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PERCURSO DE SETEAlS

Ti po de percu rso
Circular com cerca de 3,5 Km
Dura~ao media do percurso
1 hora e 30 m
Pontos Passagem
Torre do Rel6gio, Igreja de Sao
Martinho, Quinta da Regaleira, Hotel
Palacio de Seteais, Rampa da Pena,
Fonte da Pipa

o

reconhecimento e marcar;ao deste
PR - percurso pedestre de pequena rota
marcado segundo as normas da
Federar;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
sao as seguintes:

Sendo actualmente uma requintada unidade hoteleira, 0 Palacia de
Seteais fai edificada na ultima quartel da secula XVIII, pela consul
halandes Daniel Gildmeester.
Nas finais de5se secula, a propriedade fai vendida aa quinta Marques
de Marialva, Estribeiro-mar da reina, que acrescentau
primeira
eanstruc;aa um segunda nucleo, Iiganda-as par um area encimada
pela brasaa real e um medalhaa que eantem as effgies de D. Jaaa VI
e D. Carlata Jaaquina. A abra terminau em 1802.

a

Dificuldade
Media, desnfvel acentuado
Locais de pernoita
Vila de Sintra
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A Serra de Sintra e a faixa litoral de Cascais

DE DIREC<;AO

c:.:==J

, r

Liga~6es
GR 11 - E9 Caminho do Atlantico;
PR3 e PR5

a foz

do Rio

Falcao, constitui uma area de grande sensibilidade a qual,
pelas suas caracteristicas
geomorfol6gicas,
florfsticas e
paisagfsticas, 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

• seguir somente pelos trilhos sinalizados;
• evitar barulhos e atitudes que
perturbem a paz do local;
• observar a fauna
preferencialmente

a distancia,
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;
• nao recolher amostras de plantas ou
rochas.

da encosta Norte da Serra de Sintra a classifica<;:ao pela UNESCO, em
1995, de Patrimonio
Mundial da Humanidade
- categoria Paisagem
Cultural. Em 1997 esta area foi integrada no Sftio de Importancia
de Sintra-Cascais,
constante da Lista Nacional de Sftios,
Comunitaria
no ambito da Directiva

"Habitats".
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GNR (Sintra)
Tel. 21 9234016
PSP (Sintra)
Tel. 21 923 07 61
POLICIA MUNICIPAL
Tel. 21 91072 10

BOMBEIROS
S. Pedro de Sintra
Tel. 21 9249600
Sintra
Tel. 21 9236200
SOS FlORESTA
Tel. 117

NUMERO NACIONAl
DE SOCORRO
Tel. 112
Informa~6es

para alojamento

e restaura~ao: Posta de
Turismo do Centro Hist6rico:
Tel. 21 9231157
21 9241700

de fmprensa

da

CMSl2003
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SINTRA

lIustra~oes da fauna
Alfredo da Concej~ao,
Marco Correia, Marcos

Oliveira e Pedro
Salgado

eteaj

o

lARGO

do Palacio

Nacional

de Sintra
e 0 local

percurso.

Sendo

constrUl;:ao

aulico-realenga

Palacio

Nacional

provavelmente

sec.
no

xv,
P

mente

tem

a

a 2 etapas

na direq:ao

De origem

do sec. XII,

mantendo

este

importante
do pais,

na sua origem

este

sua

tra<;:a

de obras,

muito

actual

1" no

a

inrcio do

de D. Manuel

No inicio do percurso observam-se frondosos pliitanos. Perto da Quinta da Regaleira
existem magnfficas tilias e platanos e do lado oposto (quer na Quinta do Rel6gio,
quer integrados na paisagem) faias, sequoias, eucaliptos, ciprestes, araucarias,
cameleiras, fetos-arboreos, azevinho, palmeiras, teixo e finalmente um sobreiro
c1assificadocomo arvore de interesse publico.

3,5 I<m

Percorrendo a Azinhaga do Vale dos Anjos, em frente a Seteais,onde se encontram
magnificos pl<itanos e uma bela vista para a serra, encontramos carvalho-cerquinho,
loureiro-real, acacias, sobreiro, loureiro e ulmeiro, castanheiros, carvalho-alvarinho
e freixos, entre outros.

dos Wallis Mouros,

I,

Relativamente a fauna deste percurso merecem referencia, entre outros 0 tritao-de-ventre-Iaranja,
0 morcego-orelhudo-cinzento,
0 andorinhao-comum,
0
rabirruivo-preto e 0 pisco-de-peito-ruivo.
Urn guia de interpretar;ao arnbiental rnais detalhado deste percurso pode ser obtido
no Parque Natural Sintra-Cascais.

do Posto de Turismo

(2), passando

(3) (see. XVI) e a Igreja de Sao Martinho

romanica,

esta

igreja

provavelmente
ficou

da 2" metade

seriamente

danificada

de 1755, tendo sido posteriormente

terramoto

no

reconstrurda,

hoje a tra<;:a setecentista.

Tomando

a estrada

Dr Carlos

Fran<;:a.

Passamos

it

a Fonte

nome

esquerda,

cerca

de contornar
subimos

du Bocage,

a Quinta

da Regaleira

somat6rio

de estilos

num

que

it

do see. XX, esta

resultando

e sagrado

e ap6s

avistamos,

Quinta

ao inrcio

e um fabuloso

alquimico

Regaleira,

200m

a imponente

constru<;:6es,

(6) com 0

a caminhada,
de

Remontando

Quinta

ate ao Largo

(5) e a Cascata

continuarmos

esquerda,
(7).

continuamos

dos Pisoes

para

percorrer

Depois

mais

Rainha

para

do sec. XVI.

a Torre do Rel6gio

mesmo

a

com D. Joao I e a 2" no reinado

quartel

Seguimos

(4).

de saida

0 Palacio

devendo-se
fundamental

(1) (largo

D" Amelia)

e

percurso

importa

conhecer.

da

a Rua Barbosa

ate ao Hotel
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surge pela direita.
Continuamos
que tem

0 caminho

inlcio

pela Azinhaga

mesmo

em frente

do Vale dos Anjos,

do portao

principal

de

Seteais.
Depois

de

entramos

uma

alto deste

percurso,

ate ao Largo
Um pouco

:r

'

subida

na Rampa

algo

iniciamos

Ferreira

pel a sua bica

partida,

aqui a descida

descendo
na Fonte
de agua

pipa de vinho

Continuando

e serpenteada,
mais

pelo asfalto

de Castro.

mais abaixo,

refrescar-nos

uma

sinuosa

da Pena (9). Sendo este 0 ponto

com

Rainha

podemos

a configura<;:ao

e que existia

a descer,

0 Largo

as escadinhas,

da Pipa (10), conhecida

chegamos
D. Amelia.

de

ja no see. XIV.
ao ponto

de

FAUNA I A Serrae ainda refugiO para grande
dlversldade de fauna. Algumas especies sao
frequentes como a geneta, a salamandra, 0 tritaode-ventre-Iaranja, a raposa, a lagartixa-do-mato,
embora nem sempre facllmente observavels.
Existem outras especies raras e amear;adas em
Portugal, protegidas por legislar;aointernacional,
como a aguia-de-Bonelli, 0 lagarto-de-agua, a
vibora-cornuda e a mais pequena especie de
morcegos da Europa 0 morcego-pequeno-deferradura.

