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DESCRI{AO DO PERCURSO
Pe/as ruas de Al(Q(er

-rarque de Campismo

lisboat
_1;- .., SetUbal \
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o percurso inicia-se em frente 00 Parque de Campismo, de onde

as suas marcos vermelhas e brancas nos encaminham para 0 Castel

Admiremos a vista da "Ribeira do Sado" com os seus campos de

arroz, verdes na Primavera e no Verao, castanhos no Outono e no 2

Inverno. J
Visitemos 0 nucleo arqueologico, 0 Castelo, a Igreja de StOMaria ...

Agora iniciamos a descida para uma cal<;ada, antiga de StOLuzia,
agora Rua do Castelo, depois tomamos a Cal<;ada da Fonte Nova, Grandola

chegamos ao Largo da tipografia. Aqui tomamos a Rua do Forno das Escadinhas que iro desem-

bocar na Rua do Hospital Velho; viramos a esquerda e depois a direita para a Rua Rui Salema;

aqui podemos admirar vorios elementos do patrimonio construido de onde destacamos 0 edificio

da Biblioteca MunicipaL

Continuamos agora pela Rua Almirante Candido dos Reis ate a Pra<;a Pedro Nunes, astronomo e

ilustre matemotico filho de Alcocer.

Descansando, admiramos 0 local, 0 edificio da Camara, centro do poder autorquico democrotico,

o edificio das finan<;as, aproveitamos para visitar 0 riquissimo Museu Municipal instalado na Igreia

do Espirito Santos (See. XV-XVI).

Continuando 0 nosso percurso tomamos a Av. Joao Soares Branco (Marginal), admiremos a ponte

velha, continuamos em direc<;ao ao Torrao, atravessamos 0 Jardim Municipal no sentido longitudi-

nal, 00 lundo do quol, a esquerdo, iunto ao posto de abostecimento de combustivel i6 encontra-

mos as marcas do GR11-E9. Seguimos daqui ate a Barrosinha onde tomamos os trilhos bem

definidos do GR. E so seguir ate Vale do Guizo.

-1-" ,

"-Torrao

Pe/as ruas de Grando/a
o percurso inicia-se no jardim Dr. Jacinto Nunes em frente a Camara MunicipaL

Doli rumamos a esta<;ao dos caminhos de ferro 00 longo de largo e arborizada avenida. Ali6s,

00 longo desta jo encontramos as marcos do GR11-E9, vermelhas e brancas_

Depois de atravessarmos a linha do comboio -MUlTO CUIDADO- pelo lado esquerdo do esta<;ao,

estamos logo nos trilhos que nos conduzem 00 Vale de Guizo e a Alcocer. E so seguir as marcos.

Sintese historica
A Pre-Historia actual do concelho de Alcocer do Sal e hoje bem conhecida, permitindo 0 esclare-

cimento do continua ocupa<;ao humana desde ho cinco mil anos.

Durante grande parte do idade do Ferro, a regiao manteve contactos com os povos navegadores

do mediterraneo, sendo Alcocer do Sol conhecida nesse periodo por Evion. Foi, porem, a partir

do perfodo romano que a povoa<;ao de Alcocer assumiu um papel de grande rele£ no vida eco-

nomica e politica do Alentejo. Conhecida por Salotia Urbes Imperatoria, a cidade romana

tinha moeda propria e direitos iguais aos dos municipios do antigo Locio.

Apos a queda do Imperio Romano do Ocidente, Alcocer foi cidade episcopal e uma das mais

poderosas pra<;as do Peninsula Iberica.

Depois de vorios tentativas promovidas por D. Afonso Henriques, para a sua conquista , so

coroadas de exito em 1158, volta a cair na posse dos mouros em 1191, foi definitivamente

tomada pelos cristaos em 1217 e recebeu Foral de D_ Afonso II em 1218.

