descrição

ficha técnica

Enquadrada na Freguesia de Ortiga, a Rota da
Ortiga Sul permite o contacto com zonas
agrícolas, zonas de pastagem e zonas piscatórias.
Essa é, na verdade, a sua maior riqueza.

tipo de percurso
circular
coordenadas de início e fim de percurso
N 39º 29' 3.541'' W 8º 1' 13.321'‘
direção aconselhada
sentido contrário aos ponteiros do relógio
distância
15,00 km [percurso longo] | existem variantes
duração aproximada
4:00h [percurso longo]
altitude
entre 27 e 142 m
dificuldade
algo difícil
época aconselhada
todo o ano | alerta-se para o calor no verão

Desenvolvendo-se num contacto privilegiado
com duas ribeiras (Boas Eiras, a sul, e Eiras, a
norte) e ainda com o maior rio da península
ibérica (Tejo, a sul), a Rota do Ortiga Sul é, muito
provavelmente, a mais rica e diversificada em
termos de paisagens, tocando, aqui e ali, três
regiões distintas: Beira-Baixa, Ribatejo e Alentejo.
Falamos pois de um percurso muito rico e
diversificado, com paisagens arrebatadoras
proporcionadas sobretudo pelos ambientes
ribeirinhos do Vale do Tejo. Além da diversidade
natural e patrimonial, o caminhante pode
deleitar-se com os testemunhos remotos da
origem do Tejo, a sua relação milenar com os
povos que aqui se fixaram até à atualidade e com
a simbiose perfeita entre o rio e a serra. Faltamnos palavras para descrever a sensação de
imersão nos cheiros e sons da natureza
proporcionados pelo Tejo.
Não surpreende, portanto, que possa cruzar-se
com um ou outro picareto, os icónicos barcos que
outrora navegavam o Tejo e são hoje testemunho
riquíssimo do património cultural deste concelho.
É igualmente possível cruzar-se com gentes da
pesca e sentir a relevância de um rio que urge
proteger.

Salientamos, por fim, que se trata de uma rota
adequada para praticantes de BTT e na qual é
possível encontrar diversos pontos de água
potável (fontes) disponíveis. Ao nível de
acessibilidades, a localidade de Ortiga é servida
por duas paragens ferroviárias (apeadeiros de
Ortiga e da Barragem Belver, ambos na linha da
Beira Baixa) e pela A23 (nó Ortiga-Mação).

ENTIDADES PROMOTORAS

conduta
não saia do percurso marcado e sinalizado
preste atenção às marcações
evite fazer ruídos e barulhos
respeite a propriedade privada
feche portões e cancelas
não danifique as culturas
não abandone o lixo
cuidado com o gado
não incomode os animais
deixe a natureza intacta
não empilhe ou faça construções com pedras
não recolha plantas, animais ou rochas

emergência
em caso de emergência, deve dirigir-se para junto
da baliza de socorro mais próxima e ligar 112,
indicando o número da mesma

PARTICIPAÇÃO ATIVA
os amigos da estação”
comissão de melhoramentos de vale de abelha
liga regional de melhoramentos da ortiga

rota da ortiga sul
PR4-MAC

CONTACTOS ÚTEIS

JUNTA DE FREGUESIA DE
ORTIGA
241 571 477
MUSEU ARTE PRÉ-HISTÓRICA
E DO SAGRADO DO VALE TEJO
241 571 477

PRAÇA DR. JOÃO OLVEIRA CASQUILHO

GEOSSÍTIO | DOBRAS NOS
METASSEDIMENTOS DE TALUDES
LAGAR DE AZEITE

NÚCLEO MUSEOLÓGICO

GEOSSÍTIO | ZONA
OSSA MORENA

GEOSSÍTIO | FILÃO ÁCIDO NÃO
DEFORMADO VALE DE RIACHOS

GEOSSÍTIO | TERRAÇO COM
MATERIAL PALEOLÍTICO

PRAIA FLUVIAL
MIRADOURO DA IGREJA

PARQUE DE CAMPISMO

PORTELHÕES

PESQUEIRA DO RABO
LONGO
PESQUEIRA DA BARREIRA

ESTAÇÃO ARQUEOLÓGICA ROMANA |
VALE DE JUNCO [BALNEÁRIO]

GABINETE FLORESTAL |
PROTEÇÃO CIVIL
241 572 250
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
MAÇÃO
241 519 000
GUARDA NACIONAL
REPUBLICANA DE MAÇÃO
241 572 222
EMERGÊNCIA | SOS
112

•

GEOSSÍTIO | MEANDROS ATUAIS
RIBEIRA DE BOAS EIRAS

MIRADOURO DA COVA DAS ALMAS

outubro 2020 | rotas de mação ® • todos os direitos reservados

MUNICÍPIO DE MAÇÃO
241 577 200

PESQUEIRA DA SALGADA

PONTOS DE ÁGUA POTÁVEL

| INEXISTÊNCIA
 LIMITAÇÃO
DE REDE MÓVEL

•

PESQUEIRA DO CASTANHO

INÍCIO | FIM DO PERCURSO

PONTOS DE INTERESSE
LOCAL DE BANHO
FORMA DE SOCORRO
SOCORRO A PÉ
SOCORRO MEIOS 4X4
marcas de indicação nos percursos
caminho certo

caminho errado

mudança de direção

BALIZAS DE SOCORRO
MEIOS TERRESTRES

1 Km

MEIOS AÉREOS

fotografia | joaquim diogo

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA |
ORTIGA

LEGENDA
MIRADOURO DA BOAVISTA

ANTA DA FOZ DO RIO FRIO

•

PARQUE DE MERENDAS

imagem aérea | goole earth

LAGOAS DO TEJO

AZENHA DO MOUCO

grafismo | regina dinis

MOINHOS DO LERCAS E MINA DE
ÁGUA DA HORTA DA RIBEIRA

