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Percursos
Pedestres
Parque Natural das
Serras de Aire e
Candeeiros

“... Na cor, quando se vê ao
longe, é a monotonia do cinzento azulado, quebrada às vezes
pelo tom alvacento da pedra
talhada de fresco; mais de perto,
o colorido enriquece com o vermelho das argilas de descalcificação e, aqui e além, com as
tonalidades douradas das areias
quartzianas. O Mundo vegetal
contribui com o verde coriáceo
dos carrascos e o verde prateado
dos olivais; dá toda a gama de
verdes dos arbustos xerófitos, o
verde escuro das agulhas dos
pinheiros, o verde metálico da
fronde do carvalho-português...”
Alfredo Fernandes Martins

Notas de Abertura

Descobrindo a natureza ...
Bem-vindo à Região de Turismo Leiria/Fátima e ao Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros. É com entusiasmo que o convidamos a visitarnos, na certeza de que, sejam quais forem as suas motivações, aqui encontrará
uma enorme diversidade de recursos turísticos. Excepcionalmente localizados no centro de Portugal, a uma hora do Aeroporto Internacional de Lisboa
e servidos por duas auto-estradas, esta Região caracteriza-se pela sua íntima
associação com as raízes históricas do nosso País. Comprovam-no os magníficos Mosteiros de Alcobaça e da Batalha, Património da Humanidade, os
Castelos Medievais de Leiria, Ourém, Pombal e Porto de Mós e um significativo património de origem religiosa. É nesta Região que se situa o Santuário Mariano de Fátima, um dos mais visitados locais de culto religioso do
Mundo e inevitavelmente uma das mais conhecidas referências de Portugal.
Banhada pelo Atlântico, encontrará na nossa costa algumas das mais típicas
praias portuguesas, como a Nazaré, Vieira, S. Pedro de Muel, Pedrogão ou S.
Martinho do Porto, assim como um extenso e virgem areal, que une o mar
à verde mancha do Pinhal de Leiria. As relaxantes Termas de Monte Real,
antecedem uma obrigatória visita à Rota do Vidro, descobrindo uma laboriosa tradição com mais de 250 anos, ou preparam-no para visitar dinâmicas
e animadas cidades como Leiria, Pombal ou Marinha Grande. Viajando para
sul, encontramos o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, que com
os seus tradicionais muros em pedra a marcar a paisagem, nos convida para
uma serena visita. A íntima vivência entre o homem e a terra, continuam a
marcar o território, que na característica composição da fauna e da flora, nos
garante uma inesperada e inesquecível visita. A pé, de bicicleta ou de burro,
encontrará na singela ruralidade das aldeias e dos campos, na virgem agressividade das encostas e dos vales, na hospitaleira simplicidade das gentes,
momentos únicos de um encontro consigo próprio. O Monumento Natural
das Pegadas de Dinossáurios e as inúmeras Grutas, são visitas obrigatórias,
momentos de descanso entre as caminhadas que o convidamos a fazer.
Dezasseis Percursos, devidamente sinalizados e tecnicamente estruturados
neste Guia, irão proporcionar-lhe agradáveis e diversas experiências. Depois
o merecido descanso. Confortáveis casas de pedra integradas nas aldeias,
onde por entre o aconchego da lareira, deverá provar a singularidade da gastronomia regional. Esperamos por si.
Francisco Vieira
Presidente da Região de
Turismo Leiria/Fátima
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Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
Um espaço privilegiado para o turismo de natureza
As Áreas Protegidas são espaços que pelas suas características naturais e culturais justificaram uma classificação que as diferencia do resto do território.
Esta diferenciação implica a incrementação de estratégias que conduzam a
uma mais equilibrada utilização dos recursos de modo a conseguir-se um
modelo de desenvolvimento que não comprometa o futuro.
Este é o desafio assumido pelo Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros na sua estratégia de gestão que pretende ser de envolvimento com
as populações residentes, com os turistas e outros utilizadores do território,
ponto de partida e de chegada para uma intervenção de compromisso conducente à protecção e valorização do Maciço Calcário Estremenho.
O Parque Natural tem valores muito característicos no domínio da geomorfologia, geologia, património espeleológico, recursos hídricos, fauna e flora
assim como valores culturais e tradicionais e actividades económicas que
criaram uma paisagem e uma dinâmica de equilibrios instáveis, contudo aliciantes de compreender e gerir.
É esta realidade viva e dinâmica que vos apresentamos através duma rede
de percursos pedestres e dum conjunto de estruturas de informação e interpretação num desafio para a descoberta dos lugares, das paisagens, da sua
diversidade biológica, das suas gentes e dos seus costumes, na sua diversidade
e contrastes.
Sejam bem vindos. Utilizem este espaço de descoberta não só como sendo
vosso mas também dos outros ... e das gerações futuras.
José Manuel Alho
Parque Natural das Serras
de Aire e Candeeiros
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ÂMBITO GEOGRÁFICO E
ADMINISTRATIVO
A individualidade geológica e geográfica do
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), não só pela extensão dos afloramentos calcários, mas também, e sobretudo, por serem os mais significativos do
país, levaram à criação desta Área Protegida
em 1979, pelo Decreto-Lei n.º 118/79, de
4 de Maio. Posteriormente, em Outubro
de 1996, a classificação como Monumento
Natural da Jazida Paleontológica das Pegadas
de Dinossáurios da Serra de Aire.
O PNSAC tem como objectivo principal
proteger os aspectos naturais existentes e
defender o património arquitectónico e cultural, desenvolvendo ao mesmo tempo as
actividades artesanais e renovar a economia
local, além de promover o repouso e recreio
ao ar livre.
O PNSAC compreende uma área de cerca
de 38.900 ha, distribuída por 7 concelhos:
Alcobaça e Porto de Mós, do distrito de
Leiria; e Alcanena, Rio Maior, Santarém,
Torres Novas e Ourém, do distrito de Santarém.
O Regulamento do PNSAC e o Plano
de Ordenamento foram publicados pelo
Decreto-Lei n.º 91/98, de 12 de Janeiro e
pela Portaria n.º 21/88, de 12 de Janeiro,
respectivamente.
O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril
revê a transposição para a ordem jurídica
interna da Directiva Habitats (92/43/CEE,
de 21 de Maio), no qual está incluído o Sitio
PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros, aprovado pela Resolução de Concelho
de Ministros n.º 76/2000, de 5/7/2000.

Arrabal

7

introdução

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Serra de Aire

Planalto de Santo António
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À excepção de pequenas zonas limítrofes,
toda a área do PNSAC encontra-se incluída
no Maciço Calcário Mesozóico sendo que
os constituintes geológicos principais pertencem quase totalmente ao Jurássico com
predominância dos calcários pertencentes ao
Dogger (Jurássico Médio). Existem ainda
formações Cretácicas e Miocénicas junto da
extremidade SE e S do Parque Natural já
pertencentes à série de planaltos Miocénicos
da Bacia Terciária do Tejo, formações PlioPlistocénicas indiferenciadas na parte SW
da Serra dos Candeeiros, formações modernas, detríticas e de “terra rossa”, nos vales e
depressões fechadas, aluviões modernos ao
longo de algumas linhas de água e afloramentos de rochas eruptivas, como sejam
doleritos e rochas afins, basaltos e brechas
vulcânicas.
Do ponto de vista morfológico podem diferenciar-se no Maciço Calcário Estremenho
três sub-unidades que correspondem a compartimentos elevados – A Serra dos Candeeiros a Oeste, o Planalto de Stº António ao
Centro e Sul e o Planalto de S. Mamede e
a Serra de Aire, respectivamente a Norte e
Este. A separar estas sub-unidades encontram-se três depressões originadas por grandes fracturas, respectivamente a depressão da
Mendiga, o Polje de Minde-Mira e a depressão de Alvados. Por todas estas razões este é
um local onde os mais significativos e típicos
fenómenos cársicos se encontram representados no nosso país, como são exemplo as dolinas, as uvalas, os poljes e campos de lapiás no
que concerne ao modelado de superfície e a
existência de inúmeras grutas (mais de 1500)

que cruzam o interior do maciço.
Apesar da ausência de cursos de água de
superfície organizados nesta região, eles existem em abundância no subsolo, constituindo
um dos maiores – se não o maior – reservatório de água doce subterrânea do nosso País
e que se estende entre Rio Maior e Leiria.
Das várias nascentes cársicas existentes na
região, a mais conhecida e importante no
que toca a caudais emitidos é a dos Olhos de
Água do Alviela, que fornece água a Lisboa
desde 1880.

Pia

CLIMA
O clima da área do PNSAC caracteriza-se
por constituir uma peculiar transição entre as
condições mediterrâneas e atlânticas, sendo
por isso húmido, de temperaturas médias e
com grande deficiência de água no verão.

Polje de Mira-Minde

FLORA E VEGETAÇÃO
A área do PNSAC localiza-se, quase na totalidade, na zona edafoclimática calcomediterrânica. Das formações vegetais actualmente
existentes são de salientar, pela sua importância, os carvalhais de carvalho cerquinho –
espécie que só se encontra na Península Ibérica e Norte de África e tem o seu centro de
distribuição em Portugal - onde os melhores
bosques desta espécie se encontram entre o
Mondego e o Tejo, uma zona de carvalho
negral e zonas muito limitadas de azinheira,
de sobreiro, de ulmeiros e de castanheiros.
Fundamentalmente pela acção do Homem
a floresta foi sendo destruída dando origem
ao aparecimento de matos de grande interesse florístico predominando, em termos

Dolina

Inula montana
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Carvalhal de carvalho-cerquinho

de vegetação espontânea, áreas arbustivas de
carrasco e subarbustivas de alecrim.
Árvores, arbustos e ervas, que crescem espontâneas no Parque, são em si mesmo, um alvo
de conservação. Até hoje conhecem-se cerca
de seiscentas espécies vegetais o que significa
que numa área de cerca de 39000 hectares
é possível observar cerca de um quinto das
espécies vegetais que ocorrem em Portugal.
Algumas só existem em Portugal, outras na
Península Ibérica ou então na Península e
Norte de África e outras ainda possuem uma
área de distribuição ou um estatuto de raridade, que lhes conferem uma situação especial em termos de conservação da natureza.
Para além da importância que a função das
plantas desempenham nos ecossistemas e do
seu potencial valor económico e científico,
muitas plantas do Parque Natural têm qualidades medicinais, aromáticas, condimentares, ornamentais, forrageiras ou florestais.
FAUNA

Rosa-albardeira

Lírio
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A sobreposição e existência de um grande
número de biótopos conferem à área do
PNSAC uma riqueza faunística assente,
essencialmente, na existência de uma diversidade assinalável de espécies, nomeadamente
no que se refere aos vertebrados. Assim,
encontra-se já inventariado um total de 204
espécies das quais 136 são aves, 38 mamíferos, 17 répteis e 13 anfíbios.
Podem-se referir, por exemplo, o gato-bravo,
a geneta, a raposa, a doninha, o texugo, a
cobra-de-pernas-tridáctila, a víbora-cornuda,
as cobras-de-água, várias espécies de salamandras e tritões, etc.
As aves são o grupo com maior número de

representantes nesta Área Protegida, sendo
conhecidas mais de cem espécies que aqui
nidificam.
Algumas são mesmo importantes no contexto nacional como o bufo-real ou a
gralha-de-bico-vermelho.
O meio subterrâneo tem, neste Parque Natural, grande significado. Nas suas numerosas
grutas abrigam-se uma infinidade de seres
vivos, de que se destacam cerca de dez espécies de morcegos cavernícolas.

Rato-da-serra ou Lirão

INFRAESTRUTURAS
A sede do Parque Natural está instalada em
Rio Maior, mas os visitantes podem recorrer
a outras infraestruturas existentes e visitar
a Ecoteca, em Porto de Mós, o Centro de
Tecelagem Artesanal, em Chãos, o Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios,
no Bairro – Ourém ou os Centros de Interpretação Subterrâneos, do Algar do Pena, em
Vale de Mar, no concelho de Santarém e
da Gruta da Nascente do Almonda, no concelho de Torres Novas. Existe também um
Núcleo Ecomuseológico na Igreja Matriz de
Mira de Aire, um Pólo de Animação, em
Minde, e, para aqueles que desejarem pernoitar, têm ao seu dispor quatro Casas Abrigo
(2 casas em Vale de Ventos e 2 no Alto
da Serra), um Centro de Acolhimento (Valverde), um Parque de Campismo no Arrimal
e um Parque de Apoio a Campismo e Caravanismo em Pedreiras, para além de inúmeros Parques de Merendas espalhados por
toda a área do PNSAC, alguns deles situados
em lugares incríveis onde o visitante pode
desfrutar de sossego e de belíssimas panorâmicas.

Toutinegra-de-barrete-preto

Sardão

Coruja-do-mato
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ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO
PARA O TURISMO DE NATUREZA NO
PARQUE NATURAL DAS SERRAS DE
AIRE E CANDEEIROS
(aprovado em 26 de Julho de 2001, em cumprimento
do artº 5 da Portaria nº 1214-B/2000, de 27 de Dezembro)
Escalada

BTT
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Os espaços naturais surgem cada vez mais,
no contexto internacional e nacional, como
destinos turísticos em que a existência de
valores naturais e culturais constituem atributos indissociáveis do turismo de natureza.
As Áreas Protegidas são, deste modo, locais
privilegiados como novos destinos, em resposta ao surgimento de outros tipos de procura, propondo a prática de actividades ligadas ao recreio, ao lazer e ao contacto com a
natureza e com as culturas locais.
Este reconhecimento levou à assinatura de
um Protocolo de cooperação celebrado entre
a Secretaria de Estado do Ambiente e a
Secretaria de Estado do Turismo com o objectivo de elaborar o Programa Nacional de
Turismo de Natureza, que segundo a Resolução de Conselho de Ministros n.º112/98
de 30 de Julho que o cria, é “...aplicável na
Rede Nacional de Áreas Protegidas, visando
a promoção e afirmação dos valores e potencialidades que estes espaços encerram, especializando uma actividade turística, sob a
denominação de turismo de natureza, propiciando a criação de produtos turísticos adequados”.
O Pedestrianismo, definido como “a prática
de todo o tipo de marcha sem fins competitivos, podendo ser guiada, de travessia
e/ou de orientação, em percursos sinalizados ou não” é uma das actividades enqua-

dradas no Programa referido, que o PNSAC
tem vindo a implementar e que ficará regulamentada na Carta de Desporto de Natureza até final de 2004, conforme previsto
na Estratégia Nacional de Conservação da
Natureza.
Neste contexto, o PNSAC, em colaboração
com outros parceiros, tem sinalizados 16 percursos pedestres, de acordo com as normas
internacionais definidas pela Federação Portuguesa de Campismo e Caravanismo, que
permitem ao visitante, de uma forma ordenada, conhecer e usufruir de uma forma sustentada alguns dos aspectos mais significativos que caracterizam e individualizam esta
área protegida.
Passeio Todo-o-terreno

Parapente
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percursos pedestres
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Percursos Pedestres

ANTES DE COMEÇAR...
equipamento
Calçado ligeiro de sola de borracha, tapachuva e agasalhos (época chuvosa); o mesmo
tipo de calçado, t-shirt de algodão, chapéu
para o sol e água (época seca)
as marcas
Todos os percursos aqui incluídos
encontram-se sinalizados segundo as normas
internacionais, aplicadas em Portugal
pela Federação Portuguesa de Campismo.
Assim, durante os percursos vai encontrar as
seguintes marcas:

Caminho certo

Caminho errado

Para a esquerda

Para a direita

Mudança de Direcção

De salientar que no Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros existe uma
equipa responsável pela implantação e
manutenção dos trilhos, sem a qual era
impossível caminhar orientadamente nesta
Área Protegida.
nota importante
As actividades organizadas em grupo carecem de autorização prévia do Parque Natural
das Serras de Aire e Candeeiros.
15

