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SaoPetersburgo
Santiagode Compostelo

~
IValenva

Cuidados especiais
e normas de conduta

- Cuidado com 0 gado. Embora manso
nao gosta da aproxima<;ao 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 preferenci-

almente com bin6culos;
- Nao abandonar 0 lixo, levando-o ate um

local onde haja servi<;o de recolha;
- Fechar as cancelas e portelos;
- Respeitar a propriedade privada;
- Nao fazer lume;
- Ser afavel com os habitantes locais, es-

c1arecendo quanta a actividade em curso
e as marcas do GR

sboa

Alma~ .I

Sesimbra ': Grandola

'!jantiago do Cacem

C~bo de
SVicente

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,
entro em Portugal por Valen~a e termi-
na no Cabo de 500 Vicente apos con-
dusoo do seu tra~ado.
No itinerorio deste percurso j6 estoo
marcados alguns tro~os: "Rota do
Cabo", entre Almada (Capuchos) e
Sesimbra (castelo)e um outro deste a
Palmela. Em projecto estoo outros
tro~os, especialmente um entre Gran-
dolo e Alc6cer do Sol.
E inten~oo do CIMO eriar estes per-
cursos pelo itiner6rio dos cominhos de
Santiago, que, a sui noo soo muito
notorios. No entanto sinais corocterfs-
ticos permitem a observadores atentos
identifico-Ios ou, no coso de i6 noo
existirem, criar alternativas.

[91Ag ro-tu rismo
Monte do Cabe~o do Duro
7570 Grfindala

(069) 451 292

Dodos de Interesse
Santiago do (acem
- Posto de turisma

- camaro Municipal

- Bombeiros

G" indo/a
- Posto de turismo

- Camara Municipal

- Bombeiros

Sf" Margari da
- Taberna do Sr. Agostinho e

D. Custodia (Vinhos e petiscos) -telf.- (069) 449112

o GR 11-E9 eum percurso pedestre Tronseuropeu

de grande rota marcado segundo as normas do

Federa~oo Portuguesa de Campismo cujas marcos

com tinta vermelha e bronco soo as seguintes:

E linear e tem cerca de 52 Km.

I 1-Caminho certo

Mudan~ade direc~ao
1__ 1 1__ 1

, r

-telt. - (069) 826696/826887
-telt. - (069) 22411/22430
-telt. - (069) 22230

-telf. - (069) 42501 /Ex!. 139
-telf.- (069) 4001000
-telf.- (069) 42025/6

1 Aguio-de- Aso-Redondo
~ (Buteo buteo)

~ Peto verde

" (Picus veredis)

(" Gorlos

1Lontra
(Lutra IUlro)

_SObreiro
_ (Quercus Suber)

o esludo, reconhecimento e marcoloo deste GRfoi leito em 1998 pelo [quipo de
Reconhecimento e PercursosPedestres do C1MO.
Textos:Jooquim Gon\olves
Folose design grOfico:LuisSonlos
Impressiio: Quodncor, ArtesGr6~cosLdo.
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Griindola
A historia de Grandola remanta aocupa(oo ramona, existindo alguns vestigios tais coma asda barragem da Pega da Maura junta a EN 120, a
2kms da vila.
Em 22 de Outubra de 1544 recebe carta de vila.
o mais significativa da historia de Grandala, parem, prende-se com a sua evaco(oo como referencial democratico em con(oes de interven(oo que a
imortalizariam. Uma orio de Jose Afanso "Grandola, Vila Morena" foi entooda na madrugada de 25 de Abril de 1974,
qual hino oliberdade, cama sinal para a inicio do Mavimenta Militar e Popular que pos termo 00 regime fascista de Salazar e
Caetano Este referencial mantem-se vivo entre as popula(oes. Actualmente Grandola orgulha-se de continuar a ser a "Grandola,
vila moreno" da conloO imortal de Zeca Afonso.
Potrimonio (onstruido e lo(ois 0 visitor
-Igreia Matriz, com paineis de azulejos do see. XVII I.
- Toda a zona historico onde se poderoo observar tipicos constru(oes debela arquitecturo popular;
- Edificio da Camara;
- Jardim Municipal;
- Ermida da SrD Da Penha, see. XVII , de onde se avista a alvo cosario de Grandola e a campino ate perder de vista;
- A serra de Grandola "serra de Sintra do Alentejo" par onde naturalmente caminhamos ate Santa Margarida;

S.Bartolomeu e Santiaga;
- Sobreiro monumental classifi coda como patrimonio de interesse publico, situ ado ao Km 12 da EN 261, Grandola - Troia.

Sf' Margarida da Serra Santiago do Cacem

Esta ocolhedara aldeia de gentes simpoticas e haspitaleiras e dasrecontas mais belas eagradaveis que canhecemas na regio~ N 120

De cosasbaixas, tipico arquitectura papular, e constituida par dais nucleos: aa longa da EN 120 e outro, mais interior, junto 0 igreia .
StD Margarida ja era freguesia no see. XVI.
Potrimonio (onstruido e lo(ois 0 visitor
- Casas de arquitectura popular. ,111/ r . •

: ~~ob~;em:rt~~oc~,h~f~~ilzd~ei~~~:.em frente ao edificio da Junto; ~S.--B!ftTOLOMEU it
- 0 Vale da Ribeiro dos Cortilhoes, a3km, na zona de Vale Carvalho e Poiro. I. 'I' - ~A- I'S·.fJ;-R RA 'I !I~I,
_ fJ . ImAin ~o ,to Mnrnnri Hn . tJ . 'I.

