
Percurso da Reserva (Feiteira)
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Simbologia no terreno:

Caminho correcto
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Fichatécnica
FEITEIRA  CERRO ALTO  2,5 Km ; 508m altitude màxima1

Como chegar...
O “monte” da Feiteira localizase na EN 124, a
aproximadamente 6Km de Barranco do Velho, na
direcção a Cachopo.
O percurso da Reserva iniciase no próprio Centro de
Descoberta. Encontrará aí uma placa de sinalização.

O trilho iniciase no Centro de Descoberta da Feiteira, logo à saída do portão no sentido Norte.
A paisagem dominante do sobreiro, os frondosos eucaliptos e a típica arquitectura rural com as suas
chaminés, são alguns dos elementos mais fortes do percurso.
Até ao Cerro da Eira da Capa a paisagem diversifica entre as hortas, os sobreirais, eucaliptos, pinheiros e a
vegetação típica mediterrânica.
A serra rasgase em linhas de água que no Inverno interrompem por vezes, o percurso traçado. A meio do
percurso, junto à linha de água, faça uma paragem e aproveite para provar a deliciosa água serrana da
fonte que está aí perto. Renove energias para a subida que se aproxima.

CERRO DA EIRA DA CAPA  FEITEIRA  3,5 Km ; 524m altitude máxima2
Chegando a um dos pontos mais altos a paragem é obrigatória para descansar e apreciar a paisagem. Ao
longe vêse o “monte” da Figueirinha o seu moinho de Vento, ainda em funcionamento, e os outros
montes mais longínquos a Norte.
Os sobreiros e eucaliptos continuam a dominar a paisagem. Mais à frente uma nova travessia da ribeira do
Leitejo, anuncia o regresso ao Centro de Descoberta.
Alertase para que fique atento à avifauna: os barrancos cerrados e o tipo de florestação, são excelentes
refúgios para aves de rapina.

Mais Informações:
 “ Campus da Boa Esperança”

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável
Av. da Liberdade, Sítio da Campina, Apartado 158
8150022 São Brás de Alportel
Tel: +351 289 840860 . Fax: +351 289 840 879
email: inloco@mail.telepac.pt . net: www.inloco.pt

 Praça da República . 8800 Tavira
GeralTel: 281 320 500 . Fax: 281 324 752
Divisão de Desporto: Tel: 281 320 577
Divisão de Turismo: Tel: 281 320 568
Divisão de Ambiente (Centro de Educação Ambiental):
Tel: 281 320 583
email: camara@cmtavira.pt . net: www.cmtavira.pt

Associação In Loco

C. M. de Tavira

Informações Úteis
Não saia do percurso marcado e sinalizado;
Use vestuário prático, incluindo chapéu para prote

ção e calçado cómodo. Não se esqueça do impermeá
vel ou roupa de abafo;

Evite barulhos e atitudes que pertubem a paz do
local;

No decurso dos passeios tenha sempre em
atenção os princípios gerais de conservação da nature
za: não recolha plantas, animais ou rochas e não
abandone lixo;

Atenção, alguns trilhos que atravessam ribeiras
podem apresentar dificuldades nos meses de Inverno;

No Verão as temperaturas são elevadas. Evite as
horas de maior calor ;

Alguns trilhos atravessam reservas de caça.
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