Mapa de Portugal Continental com as Áreas Protegidas
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Concelho de Alcanena
PR1 - Olhos de Água do Alviela

2

Concelho de Alcobaça
PR1 - Vale de Ventos

3

Concelho de Ourém
PR1 - Bairro/Casal Farto
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Concelho de Porto de Mós
PR1 - Serra da Lua
PR2 - Arco da Memória
PR3 - Lapa dos Pocilgões
PR4 - S. Bento
PR5 - Castelejo
PR6 - Fórnea
PR7 - Corredoura
PR8 - Serra Galega
PR9 - Estrada Romana
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Concelho de Rio Maior
PR1 - Marinhas de Sal
PR2 - Chãos-Alcobertas
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Concelho de Santarém
PR1 - Gruta - Algar do Pena
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Concelho de Torres Novas
PR1 - Grutas do Almonda
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Mapa de Percursos Pedestres
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Ponto de partida
Extracto da Carta Militar 1:25 000 fl. 328 do IGeoE

OLHOS D´ÁGUA DO ALVIELA
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre, linear
extensão aprox: 2 Km
duração aprox: 1 h

Canhão fluvio-cársico

ponto de partida: Olhos d´Água do Alviela,
junto ao edifício da EPAL
ponto de chegada: Olhos d´Água do Alviela,
junto ao edifício da EPAL
tipo de piso: caminhos de pé posto e carreteiros

Janela cársica

grau de dificuldade: baixo
enquadramento: Sul do Planalto de Santo
António
principais acessos: estrada que liga Alcanena a Amiais de Baixo (Acesso da A1 na
saída de Torres Novas)
infraestruturas: Parque de Campismo dos
Olhos d´Água do Alviela, Restaurante, Café,
Centro de Interpretação dos Olhos d´Água
do Alviela.
BREVE DESCRIÇÃO
A nascente dos Olhos de Água do Alviela
constitui a mais importante nascente do
nosso país e situa-se, tal como outras da
região, na orla do Maciço Calcário Estremenho. A água que brota da nascente é origi-

Vegetação mediterrânica
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Canhão fluvio-cársico

Morcego-de-ferradura-pequeno
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nária da chuva que se precipita e se infiltra
no Planalto de Santo António e é conduzida
até este local por uma complexa rede de galerias subterrâneas que constituem centenas de
grutas existentes na região.
Com uma envolvente de grande beleza paisagística, o Alviela nasce na base de uma
escarpa, local conhecido por Olhos de Água,
e onde é feito o abastecimento de água para
consumo público a Lisboa, desde 1880.
Outro curso de água partilha este local: é a
Ribeira dos Amiais. É um pequeno afluente
do Alviela e que, ao atravessar calcários no
seu percurso, é responsável por um dos mais
interessantes fenómenos flúvio-cársicos do
nosso país, dando origem a um sistema de
perdas e ressurgências em conjunto com o
Alviela. Ao deparar-se com um pequeno afloramento calcário, a Ribeira dos Amiais desaparece no interior da rocha através de uma
gruta – Perda – construída à custa da erosão
provocada pela passagem de água ao longo
de milhares de anos, percorrendo actualmente cerca de 250 m de leito subterrâneo.
Caminhando para jusante, encontra-se uma
depressão de abatimento – janela cársica –
onde, para além de se poder observar, na sua
base, o leito subterrâneo da ribeira, são igualmente evidentes antigas galerias há muito
abandonadas pela água e que actualmente
constituem local de abrigo de importantes
colónias de morcegos (por este motivo desaconselha-se a visita às grutas). Seguindo o
percurso, desce-se até ao local onde a Ribeira
dos Amiais reaparece à luz do dia, constituindo o que é conhecido por Ressurgência.
É neste local, na margem esquerda da ribeira,
que podemos observar as águas do Alviela
subterrâneo. Esta “saída de nível” da nas-

Parte superior do canhão

Nascente do Alviela

OLHOS D´ÁGUA DO ALVIELA

cente dos Olhos de Água, caso não estivesse
separada por um dique, constituiria simultâneamente uma Perda/ Exsurgência, dependendo da quantidade de chuva precipitada na
região. Normalmente é emissiva em Invernos
particularmente pluviosos, dando origem a
caudais torrenciais. Quanto ao dique, a sua
construção no início do século foi sugerida
pelo hidrogeólogo suiço Ernest Fleury, um
dos percursores da espeleologia em Portugal
e responsável por um estudo encomendado
pela Companhia das Águas de Lisboa, sobre
a nascente do Alviela. A ribeira dos Amiais
percorre os restantes 200 m que a separam
da foz, por um leito de margens escarpadas
que constitui o terço final do canhão flúviocársico do mesmo nome.
Este interessante complexo de grutas tem
uma envolvente composta por vegetação de
características mediterrânicas de que se destaca o sobreiro (Quercus suber), o pinheiro
manso (Pinus pinea), o medronheiro (Arbutus unedo), a aroeira (Pistacia lentiscus) entre
outras. O hipericão, planta medicinal, é uma
das muitas espécies favorecidas pelas características ecológicas diversificadas dos Olhos
de Água do Alviela.
Relativamente à fauna, estas grutas assumem
um papel importante como locais de abrigo
de cerca de 11 espécies de morcegos. Estes
são animais muito sensíveis a todo o tipo de
perturbação e verdadeiramente importantes
do ponto de vista ecológico, dado que fazem
um controlo eficaz das populações de insectos (cada animal ingere por noite, cerca de
metade do seu próprio peso em insectos).
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ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE
Nascente
Vista geral sobre a nascente dos Olhos de
Água e a Foz da Ribeira dos Amiais
Canhão
Vista geral do “Canhão flúvio-cársico dos
Amiais”. Vale muito cavado, de vertentes
estreitas e abruptas.
Janela cársica
Depressão por abatimento do tecto da gruta,
sobre o leito da ribeira subterrânea dos
Amiais. Observa-se também, ao nível da
“estação”, orifícios de acesso a grutas, que
correspondem a antigos leitos da ribeira subterrânea, actualmente abandonados.
Perda
Passagem da Ribeira dos Amiais de curso de
água de superfície a subterrâneo.

Trilho

Ribeira dos Amiais
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Poço Escuro
Vista sobre a “saída de nível” do Poço Escuro.
Trata-se de uma nascente temporária do
Alviela, que, por se encontrar a um nível
superior ao da permanente, apenas expele
água quando existem precipitações muito
elevadas. O nível “construído” no início do
século XX evita que as águas da Ribeira dos
Amiais se misturem com as do Alviela, a
montante da captação.
Ressurgência
Passagem da Ribeira dos Amiais de curso de
água subterrâneo a sub-aéreo (de superfície)

Olhos de Água
Na base da escarpa situada na margem
direita da Ribeira dos Amiais observa-se uma
pequena represa alimentada pela nascente e
que serve a captação de água para distribuição pública. Pode-se observar ainda, por
cima desta, a entrada da gruta com o mesmo
nome, e que dá acesso ao colector do Alviela,
que é alimentado, principalmente, pela água
das chuvas que se precipitam sobre o Planalto de Santo António.

Ressurgência

Janela cársica

Perda
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Ponto de partida
Extracto da Carta Militar 1:25 000 fl. 327 do IGeoE

VALE DE VENTOS
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre, circular
extensão aprox: 2,5 Km
duração aprox: 1h 30m
ponto de partida: Casas Abrigo de Vale de
Ventos
ponto de chegada: Casas Abrigo de Vale de
Ventos
tipo de piso: caminhos de pé posto, carreteiros e troço alcatroado

Arquitectura tradicional

grau de dificuldade: baixo
enquadramento: Serra dos Candeeiros, próximo da povoação de Casal de Vale de
Ventos, com possibilidade de observação da
costa litoral, em dias límpidos.
principais acessos: E.N.1, E.N.362 Porto
de Mós-Alcanede, pela Mendiga e E.M. Rio
Maior-Porto de Mós, passando por Alcobertas, Casais Monizes, Casal de Vale de
Ventos, Bezerra, Portela de Vale Espinho,
Porto de Mós.

Orquídea

infraestruturas: Café, telefone público
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Pinhal em Vale de Ventos

Pisco-de-peito-ruivo (juvenil)
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Este pequeno circuito desenvolve-se pela
cumeada da Serra dos Candeeiros, na envolvente da povoação de Vale de Ventos, onde
domina a vegetação rasteira de altitude e a
agricultura de sequeiro, para além do pinhal
e alguns núcleos de matos desenvolvidos, o
que permite a observação de um número significativo de espécies faunísticas.
A Serra dos Candeeiros foi, nos anos quarenta, submetida ao Regime Florestal, nos
baldios do território da serra foram criados
vários Perímetros Florestais, consequência da
aplicação de uma política que procurou rentabilizar ao máximo os solos de Portugal e
simultaneamente, combater a erosão causados pelo seu uso intenso. As acções de arborização realizaram-se aqui, a partir dos anos
sessenta, sendo utilizadas diferentes espécies
de pinheiros. Durante este percurso poderá
observar núcleos formados por pinheiros do
Alepo (Pinus halepensis) e pinheiros-insígne
(Pinus radiata) que restam desse esforço de
arborização. Associados a estes pinhais surge
uma fauna variada onde se destaca a cobrabordalesa, a cobra-de-escada, o pombo-torcaz, o pisco-de-peito-ruivo, o chapim-real,
o chapim-carvoeiro, a trepadeira-comum, o
musaranho e o rato-do-campo.No percurso
ocorrem ainda, pontualmente, bosquetes de
carvalho-cerquinho, onde poderão ser observados o cartaxo-comum, a toutinegra-de-barrete-preto, o pica-pau-verde, o gaio, o verdilhão e a carriça. As manchas de matos são
dominadas por uma comunidade composta
de alecrim, pimenteira, tojo e carrasco, às
quais está associada uma diversidade de fauna
onde se destaca o sardão e a cobra-de-pernas-

tridáctila, ou algumas aves como a laverca, a
petinha-dos-campos e a carriça-do-mato.
ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE

Vale
Com um desenvolvimento para Oeste, situa-se
um vale suspenso no qual se instalou uma
grande extensão de matos que descem até ao
sopé da serra nos quais se destaca a aroeira e
o tojo; aí, com sorte, podem ser observadas
algumas espécies de aves de rapina a caçar,
sobretudo águia-de-asa-redonda. Saindo do
trilho, em direcção à cabeceira do vale, uma
escarpa exposta também a oeste, tem sido
ocupada por rabirruivo-preto e coruja-dastorres.

Casa abrigo

Casal de Vale de Ventos

Vale de Ventos

Casas Abrigo de Vale de Ventos
Antigas casas dos Guardas Florestais, foram
cedidas ao P.N.S.A.C. em 1987, e posteriormente recuperadas para utilização como
Casas Abrigo. Este núcleo, constituído por
duas casas com capacidade para 8 e 6 pessoas, respectivamente Casa Grande e Casa
Pequena, podem ser alugados mediante marcação prévia para a Ecoteca das Serras de Aire
e Candeeiros, em Porto de Mós.

Arquitectura tradicional
A povoação de Vale de Ventos, no seu conjunto de casas e muros de pedra, assume e
documenta as características essenciais de subsistência do homem num meio que lhe é
adverso, onde poderão ser observados exemplares de casas rurais, em calcário, que são verdadeiros documentos vivos da forma tradicional da construção serrana.
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Lagoa de Vale de Ventos

Tojo

Pedreira da calçada
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Lagoa do Casal de Vale de Ventos
Lagoa semi-natural, tradicionalmente designada por barreiro. É uma das muitas formas
de retenção de água, que se podem observar
nesta região.
A grande permeabilidade da rocha calcária
conduz à inexistência de cursos de água
superficiais, pelo que estes pontos de retenção de água assumem, nesta região, uma
importância decisiva no dia a dia destas
populações: reservas de água para o gado,
rega e alguns usos domésticos.
A acumulação de água em depressões deste
tipo apenas se verifica na estação chuvosa,
estando relacionada com o facto dos fundos
se encontrarem impermeabilizados com argilas e outros sedimentos. Pequenos oásis numa
paisagem agreste onde domina a pedra, estes
pontos de água são ainda essenciais para a
reprodução de algumas espécies de anfíbios
e igualmente importantes como bebedouros
para uma fauna diversificada.
Pedreira de calçada
À ilharga do percurso, uma pedreira sublinha de forma evidente os efeitos de uma das
actividades económicas mais importantes do
Maciço Calcário Estremenho.
No primeiro plano, pedreiras de calçada
branca, produzem a matéria-prima dos mais
belos passeios das nossas ruas, depois de um
duro trabalho manual, em que das pancadas
certeiras de um martelo nascem os cubos que
todos conhecemos.
Mais ao fundo, pedreiras de blocos e lancil,
extraem os calcários utilizados na construção
civil.

A recuperação paisagística, obrigatória no
Parque, irá proporcionar novas paisagens,
socialmente úteis, que possam fazer esquecer
as feridas na paisagem que agora se vêem.
Cisterna
Na ausência de água à superfície, as cisternas são uma forma tradicional de armazenamento de água. Talhadas na rocha calcária, de formas diversas, ainda hoje se podem
observar junto às casas mais antigas, cumprindo a sua função.

Vale na Serra dos Candeeiros

Cisterna
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Ponto de partida
Extracto das Cartas Militares 1:25 000
fls. 319 e 309 do IGeoE

BAIRRO/CASAL FARTO
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre, circular
extensão aprox: 10 Km
duração aprox: 5 h
ponto de partida: Monumento Natural das
Pegadas de Dinossáurios (Bairro)
ponto de chegada: Monumento Natural das
Pegadas de Dinossáurios (Bairro)
tipo de piso: caminhos de pé posto, carreteiros e troços de estrada alcatroada
grau de dificuldade: médio
enquadramento: a norte da Serra de Aire,
envolvendo parte da povoação do Bairro e
transbordando os limites do PNSAC para
Vale de Cavalos e Casal Farto.
principais acessos: sair na A1 em Fátima,
seguir pela EN 360 Fátima-Minde até ao
cruzamento para Torres Novas e aí virar à
esquerda e seguir até ao Bairro.

Capela em Casal Farto

infraestruturas: Monumento Natural das
Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aire,
Restaurantes e Cafés (Bairro), Centro de
Interpretação da Flora, Parque de Merendas
da Lagoa (Bairro)
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Pinhal

Parque de Merendas

Arquitectura tradicional
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Constituindo grosso modo um triângulo que
liga três núcleos populacionais com características bem distintas, Bairro, Vale de Cavalos
e Casal Farto, este percurso pedestre poderá
também ser realizado de bicicleta, sem grandes dificuldades para quem já está habituado a
estas andanças, podendo optar entre um troço
mais curto a partir de Vale de Cavalos (sendo
este feito integralmente pela estrada alcatroada) - variante B, ou um circuito maior variante A. O percurso tem início junto ao
Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aire. Atravessando a
estrada alcatroada e vencendo perpendicularmente o declive que culmina nos 360 metros
de altitude, chega-se à lagoa e parque de
merendas, local bastante aprazível, donde se
alcança uma vista panorâmica que extravasa os
limites do Parque Natural, a norte. O Centro
de Interpretação da Flora do PNSAC, constitui a primeira paragem obrigatória neste percurso pedestre, deixando para trás a povoação
do Bairro, que no regresso terá oportunidade
de visitar mais detalhadamente. Vale de Cavalos e especialmente a Rua das Flores, merecem um olhar especial; trata-se de um conjunto de casas construídas em pedra, notável
não só pela sua arquitectura tradicional, mas
também pelo seu colorido enquadramento.
No Casal Farto, poderá observar alguns aspectos curiosos do património construído, como
sejam, um relógio de sol inscrito na cimalha
de uma das casas, uma capela que remonta
aos Templários, inserida num núcleo de casas
recuperadas para Turismo Rural e Bar, onde
poderá pernoitar ou apenas fazer uma pausa
para descansar. Seguindo pela estrada em

direcção ao Bairro, do lado direito, um conjunto de cisternas de tipologias diferenciadas
onde se incluem as conhecidas cisternas do
Capucho, recentemente recuperadas, testemunham mais uma vez a importância da água
nestas paragens. O regresso ao ponto de partida é feito, uma vez mais, pelo pinhal. Chegando ao Bairro segue-se a estrada que passa
junto à igreja e ao longo da qual poderão ser
observadas, entre outros aspectos do património construído, as curiosas chaminés que se
recortam no céu.

