A Serra de Montejunto
No extremo Norte do distrito de Lisboa, localizada a Sul do
Concelho do Cadaval e a norte do Concelho de Alenquer,
ergue-se, majestosa e deslumbrante, a Serra de
Montejunto.
Apenas 65 km a separam da capital, distância que
facilmente se percorre utilizando a A8. Pode optar-se,
também, pela A1 saíndo em Aveiras de Cima sempre na
direção do Cadaval. Ao chegar à Serra de Montejunto
encontrará um local tranquilo, ideal para escapar à cidade e
com muito para descobrir.

Cuidados especiais e normas de conduta

PR

Não saia do percurso marcado e sinalizado.
Evite fazer ruídos e barulhos.

Grau de dificuldade: Médio/Alto
Extensão: 7,5 KM
Duração: 3h 30m

Placa de indicação de inicio do
percurso e prumo direcional. PR
significa que se trata de um percurso
pedestre de pequena Rota, da Rede de
Percursos da Serra de Montejunto.

Respeite a propriedade privada. Feche portões e cancelas.
Não abandone lixo, leve-o até ao respectivo local de recolha.
Cuidado com o gado. Não incomode os animais.

Trilho

Deixe a Natureza Intacta.
Não recolha plantas, animais ou rochas.
Faça fogo apenas nos locais destinados para o efeito.
Evite andar sozinho na montanha.
Guarde o máximo de cuidado nos dias de nevoeiro.
Rio Sever
Aconselha-se o uso de equipamento adequado para o efeito.

Sinalização do Percurso

do Carreiro dos SS

Marcação do Percurso
Caminho
Certo

Situada na sequência do alinhamento montanhoso do
maciço calcário da Estremadura, a Serra de Montejunto
oferece um curioso contraste paisagístico e climatérico. A
Norte, envoltas no azul do mar, as Berlengas e o sítio da
Nazaré, a Sul o cinza das cristas da Serra de Sintra e para
Este os verdes das Lezírias do Tejo e dos "Olivais de
Santarém".
Não deixe de visitar o Miradouro da Cruz Salvé Rainha. A
Serra de Montejunto é o miradouro natural mais alto da
Estremadura, elevando-se a 666 Metros de altura acima
do nível médio do mar. Esta estrutura geológica, com 15
kms de comprimento e 7 kms de largura, é rica em algares,
grutas, lagoas residuais, necrópoles e fósseis préhistóricos.
Suba ao cume da Serra de Montejunto e desfrute da
imensidão e beleza desta "varanda da Estremadura", área
protegida de âmbito regional.

Caminho
Errado

Serra de Montejunto

Percursos Pedestres Serra de Montejunto

Ficha Técnica Percurso
Contactos úteis
Câmara Municipal de Cadaval Tel.: 262 690 100
Centro de Interpretação Ambiental Tel.: 262 777 888
Bombeiros Voluntários de Cadaval Tel.: 262 699 110
GNR Tel.: 262 690 010
Número Nacional de Emergência: 112

Câmara Municipal
Cadaval

Percurso Sinalizado

Nome Percurso: Trilho do Carreiro dos SS
Entidade Promotora: Câmara Municipal Cadaval
Localização Percurso: Paisagem Protegida da Serra
de Montejunto
Tipo de Percurso: Pequena Rota - Circular
Âmbito Percurso: Ecológico-Cultural e Paisagístico
Ponto de Partida: Centro Interpretação Ambiental Serra de Montejunto
Distância: 7,5 KM
Duração Percurso: 3h30m
Grau Dificuldade: Médio/Alto
Cota Máxima Atingida: 551m

grau de dificuldade: Médio/Alto

Trilho do

Carreiro dos SS

Extensão: 7,5 KM / Duração: 3h30m

Inicie o percurso a partir do
Parque de Campismo em
direção à entrada do Quartel,
continuando sempre em frente
até ao pinhal onde está
instalado um parque de
merendas.
Sem sair da estrada, vire à direita e desça em direção ao
cruzamento onde está a estátua de N. Sra. Das Neves,
seguindo a partir daqui para a direção de Torres Vedras.
Depois de andar cerca de 900 metros vai encontrar, ao
lado direito, uma estrada de terra e cerca de 100 metros
depois, procure um pequeno carreiro do lado esquerdo
que o vai conduzir para fora da estrada de alcatrão.
Suba a encosta seguindo este caminho de pastoreio até ao
topo. Se não tiver vertigens aproxime-se da escarpa em
rocha nua que tem do seu lado direito. Deste local pode
alcançar uma magnífica vista panorâmica sobre o lado
norte da Serra.
Voltando ao circuito, procure seguir o trilho mantendo a
rota para oeste. Acabará por chegar a um caminho de terra
que o vai conduzir durante a descida da encosta. Siga para
a esquerda, direção Sudoeste, ao longo do Caminho do
Sul.
Depois de caminhar cerca de 1300
metros vai chegar ao Vale da
Ramada, também conhecido por
Vale da Cascalheira, onde encontrará
um novo trilho que começa na curva
apertada definida pelo vale.
Siga por este trilho, conhecido pelo
menos desde o século XIX como
caminho dos S , o qual era utilizado
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pela população de Cabanas de Torres e Pragança para
comunicarem entre si. O desenho do caminho facilita a
subida, ajustando-se bem à orografia declivosa do terreno.
Quando terminar esta subida de maior declive fixe a direção
dos emissores de Montejunto e procure um trilho que vai
conduzir até uma curva da estrada de alcatrão. A partir
desta curva já está muito próximo da igreja N. Sra. Das
Neves. Visite o convento Dominicano, a capela de S. João e
as ruinas que lhe são contíguas.
Depois de uma merecido descanso, siga o sentido
descendente entrando na Calçada dos Frades até voltar a
encontrar o cruzamento do parque de merendas. Vire à
direita em direção às instalações da Força Aérea e dirija-se
para o ponto de partida junto ao Parque de Campismo. O
Circuito terminou.
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Legenda:
Percurso Pedrestre

1

Início / Final Percurso

2

Entrada no Trilho

3

Entrada Caminho do Sul

4

Inicio do Carreiro dos SS

5

Calçada dos Frades
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