A Vila, que possui um dos mais vastos termos do pafs, foi ber<;o, no seculo XVI, do

astronomo e matematico Pedro Nunes tendo-nos leg ado entre outros a inven<;ao do

•..•
Vale de Guizo

A origem de Vale de Guizo

perde-se na brumo do

tempo. No sEkulo XVI i6 era

referenciada como portinho

(porto de rio) que servia Grilndola



n6nio. Em finais do seculo ':01 nasceu na vila do Torroo, hoje parte integrante do

concelho de Alcacer, 0 escritor Bernardim Ribeiro.

o concelho de Alc6cer do Sal, outrora grande produtor de sal, est6 hoie em dia,

essencialmente virado para a agricultura e pecuaria sendo 0 primeiro pradutor naci-

onal de arroz, corti<;a e pinhOo.

Actualmente, conta com seis freguesias: StO. Susana, S. Martinho, StO Maria,

Santiago, Comporta e TorrOo. Em extensoo, e 0 2° maior Concelho do pais.

Tem uma feira anual que se realiza no primeiro fim de semana de Outubro

(Feira Nova), um mercado mensal, no primeiro fim de semana de cada mes

e uma feira de me I, do<;aria e pinhoo, a PIMEL, que se realiza no mes de

Junho. 0 feriado municipal e 0 dia 24 de Junho e 0 doce tipico da vila e a

Pinhoada (de pinh60 e mel).

A pluviosidade e fraca, variando entre os 400 e os 600 mm. 0 c1ima e

fortemente influenciado por elementos de origem mediterronica e continental.

Loea;s a v;s;'ar
Igreja de N. Senhora do Monte, Vale de Guizo - see. ':01111
Igreja do Espirito Santo (Museu Municipal) - see. ':01-':011
Igreja de S. Maria do Castelo - see. XII

Igreja de S. Tiago - epoca de D. Jooo V

Painel de azulejos do chafariz - see. ':011
Santuario do Senhor dos M6rtires - see. XIII - ':011
e muito mais ...

TAVESSIA DO RIO SADO PEtO GRI I·E9
A travessia do Rio Sado em Vale de Guizo e feita

como h6 centenas de anos: de barco.

o Sr. Leonel Barracinha "herdou" essa torefa dos

seus antepassados: antes atravessando as traba-

Ihadoras dos arrozais que iam fazer os "avios" a

Vale de Guizo, hoje atravessando os pedestria-

nistas para quem 0 rio deixa de ser um

obst6culo intransponfvel gra<;as ao seu

barco. Assim, quem quiser atravessar

o rio deve dirigir-se a tasca do Leonel

Baracinha e solicitar-Ihe a travessia, isto

na caso de estarem na margem .esquerd%.
Se estiverem na margem dlrelta

devem telefanar com antecedencia _

ll65637158 " e combinar a travessia. . "

Escolo oprox. 1:70.000

1,5 em I

(1000m)
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tradicionois - cereois, mel, ozeite, etc.
E actual mente uma aldeia tipico de gente

loborioso e hospitoleiro, dedicodo 005

trabolhos ogricolos e florestais; pertence
~ a freguesio de Santiago de Alc6cer.
~ Embora nao hojo nodo escrito sobre

- a suo historio, presume-se que teve
uma epoco 6ureo testemunhado

pelo edificoC;;aodo temple actual,
dedicodo a N. SrOdo Monte, onde

- antes j6 houvera umo ermido.A edifi-
coC;aofoi inougurodo em 1754, um

one antes do terramoto que
dizimou Lisboo.

A hist6ria de Grondala remonta 6

• ocupa<;oo romana, existindo alguns

vestigios tais como os da

barragem do Pego da Moura junto

a EN 120, a 2kms da vila.Em 22

de Outubro de 1544 recebe carta

de vila. 0 mais significativo da

hist6ria de Grondola, porem, prende-se

com a sua evocac;60 como referencial

democr6tico em canc;6es de interven<;60

que a imortalizariam. Uma aria de

Jose .Afonso "Grondola, Vila Moreno"

foi entoada na madrugada de

25 de Abril de 1974, qual hino

a liberdade, como sinal para 0 inicio

do Movimento Militar e Popular que pas

termo ao regime fascista de Salazar e

Caetano. Este referencial mantem-se vivo entre as

popula<;6es. Actualmente Grondola orgulha-se de

continuar a ser a "Grondola, vila morena" da can<;60

imortal de Zeca Afonso.