Trilho

ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE
Centro de Interpretação da Flora

Bairro / Casal Farto

Centro de Interpretação
da Flora do PNSAC
Unidade piloto de secagem de plantas aromáticas e medicinais, resultante de um estudo
desenvolvido no PNSAC através da ADSAICA,
com a colaboração do INEGI - Instituto de
Engenharia Mecânica e Gestão Industrial e
financiado pelo programa LEADER através da
ADIRN, o Secador de Plantas Aromáticas e
Medicinais existente, poderá vir a ser complementado com um Viveiro de Plantas Autóctones, um Jardim Botânico e uma Sala de Exposições, constituindo assim o Centro de Interpretação da Flora do PNSAC.
Arquitectura Tradicional
Neste local denominado Vale de Cavalos, pode
observar-se um magnífico conjunto do património arquitectónico desta região calcária, envolvendo casa de habitação e anexos agrícolas, que
se desenvolve ao longo de uma única rua, única
também pelo seu colorido e odores, a Rua das
Flores.

33

Percursos Pedestres

Associação Equestre Regional de Fátima
A Associação Equestre Regional de Fátima
(local de Pedreira), permite ao visitante uma
aprendizagem da arte de montar a cavalo
e ainda a realização de passeios equestres,
uma outra forma de conhecer esta região.
Para mais informações contactar a Associação Equestre Regional de Fátima.

Relógio de sol

Cisternas

Centro Equestre
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Quinta do Poço Soudo
Caso opte pelo troço mais curto - variante
B, a Quinta do Poço Soudo é sintomática
das mudanças entre o regime de propriedade
vigente nas regiões mais altas do Maciço Calcário Estremenho - Planalto de Santo António e Planalto de São Mamede, por exemplo - onde a propriedade é bastante retalhada, e o bordo do Maciço, sempre mais
atractivo para a agricultura com terrenos
pouco acidentados, solos férteis e disponibilidade de água. Destaque, nesta Quinta
do Poço Soudo, para a cultura da vinha em
que predominam as castas periquita e trincadeira, que dão origem a um vinho de cor
rubi, com um sabor macio e equilibrado.
Veja-se ainda, a marginar a estrada principal, belos exemplares de carvalho-cerquinho,
freixo, azinheira e sobreiros.
Turismo Rural
A recuperação do património construído
assume diversas formas, uma das quais é
a reutilização para Alojamento turístico, de
que a presente casa localizada em Casal Farto,
é um exemplo concreto, entre outros. O
Turismo Rural é, pois, uma oportunidade de
conhecer este Parque Natural em pleno contacto com o que há de mais genuíno nesta
região.

Trilho

Chaminé tradicional

Bairro / Casal Farto

Cisternas
A grande permeabilidade do calcário, determinou que a água, constituísse desde sempre,
um factor limitante à ocupação desta região.
As formas de recolha e armazenamento, assumem assim nesta área, tipologias diversificadas em que a pedra, matéria-prima por excelência, está sempre presente, seja no aproveitamento das cavidades naturais ou artificialmente construídas. Para manter a água
limpa, os reservatórios eram protegidos através de pequenas construções quadrangulares
ou circulares, cujas coberturas são frequentemente de duas águas e tronco-cónicas, como
é o caso que se observa. Desviando para a
direita cerca de 100 metros, poderá ainda
visitar um outro núcleo de cisternas bastante
invulgar, conhecidas como as do Capucho,
devido à forma da sua cobertura. Estas cisternas, recuperadas no âmbito do programa
da Qualificação de Aglomerados Rurais do
PNSAC, apesar de privadas, conforme data
da última escritura de 1922, eram utilizadas
no Verão como local privilegiado de recreio
balnear.

35

Percursos Pedestres

36

Ponto de partida
Extracto das Cartas Militares 1:25 000
fls. 327 e 328 do IGeoE

SERRA DA LUA
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre, circular
extensão aprox: 6 km
duração aprox: 3 h
ponto de partida: Parque de Campismo
Rural, do Arrimal
ponto de chegada: Parque de Campismo
Rural, do Arrimal
tipo de piso: caminhos de pé posto, carreteiros e troço alcatroado

Escultura na Serra da Lua

grau de dificuldade: baixo
enquadramento: Serra do Candeeiros,
desenvolvendo-se para nascente, próximo da
povoação de Arrimal, ao longo da Serra da
Lua.
principais acessos: E.N.1 por Vale de
Ventos, E.N.362 - Porto de Mós-Alcanede,
pela Mendiga e E.M. Rio-Maior-Porto de
Mós, passando por Alcobertas, Casais Monizes, Casal de Vale de Ventos, Arrimal.

Chousos

infraestruturas: Parque de Campismo Rural,
cafés, restaurantes, mini-mercado, telefone,
Posto Médico (Arrimal).
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Lagoa pequena

Agricultura tradicional
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Na vertente Este da Serra dos Candeeiros, o
Percurso Pedestre da Serra da Lua torna-se
interessante, também, pela presença de uma
intervenção escultórica em forma de espiral,
inscrita na encosta poente da referida serra.
Realizada aquando do Concurso de Escultura integrado na 1ª Semana da Pedra, actividade promovida pelo Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros e realizada no
Concelho de Porto de Mós, em 1988.
Da presença de água na Lagoa Pequena do
Arrimal até à semi-desértica cumeada seca da
Serra da Lua, as plantas marcam a sua presença mantendo precisamente uma obediência evidente à disponibilidade de água.
Nas épocas do ano sem precipitação, é possível observar um manto verde, composto por
milhões de exemplares de lentilha-de-água, a
cobrir o espelho de água da Lagoa, sinal da
presença excessiva de matéria orgânica nestas
águas. Nas margens, a tábua (Typha latifolia) evidencia-se pelo porte e pelo aspecto
de charuto das suas inflorescências, de todo
um conjunto de plantas características de
zonas húmidas. A rã-verde, a salamandrados-poços, a cobra-d’água-viperina, a galinha-de-água e o mergulhão-pequeno são as
espécies mais comuns nas lagoas.
Os campos agrícolas por onde passa o percurso pedestre eram outrora, ocupados por
um carvalhal do qual resta uma tira na base
da Serra da Lua. Merece destaque a presença
de duas diferentes espécies de carvalho: o
carvalho-negral e o carvalho-cerquinho.
Esta zona mista de carvalhal, olival abandonado e matagal possui uma diversidade de
avifauna onde se destaca o torcicolo, o papa-

figos, o chapim-azul, a toutinegra-de-barrete-preto, o pisco-de-peito-ruivo, a felosacomum, a trepadeira-comum, o tentilhão, a
tordoveia, o gaio, o pica-pau-verde e a carriça.
O coberto vegetal que domina a encosta e
a cumeada da serra é consequência do uso
intenso a que o solo tem estado sujeito nestas
paragens: arranque do mato, queimadas e
pastoreio. O que permanece é uma comunidade vegetal dominada por matos baixos,
organizados esparsamente, e acompanhados
por diversidade considerável de herbáceas
das quais destacamos as orquídeas.
Aqui é o reino da gralha-de-bico-vermelho,
da laverca, da estringerna, do cartaxo, da
perdiz, do pintarroxo e da carriça-do-mato.
Esta zona é ainda importante como território de caça para algumas espécies de aves de
rapina, como a águia-cobreira, a águia-de-asaredonda e o peneireiro-de-dorso-malhado.

Cobra-de-água-viperina

Paisagem

Serra da Lua

ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE
Lagoa Pequena do Arrimal
Esta lagoa, e a lagoa grande, (a cerca de 200m
para NO), constituem formas naturais de
armazenamento das águas pluviais; pequenas depressões cujos fundos se encontram
impermeabilizados com argilas e outros sedimentos. Tradicionalmente utilizadas pelas
populações do Arrimal, Arrabal, Mendiga e
Alqueidão para bebedouros do gado bovino,
rega e usos domésticos, constituem pequenos oásis neste reino da pedra.
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Poços
Os poços, em volta das lagoas e ao longo da
rua principal, são belos exemplares arquitectónicos construídos em calcário dos quais se
desconhece a idade, e donde não há muito
tempo se retirava água para uso doméstico.

Carvalhal

Ranúnculo

Casas de apoio à agricultura e pastorícia
Numa área onde a existência de solo agrícola
se encontra confinada às depressões e o relevo
determina pequenas propriedades delimitadas por muros de pedra solta - os chousos,
a existência de pequenas construções em
pedra, dentro da propriedade, muitas vezes
apenas com uma só abertura, permitem a
arrecadação de alguns utensílios agrícolas e
simultaneamente o abrigo de alguns animais
de pequeno porte, nomeadamente as ovelhas.
Dolina
Outra das formas cársicas características
destas paisagens são as dolinas: depressões
de forma grosseiramente circular e de fundo
preenchido por sedimentos, podendo ou não
estar associadas a algares.
Muitas vezes são pequenas depressões rodeadas de muros de pedra solta onde se pratica
uma agricultura de subsistência.
Curiosidades
Conta a história que “Na Serra da Lua existia um único ponto de onde eram observáveis as torres de três igrejas: de Serro Ventoso, da Mendiga e de Monsanto. Segundo
a lenda, quando em noites de lua cheia se
coloca no local um cincaimão (*), materializado por corda ou cordel de trovisco ou alfavaca, de modo que três pontas consecutivas
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Parque de Campismo do Arrimal

Águia-de-asa-redonda

Serra da Lua

daquele símbolo apontem para as três torres,
um cabrito de oiro vem aí repousar no seu
abrigo subterrâneo. A chegada deste é precedida de uma brisa forte e de curta duração.
Se o cincaimão estiver correctamente montado e as pessoas se não assustarem, o cabrito
não dá pela sua presença e, saltando exactamente para o centro do símbolo, some-se
para o seu abrigo.
Da tradição oral recolhe-se ter havido já
várias tentativas para o apanhar, todas elas
falhadas. Quem algum dia o tentou, sempre
foi detectado pelo cabrito, o qual o desmemoriou para que ninguém saiba do seu paradeiro exacto. Daí, o dizer-se que quem lá
foi soube o caminho da ida mas não o do
regresso.” (in “Porto de Mós e seu termo”,
António Martins Cacela, 1977).

(*) Cincaimão , signo de Saimão ou Símbolo de
Salmão, é uma forma geométrica sob a forma de uma
estrela de cinco pontas e foi largamente utilizado
em práticas mágicas e em crendices condensadas no
Grande Livro de S. Cipriano.
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Ponto de partida
Extracto da Carta Militar 1:25 000 fl. 317 do IGeoE

ARCO DA MEMÓRIA
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre, circular
extensão aprox.: 7 Km.
duração aprox.: 3 h
ponto de partida: Parque de Campismo
Rural, do Arrimal.
ponto de chegada: Parque de Campismo
Rural, do Arrimal.
tipo de piso: caminhos de terra batida, carreteiros e troços alcatroados
grau de dificuldade: baixo
enquadramento: Serra dos Candeeiros,
desenvolvendo-se para poente da povoação
do Arrimal.
principais acessos: E.N.1 por Vale de
Ventos, E.N. 362 - Porto de Mós-Alcanede,
pela Mendiga e E.M. Rio Maior-Porto de
Mós, passando por Alcobertas, Casais Monizes, Casal de Vale de Ventos, Arrimal.

Arco da Memória

infraestruturas: Parque de Campismo Rural,
cafés, restaurantes, mini-mercado (Arrimal),
telefone e posto médico.
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Vista para a Serra da Lua

Mergulhão-pequeno (cria)
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Este percurso situa-se em redor da povoação
de Arrimal onde uma grande diversidade de
aspectos pode ser observada. O bosque - de
carvalho-cerquinho e carvalho-negral Quercus pyrenaica (este último, uma relíquia de
tempos remotos em que o clima da serra era
mais frio) - os matos, a agricultura, os pontos
de água, a arquitectura tradicional, o relevo e a
compartimentação da paisagem, entre outros,
são alguns dos atractivos deste percurso que
culmina no Arco da Memória, importante
marco divisório das terras atribuidas por D.
Afonso Henriques aos Monges de Cister, conforme reza a história. A diversidade e por vezes
sobreposição de biótopos presentes ao longo
deste percurso permitem a ocorrência e eventualmente a observação, de grande número de
espécies da fauna. Nas Lagoas do Arrimal a
presença de água durante todo o ano proporciona um habitat privilegiado para os
anfíbios, sendo possível observar a rã-verde e
a salamandra-dos-poços. Do mesmo modo,
é possível encontrar exemplares de cobrad’água-viperina§ e algumas aves características das zonas húmidas, nomeadamente a galinha-de-água e o mergulhão-pequeno.
Os campos agrícolas criam condições para a
ocorrência de anfíbios, como o sapo-comum
e a salamandra-comum; de répteis, em especial a lagartixa-comum; de aves, com destaque para o mocho-galego, a poupa, a andorinha-das-chaminés, a alvéola-branca, o pardalmontês, o pintassilgo e o trigueirão; e ainda
para alguns mamíferos, entre eles, o ouriçocacheiro, a toupeira, o musaranho e o ratodo-campo.

Nos bosques de carvalho-cerquinho poderão
ocorrer exemplares de cobra-de-escada e de
cobra-de-ferradura, de doninha e de geneto,
para além de uma diversidade de aves de que
destacamos o gavião, o pica-pau-verde, o torcicolo, o pisco-de-peito-ruivo, a toutinegrade-barrete-preto, a felosa-comum, o chapimazul e o gaio. Os matos que ladeiam alguns
pontos do percurso constituem habitat de
alguns répteis, como o sardão, a lagartixa-domato e a cobra-rateira; de aves, tal como a
perdiz, o cuco, a toutinegra-de-cabeça-preta e
o pintarrôxo; ou ainda de mamíferos, como
o coelho e a raposa. Em zonas de vegetação
rasteira de altitude, onde domina o alecrim e
a pimenteira, podem ser observadas espécies
de aves menos comuns como a estringerna, a
laverca, a petinha-dos-campos e a notável gralha-de-bico-vermelho. Podem ainda ser observados alguns répteis, como é o caso da
cobra-de-pernas-tridáctila.

Gavião

Carvalhal

Arco da Memória

ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE
Lagoa pequena do Arrimal
Esta lagoa, e a lagoa grande (a cerca de
200m para NO) constituem formas naturais de armazenamento das águas pluviais.
São pequenas depressões cujos fundos se
encontram impermeabilizados com argilas e
outros sedimentos. Tradicionalmente utilizadas pelas populações do Arrimal, Arrabal,
Mendiga e Alqueidão, para bebedouros do
gado bovino, rega e usos domésticos, constituem pequenos oásis neste reino da pedra.
O facto de armazenarem água durante praticamente todo o ano, torna-as sem dúvida
importantes para os anfíbios, já que estes
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Lagoa Grande do Arrimal

dependem de zonas com água para o seu
desenvolvimento larvar. Os poços, em volta
das lagoas e ao longo da rua principal da
povoação do Arrimal, são belos exemplares
arquitectónicos construídos em calcário, dos
quais se desconhece a idade, que testemunham a presença da água em lençóis freáticos mais próximos da superfície, noutros
tempos.
Cruzeiro
Construído em calcário, de formas rectilíneas,
este cruzeiro é um dos muitos exemplares
que se podem encontrar quando se percorre a
Serra dos Candeeiros, nomeadamente no cruzamento que se segue à Lagoa Grande, no
sentido norte e no largo junto à estrada no
Alqueidão do Arrimal.

