea de 4,8 Km
Dura~ao media do percurso
2h e 30m
Pontos Passagem
Largo Ferreira de Castro, Castelo
Mouro5, Igreja Sta Maria, Fonte da
Sabuga

o reconhecimento

e marca~ao deste
PR - percurso pedestre de pequena rota
marcado segundo as normas da
Federa~ao Portuguesa de Campismo foi revisto em 2003 pela equipa tecnica
da Divisao de Desporto da Camara
Municipal de Sintra.
As marcas com tinta amarela e vermelha
sac as seguintes:

c==J

Dificuldade
Alta, de5nfvel muito acentuado
locais de pernoita
Vila de Sintra

MUDANc;A

c==J

A Serra de Sintra e a faixa litoral de Cascais

DE DIREeC;AO

c==J

, r

liga~6es
GR 11 - E9 Caminho do Atlantica;
PR1, PR2 e PR4

a foz

Falcao, constitui uma area de grande sensibilidade
pelas suas caracterfsticas

geomorfol6gicas,

do Rio

a qual,

floristicas

e

paisagfsticas, foi conferido 0 estatuto de Area de Paisagem
Protegida em 1981 tendo passado a Parque Natural de
Sintra-Cascais
Um fabuloso

conjunto

em 1994.

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 c1assificai;aO pela UNESCO, em
• seguir somente pelos trilhos sinalizados;
• evitar barulhos e atitudes que
perturbem a paz do local;
• observar a fauna
distancia,
preferencialmente com bin6culos;

a

• nao danificar a flora e a vegeta<;ao;

°

• nao abandonar
lixo, levando-o ate
um local onde haja servi<;o de recolha;
• respeitar a propriedade privada;
• nao fazer lume;
• nao recolher amostras de plantas ou
rochas.

1995, de Patrim6nio

Mundial

da Humanidade

- categoria

Paisagem

Cultural. Em 1997 esta area foi integrada no Sitio de Importiincia
Comunitaria
de Sintra-Cascais,
constante da Lista Nacional de Sitios,
no ambito da Directiva

"Habitats".

Design

GNR (5intra)
Tel. 21 9234016
PSP (sintra)
Tel. 21 92307

61

POLiCIA MUNICIPAL
Tel. 21 91072 10

BOMBEIROs
S. Pedro de 5intra
Tel. 21 9249600
Sintra
Tel. 21 923 62 00
50S FLOREsTA
Tel. 117