Palr;mon;o conslrui rlo e loca;s 0 visitor
- Igreia Matriz, com paineis de azulejos do see. ':01111.

- Toda a zona hist6rica onde se poderoo observar

tipicas construc;6es de bela arquitectura popular;

- Ediffcio da Camara;

- Jardim Municipal;

- Ermida da Sro Da Penha, see. ':0111, de on de se

avista 0 alvo casario de Grandola e a campina ate perder de vista;

- A serra de Grondola "serra de Sintra do Alentejo" por onde naturalmente

caminhamos ate Santa Margarida;

S.Bartolomeu e Santiago;

- Sobreiro monumental c1assificado como patrim6nio de interesse publico,

situado ao Km 12 da EN 261, Grondola - Tr6ia.



Cuidados especiais e normas de conduta
- Cuidado com 0 gado. Embora manso nao gosta da

aproximagao de estranhos as suas crias;
- Seguir somente pelos trilhos sinalizados;
- Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz do local;
- Observar a fauna a distancia preferencialmente com

bin6culos;
- Nao abandonar 0 lixo, levando-o ate um local onde haja

servigo de recolha;
- Fechar as cancelas e portelos;
- Respeitar a propriedade privada;
- Nao fazer lume;
- Ser afavel com os habitantes locais, esclarecendo quanta
a actividade em curso e as marcas do GR

o GR11-E9 e um percurso pedestre

transeuropeu que se inicia em 500
Petersburgo (ex-Leninegrado), decorre

pela costa norte da Europa, passa pela

Corunha e Santiago de Compostela,

entra em Portugal por Valen~a e termi-

na no Cabo de 500 Vicente ap6s con-

clusoo do seu tra~ado.

No itiner6rio deste percurso j6 estoo

marcados alguns tro~os: "Rota do

Cabo", entre Almada (Capuchos) e

Sesimbra (castelo) e um outro deste a

Palmela. Est6 marcado, tambem, um

tro~o entre Gr6ndola e Santiago do

Cacem, pela serra.

E inten~oo do CIMO criar estes per-

cursos pelo itiner6rio dos caminhos de

Santiago, que, a sui noo soo muito

not6rios. No entanto sinais caracteris-

ticos perm item a observadores atentos

identific6-los ou, no caso de j6 noo

existirem, criar alternativas.

c1D SOCIEDADE DE TURISMO RURAL

"Dm almo~o no campo"

viveiros florestais
FREIXElRA - 7570 GRANDOLA

TEL. / FAX - 269476321 TELM. 09362681485
MONTE OAS PINHAS

Sao Petersburgo
Santiago de Composteia

~
!Valen,a
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.tklsboa
Almada'!.

11 .d ,Alcacer do Sal
Sesimbra ~Grandola

I

'Santiago do Cacem

ATEN~AO
Nos anos mais chuvosos algumas partes do percurso poderao
ficar inundadas ou as ribeiras encherem tanto que nao seja
posslvel atravessa-Ias a vau, podendo ser 0 caso entre
" Enxota Tordos" e "Moura" e entre "Pisao do Freixo" e "Forninho".
Nesse caso aconselha-se, como alternativa, a marcha pela mar-
gem esquerda do Ribeiro Arcao directamente de "Enxota Tordos"
para 0 "Forninho" Cabo de

SVicente

o GR11-E9 eum percurso pedestre Tronseuropeu

de grande rota morcodo segundo as normas do

Federo<;60 Portuguesa de Campismo cuias moreas
com tinta vermeiha e bronco s60 as seguintes:

Dodos
Alcocer do Sol
- Parque de Campismo

- Camara Municipal (geral)

- Bombeiros

Grondola
- Camara Municipal (geral) -telf.- 269450000
- Bombeiros -telf.- 269442025

~
Aguia-de- Asa-Redanda Pavaa\oa, Vila -N 120- Estrada asfaltada
(Buteo buteo) Caminha

~
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- •• - Caminha de Ferra
Avifauna Igreia

~Linhadeaguode Basque II \.