Moinhos

Carvalho-negral
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Moinhos
Pontos notáveis na paisagem de relevo vigoroso e agreste, os moinhos de vento pontuam
as cumeadas, expostos aos ventos nordeste.
Abandonados na sua maioria, alguns estão a
ser recuperados pelos proprietários de forma
a simbolicamente cumprirem a sua função,
e constituindo em simultâneo uma forma de
mostrar ao homem dos nossos dias o engenho
de outros tempos.
Arco da Memória
Na encosta sudoeste do Cabeço Gordo, praticamente coincidente com os limites administrativos que separam os Concelhos de
Porto de Mós e de Alcobaça, o Arco da
Memória constitui, ainda hoje, uma referência importante para as populações e um
ponto notável na paisagem serrana. Segundo
inscrições no colo da cimalha, hoje desaparecidas, foi mandado erguer por D. Afonso

Henriques em cumprimento do voto de
fundar um convento aos Bernardos, aos
quais doaria todas as terras que se avistassem
daquele local até ao mar.
Vale Grande
Nome pelo qual é conhecido este belo vale
bastante encaixado e que se desenvolve para
oeste. Este local, coberto em quase toda a
sua extensão por matos de porte variável,
torna-se um local privilegiado para algumas
aves de rapina caçarem, tais como o peneireiro-vulgar e a águia-de-asa-redonda. Aqui,
e devido à fraca perturbação humana, já têm
sido observadas raposas a caçar em pleno
dia.
Capela do Arrabal

Arco da Memória

Pedreira de Laje
Na pedreira que confina com o percurso,
extrai-se calcário em bruto que, depois de
escassilhado manualmente, é transformado
em lajes de pequena dimensão utilizadas
na construção de muros e pavimentos. Um
pouco mais adiante, entre o percurso e os
muros de pedra, uma antiga pedreira de laje
foi recuperada pelo explorador, permitindo
à vegetação espontânea a colonização dessa
área e a sua progressiva recuperação paisagística. Aqui se percebem os passos evolutivos
desta actividade, em que a recuperação paisagística é obrigatória, proporcionando novas
paisagens que permitam a fixação de novos
ecossistemas.
Capela do Arrabal
Actualmente Arrabal, este lugar foi primeiro
designado por Arrimal de Cima, onde se
encontra uma capela de invocação a S. João
Baptista, com festa anual a 24 de Junho.
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Ponto de partida
Extracto das Cartas Militares 1:25 000
fls. 318 e 328 do IGeoE

LAPA DOS POCILGÕES
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre, circular
extensão aprox: 3 Km
duração aprox: 1h 30m
ponto de partida: Cabeço das Pombas
(junto ao café)
ponto de chegada: Cabeço das Pombas
(junto ao café)
tipo de piso: caminhos de pé posto, carreteiros e troços de estrada de terra batida/
alcatroada

Lapa dos Pocilgões

grau de dificuldade: baixo
enquadramento: Planalto de Santo António.
principais acessos: Estrada que liga Amiais
de Cima a Porto de Mós, passando por S.
Bento e Serro Ventoso, direcção do Cabeço
das Pombas.
infraestruturas: café (Cabeço das Pombas)
BREVE DESCRIÇÃO
Iniciando a rota junto ao café do Cabeço
das Pombas, passa-se junto a um Lagar de
Azeite e logo a seguir curva-se à esquerda por
um trilho que nos conduzirá alternadamente
por paisagens modeladas pela natureza e pela
mão do homem.

Eira
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Arquitectura tradicional

Campo de Lapiás

A Lapa dos Pocilgões, de acesso fácil e disposição horizontal, permite ao visitante aproximar-se com algum cuidado da boca do algar,
camuflada com hera, figueiras e folhados.
É sempre a variação da intensidade e permanência ou ausência da actividade do Homem
no território que serve de pista para a compreensão do mosaico vegetal neste Parque
Natural. Ao longo deste percurso, essa diferenciação marca substancialmente a paisagem. Vêem-se olivais com pastagens, onde o
estrato herbáceo foi substancialmente melhorado para alimentação do gado bovino, actividade compatibilizada com a exploração do
olival pela execução de podas que mantêm as
árvores longe do alcance dos animais. Noutras áreas, o olival com matos rasteiros, onde
ainda são efectuados alguns cuidados culturais, ainda mantém as suas potencialidades
produtivas e um possível uso como local
de pastoreio de gado caprino. Esses olivais
apresentam uma interessante diversidade florística marcada pela presença de algumas
orquídeas. Nalguns locais foi mantida a vegetação original: núcleos de carvalho-cerquinho acompanhados de arbustos de grande
porte, como o medronheiro, o folhado, o
aderno e o carrasco.
ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE
Lagar de azeite
A cultura do olival e a produção de azeite
foram durante muitos anos uma das fontes
de rendimento das populações da Serra. Este
lagar tradicional de azeite é um exemplo
representativo da tradição serrana.
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Lapa dos Pocilgões
Lapa é o termo popular posteriormente
adoptado pela linguagem técnica e cientifica, para designar aberturas à superfície que
comunicam com cavidades de desenvolvimento horizontal, de tipologia variada.
Trata-se de fenómenos típicos dos calcários,
frequentemente associados a antigas estruturas de escoamento subterrâneo de água,
muitas das quais usadas pelo homem desde
a pré-história como habitação, abrigo e local
de sepultura dos seus mortos.
Por questões ambientais e de segurança é
totalmente desaconselhada a visita ao seu
interior.

Orquídea

Pombo-torcaz

Lapa dos Pocilgões

Campo de Lapiás
Termo utilizado para designar a superfície
modelada com formas de carsificação - os
Lapiás. Os lapiás podem apresentar várias
formas e dimensões, sendo que o termo
“mega-lapiás” engloba formas variadas cuja
característica comum reside nas suas dimensões superiores ao normal.

Conjunto arquitectónico
de Cabeço das Pombas
Antigo núcleo da povoação de Cabeço das
Pombas, no qual se podem observar tipologias de construção que denotam a forte
componente pastoril nesta região, nomeadamente a existência da “loja” , dependência
no piso térreo onde os animais dormiam.
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Ponto de partida
Extracto da Carta Militar 1:25 000 fl. 318 do IGeoE
Troço comum ao P. Pedestre Lapa dos Pocilgões

S. BENTO
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre, linear, com 2
variantes
extensão aprox: 9 Km
duração aprox: 5 h

Muros de pedra

ponto de partida: cerca de 800 m para oeste,
a partir do Café do Cabeço das Pombas
ponto de chegada: cruzamento com a
estrada de Amiais de Cima / Serro Ventoso,
a Norte do Casal de Santo António (antiga
Azelha)
tipo de piso: caminhos de pé posto, carreteiros e troços de estrada de terra batida/
alcatroada
grau de dificuldade: médio
enquadramento: Planalto de Santo António, Serra de S. Bento
principais acessos: Estrada que liga Amiais
de Cima a Porto de Mós, passando por S.
Bento e Serro Ventoso
infraestruturas: Café, telefone (Cabeço das
Pombas)

Trilho
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BREVE DESCRIÇÃO

Feto

Trilho

Cumeada
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Em pleno coração do Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros, o percurso
pedestre de São Bento, percorre o Planalto
de Santo António, atravessando no sentido
Sul/Norte a Serra de S. Bento.
Trata-se de um percurso linear (o ponto de
partida e de chegada não são coincidentes)
que poderá ser desdobrado em três percursos de diferentes extensões, com ligação à
estrada de S. Bento.
É um percurso particularmente rico e interessante do ponto de vista geomorfológico,
permitindo a observação de uma grande
diversidade de estruturas características do
carso típico, como são os campos de lapiás e
as dolinas. Outra curiosidade deste traçado
prende-se com a possibilidade de observar
várias cavidades de desenvolvimento vertical
– os algares. Termo de origem árabe – gar
significa cratera. São vários os que se abrem
ao visitante ao longo do percurso. Já próximo
do vértice geodésico dos Alecrineiros (541
m de altitude), abre-se o Algar das Bocas
Largas e finalmente embutido na dolina de
Cós Carvalhos, com perto de 60 metros de
profundidade, outro se abre com o mesmo
nome. São também interessantes as micro
formas de dissolução bem representadas nos
diferentes lapiás do percurso.
Seguindo a rota para Norte, por entre matos
altos e densos, relevos esbranquiçados pontuam as cumeadas; para nascente o horizonte abre-se de repente e prolonga-se pela
bacia terciária do Tejo. Em termos de vegetação, o aproveitamento do solo depositado no
fundo das dolinas determinou as alterações
na paisagem observáveis ao longo do per-

curso, quer pela introdução de espécies arbóreas, como o eucalipto e o pinheiro bravo,
quer pela coexistência de cordões de vegetação espontânea composta por carvalho-cerquinho, folhado, aderno e aroeira, com as
culturas agrícolas praticadas nesses locais.
Seguindo o trilho por entre os “chousos”
- os muros de pedra solta - principais responsáveis pela compartimentação labiríntica
da paisagem, torna-se fácil perdermo-nos no
emaranhado de caminhos, se não seguirmos
com atenção as marcas vermelhas e amarelas,
que nos indicam o caminho a seguir. Próximo de Covas, afundamo-nos em pequenas
depressões de formas mais ou menos circulares, delimitadas por chousos, na sua maioria dolinas, de fundo verde atapetado, donde
sobressaem penedos fantásticos, encimados
por coroas de heras, mais parecendo cogumelos gigantes - os mega-lapiás. Depois de
passar o casal de Santo António percorremos
a parte final do percurso por entre matos e
manchas de eucaliptal e carvalhal, que escondem campos de verdadeiras esculturas em
pedra produzidas pela natureza.

Dolina

Mega-lapiás em Covas

Montado de Sobro
O sobreiro é uma árvore autóctone que
por motivos económicos é muito protegida
pelas populações, ocorre, como aqui,
associada a zonas agrícolas de solos com
alguma profundidade. É provável que ocupe
mesmo locais onde antigamente existiram
carvalhos.Embora se trate de uma planta calcífuga (intolerante ao cálcio), encontra entre
os calcários alguns solos vermelhos que não
possuem cálcio assimilável.

S. Bento

ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE
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Gralha-de-bico-vermelho

Algar da Bajanca e Algar do Cofelo
O Algar da Bajanca e o seu vizinho próximo
Algar do Cofelo, respectivamente com 35
e 50 metros de profundidade, morfologicamente diferentes, resultaram de diferentes
evoluções. O primeiro alberga variadas espécies da fauna com hábitos cavernícolas e
rupícolas, tendo sido em tempos, importante dormitório da gralha-de-bico-vermelho. Actualmente é utilizado como algar
escola.
Campos de Lapiás
Termo utilizado para designar a superfície
modelada com formas de carsificação - os
lapiás. Os lapiás podem apresentar várias
formas e dimensões, sendo que o termo
“mega-lapiás” engloba formas variadas cuja
característica comum reside nas suas dimensões superiores ao normal.

Anémona

Campo de lapiás
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Algar das Bocas Largas
Os algares são fenómenos resultantes da
erosão, típicos dos calcários e semelhantes a
poços ou aberturas à superfície que comunicam com cavidades de desenvolvimento vertical, que neste caso atinge uma profundidade de 12 metros. A aproximação a estas
estruturas deverá ser feita com a máxima
cautela, e é de todo desaconselhada a sua
visita sem o devido enquadramento técnico.
Lapiás na dolina de Cós Carvalhos
O termo lapiás designa formas resultantes da
dissolução que cinzela os blocos de rochas
cársicas que afloram ou estão cobertas por
uma camada de solo. Os lapiás podem apresentar desde formas simples a complexas.

Estas estruturas constituem uma constante
do percurso, de onde se evidencia os lapiás
dos Cós Carvalhos, embutidos numa dolina
de grandes dimensões.
Chousos defensivos
Os chousos (muros de pedra solta), principais responsáveis pela compartimentação
labiríntica da paisagem, aparecem em determinada altura coroados de lajes apontadas
para o exterior, o que de acordo com testemunhos antigos constituía uma forma de
defesa contra os ataques dos lobos.
Covas (Mega-lapiás)
Próximo da povoação de Covas, o trilho
afunda-se em pequenas depressões de forma
mais ou menos circular, na sua maioria dolinas, delimitadas por muros de pedra, com
o solo coberto por um prado verde donde
sobressaem penedos fantásticos, os megalapiás, encimados por vezes com coroas de
hera.

Lapiás de Cós Carvalhos

Arquitectura tradicional (Azelha)
O Casal de Santo António, antigamente
conhecido pelo nome de Azelha, constitui
o último núcleo habitacional desta rota, e
onde é possível encontrar alguns exemplares
curiosos da arquitectura tradicional em pedra
(casas, eiras e cisternas).

Casa tradicional
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Ponto de partida
Extracto da Carta Militar 1:25 000 fl. 318 do IGeoE

CASTELEJO
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre, circular
extensão aprox: 15 Km
duração aprox: 7 h
ponto de partida: Polo de Animação Centro de Actividades de Ar Livre de Alvados
ponto de chegada: Polo de Animação Centro de Actividades de Ar Livre de Alvados
tipo de piso: caminhos de pé posto, carreteiros e estrada de terra batida/alcatroada

Depressão de Alvados

grau de dificuldade: médio
enquadramento: Planalto de Santo António, abrangendo três formas geomorfológicas notáveis, a depressão de Alvados, o Castelejo e a Fórnea
Carvalhal

principais acessos: Estrada que liga Porto
de Mós a Mira de Aire
infraestruturas: Centro de Actividades de
Ar Livre, Café, Loja de Artesanato, Parque
de Merendas e Restaurante (Alvados)

Dolina
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BREVE DESCRIÇÃO
O Percurso Pedestre do Castelejo percorre a
parte norte do Planalto de Santo António,
uma unidade geomorfológica perfeitamente
individualizada, limitada a oeste e na direcção NNE pela falha da Mendiga e no sentido NO-SE pelas falhas de Alvados /Mira
de Aire, sendo uma zona de grande interesse
natural, pela variedade de coberto vegetal
e pelos diferentes aspectos geomorfológicos
que apresenta.

Encosta do Castelejo

A grande riqueza de biótopos - matos, escarpas, olival, zona urbana, carvalhal - permite
a existência de uma avifauna diversificada
onde salientamos o falcão-tagarote, a codorniz, o papa-figos e o tentilhão.
A depressão de Alvados, na qual se desenvolve a povoação com o mesmo nome, é
uma zona agrícola de sequeiro, onde o olival
tradicional se impõe. Criada entre 1555 e
1559 a freguesia de Alvados produzia há 50
anos atrás cerca de 200 mil litros de azeite
por ano.

Chasco-ruivo

Olival
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A Costa de Alvados é uma vigorosa escarpa
de falha com desníveis que atingem 300
metros em relação ao fundo plano da depressão de Alvados. Apresenta uma forma bastante rectilínea apenas interrompida junto
à sua extremidade NO pela entrada para a
Fórnea. Nesta zona pode observar-se uma
avifauna essencialmente ligada a zonas rochosas como a gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax), o peneireiro-de-dorsomalhado (Falco tinnunculus) ou o chascoruivo (Oenanthe hispanica).

A depressão de Alvados originou-se devido
à tectónica, pelo abatimento de terrenos
através de grandes falhas. Formou-se, deste
modo, uma área de depressão definida em
relação a dois grandes compartimentos elevados: à esquerda, o Planalto de Santo António, com o qual contacta através da imponente Costa de Alvados; à direita, o Planalto
de S. Mamede, com o qual contacta através
de uma escarpa de falha de menor importância geomorfológica, a Pena da Falsa. Aqui
nidificam algumas aves de rapina, como o
peneireiro-de-dorso-malhado e a coruja-dastorres.
ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE

Polo de Animação de Alvados

Pena da Falsa

Lagoa de Alvados
O Parque de Merendas junto à lagoa constitui uma paragem obrigatória para a observação de toda a paisagem envolvente, antes de
iniciar a subida íngreme da Costa de Alvados. Esta pequena lagoa constitui um importante ponto de água para os usos agrícolas e
para a fauna selvagem.