NUMERO NACIONAL
DE SOCORRO
Tel. 112
Informa~6es para alojamento
e restaura~ao: Posto de
Turismo do Centro Hist6rico:
Tel. 21 9231157
Tel. 21 9241700

~~~f~~:~~6~~~nete

-~\L.
SINTRA

de Imprensa
CMS/2003

da

lJustra~oes da fauna
Alfredo da Concei¢o,
Marco Correia, Marcos
Oliveira e Pedro
Salgado

o

PALAcIO

see.

NACIONAL
DE SINTRA
(1) que nos serve de
referencia
para a safda deste percurso,
e
construc;:.1o
aulicoa mais importante
realenga
do pafs, tendo
na sua origem
0 Palacio dos Wallis
muito provavelmente
Mouros,
devendo-se
a sua trac;:a actual
mente a 2 etapas de obras,
fundamental
a 1a no infcio do sec. xv, com D. Jo.1O I e
a 2a com D. Manuel
I, no 1° quartel
do
XVI.

onde fica localizada
a
Subindo
a Rua das Padarias,
Piriquita
(2), cas a celebre no fabrico dos t.1o
Pastelaria
emblematicos
travesseiros
de Sintra,
continuamos
esquerda
pelas escadinhas,
ate
Rua da Ferraria.

a
a direita,

ate
Aqui seguimos a sinaletica, virando
Ferreira de Castro (3) - inicio da Rampa da Pena.
passando alguns palacetes e chalets, sendo de
0 Chalet
Biester (4)- finais do
do lado direito

a

ao Largo
Subimos,
destacar
sec XIX.

Continuando
a subir pelo asfalto ate ao cruzamento
para
Capuchos
e Pe da Serra, voltamos
esquerda
para a
estrada empedrada.

a

A subida da rampa da Pena e 0 trajecto ate
ao Castelo dos Mouros oferece a presen~ade
vegeta~aofrondosa onde se incluemcarvalhos,
araucarias, platanos, fetos-arb6reos, freixos,
pit6sporos, acacias eucaliptos e pinheiros.
Junto do primeiro portao do Parque da Pena,
destaca-se um nucleo de sequ6ias, e junto
ao portao dos Lagos a presen~a de freixos,
carvalhos com heras e fetos-dos-carvalhos,
platanos, uma tuia e uma faia.

4,8 Km

Ja no largo da entrada para 0 Castelo dos
Mouros repare-se nos pinheiros do Parque
da Pena; do lado do Castelo dos Mouros ha
ciprestes e aceres. Na paisagem, tendo a
entrada do Castelo do lado esquerdo, podem
observar-se pit6sporos, pinheiros, carvalhos,
sabugueiro, eucaliptos e ciprestes, entre
outros.
Relativamenteit fauna deste percursomerecem
referencia,entre outros 0 andorinhao comum,
o rabirruivo-preto, 0 pisco-de-peito-ruivo, a
vibora-cornuda, a salamandra-comum e 0
gaviao.
ambiental
mais
Um guia de interpreta~ao
detalhado deste percurso pode ser obtido no
Parque Natural Sintra-Cascais.

o port.1o

do Parque da
Pena,
tambem
conhecido
por port.1o
dos Lagos, e a proxima
para
passagem,
continuarmos
a subir
ate
zona de entrada
dos
para 0 Castelo
Mouros (5) (ver caixa).

a

No caso de pretender
visitar este monumento
devera 0
caminheiro
munir-se
de titulo de ingresso
na bilheteira
antes da passagem pela porta rotativa.
Apos esta porta, e tomando
a direcc;:.1o para 0 Castelo dos
Mouros,
0 caminho
serpenteia
por um misto de escadas
e zonas planas.

j

Sempre a descer encontramos
as rufnas da
primitiva
Capela de Silo Pedro (6) - sec XII,
bem como 0 tumulo do escritor Ferreira de
Castro (1898-1974).

a

Chegando
Igreja de Santa Maria (7), do
sec. XII, de estilo romantico-gotico
de 3
naves, que sofreu ao longo dos anos varias
alterac;:6es principal mente apos 0 terramoto
de 1755, seguimos pela Calc;:ada dos Clerigos
ate
Fonte da Sabuga
(8), de origem
medieval,
reconstruida
em finais do sec.
XVIII.

a

a

a descer, viramos
direita para a Rua da
Continuando,
Ferraria (9) e descemos as Escadinhas
Felix Nunes (10)
para regressar
ao Largo do Palacio Nacional.

FLORA I No see. XIX a Serra de Sintra tinha
um aspecto nu, apresentando-se despida da
vegeta~aoprimitiva 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 s6 mais tarde foi reconstitufdo mas com
a introdu~ao de especiesex6ticas, algumas das
quais invasoras de crescimento rapido como a
acacia e 0 pit6sporo que hoje apresentam
problemas para as cerca de 900 especies de
flora aut6etone.
I
A Serra e ainda refugio para
FAUNA
grande diversidade de fauna. Algumas especies
sao frequentes como a geneta, a salamandra,
o tritao-de-ventre-Iaranja. a raposa, a lagartixado-mato, embora nem sempre facilmente
observaveis. Existem outras especies raras e
amea~adas em Portugal, protegidas por
legisla~ao internacional, como a aguia-deBonelli, 0 lagarto-de-agua, a vibora-cornuda
e a mais pequena especie de morcegos da
Europa 0 morcego-pequeno-de-ferradura.