~(":' Avifauna ~1" ;' Cosoisolado Barca de Passagem
/ de zonas humidas
~

1Lontra Loral de -i~~ 1 • GRll- E9(Lutra lutra) acampamento .t ,i

\

Sobreiro tit nInforma,oo Turistica(Quercus Suber) Fonte

Mudanc;;a de direcc;;ao
~~I I I,

No que se refere as aves
contabilizcimos mais de
uma trintena de especies
diferentes! ...

Algumas aves da Charneea:
chopim-reol (Porus mo;00, chapim-ozul (Porus
coeruleus),chompim-d,-paupo (Poruscristalus),
pisca-de-peila-ruivo (Erithacus rubecula),
touti n 'g fa -de-co belo- preto (Sylvio
melonocepholo), melro-preta (Tardus meru/a),
cartaxo-camum (Saxicolo torquota), paupa
(Upupo epops), pican\o-barreleira (Lanius
senat00, trepodeira-ozul (Sifto eurapoea), Alguns mamiferos: sow-robos (Herpestes ichneumon),
peto-verde (Picus veredis),picopau-molhodo- iovoli (Sus scrafo),gineto (Geneta geneta),texugo(Meles meles), coelho
gronde (Dendrocopus ma;00, mocho-golego (Oryctologuscuniculus), lebre(lepuscapensis), lontro(lutrolutra) ...
(Athene noctua), caruia-das-tarres(Ty/o albo),
caruio-do-moto (Strix oluco), aguio -de-aso- Algumas aves do Ribeiro: flomingo(Phanicaptems
redondo (Buteo buteo), olviolo-bronco rube0, galeiroo-comum(Mca otro), gar\a-reiJl (Ardeo cinerea), gar\a-
(Motoeil!o olba), pega-robuda (Pica pica), imperial (Ardea purpurea), pato-reol(Anasplatyrhynchas), fiizodo (Anus
pombo-torcoz(Columba palumbus), pintossilgo strepera), pato-trambeteiro (Anos dypeoto), galinha-d'6gua (Ral/us
(Carduelis cardueNs), guordo-rios-camum(Alcedo oquohcus), alfaiate (Recurvirostro ovose/to), gar\a-bronco-pequena(Egretta
o/this), feloso-comum(Phyl/oscopus col/ybito), garze/ta), cegonha-branco(Cigonia cigonia), blcos-de-Iacr,(fstrildo astrild),
pego-ozul(Cianapica ciano)... tortoronhoo-ruivo-dos-pauis(Circus aeruginosus),pardois (Passer pp.) ..

-telf. - 265612303
-telf. - 265610040
-telf. - 265622226

Vale de Guizo
Tasca Marcelino
* Cafeteria e petiscos
* Cozinha regional
(par encomenda)

-Ielf- 265637138

~~~~ 120.600 m
1'J5!tj!¢J§iiH' @ +u¥t3§•. t!J.111 12.000 m
t4i;i94;·t4.1'~i'[4 •• i"i·jMllt" 2.700 m



PATRociNIOS
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Percurso pedestre registado e homologado pela:
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F.P.c.

Membra Fundador do: (onfedero\oo do Desporto de Portugol
Filiadano:
F.l.U .. Federolion Inlernononol de (omping el de (orovonning
E.R.A.. Europeon Romble5 Associocion
U.I.A.A.. Union Inlernolionol d,s Associocions d Alpinism,

Av. COr. Eduardo Galhardo, 24-0 - 1170-007 L1SBOA
Tell.: 218126890/91- FAX: 218126818

*Cafetaria, vinhos, petiscos e mercearia
*Especialidade - ensopado de enguias e cozinha

tradicional (por encomenda)
*Passeios no rio (condicionados pela man§)

Telefone 265637158
Vale de Guizo - 7 580 Alcacer do Sal

CIMO
Clube lberico de Monlanhismo e Orienlagao

Praceta Francisco Vieira de Almeida, 1 _10

2800 - 406 Almada (Portugal) Telf I Fax: 212583029