Castelejo

Polo de Animação de Alvados
O Centro de Actividades de Ar Livre de
Alvados, constitui uma estrutura de apoio
ao desenvolvimento de actividades desportivas, vocacionadas para o contacto permanente com a natureza, proporcionado pela
excelente ”instalação desportiva natural de ar
livre” que é a depressão de Alvados.
Passeios pedestres, bicicletas de montanha,
parapente, espeleologia, orientação ou simplesmente marcha são actividades que poderá
iniciar ou desenvolver a partir deste centro
de lazer.
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Costa de Alvados
A subida íngreme até ao cimo da escarpa da
Costa de Alvados, possibilita uma vista inigualável de toda a paisagem circundante.

Lagoa de Alvados

Vale da Canada

Chainça e Covões Largos
Chegados ao topo da subida, a paisagem
muda por completo, passando os muros de
pedra solta que delimitam as áreas de pastagem a dominar a paisagem. Chainça, e
um pouco mais à frente Covões Largos, são
dois pequenos aglomerados de características marcadamente serranas, implantados em
pequenas depressões ou dolinas - os covões
na toponímia popular, formas cársicas resultantes da dissolução das rochas calcáricas
pela acção da água.
Vale da Canada
Depois de atravessar a zona de planalto inicia-se a descida do Patelo, pelo Vale da
Canada. Ao fundo, a imponente silhueta do
Castelejo, uma das maiores e mais importantes escarpas de falha do Maciço Calcário, não
só em termos geomorfológicos, mas também
do ponto de vista faunístico e paisagístico.
Carvalhal do Orçário
Ao longo do percurso podem ser observados alguns núcleos importantes de carvalhal
- Quercus faginea, nomeadamente o carvalhal de Orçário, na descida para Alvados.
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Alvados
Na povoação de Alvados vale a pena uma
visita ao artesanato local e uma observação
atenta de alguns belos exemplares de arquitectura tradicional, recentemente recuperados.

Castelejo

Covões Largos

Chainça
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Ponto de partida
Extracto da Carta Militar 1:25 000 fl. 318 do IGeoE

FÓRNEA
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre, linear
extensão aprox: 2 Km
duração aprox: 1 h
ponto de partida: junto ao Café da Bica
(Alcaria)
ponto de chegada: junto ao café da Bica
(Alcaria)
tipo de piso: caminhos de pé posto
grau de dificuldade: baixo

Fórnea

enquadramento: Planalto de Santo António, abrangendo três formas geomorfológicas notáveis, a depressão de Alvados, o Castelejo e a Fórnea
principais acessos: Estrada que liga Porto
de Mós a Alvados.

Cascalheiras

infraestruturas: Café (Alcaria)
BREVE DESCRIÇÃO
O Maciço Calcário, cuja formação se iniciou
há cerca de 200 milhões de anos, é essencialmente constituído por rochas carbonatadas
de origem marinha. De facto, no decorrer do
período Jurássico, verificou-se uma importante transgressão em que o oceano em movimento, invadiu os terrenos então emersos,
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Verdilhão

Dente-de-leão
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originando os depósitos espessos que hoje
constituem o Maciço Calcário.
O trilho proposto aos visitantes desenvolve-se
em terrenos que abrangem formações do
Jurássico Médio e Inferior, permitindo a
observação de alguns tipos de rochas constitutivas do subsolo da região e uma estrutura
geológica única no país, uma das melhores
conservadas da Europa, a Fórnea.
Ao longo do percurso, são possíveis de observar diferenças significativas na vegetação,
fundamentalmente relacionadas com alterações microclimáticas e da natureza do solo.
Em toda a costa predominam matos baixos,
compostos maioritariamente pela roselha
(Cistus albidus), alecrim (Rosmarinus officinalis) e de quando em quando um ou outro
pilriteiro (Crataegus monogyna).
Bem lá ao fundo, nas margens do leito sazonal da ribeira da Fórnea, algumas figueiras
(Ficus sp.) atingem grandes dimensões, tal
como grandes pilriteiros, loureiros (Laurus
nobilis) e medronheiros (Arbutus unedo). É
também aí que se encontram dois exemplares preciosos de uma árvore já rara em Portugal: a zelha (Acer monspessulanus), espécie
de folhagem verde-amarelado, caduca, característica da vegetação mediterrânica.
Nos terrenos agrícolas com olival ocorre
com certa abundância uma planta aromática
e condimentar de uso tradicional na cozinha alentejana: o poejo (Mentha pulegium),
planta rasteira com pequenas folhas de um
verde claro e inflorescências azuis.
Pelas suas características ecológicas, a Fórnea,
possibilita a existência de uma grande variedade de habitats permitindo a ocorrência de
diversas espécies faunísticas.

Entre os Répteis destaca-se a cobra-deescada, a cobra-de-ferradura, a cobra-rateira,
o sardão e a lagartixa-do-mato. Nas Aves
podemos observar o peneireiro-de-dorsomalhado, a águia-cobreira, a águia-de-asaredonda, o cartaxo, o tentilhão-comum, a
toutinegra-real, o verdilhão, a milheiriça, a
perdiz, a rola e a escrevedeira-de-gargantapreta. No grupo dos mamíferos poderão
ocorrer a raposa, a doninha, o texugo e o
ouriço-cacheiro.

Ouriço-cacheiro

ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE

Captação de água

Fórnea

Ribeira da Fórnea
Ribeira temporária alimentada pelas exsurgências da vertente da fórnea, com um caudal
de água considerável durante o inverno e
completamente seca nos meses de verão.
A estrutura de cimento existente no início
do percurso, é um dos 17 aparelhos instalados nas várias nascentes para avaliação dos
recursos hídricos do Maciço Calcário Estremenho; trata-se de um descarregador misto
SIPOLETTI /RECTANGULAR para medir
caudais em litros por segundo. No interior
da caixa metálica está um limnígrafo, que
regista em gráfico a altura do caudal e a respectiva hora.
Conglomerados
No leito do Ribeiro da Fórnea observam-se
grandes blocos calcários de cor esbranquiçada com uma estrutura peculiar. Trata-se de
um tipo particular de rochas sedimentares, os
conglomerados, constituídos por fragmentos
de rocha ou clastos, mais ou menos arredondados e ligados entre si por um cimento car-
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bonatado. O arredondamento dos clastos é
sinal de transporte geralmente longo.
Nalguns blocos, calcários orgânicos, também
denominados recifais, pode observar-se a
acumulação de estruturas pouco nítidas de
restos de animais marinhos.
Cascata /cascalheiras
Os depósitos de crioclastos e escombreiras
de gravidade são comuns em toda a Fórnea,
mas particularmente espectaculares na vertentes SO e NO. São contemporâneos de
um clima frio marcados pela actuação do
gelo aqui presente durante os períodos frios
do quaternário.
Estratos

Narcisos
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Fórnea
Trata-se de uma magnífica estrutura em anfiteatro com cerca de 500m de diâmetro e
250m de altura, corresponde à cabeceira
encaixada do Ribeiro da Fórnea escavado
em calcários margosos e margas do Jurássico
Inferior a que se sobrepõe os calcários do
Jurássico Médio.
Cova da Velha
Nas vertentes da Fórnea, situam-se várias
exsurgências temporárias de caudal diminuto. A mais importante brota de uma cavidade penetrável, a Cova da Velha. Esta nascente vai alimentar o Ribeiro da Fórnea,
afluente do rio Alcaide e sub-afluente do
rio Lena. O acesso a esta cavidade apresenta
alguma dificuldade em termos de piso instável, pelo que se aconselha algum cuidado
acrescido.

Fórnea

Leito da ribeira

Fórnea
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Percurso Pedestre
CORREDOURA
Falta texto

70

Ponto de partida
Extracto das Cartas Militares 1:25 000
fls. 308 e 318 do IGeoE

Corredoura
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: circular
ponto de partida: Campo de Futebol da
Bezerra
Antigo troço de caminho de ferro

ponto de chegada: Campo de Futebol da
Bezerra
extensão aprox: 12 Km
duração aproximada: 6 h
piso: caminhos de pé posto, carreteiros e
troço alcatroado
grau de dificuldade: médio
enquadramento: A Norte da Serra dos Candeeiros, desenvolve-se predominantemente
ao longo de uma antiga linha de caminho de
ferro
principais acessos: Tem como principais
acessos a E.N.1 e a E.N. 362 - Porto de Mós
- Alcanede, por Porto de Mós

Vale de Figueiredo

infraestruturas: Parque de Merendas da
Corredoura
BREVE DESCRIÇÃO
Este Percurso tem início alguns metros depois
do Campo de Futebol da Bezerra e desenvolve-se predominantemente ao longo dos
trilhos da antiga linha de caminho de ferro
que fazia o transporte de carvão das minas
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Paisagem

Roselha-grande
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da Bezerra para Porto de Mós. É um percurso bastante diversificado e representativo
em termos de flora e fauna, e particularmente em termos geomorfológicos.
Pelo facto de se tratar de uma antiga linha de
caminho de ferro, o piso ao longo da linha é
composto por cascalho grosso, o que obriga
a algum cuidado no caminhar.
A primeira metade do percurso desenvolve-se
ao longo da linha superior, durante o qual
o olhar é empurrado inevitavelmente para
o vazio a nascente, até parar nas encostas
do Cabeço dos Carvalhos, Cabeço Gordo e
Cabeço Vedeiro, onde se inscreve a Cisterna
Colectiva de Serro Ventoso - mancha rectilínea esbranquiçada da rocha descarnada e o
rendilhado geométrico dos muros de pedra.
Para poente, encostada ao trilho, a encosta
abrupta da Serra da Pevide, reveste-se de
arbustos onde domina o carrasco, acompanhado por vezes de algumas azinheiras, sargaços e exemplares de roselha-grande com as
suas bonitas e frágeis folhas rosas.
De repente, o cenário muda por completo:
os cortes na rocha para a instalação da linha,
definem a certa altura, corredores sombrios
em cujas paredes se podem observar plantas
especialmente adaptadas a locais sombreados, frinchas na rocha são a pouco e pouco
conquistadas por plantas rupícolas. Alguns
fetos: douradinha e o avencão encontram ali
condições vantajosas para se desenvolverem.
No culminar da linha superior, o Túnel - a
escuridão para chegar de novo à luz do sol.
O horizonte cresce para o mar e mesmo no
topo Norte da Serra dos Candeeiros, os moinhos assinalam a cumeada. Um parque de
merendas, convida a uma pausa antes de iniciar a descida pela linha inferior.

O percurso atravessa uma mancha de carvalho lusitano que desce da meia encosta até
ao vale, com o qual convivem medronheiros
e folhados de grandes dimensões. Rente ao
solo, a pervinca estende tapetes verdes, brilhantes, salpicados de flores lilazes.
No vale, os terrenos agrícolas conquistados
ao carvalhal pelas populações, estão actualmente ocupados com olivais ou pomares
de macieiras. Aqui e ali, junto ao bosque,
surgem novelos de madressilvas em parceria
momentânea com alguns eucaliptos.
Abandonando a linha, segue-se pelo fundo
do vale contornando a imponente Pena Alagada, salpicada de cascalheiras e revestida
pelo magnífico carvalhal, até atingirmos a
linha superior e o ponto de partida.

Carvalhos

Campos agrícolas

ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE

Corredoura

Minas de Carvão da Bezerra
Nesta zona existiu uma importante exploração de carvão, aproveitando níveis linhitosos do Jurássico superior. Este era aplicado à indústria tendo alimentado a Central
Termo-eléctrica de Porto de Mós e as Empresas Cimenteiras da Maceira. Encontram-se
actualmente inactivas, desaconselhando-se a
sua visita, por motivos de segurança.
Caminho-de-Ferro da Bezerra
Após o inicio da exploração do carvão instalou-se esta linha de caminho de ferro (1928),
com um trajecto irregular de forma a vencer
a Serra da Pevide. Foi desmantelada em
1953, ficando unicamente os trilhos que dão
acesso a toda esta vasta paisagem.
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Túnel

Olival

Vale diapírico de
Porto de Mós /Rio Maior
A paisagem ao longo deste percurso é marcada pelo Vale diapírico de Porto de Mós /Rio
Maior, de sedimentos detrítico/evaporíticos
do Hetangiano. Este vale é interrompido
pelas elevações de Pena Alagada e Serro dos
Casais.
Unidades Geomorfológicas
Em certo momento do percurso, consegue-se
observar a confluência de três grandes unidades geomorfológicas: Serra dos Candeeiros (onde nos encontramos), Planalto de S.
Mamede (NE) e Planalto de Santo António
(SE). As depressões que fazem a separação
destas unidades são o vale diapírico entre a
Serra dos Candeeiros e os Planaltos, e o alinhamento tectónico Porto de Mós – Moitas
Venda a separar os Planaltos. O términos do
Planalto de Santo António é cortado pelo
leito do Rio Lena onde estão situadas as suas
nascentes. Na direcção Nordeste do Vale Diapírico destacam-se alguns morros que correspondem a intrusões doleríticas: Morro do
Castelo de Porto de Mós, Morro da Capela
de S. António e Livramento.
Pedreira das Mós
Pedreira de calcários conglomeráticos utilizados antigamente na construção de mós, aproveitando as faces angulosas dos clastos que
os constituem para a moagem dos cereais.
Actualmente é explorada como britadeira.

Serro dos Casais
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Cascalheira
Depósitos de vertente, estabilizados, resultam da erosão das escarpas rochosas. São
geologicamente recentes – quaternário.

