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Percurso

PATROCINIOS

PR Grandola

"ROTA DA SERRA"
o percurso inicia-se no Jardim Dr. Jacinto Nunes em frente da Camara
Municipal de Grandola.
Dali segue-se ate it Pra~a Marques de Pombal- a igreja do seculo xv e
digna de visita - vira-se it direita para 0 mercado, segue-se em frente pela
rua Luis de Cam6es ate it rua Anchieta. Nesta vira-se it esquerda, passa-se it
antiga Central electrica, entramos na rua de Melides que acaba
numa azinhaga que nos conduz it serra.
Cuidado com a travessia da Estrada Nacional.
Depois da travessia desta tomamos uma vereda par entre um olival
secular. Repare-se nos troncos, que idade terao estas oliveiras?l Esta
azinhaga termina na estrada para Melides, 50 metros pOI' esta e estamos
outra vez no trilho de terra. E s6 seguir as marcas.
POI' altura de Corte Ferreiro de Cima descansamos na Fonte - "luna
fonte de mergulho" - como e designada. Contemplemos a cenario que nos
rodeia - um jardim de urzes, bran cas e vermelhas, medronheiros, giestas,
folhado, sobreiros, oliveiras ..
Depois seguimos pOI' vales frondosos e frescos ate ao Outeiro dos
Pincaros, cota mais alta do percurso. Olhamos em volta, magnificol
Descemos pOI' um vale frondoso on de a vegeta~ito do sub-bosque atinge
porte consideravel especialmente a urze e a medronheiro.
Se nos deslocarmos em silencio ouviremos a chilrear de varias especies
de aves que aqui nidificam - chapins, melros, piscos, cartaxos, rolas, pombos
tarcazes - tambem ouviremos a matraquear do pica-pau nos troncos velhos
e a grasnar dos corvideos. A aguia cobreira e a aguia-de-asa-redonda
tambem aqui vivem, assim como algumas rapinas noturnas tais como a
mocha galego, coruja das torres, coruja do mato, etc.
No sub-bosque ha coelho, saca-rabos, gineta, raposa ...
Subimos par Olltro vale ate ao Estreito, pequeno monte em ruinas. Aqui,
logo it entrada, uma oliveira frondosa, enorme, secular, estende-nos os bra~os, da-nos as boas vindas. Paramos uns minutos, contemplamo-la. E um monumento vivo I
Subimos mais um pouco ate ganharmos a cumeada. Vamos por ela.
Vale dum lado, vale do outro. Depois de uma pequena aldeia em ruinas
iniciamos a nossa suave descida ate it Fontinha, atravessamos a estrada e a
ribeira de Grandola, aqui de aguas limpidas Atravessamos montes e vales
frondosos, atingindo pOI' fim a ermida da Sr~ da Penha - see. XVlII Montanha Sagrada da Regiao.
Daqui de cima avistamos a alvo casario de Grandola - a vila morena - e
tudo em seu redor ate perder de vista. Descansamos um pouco. Retomamos
a jornada. Continuamos a descer por suave caminho, atravessamos Dutro
oliva I de enormes oliveiras, voltamos a atravessar a ribeira e chegamos a
Grandola. Tornaremos em breve.
Na Montanha
nao deixes
mais que pegadas
e nao
tragas
mais que jotograjias
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o Cancelha de Crandala passui uma riqueza
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ecosistemas de elevada valor - a Reserva Natural do
Estuario do Sad a e a Reserva Batanica das Dunas de
M U N I C I PAL
Troia.
A Serra de Crandala, caracterizada par um releva
acentuado e densa vegetar;ao cnde predominam 0 sabra e azinho, a esteva, 0 medronheiro
e rosmaninho, para alem de uma diversidade de outras especies florfsticas, encerra urn
patrim6nio botanico, biol6gico e paisagfsticode interesse indiscutfvel, razao pela qual constitui
urn bi6topo classificado no Programa Carine.
A riqueza paisaglstica e as caracterfsticas climaticas da Serra de Grandola/ oferecem
condic;6es ideais para a pratica de modalidades como a arientac;ao, passeios pedestres e
outras actividades de ar livre.

Na regUlo deste Percurso Pedestre tern a
sua disposi~ao 0 belo parque de carnpisrno
da Lagoa de Sto. Andre ...

