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FichatécnicaGR 23

MEALHA ANTAS DA MASMORRA  2 Km ; 363 m altitude máxima1

VALE D'ÔDRE  CASAS BAIXAS  4 Km ; 390 m altitude máxima3

Saindo do Centro de Descoberta, tomase o caminho de alcatrão na direcção Cachopo. Os palheiros, guardiãos
do “monte”, são um ponto de referência, tanto para quem chega, como para quem parte.
Uns metros à frente, um caminho de terra batida à esquerda, conduz às hortas e à Ribeirinha. As hortas bem
arranjadas e cuidadas, demonstram o amor pela terra e o orgulho de ser serrano. Se o tempo estiver bom,
encontrará a hospitaleira gente da Mealha, a tratar das suas terras e do seu gado. O passeio continua com uma
subida, que termina num excelente ponto panorâmico. Do topo do cerro da Masmorra vislumbramse os
aglomerados vizinhos e os antigos moinhos de vento, há muito abandonados.
Perto do moinho, procure por entre as estevas o que resta de um antigo sepúlcro  as Antas da Masmorra.

ALCARIAS PEDRO GUERREIRO  PORTELA RUIVA 6 Km ; 385m a. m.2
Retomase a marcha e iniciase uma descida suave até ao “monte” de Alcarias Pedro Guerreiro, com as suas
casas caiadas de branco e as ruas estreitas, traços bem característicos da arquitectura serrana algarvia.
Continuando por uma vereda, chegase ao “monte” vizinho de Montinho do Cravo. Aqui, a pedra ganha um
importante valor arquitetónico, adornando os beirais e poiais das casas e os muros que ladeam o caminho.
O passeio segue agora pela estrada de alcatrão, junto à ribeira e mais à frente retoma as veredas de terra
batida. Cruzase a Ribeira da Foupana e iniciase uma subida pela cumeada dos cerros.
A esteva domina a paisagem e na Primavera, os montes enchemse de branco das suas flores. Perto do Cerro da
Aguida, a vista é sublime.

Continuando na direcção noroeste, atravessase o “monte” de Vale D’Ôdre. Mais uma vez, é o genuíno
Património rural que sobressai no território.
Daqui para a frente, entrase numa paisagem cerealífera e de pastagem de gado, onde se avistam antigos
currais de pedra. Perto da Ribeira da Foupanilha, as encostas passam dos tons áridos, ao verde do pinhal. Lá em
baixo,na margem da ribeira, vislumbrase o moinho de água da Cagavaia. Iniciase uma pequena descida até à
ribeira e atravessase para a outra margem.
Nos últimos Km de percurso, a floresta partilha espaço com as hortas familiares.
Chegando a Casas Baixas, aprecie este bonito “monte” e descanse no Centro de Descoberta.

Como chegar...

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 proteção

e calçado cómodo. Não se esqueça do impermeável 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 natureza: 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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Troço Mealha  Casas Baixas  12 km 4/6 horas
GR 23

“Carta Militar proveniente do Instituto Geográfico do Exército”

Centro de Descoberta de
Mealha e de Casas Baixas

Montes

Zonas Florestadas

Ponto s Panorâmicos

Moinho s de Vento

Antas das Pedras Altas

Palheiros

Mo inhos de Água

Estevas

P E R C U R S O D E S C O B E R T A

Simbologia no terreno:

Casas Baixas

Vale do Ôdre

Vale João Farto

Redonda

Tavira

Barranco doVelho
São Brás de Alportel
Loulé
Faro

Cachopo

Corte Serranos

Alcarias Pedro Guerreiro
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Mértola
Alcoutim
Martinlongo

Alcarias de Baixo

Mealha
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Caminho correcto

Virar à direita

Caminho errado

Virar à esquerda