Corredoura

Moinhos

Pena alagada
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Ponto de partida
Extracto da Carta Militar 1:25 000 fl. 308 do IGeoE

SERRA GALEGA
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre, circular
extensão aprox: 10 Km
duração aprox: 6 h
ponto de partida: Valicova
ponto de chegada: Valicova
tipo de piso: caminhos de pé posto, carreteiros e estrada de terra batida/alcatroada
grau de dificuldade: médio

Penas da Valicova

enquadramento: Planalto de São Mamede
principais acessos: Estrada de Porto de Mós
ao Alqueidão da Serra
infraestruturas: Café/Mercearia em Casais
dos Vales
BREVE DESCRIÇÃO

Bolota de Carrasco

Na estrada que liga Porto de Mós ao Alqueidão da Serra, volta-se à direita na direcção do
vale, para o início do percurso, numa zona
conhecida por Valicova. Percorre-se o vale
por entre a vegetação composta por carvalhos, pilriteiros, aderno e medronheiro, e
voltando à esquerda, sobe-se alguns degraus
para chegar às lapas, a meia encosta. Retomando o vale por entre um trilho, à direita
surge uma nascente - os Olhos d´Água da
Valicova. Continuando pelo vale, subimos
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Chapim-real

Casais dos Vales
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em direcção à estrada donde é possível avistar para a esquerda, sobre o Vale da Valicova,
as imponentes escarpas que marcam o enrugado relevo, conhecidas por Penas. Cerca de
500 m à frente, há a possibilidade de escolher entre dois troços distintos: pelo vale
- Variante A, ou 50 m mais à frente pela
Variante B – que nos conduzirá até à povoação dos Vales, bastante interessante do ponto
de vista arquitectónico, apesar de praticamente abandonada. As duas alternativas confluem no mesmo ponto, junto a uma pecuária, seguindo depois pelo vale no sentido Sul, por entre olival e “chousos” abandonados, até chegar à estrada de terra batida.
Seguindo pela estrada cerca de 2 Km, inicia-se a subida para a Serra Galega, mas antes
há que fazer uma paragem para observar
a imponente Costa de Alvados e a Fórnea
que se avistam para Poente. Bem no cimo
da Serra Galega, os tomilhais em pequenos
tufos, cobrem praticamente todo o cabeço.
O regresso, faz-se em direcção às Cortinas e
antes de voltar ao ponto de partida, a última
paragem remete-nos para um poço construído em pedra desde tempos imemoriais,
com cerca de 4 metros de profundidade,
que conserva a água todo o ano, criando
com a envolvente do carvalhal, um espaço
muito agradável. Duas características marcantes diferenciam a vegetação ao longo deste
percurso: a exuberância dos bosques de carvalhos, nos vales e na base das encostas, e a
exiguidade dos matagais existentes nas zonas
mais elevadas. Os bosques de carvalho, constituídos por árvores da espécie Quercus faginea ssp. broteroi (carvalho-cerquinho) apresentam aqui bom estado de conservação.
Para além do carvalho-cerquinho, outras espé-

Paisagem

Texugo

Serra Galega

cies estão presentes, frequentemente arbustos
com porte arbóreo: aroeira, aderno, medronheiro e folhado. O sub-bosque dos carvalhais pode ser pobre em plantas, mas entre as
gramíneas que conseguem suportar a ausência de luz aparece uma orquídea de flor
branca característica destes locais, que floresce
de Abril a Julho. Nas zonas mais elevadas,
por exemplo, junto ao marco geodésico da
Pragosa, em alternância com afloramentos
rochosos, desenvolve-se uma vegetação dominada por dois pequenos arbustos aromáticos:
um tomilho, conhecido localmente pelo nome
de pimenteira, e um pólio, este de dimensões
mais reduzidas. O aroma agradável que se
experimenta ao caminhar por estes sítios é da
responsabilidade destas plantas. Outras espécies, em conjunto com a pimenteira e o pólio
– musgos, gramíneas, fetos, narcisos e orquídeas – asseguram uma cobertura completa do
solo salvando-o da erosão e permitindo a evolução da vegetação para comunidades mais
complexas. Nestes espaços podem ser avistados alguns répteis como o sardão, a cobra-depernas-tridáctila ou a víbora-cornuda, mamíferos como o rato-toupeiro e o texugo, e
observadas algumas espécies de aves: a águiacobreira, a laverca, a petinha-dos-campos, a
petinha-dos-prados, a carriça-do-mato. Pelos
vales e montes ao longo do percurso, onde
dominam os bosques e os matos, poderemos
encontrar várias situações que proporcionam
habitat a diversas espécies da nossa fauna.
Nas escarpas são comuns o rabirruivo-preto,
o peneireiro-comum ou a andorinha-dáurica,
enquanto que no interior dos bosques de carvalhos poderão ser observados o gavião, o chapim-real, o chapim-azul, a trepadeira-comum,
a felosa-poliglota e o gaio.
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ALGUNS PONTOS
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Lapas
São reentrâncias naturais de desenvolvimento
horizontal, com aberturas e profundidades
variáveis que se encontram obstruídas por
sedimentos argilosos.
Olhos d´Água da Valicova
Exsurgência ocasional, é um local onde as
águas que se infiltraram no bloco calcário
vêm à superfície, voltando a entrar na circulação superficial.

Lapa

Penas da Valicova
Esta designação faz referência à verticalidade
apresentada pela escarpa, talhada a pique nas
bancadas jurássicas. Repare-se nas diacláses
que facilitam a desagregação.
Casais dos Vales
Povoação serrana praticamente abandonada
de características arquitectónicas interessantes.

Arquitectura tradicional

Vista panorâmica sobre a Fórnea e a Costa
de Alvados
A paisagem imponente que se avista da
encosta da Serra Galega permite observar a
vigorosa escarpa de falha da Costa de Alvados e a Fórnea - uma magnífica estrutura em
forma de anfiteatro com cerca de 500 m de
diâmetro e 250 m de altura.

Tomilho

Tomilhal
Nos matos baixos de altitude, junto do
marco geodésico da Pragosa, 423 m de altitude, na Serra Galega, dominam os arbustos

80

aromáticos como o tomilho ou pimenteira e
o pólio. O odor intenso que se experimenta
nestas paragens, sobretudo no verão, deve-se
à presença destas plantas.
Poço
De regresso, em direcção a Cortinas, encontramos um poço de pedra de tempos imemoráveis, com cerca de 4 metros de profundidade, que conserva água ao longo de todo
o ano.

Casais dos Vales
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Ponto de partida
Extracto da Carta Militar 1:25 000 fl. 308 do IGeoE

ESTRADA ROMANA
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: circular, pedestre, podendo
também ser feito de BTT
extensão aprox: 9 Km
duração aprox: 5 h
ponto de partida: Estrada Romana de
Alqueidão da Serra (Parque de Merendas)
ponto de chegada: Estrada Romana de
Alqueidão da Serra (Parque de Merendas)
tipo de piso: caminhos de pé posto, carreteiros e troços de estrada alcatroada/terra
batida

Estrada Romana

grau de dificuldade: baixo
enquadramento: Planalto de São Mamede,
por entre “Cabeços” e “Covões”
principais acessos: Estrada Municipal de
Porto de Mós ao Alqueidão da Serra
infraestruturas: Polo de Animação da
Estrada Romana, Parque de Merendas, Café,
Restaurante (Alqueidão da Serra)
BREVE DESCRIÇÃO
A nascente da vila de Porto de Mós, em pleno
Planalto de S. Mamede, também conhecido
por Planalto de Fátima, por entre “cabeços”
e “covões”, desenvolve-se o Percurso Pedestre
da Estrada Romana.

Covão da Nicha
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Felosa-poliglota

Cogumelos
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Classificada como Imóvel de Interesse
Público pelo Decreto nº29/90 de 17 de
Julho, a Estrada Romana do Alqueidão da
Serra, constitui um dos valores mais notáveis
do património cultural desta região.
O percurso inicia-se pela Estrada Romana
numa extensão aproximada de 500 metros,
pelo meio do alecrinzal, salpicado de orquídeas (Orchis mascula) até descer à estrada
alcatroada, onde a actividade extractiva marca
presença (britadeira), a par da agricultura
de subsistência. Abandonando a estrada por
entre cabeços de rocha árida e nua e vales férteis, os “covões’”, segundo a toponímia local,
os muros de pedra solta - chousos, compartimentam a paisagem humanizada com as culturas agrícolas de sequeiro.
Inflectindo para um caminho de terra batida
à direita, sobe-se o vale delimitado pelos
“Cabeços” do Sol e da Costa, formas arredondadas de côr esbranquiçada e textura
rugosa que se recortam no céu. Ausentes
de vegetação, devorada pelo fogo em 1995,
mostram agora a sua nudez, visível nas bancadas de rocha calcária, modeladas pelos
agentes erosivos, nomeadamente a água.
Contornando o Cabeço da Costa para nascente, deparamo-nos à nossa esquerda, com
um espaço aberto que se estende pelo vale
fértil, delimitado por uma cortina arbórea o Covão da Nicha.
Por entre cabeços e covões, este percurso
leva-nos a visitar situações variadas: zonas de
matos rasteiros de altitude, intercalados com
campos agrícolas e bosquetes de carvalhos
e pinheiros proporcionam a observação de
uma fauna bastante diversificada.
Nos matos predomina o rouxinol, a felosapoliglota, o cartaxo-comum e a toutinegrade-cabeça-preta. Poderão ainda ser observa-

Relevo cársico

Estrada Romana

dos vestígios de doninhas e genetos. Nos
campos ainda agricultados, para além do
sapo-comum, do sardão e da cobra-deescada, poderão ser vistos o verdilhão, a rola,
o chamariz, a escrevedeira-de-garganta-preta,
a andorinha-das-chaminés e no final do dia
o mocho-galego.
Numa região onde a água escasseia à superfície, qualquer ponto de água, por mais insignificante que pareça aos olhos do visitante,
assume neste reino da pedra uma grande
importância; junto à pequena lagoa, podemos observar espécies pouco comuns nestas
paragens e em todo o Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros, o sapinhode-verrugas-verdes, a salamandra-comum ou
a cobra-de-água-de-colar encontram aqui o
seu habitat.
Nos matos de altitude, onde predomina o alecrim, poderemos encontrar a laverca, a petinha-dos-campos, a carriça-do-mato, o pintarroxo, ou observar o voo de rapinas como
a águia-cobreira e o peneireiro-comum. Por
último, nos bosquetes de carvalho-cerquinho, é comum o chapim-real e o chapimazul, a trepadeira-comum, o gaio, o piscode-peito-ruivo, ou o voo de um gavião.
De regresso ao ponto de partida e deixando
para trás a povoação de Covão de Oles,
toma-se o vale cavado, à esquerda da estrada
alcatroada, onde algumas lapas de dimensões
razoáveis serviram em tempos para abrigo
dos pastores. Subindo depois à direita,
atravessa-se a estrada e segue-se por um carreiro que serpenteia a meia encosta, passando
pelo interior de um olival abandonado.
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Estrada Romana do Alqueidão da Serra
Alqueidão é uma palavra de origem árabe
que significa caminho, travessia.
Freguesia criada em 1615, com o nome
Alqueidão das Contas, por influência dos
Monges de Cister que aqui terão construído
uma granja em 1734, o aglomerado urbano
desenvolveu-se ao longo da Estrada
Romana.
A antiga estrada fazia a ligação entre a Nazaré
e Tomar e terá servido principalmente à
exploração do minério de ferro pelos Romanos.
Covão da Nicha

Lagoa de Chão Nogueira
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Britadeira
Terminado o troço da Estrada Romana,
chegamos à estrada onde nos depararmos
com uma Pedreira de Calcário para Brita. A
pedreira em laboração, produz brita que é
utilizada na construção civil, nomeadamente
em estradas, auto-estradas e edifícios. Apesar
da exploração de inertes ter impactes negativos no ambiente, é uma actividade fundamental para o desenvolvimento do país,
assim, desde que as explorações cumpram
as condições de licenciamento e em particular aquelas que se referem à minimização de
impactes ambientais, a actividade extractiva
é autorizada.
Lagoa de Chão Nogueira
Uma pequena dolina, cujo diâmetro não
deve ultrapassar os 6 metros - a Lagoa de
Chão Nogueira não pode passar despercebida, dada a importância estratégica que a
água tem nestas paragens.

Covão de Oles
Povoação rural, com pouco mais de 60
habitantes e uma população activa predominantemente afecta ao sector secundário,
possui alguns exemplares curiosos da construção tradicional em pedra que vale a pena
visitar. Antes de chegar à povoação, do lado
esquerdo olhando para norte, um aglomerado de casas encavalitadas no vale – os
Casais dos Vales, têm como pano de fundo o
moinho alvo do Cabeço da Vaca.

Estrada Romana

Arquitectura tradicional

Estrada Romana
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Ponto de partida
Extracto da Carta Militar 1:25 000 fl. 339 do IGeoE

MARINHAS DE SAL
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre, circular
extensão aprox: 3 Km
duração aprox: 1h 30m
ponto de partida: Marinhas de Sal de Rio
Maior
ponto de chegada: Marinhas de Sal de Rio
Maior
tipo de piso: caminhos de pé posto, carreteiros e troços alcatroados
grau de dificuldade: baixo
enquadramento: Vale tifónico da Fonte da
Bica, no extremo sul da Serra dos Candeeiros, a cerca de 3 Km de Rio Maior
principais acessos: pela E.N.1, vindo de
Norte, saída à direita para Alto da Serra e à
esquerda para Marinhas de Sal; pela E.N.1,
vindo de Sul, segue direcção de Rio Maior,
Salinas.

Marinhas de sal

infraestruturas: Posto de Turismo, Bares,
Restaurantes e Artesanato (Marinhas de Sal)
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BREVE DESCRIÇÃO

Chamariz

Libélula

Trilho

90

Localizadas no sopé da Serra dos Candeeiros,
a 3 Km de Rio Maior, encontram-se as Marinhas de Sal. Mantendo as regras de utilização
e gestão com oito séculos de história, constituem um valioso e invulgar património natural e cultural, classificado de Imóvel de Interesse Público. A produção e armazenagem tradicional do sal, preservada até hoje pela Cooperativa dos Salineiros Solsatur, e todos os
outros aspectos culturais e antropológicos a
elas associadas, fazem das Marinhas de Sal
um ponto obrigatório de paragem para quem
visita o PNSAC. Contornando o morro a sul
das salinas, este pequeno percurso percorre
sobretudo zonas de agricultura, numa paisagem diversificada em termos de ocupação
do solo, alternando o pomar e a vinha com
os matos, o pinhal e o eucaliptal. Embora
não seja uma zona de especial interesse faunístico, podem ser observadas mesmo assim um
número significativo de espécies. Nos muros
junto às salinas podem ser vistas a lagartixacomum e as osgas, podendo durante o inverno
ser observados pato-reais nas salinas. Nos terrenos agrícolas confinantes podemos ver a rã-defocinho-ponteagudo ou um número variado
de aves onde se destaca a gralha-preta, o melro,
o picanço-real, o verdilhão, o chamariz e o
pintassilgo. Nas zonas de eucaliptal poderá ser
ouvido o pica-pau-malhado-grande, ou observado um gaio ou um estorninho-preto. E nos
matos poderão ser visíveis vestígios da passagem de alguma raposa ou avistados o coelho
e os ratos-do- campo. O percurso leva-nos à
povoação da Fonte da Bica, na vertente norte
das Salinas, onde se pode usufruir de uma
panorâmica global do vale fértil, manchado

de inúmeras cores e texturas, onde nascem as
Marinhas de Sal.
ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE
Marinhas de Sal (Imóvel de Interesse
Público)
As Marinhas do Sal, ex-libris da cidade de
Rio Maior, consistem numa mina de salgema, muito extensa e profunda, atravessada
por uma corrente subterrânea que alimenta
um poço, o que faz com que a água que
dele é extraída seja salgada. Da sua exposição ao sol e ao vento e consequente evaporação, obtém-se o sal (entre Junho a meados de
Setembro). Este é armazenado em curiosas
construções em madeira com chaves e fechaduras também neste material, assim construídas desde a época romana.

“Fonte da bica”

Marinhas de sal

Marinhas de Sal

Eucaliptal
O eucalipto é uma espécie florestal de origem
australiana que chegou ao nosso país no
século passado, inicialmente para produzir
lenha para as caldeiras dos comboios, sendo
hoje uma exploração florestal importante
pela sua utilização na indústria do papel.
Esta espécie, pelas suas características de
rápido crescimento, tornou-se uma espécie
muito interessante para os produtores florestais que encontram nela o seu “mealheiro”,
onde de 11 em 11 anos retiram dividendos.
Como espécie de rápido crescimento, tem
um elevado consumo de água, por isso deverá
condicionar-se a sua expansão, sobretudo
nas regiões calcárias, onde a problemática
das águas subterrâneas é um factor determinante.
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Tanques da Fonte da Bica

Vale tifónico

Salamandra-comum
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A fonte da bica
A “fonte da bica”, que dá o nome à povoação que fica mais a sul do vale diapírico,
outrora um ponto de encontro social importante (abastecimento de água e local de lavagem de roupa) foi revitalizado através do
programa de Qualificação de Aglomerados
Rurais, mantendo-se um espaço obrigatório
de paragem, para os residentes e para os visitantes.
Vale Tifónico
Margas do Hetangiano que afloram mercê
de acidentes da tectónica diapírica, susceptíveis de fácil escavamento pela escorrência e
pela erosão regressiva, condicionaram a formação deste vale profundamente entalhado.
Dada a diferença de grau de dureza entre as
duas rochas presentes, também a erosão diferencial se fez sentir e naturalmente a depressão foi rasgada nas margas.
Typhón, deus da mitologia grega, que para
nascer esventrou a mãe, está na origem da
designação tifónico, sinónimo de diapírico.
O vale que se observa deste ponto, resultou
assim do abatimento da camada superficial
de calcário após o esvaziamento do seu
“miolo” constituído por rochas sedimentares
como sejam o sal e o gesso, formadas a partir
dos minerais deixados para trás por lagos e
mares antigos.

