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Fichatécnica

MEALHA - RIBEIRINHA - 3,5 Km ; 311 m altitude máxima1

MASMORRA - MEALHA - 2,5 Km ; 363m altitude máxima2

PR 8

Umpercurso leve permite conhecer e contactar comeste simpático “ monte”.

A partir do Centro de Descoberta segue-se para o largo da “picota” e dos lavadouros. Continua-se para a

direita, por um caminho estreito, apertado por casas, em direcção às hortas e aomelhor ponto panorâmico

deste local: numa enseada que quase entra pela Ribeirinha, erguem-se ruínas de palheiros e currais, dando

a sensação de uma aldeia muito antiga. Aqui a paisagem é de extrema beleza. Por trás do monte descobre-

se um carreiro que segue a ribeirinha e mais à frente cruza-se a estrada para Corte João Marques.

Continua-se o passeio descendo até outro dos locais onde as hortas ladeiam a Ribeirinha.

A partir da Ribeirinha sobe-se gradualmente até ao Cerro da Masmorra. Aqui usufrua da paisagem, do

campo de visão aberto e limpo que abarca todos os pontos cardeais: a NE avista-se em linha recta os

“montes” de Mestras, Barrada e Martinlongo; a Norte, mesmo em frente o moinho de vento do Pereirão,

caiado de branco e ainda activo; a NW a aldeia do Ameixial; a Sul, vislumbram-se em toda a extensão, os

“montes” da Mealha, Montinho do Cravo e Alcarias Pedro Guerreiro. Aqui em cima procure entre as

estevas, as Antas da Masmorra, sinal de tempos imemoriais, que simbolizam os cultos funerários de

outrora. O caminho de regresso é sempre a descer, atravessando novamente a Ribeirinha. Reentra-se nas

zonas das hortas típicas e bemarranjadas.

Mais à frente a estrada de alcatrão conduz-nos ao “monte” da Mealha e ao Centro deDescoberta.

Como chegar...
Na aldeia de Cachopo, toma-se o sentido Martinlongo.
Uns metros à frente encontra um desvio para a
Mealha, à esquerda.
O percurso da Masmorra inicia-se no Centro de
Descoberta e contorna todo o “monte”.
Encontrará aí uma placa de sinalização.

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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Percurso daMasmorra (Mealha)
6 km 2/3 horas
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Centro de Descober ta
da Mealha

Montes

Zonas Florestadas

Pontos Panorâmicos

Moinhos de Vento

Antas da Masmorra

Palheiros

Simbologia no terreno:

Cachopo

Ameixal

Mealha
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Caminho correcto

Virar à direita

Caminho errado

Virar à esquerda

Mais Informações:

- “ Campus da Boa Esperança”
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável
Av. da Liberdade, Sítio da Campina, Apartado 158
8150-022 São Brás de Alportel
Tel: +351 289 840860 . Fax: +351 289 840 879
e-mail: inloco@mail.telepac.pt . net: www.in-loco.pt

- Praça da República . 8800 Tavira
Geral-Tel: 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
e-mail: camara@cm-tavira.pt . net: www.cm-tavira.pt

Associação In Loco

C. M. de Tavira