Deserifoe do pereurso
Pelas ruas deSantiago
Descemos da castela deixanda para tras a Igreia Matriz dedicada a Santiaga. Aa fundo do Rua de "Soo Tioga"
oparece-nos a "cominho da Central electrico". No fim deste tomomos um carreirito, 0 esquerda, que nos
leva 00 inicio do Ruo dos Romeirinhos, depais aa Largo da Pimenteira, Larga Alexandre Herculona, Ruo
Machado das Santos, atravessomos a Av. D. Nuna Alvares Pereira para a Larga 5 de Outubra seguinda
em frente pela Rua Mascarenhas Pacheco ate 0 sede da Junta de Freguesia de Santiaga. A esquerda desta
tamamos umo azinhaga que nasleva para as trilhos da GR11-E9 Depais e so seguir as marcos...

Pelas ruasde Grandol" ; 4',

o percursa inicia-se no iardim Dr. Jacinto Nunes, ilustre republicano e municipolista, em frente da Camara It:~
Municipal de Grandolo. Doli segue-se ate 0 Pra(a Marques de Pambal, vira-se 0direita para a Mercado Muni- r
cipal, segue-se em frente pela Rua Luis de Camoes ate 0 Rua Anchieta. Nesta vira-se 0 esquerda, possomos I I'.: I, I

a antiga Central electrica e entramos na Rua de Melides que acoba numa azinhaga (antiga estrada para ~m I_~ I
Melides) que nos conduz 0 serra. (Aqui, alem das marcos vermelhas e brancas da GR11- E9 encontramas, ., •• 1i!!~lf.l•• - ••••

tambem, as marcos amarelas e vermelhas de um PR que nas acompanharoa ate 0 actual estrada de Melides. Valtamas a encontra-Ias na SrD da Penha
durante cerca de 2 Kms). Depais de atravessarmas a estrada Nacianal- Cuidado!- a nosso caminho segue par entre frondoso e secular olivol ate
o estrado de Melides; 150 metras par esto, otravessamos a ribeiro que nos aparece 0 esquerdo e estamos nos trilhos que nos conduzem 0 montonha
sagrada da regioo, a SrD da Penha. Depois e so seguir as marcos da GR11-E9.



sao Barlolomeu da Serra
locolidode muito antigo, jo serio freguesio por volta de 1500.
(osorio tfpico, branco, olgum moderno mas sem perder a tra\o, ruos modernos.
As modernos instolo\oes do c1ubelocol olberga 0 unico rancho folclorico do concelho "0 Ninho de uma Aldeia".
Patr;mon;o construido e loca;s a v;s;tar
- Igrejo poroquiol de Soo Bortolomeu, do see. XVII ,embelezodo interiormente com voliosos frescos;
- Esto\oo de cominhos de ferro com lindissimos poineis de ozulejos em pecominoso obondono e estodo ovon\odo de rUlno

Santiago do Caeem
A acupa\oa humono do regioo remonto a idade do ferro e posteriomente 00 dominio (elto.
Muito perto do octuol centro urbano existem as ruinos de umo fomoso urbe romono Mi r6briga Celtici ,
hovendo, no regioa, alem destes, imensos vestigios arqueologicos.
o castelo e de origem orobe, tendo sido de enorme import6ncio estrotegico. Os orobes domino ram durante 500 onas
deixondo imensos vestigios do sua presen\o, especiolmente nos toponimos. 0 antigo nome do cidode, Kassem, era 0

nome do seufundodor orabe; no idode media, com a suo posse pelo ordem de Santiago possou a Sont' logo do Kossem.
Oe riquissimo percurso historico, que este pequeno texto noo consegue olbergar,e vila desde 1186.
Patr;mon;o construido e loca;s a v;s;tar
- Ruinos de Mirobrigo e hipodromo ramono;
- (ostelo de origem orabe, iniciolmente de nove torres.
-Igrejo motriz, de origem gotico (see. XII I) do qual resto um riquissimo portico, foi reconstruido opos 0 terramoto de 1755.
o interior e revestido a belissimos ozuleios. Podemos observor, no inicio do escodorio, vorios olusoes, entre outros, as
peregrino\oes 0 Santiago de (ompostelo, destocondo-se umo rosoceo com 0 bordoo deromeiro onde esto pendurodo umo
cobo\o, utensilios tipicos DOS peregrinos A concho de vieiro que estes troziom pendurado 00 pesco\o comomedolhoo identifi -
cotivo do suo condi\oo tombem consto no referido rosacea.

- Museu municipol, no edificio do ontigo coaeio;
- Moinho do (umeodo, prapriedode municipal;

- Esto\oo de cominhos de ferra com lindissimos etemoticos poineis de ozuleios;
- (entro historico com pelourinho, ontigos cosos senhoriois, ete.

- (opelo de S.Pedro (see.XVI)
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Escala aprox. 1:50.000
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