Fonte da Bica

Campos agrícolas na Serra dos Candeeiros
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B
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A

Ponto de partida
Extracto da Carta Militar 1:25 000 fl. 327 do IGeoE

CHÃOS-ALCOBERTAS
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre, circular
extensão aprox: 16 Km (percurso longo)
duração aprox: 7 h
ponto de partida: Centro de Tecelagem
Artesanal (Chãos)
ponto de chegada: Centro de Tecelagem
Artesanal (Chãos)
tipo de piso: caminhos de pé posto, carreteiros, estrada de terra batida e estrada alcatroada em troços de extensão inferior a 1 Km

Centro de Tecelagem de Chãos

grau de dificuldade: médio
enquadramento: a sul da Serra dos Candeeiros, na vertente nascente
principais acessos: estrada municipal Rio
Maior - Fonte da Bica - Teira - Chãos - Alcobertas - Casais Monizes (segue para Arrimal,
etc, em direcção a Porto de Mós)

Matos baixos

infraestruturas: Centro de Tecelagem Artesanal, Café, Restaurante, Parque de Merendas (Chãos, Alcobertas e Portela das Salgueiras), Casas de Natureza
BREVE DESCRIÇÃO
O percurso pedestre de Chãos /Alcobertas
permite três opções de circuito:
a) Variante B - troço representativo do
património cultural serrano, de aspec-
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Orquídea

Eira
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tos importantes da geomorfologia e da
paisagem natural da vertente nascente
da Serra dos Candeeiros e o troço assinalado a tracejado na carta que permite, a partir do Olho de Água, retornar ao ponto de partida (Chãos), reduzindo assim a extensão do mesmo.
b) Variante A - troço que desce ao interior
da povoação de Alcobertas, com maior
incidência no património cultural e nos
vestígios arqueológicos aí existentes.
Com início no Centro de Tecelagem Artesanal de Chãos, edifício anexo de antiga casa
florestal, recuperado em 1993, que funciona
actualmente como oficina de tecelagem artesanal, o percurso segue pela povoação de
Chãos, onde o sector agro-pecuário constitui uma das principais fontes de rendimento.
Descendo para Alcobertas, povoação rica em
vestígios arqueológicos, onde se destaca a
Anta neolítica e os silos de armazenamento
de cereais, segue-se para o Olho d´água das
Alcobertas. Continuando o percurso a partir
do Olho d´água, inicia-se uma subida vigorosa em direcção a Casais Monizes, ao longo
do Vale Galego, onde é comum avistar a
silhueta do peneireiro-de-dorso-malhado. Na
travessia do vale, organizado em socalcos,
passam-se sucessivos chousos nos quais é possível observar, ainda, uma agricultura de subsistência com cultura de batatas, favas, abóboras, ervilhas, etc. Atinge-se assim a cumeada da Serra dos Candeeiros, onde a cota
mais alta atinge os 487 metros junto ao cruzeiro e algar do mesmo nome, no meio de
um alecrinzal que forma tufos arredondados
dispersos por pequenos lapiás. Num pequeno
vale, uma lagoa recentemente recuperada e
tradicionalmente utilizada para bebedouro
do gado, constitui uma paragem obrigatória

Tecelagem artesanal

Cisterna

Chãos - Alcobertas

para todos quantos ali passam, homens e animais. A variação no tipo de solo, ao longo
do percurso, constitui um factor determinante do coberto vegetal. Nas zonas serranas,
o solo é de origem calcária, nas zonas mais
baixas, os solos são mais argilosos. Esta diferença marca algumas características da vegetação natural e também da agricultura. Dada
a sua maior aptidão, nos solos arenosos,
estão instaladas culturas florestais de eucalipto e pinheiro-bravo; também aqui é possível observar plantas que não toleram o cálcio
(mais ou menos disponível no outro tipo de
solo) como o cravo-do-monte (Simethis planifolia), uma bolbosa que exibe ramos florais
com 4 ou 5 pequenas flores brancas e folhas
basais sinuosas, ou a urze-vermelha. Por
outro lado, no Maciço Calcário, chama-se a
atenção para as extensas manchas de alecrim,
que pelo efeito do conjunto domina a paisagem, onde já se vai notando aspectos da
regeneração natural do azinhal, com plantas
de porte arbustivo e que, por isso mesmo,
se denomina localmente de carrasco-branco.
Ainda interessante é verificar na encosta
exposta a Sul do Vale Galego a ocorrência de
um denso carrascal, de penetração penosa,
resposta natural à ausência de solo e às condições térmicas resultantes da exposição da
encosta.
ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE
Cisterna
Na ausência de água à superfície, as cisternas foram desde a mais remota ocupação
humana uma forma tradicional de armazenamento de água, hoje parte integrante do
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património cultural desta região. Podendo
assumir diversas formas, naturais ou construídas, neste caso específico, foram colmatadas as fendas naturais na rocha e construída
uma cobertura em tijolo, bastante invulgar.
A impermeabilização era tradicionalmente
feita com uma mistura de azeite e cal.
Aroeira

Conjunto rochoso

Azenha
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Afloramentos rochosos
No prolongamento do Vale Diapírico da
Fonte da Bica, estes afloramentos parecem
ser o preenchimento da caixa de falha associada a este acidente tectónico. Em termos
paisagísticos, estes relevos cársicos de cor
esbranquiçada emergem do tapete verde que
os envolve. Escorrendo para poente, ganham
solo arável e, para nascente, transformam-se
em imponentes relevos debruçados sobre a
povoação das Alcobertas.
Cova da Aroeira
Também conhecida por “Poça da Aroeira”,
por ser um local onde a água “nasce” praticamente durante todo o ano e onde existem
aroeiras (Pistacia lentiscus), espécie arbustiva
frequente na região. A particularidade deste
local, relativamente à área envolvente, resulta
da existência de um solo argiloso, que devido
à sua fraca permeabilidade, permitiu ao
homem fazer o aproveitamento da água existente no solo, nomeadamente através de
poços e represas, permitindo a sua própria
sobrevivência nesta região.
Azenha
A azenha que vos convidamos a visitar,
mediante contacto prévio com o proprietário, mantém-se em funcionamento nos
moldes tradicionais, moendo os cereais que
irão dar origem ao saboroso pão que even-

tualmente poderão provar. É uma das muitas
azenhas situadas ao longo da Ribeira das
Alcobertas, uma das nascentes permanentes
do Maciço Calcário.

Silos
Na periferia da povoação, cavados num arenito avermelhado no cimo de um cabeço,
encontra-se um notável agrupamento de
silos. Embora actualmente o grupo esteja
reduzido a alguns exemplares em bom estado,
calcula-se que seriam à volta de oitenta a cem
silos, distribuidos por um eixo de aproximadamente 60 metros. Pensa-se que seriam
silos de armazenamento de cereais, embora
análises feitas a terra retirada do seu interior,
não detectassem qualquer tipo de sementes e
se desconheça o período a que remontam.

Anta das Alcobertas

Olho de água

Chãos - Alcobertas

Anta - Capela das Alcobertas
Imóvel de Interesse Público desde 1957, é um
monumento megalítico funerário do Neolítico (aproximadamente 4000/3500 a.c.).
Desconhecendo-se a época da sua cristianização, a ermida é em 1536 elevada a primeira
igreja da freguesia. No séc. XVII/XVIII, dá-se
a rotação da igreja para a posição actual, deixando o dólmen de funcionar como capela e
altar-mor e passando a ser uma capela lateral
dedicada a Santa Maria Madalena.

Olho d´Água das Alcobertas
Olho d´Água, designação utilizada para as
nascentes localizadas nos bordos dos maciços
calcários, o das Alcobertas constitui uma das
várias exsurgências permanentes que ocorrem no Maciço Calcário Estremenho das
quais se destacam Almonda, Alviela, bocas
de Rio Maior, do Rio Alcoa, do Rio Liz e de
certas nascentes do Rio Lena.
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O seu débito não ultrapassa os 100 000
m3 por dia, constituindo, no entanto, um
ponto importante de abastecimento de água
nomeadamente para rega, lavagem e bebedouro dos animais. Agradavelmente enquadrada por alguma vegetação ripícola, dispõe
de mesas, bancos e grelhadores, que lhe permitirão fazer uma pausa agradável ao longo
deste percurso.

Escarpa

Cobra-rateira

Algar do Cruzeiro
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Escarpas
No início do vale, de nome Galego, sensivelmente paralelo à estrada que liga Alcobertas a
Casais Monizes, pode-se apreciar a inclinação
das camadas de calcário que se acompanham
ao longo de todo o vale. É de notar as diferentes características litológicas das camadas,
reconhecíveis pelos diferentes graus de erosão
que sofreram, uma vez sujeitos aos mesmos
agentes; as lapas que se observam na parte
final do vale, são disso testemunho.
Arquitectura tradicional
Casais Monizes, pequeno povoado com cerca
de 340 habitantes, onde a pequena indústria
ligada à transformação da pedra, constitui a
actividade económica dominante, para além
de algumas unidades agro-pecuárias. A pedra
calcária, matéria-prima por excelência nesta
região, encontra neste conjunto arquitectónico, um exemplo curioso do nosso património construído; veja-se a casa com a cisterna
anexa e o respectivo sistema de recolha de
águas (caleira em pedra).
Algar do Cruzeiro
Um dos poucos algares detectados na cumeada dos Candeeiros, deve o seu nome ao
Cruzeiro que existe nas proximidades, erigido em honra de Nª Srª da Conceição, em

1946. Cavidade com cerca de 2m de profundidade, sem grande expressão espeleológica,
deve a sua importância ao facto de ter constituído, em tempos, um dormitório importante das gralhas-de-bico-vermelho, espécie
emblemática desta Área Protegida.

Pedreira de calcite
A calcite, é o segundo mineral mais frequente
na composição das rochas e o mais importante na formação dos calcários, pelo que se
pode observar frequentemente nesta região.
Tradicionalmente utilizada como matériaprima na vidragem das cerâmicas, actualmente e face ao avanço de novas tecnologias,
tem vindo a ser abandonada a sua utilização.

Lagoa dos Candeeiros

Moinho

Chãos - Alcobertas

Lagoa dos Candeeiros
Lagoa natural, tradicionalmente procurada
pelo gado e fauna em geral, constitui igualmente um ponto de água importante no
apoio ao combate aos incêndios. Recentemente recuperada é um reservatório importante de água das chuvas, na aridez da serra
dos Candeeiros.

Moinhos
Assinalando pontos notáveis da paisagem
serrana, os moinhos de vento, foram noutros tempos, determinantes na moagem dos
cereais, essencialmente do trigo. Tradicionalmente associados ao forno para cozedura do
pão, enquadravam-se num sistema social em
que a retribuição do trabalho ao moleiro era
feita com uma parte da farinha que resultava
do cereal. Actualmente votados ao abandono
na sua maioria, existem no entanto alguns
casos de moinhos recuperados para alojamento turístico, nomeadamente no Alto da
Serra e em Senta.
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Ponto de partida
Extracto da Carta Militar 1:25 000 fl. 328 do IGeoE

GRUTA - Algar do Pena
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre, circular
extensão aprox: 9 Km
duração aprox: 3 h
ponto de partida: Centro de Interpretação
Subterrâneo da Gruta - Algar do Pena
(CISGAP)
ponto de chegada: Centro de Interpretação
Subterrâneo da Gruta - Algar do Pena
(CISGAP)
tipo de piso: caminhos de pé posto, carreteiros e estrada de terra batida

CISGAP

grau de dificuldade: baixo
enquadramento: Bordo Sul do Planalto
de Santo António, caracterizado por uma
intensa actividade extractiva.
principais acessos: E.N. 361 (Rio MaiorAlcanena) vira à esquerda em Alcanede
para as Barreirinhas ou na mesma estrada
em Amiais de Cima vira à esquerda para
Cortiçal/Vale Florido, até Vale da Trave e
Barreirinhas, seguindo depois por estrada de
terra batida devidamente sinalizada, até ao
Parque de Estacionamento do CISGAP.

Gruta “Algar do Pena”

infraestruturas: Centro de Interpretação
Subterrâneo da Gruta – Algar do Pena
(CISGAP).
103

Percursos Pedestres

BREVE DESCRIÇÃO

Geneto

Casal de verdilhões

Alecrinzal
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Este percurso desenvolve-se no bordo Sul do
Planalto de Santo António, com início e fim
no Centro de Interpretação Subterrâneo da
Gruta “Algar do Pena”, um dos ex-libris deste
Parque Natural.
Insere-se numa zona, onde a indústria extractiva é muito intensa, visível sobretudo na
parte final do percurso e onde trabalhos
de recuperação de pedreiras têm vindo a
ser executados pelo PNSAC. Os muros de
pedra que compartimentam a paisagem são
também uma constante, resultantes da despedrega do terreno em busca de solo arável.
Estes anéis, de formas mais ou menos orgânicas, têm como principal função, no Planalto de Santo António, a retenção do gado
bovino, actividade económica bastante representativa, graças aos excelentes prados naturais. Aqui e ali, aglomerados de três a quatro
casas, pontuam o território de uma forma
dispersa.
Para nascente e na proximidade do Cortiçal,
se fizer um pequeno desvio (aproximadamente 500 metros), poderá visitar a primeira
casa que deu origem ao núcleo actual da
povoação.
A parte final do percurso, é rica em fenómenos característicos da paisagem cársica,
como são os campos de lapiás e dolinas,
sobretudo na proximidade de Covão dos
Porcos, curioso núcleo de casas tradicionalmente construídas em pedra.

ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE
Centro de Interpretação Subterrâneo da
Gruta - Algar do Pena - CISGAP
Descoberta em 1985 na sequência de trabalhos de desmonte de uma pedreira de calçada, no lugar de Vale do Mar, freguesia de
Alcanede, concelho de Santarém, a Gruta Algar do Pena, é detentora de uma magnífica paisagem subterrânea da qual faz parte a
maior sala deste tipo conhecida actualmente
em Portugal. Aliando aos aspectos paisagísticos o interesse didáctico-pedagógico da
cavidade, foi criado neste importante e singular testemunho do património espeleológico nacional, o primeiro Centro de Interpretação Subterrâneo do nosso país.

Algar da Aderneira

Gruta - Algar do Pena

Algar da Aderneira
Dentro de um pequeno chouso, a boca gradeada do Algar da Aderneira, testemunha a
importância que esta cavidade teve no início
do século, aquando do estudo da captação
do Alviela, desenvolvido pelo hidrogeólogo
suíço Ernest Fleury. Por questões de segurança, não se aconselha a exploração desta
cavidade. Este algar deve o seu nome a um
arbusto, o aderno (Phillyrea latifolia L.), que
é comum encontrar entre as formações vegetais do Parque.
Conjunto arquitectónico
Covão dos Porcos é um dos muitos núcleos
dispersos que pontuam o Planalto. Tal como
o nome indica, “covão”, é uma área topograficamente deprimida, cuja geomorfologia
permite a formação de solos mais férteis
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e que por esse motivo levou à fixação do
homem. Actualmente abandonados, ou fortemente despovoados, estes núcleos, conservam apesar de tudo, a tipologia tradicional da
arquitectura da pedra, visível neste conjunto
constituído pela casa principal, munida de
um sistema de recolha de águas em telha,
pela cisterna adjacente e uma eira.

Lapiás

Maroiços
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Lapiás e maroiços
Na proximidade de Covão dos Porcos, em
pleno coração do Planalto de Santo António, o intrincado de caminhos ladeados de
muros de pedra solta, forma frequentemente
os chousos.
Resultantes da despedrega do terreno são
também os maroiços, pequenos montes de
pedra distribuidos pelo terreno, bastantes
comuns em todo o Planalto de Santo António e particularmente bem representados
neste percurso. A par dos maroiços, os lapiás
são igualmente uma constante nos chousos
que vamos descobrindo à medida que subimos para o Covão dos Porcos.
Dolinas
Uma das formas fundamentais dos sistemas
cársicos, são as dolinas: depressões de forma
grosseiramente circular de dimensões variáveis, que vão de 1 a 1000 metros de largura e
de poucos centímetros a 300 metros de profundidade, que podem ou não estar associadas a algares. A cerca de 50 metros do caminho, à esquerda, podem-se ver duas dolinas
perfeitamente delimitadas por chousos.

Pia

Gruta - Algar do Pena

Pia
Numa região onde a água é escassa, as pias
constituem tradicionalmente um aproveitamento natural das cavidades resultantes da
acção erosiva da água, as quais, depois de
impermeabilizadas com uma mistura de cal
e azeite, eram cobertas com lajes de pedra
para manter a água limpa. A sua grande
importância é reforçada pela construção de
um muro de pedra em volta, conforme se
observa no caso presente.

Trilho
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Ponto de partida
Extracto da Carta Militar 1:25 000 fl. 319 do IGeoE

GRUTAS DO ALMONDA
CARACTERÍSTICAS
GERAIS DO PERCURSO
tipo de percurso: pedestre ou BTT, linear
extensão aproximada: 10 Km
duração aproximada: 5 h
ponto de partida: Centro de Interpretação
Subterrâneo da Gruta do Almonda
(CISGA)
ponto de chegada: Monumento Natural das
Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aire
tipo de piso: pequeno troço de estrada alcatroada, carreteiros e caminhos de pé posto

Gruta do Almonda

grau de dificuldade: baixo
enquadramento: Ao longo do bordo Nordeste da Serra de Aire na proximidade do
Arrife.
principais acessos: Estrada Municipal entre
Pedrógão e Vale da Serra

Carreteiro

infraestruturas: Centro de Interpretação da
Gruta do Almonda, Parques de Merendas,
Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aire, Café (Casal do João
Dias)
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Extracto da Carta Militar 1:25 000 fl. 319 do IGeoE

BREVE DESCRIÇÃO

Parque de merendas

Trilho

GRUTAS DO ALMONDA

Este percurso inicia-se no Centro de Interpretação Subterrâneo da Gruta do Almonda
e termina no Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aire.
O caminho alonga-se entre o arrife e a
Serra de Aire. Alterna zonas florestadas com
pinhal bravo ou eucaliptal e extensas zonas
de matos. Na sua parte final atravessa campos
agrícolas com olival. As vistas para a Serra
ou para a lezíria, o corte vigoroso do arrife,
as delicadas esculturas que formam os lapiás;
são motivos diversificados que valorizam o
trilho com atractivos inesperados.
A vegetação é diversificada especialmente ao
nível dos matos e assim é fácil encontrar
alecrim, roselha, tojo, aroeira, trovisco, carrasco... Os medronheiros e uma ou outra
azinheira erguem-se por vezes acima desta
diversidade de espécies ou crescem pelo meio
dos pinhais. As oliveiras assumem às vezes
um porte considerável mas frequentemente
são apenas pequenos arbustos difíceis de distinguir dos zambujeiros. É curioso notar as
árvores recentemente plantadas de tanchão
ou pau seco, método que aproveita a facilidade da oliveira em enraizar.
Podem observar-se diversas espécies de animais. Das aves de rapina destacam-se as
águias-de-asa-redonda, os peneireiros-dedorso-malhado ou a águia-cobreira. O buforeal nidifica pelas fragas. A perdiz-vermelha
é frequente, especialmente nas zonas cultivadas. Dos passeriformes existe uma grande
diversidade de espécies desde o corvo até à
carriça, não esquecendo o cartaxo ou as toutinegras.
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Entre os mamíferos destacam-se os coelhos,
a geneta, a raposa ou até o gato-bravo. Entre
os répteis o sardão, a cobra-de-escada ou a
cobra-rateira.

CISGA

ALGUNS PONTOS
DE INTERESSE
Centro de Interpretação
Subterrâneo da Gruta do Almonda
Edifício com uma ampla varanda panorâmica e infraestruturas que permitem o acolhimento. Perto deste centro existe uma cavidade onde é possível chegar ao leito subterrâneo do Almonda, rio que a algumas centenas
de metros, na base do arrife, surge à superfície através duma exsurgência, culminar de
extensas galerias que se estendem pelo interior da Serra por alguns quilómetros.

Lapiás

Antiga pedreira revitalizada
por escuteiros
Antiga pedreira de brita abandonada há
alguns anos, objecto de um projecto de revitalização. Trata-se de uma solução inovadora
que pretende valorizar este local, utilizando
o espaço criado artificialmente pela actividade extractiva visando a sua utilização para
actividades escutistas.
Campo de lapiás
Termo utilizado para designar a superfície
modelada com formas de carsificação - os
lapiás. Os lapiás podem apresentar várias
formas e dimensões, sendo que o termo
“mega-lapiás” engloba formas variadas cuja
característica comum reside nas suas dimensões superiores ao normal.
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Olival
As oliveiras são árvores de formas bizarras.
São “sagradas” e símbolo da nossa civilização
mediterrânea. Aparecem alguns bravios zambujeiros e olivais que crescem, bem cuidados, pelo meio dos campos de cultivo, continuando a produzir o azeite e as azeitonas
que acompanham muitos sabores. A lenha
da oliveira arde com alegria e calor e, por isso
mesmo, lamentavelmente, algumas oliveiras
foram já reduzidas a moitas. Mas a estima
por esta árvore milenar continua e é possível
perceber como se plantaram novas oliveiras
de pau seco, de tanchão, numa terra onde se
mistura suor e amor.

Bufo-real

Olival

GRUTAS DO ALMONDA

Arrife
O Arrife que se estende paralelo à Serra é
uma imensa falha geológica que resultou da
quebra de materiais pouco plásticos aquando
da elevação do maciço calcário.
É uma fronteira vigorosa que acompanha
todo o percurso e separa a Serra das terras
baixas. Por vezes constituindo fragas com
um desnível que chega aos 40 metros, é
um óptimo local para nidificação de diversas espécies de aves como o bufo-real ou o
corvo. Mesmo quando nos afastamos dos
seus limites a sua presença continua a manifestar-se, por vezes cortando a distância que
nos separa das suaves colinas lá em baixo
com uma linha vigorosa e abrupta.

Agricultura tradicional
Os mesmos gestos e o mesmo ritmo moldado pelas estações, pela temperatura e pela
água. Um entendimento perfeito com esta
terra vermelha, cheia de fresquidão. Já apareceu o tractor que vem destronar as juntas
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de bois e no entanto continua a ser a enxada
a escrever nestes campos despedrados a história desta agricultura de subsistência. Gestos
que passaram da pais para filhos, de avós
para netos, numa sábia e diversificada utilização da terra.
Vinha

Pegadas de dinossáurios
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Vistas
Vale a pena parar um pouco e olhar em volta.
Tentar perceber por onde passa o trilho.
Identificar primeiro a profundidade do céu e
a última linha do horizonte no seu cinzento
azulado e difuso. A margem de lá do Tejo
e o branco casario da Chamusca. A Lezíria
que parece pequena. As colinas que separam
a planície da Serra. O corte vigoroso do
arrife como um golpe profundo. A própria
Serra na sua estranha imobilidade como um
animal gigantesco adormecido.
Monumento Natural das Pegadas de
Dinossáurios da Serra de Aire
Pistas de dinossáurios saurópodes que percorreram estas paragens muito antes de existir a
Serra e que, para além de estarem bem conservadas, são as mais extensas que se conhecem. A par com este inestimável património
paleontológico existem diversas estruturas de
apoio aos visitantes e aos caminheiros. Pode
adquirir material de divulgação do Monumento Natural e do próprio PNSAC ou
assistir a um filme sobre a descoberta e o
valor desta jazida de pegadas fósseis. Para
além dos inúmeros visitantes que recebe anualmente, o Monumento Natural funciona
também como polo dinamizador de diversas
actividades, como por exemplo, campos de
férias, ficando os participantes instalados no
Centro de Animação Ambiental.

Arrife

Serra de Aire
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Contactos
e Infraestruturas
SEDE E CENTRO DE
INTERPRETAÇÃO DO PNSAC
Parque Natural das 1
Serras de Aire e Candeeiros
Rua Dr. Augusto César da Silva Ferreira
Apartado 190
2040-215 Rio Maior
Telef. 243 999480 / 7
Fax 243 999488
Centro de Interpretação,
Serviços Técnicos e Administrativos
INFORMAÇÕES E
VENDA DE PUBLICAÇÕES

MONUMENTO NATURAL DAS
PEGADAS DE DINOSSÁURIOS
DA SERRA DE AIRE
(Jazida Paleontológica do Jurássico Médio)
Monumento Natural 14
Bairro – Nª Srª das Misericórdias
2490 Ourém
Telef. 249 530160
Fax 249 530169
INFORMAÇÕES, MARCAÇÕES DE VISITAS
E VENDA DE PUBLICAÇÕES

Horário de Funcionamento
3ª a Sexta das 10 às 12.30 horas e das 14 às
18 horas
Sábados e Domingos (Verão) 10/12.30
– 14/20.00 (Inverno) 10/12.30 – 14/18.00
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Mapa com as
Infraestruturas do
Parque Natural das
Serras de Aire
e Candeeiros
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ECOTECA
Ecoteca de Porto de Mós 9
Jardim Municipal
2480 Porto de Mós
Telef. 244 491904 / 403555
Fax 244 403555
Horário de Funcionamento
Terça a Sexta - 9.30h – 12.30h / 14.00h
– 18.00h
Sábados e Domingos alternados das 9.30h
– 12.30h e 14.30h – 18.00h
INFORMAÇÕES, VENDA DE
PUBLICAÇÕES E MARCAÇÃO DE VISITAS
E ALOJAMENTO

CASAS ABRIGO

CONTACTOS

Alto da Serra 3
Casa Grande - 8 camas
Casa Pequena - 4 camas
Vale de Ventos 4
Casa Grande - 8 camas
Casa Pequena - 6 camas
(Casas totalmente equipadas, dispondo de
cozinha com frigorífico, loiças, roupas e
serviço de manutenção e limpeza)
INFORMAÇÕES E MARCAÇÕES:
Centro de marcações - Ecoteca
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CENTRO DE ACOLHIMENTO
Valverde 6
Casa – 14 camas
INFORMAÇÕES E MARCAÇÕES:
Centro de marcações - Ecoteca

PARQUES DE CAMPISMO
E CARAVANISMO
Parque de Campismo
Rural do Arrimal 5
(Capacidade para 50 pessoas)
Arrimal
2480 Porto de Mós
Parque de Campismo
e Caravanismo de Pedreiras 8
(Capacidade para 12 caravanas e 30 tendas)
Pedreiras
2480 Porto de Mós
INFORMAÇÕES E MARCAÇÕES:
Centro de marcações - Ecoteca

NÚCLEO DE CHÃOS
Centro de Tecelagem Artesanal
Chãos – Alcobertas
2040 Rio Maior
Telef. 243 405292
Fax 243 405321
INFORMAÇÕES, VENDA DE
ARTESANATO E ALOJAMENTO
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NÚCLEO ECOMUSEOLÓGICO
DE MIRA DE AIRE
Posto de Informação Juvenil 11
Antiga Igreja Matriz
2485 Mira de Aire
Telef. 244 449700
Fax 244 449700
e-mail: pijmiradeaire@mail.telepac.pt
INFORMAÇÕES E
VENDA DE PUBLICAÇÕES

Horário de Funcionamento
3ª a Sexta das 9 h às 12.30 h e das 14 h às
18.30 h - Sábados e Domingos alternados
das 9 h às 12.30 h e das 14.30 h às 18.00 h
CENTROS DE INTERPRETAÇÃO

CONTACTOS

Centro de Interpretação
Subterrâneo da Gruta
“Algar do Pena” 7
Vale de Mar
2025 Alcanede
Telf. 243 400630
Fax 243 400630
INFORMAÇÕES
E VENDA DE PUBLICAÇÕES

Horário de Funcionamento
3ª a Sexta das 9.30 h às 12.30 h e das 14 h
às 18.00h
Sábados, Domingos e Feriados sujeito a
marcações antecipadas
MARCAÇÕES:
Centro de Marcações - Ecoteca
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Centro de Interpretação
Subterrâneo da Gruta do
Almonda 15
Cabeço das Pias
Vale da Serra
2350 Torres Novas
Telef. 249 836525
Fax 249 836524
INFORMAÇÕES E MARCAÇÕES

CONTACTOS

Centro de Interpretação da Flora
Bairro
2490 OURÉM
Telef. e Fax. 249 533062
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Outros Contactos

SEDE DA
REGIÃO DE TURISMO LEIRIA/
FÁTIMA
Jardim Luis de Camões
Apartado 1115
2401-801 LEIRIA
Tel.: 244 823773
Fax: 244 833533
e-mail: rtleiria.fatima@mail.telepac.pt
www.rt-leiriafatima.pt
POSTO DE INFORMAÇÃO
TURÍSTICA DE PORTO DE MÓS
Alameda D. Afonso Henriques
2480-300 PORTO DE MÓS
Tel.: 244 491223
FEDERAÇÃO
PORTUGUESA DE CAMPISMO
Av. Coronel Eduardo Galhardo, 24 D
1199-007 LISBOA
Tel.: 21 8126891
e-mail: info@fpcampismo,pt
www.fpcampismo.pt
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ALGAR - Depressão circular mais profunda
que larga.
CALCÁRIO DOLOMÍTICO - Rocha
sedimentar carbonatada constituída por
carbonato de cálcio e magnésio.
CARSO - Designação de uma morfologia
característica resultante da dissolução dos
calcários.
CLASTO - Fragmento da rocha.
CONGLOMERADO - Rocha sedimentar
resultante da acumulação de fragmentos ou
outras rochas ligadas entre si por cimento.
DOLINAS - Depressões fechadas circulares
ou ovais mais largas que profundas. A união
de duas ou mais dolinas designa-se por
uvala.

GLOSSÁRIO

FALHA - Ruptura ou fractura no maciço
rochoso ao longo da qual se verifica um
deslocamento.
FÓRNEA - Aspecto morfológico resultante
do recuo da cabeceira de um rio.
FÓSSIL - Resto ou vestígio de organismo
que viveu numa época geológica passada e
que se extingiu.
JURÁSSICO - Um dos períodos em que se
divide a história geológica da terra e que teve
início à 190 milhões de anos e terminou à
136 milhões de anos.
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LAPIÁS - Extensões mais ou menos
consideráveis de rocha calcária, atravessada
por fendas de corrosão.
MACIÇO CALCÁRIO - É uma zona de
relevo constituída por rochas calcárias.
MARGA - Rocha sedimentar constituída por
carbonato de cálcio e argila.
MORFOLOGIA - Estudo da forma do
relevo.
POLJE ou POLDJE - Depressão semelhante
à dolina mas de maior dimensão com
vertentes abruptas e fundo plano.
ROCHA RECIFAIS - Rochas constituídas
por restos de organismos (esqueletos,
conchas, etc.).
ROCHA SEDIMENTAR - Rocha formada
por material proveniente de outras rochas.
SUMIDOURO - Cavidade de pequenas
dimensões com ligação subterrânea
profunda.
TECTÓNICA - Processo pelo qual a crosta
terrestre fica sujeita a forças que provocam
deformações - dobramento e falhas.
TERRA ROSSA - Solo argiloso resultante da
descalcificação do calcário.
TRANSGRESSÃO - Invasão de uma zona
emersa pelo mar, num espaço de tempo
geológico relativamente curto e bem
definido.
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Glossário

“
- prefira os itinerários recomendados
- respeite os usos, costumes e
tradições da área que visita
- as plantas, olhe-as e respire-as...
mas não as colha
- os animais...
nada como deixá-los em paz
- a pedra não é apenas um corpo inerte
- aproveite da melhor forma
a sinalização
- cuidado com o fogo
- pratique desporto nos locais
aconselhados e com as necessárias
precauções
- evite ruídos desnecessários
- deite o lixo nos locais apropriados
- acampe sim...
mas nos locais indicados
- os campos têm dono

”
António Maia
in “Naturalmente”

