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Percurso D. Quixote (Casas Baixas)
17 km 6/8 horas
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Fichatécnica

1 CASAS BAIXAS - AMOREIRA -

Como chegar...

N

4,6 Km ; 353m altitude máxima

Nesta primeira etapa, o caminhante pode explorar os aglomerados de Casas Baixas e Alcarias Baixas: a
típica arquitectura rural, as actividades domésticas e os recantos paisagísticos. Continuando para Nor-te,
entra no domínio das herdades de sobreiro e das áreas reflorestadas com pinheiros. Por entre veredas e
corta-fogos chega-se à Amoreira, um “monte” caiado de branco com quintais e hortas tradicionais.

2 CERRO DO BICUDO - BARRANCO DA JUNQUEIRA -

5 Km ; 359m altitude máxima

Depois de atravessar a estrada de alcatrão, continua-se em direcção ao marco geodésico do Cerro do
Bicudo seguindo por um caminho de terra batida. A partir daqui a paisagem é deslumbrante. As encostas
são cobertas por estevas e medronho, pinheiros, azinheiras e o típico mato algarvio.
A serra desenha curvas e conduz até pontos panorâmicos que espreitam a paisagem. A ribeira de Odeleite
refresca o ambiente e convida ao descanso.
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3 GRAÍNHO - MOINHO VELHO -

5,3 Km ; 390m altitude máxima
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Antes de chegar ao monte do Graínho, faça uma paragem no promontório que saúda os visitantes com a
espectacular paisagem e tranquilidade. Daqui percebe-se a importância da agricultura e a relação
Homem-Terra: retalhos de verde e amarelo bem arranjados, contornam o monte cruzado por ruas de casas
brancas.
Segue-se novamente para Norte, subindo até ao Moinho Velho. Também aqui o “mosaico” de casas e
hortas sobressai da paisagem.

4 PASSA FRIO - CASAS BAIXAS -

2 Km ; 376m altitude máxima
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Outrora dominantemente cerealífera, a paisagem agora é outra, restando apenas a memória que as ruínas
dos moinhos de vento perpetuam. A cada curva surgem estes velhos guerreiros que simbolizam a riqueza
de outros tempos e a genialidade dos homens.
Por caminhos mais calmos, ladeados por fontes e ribeiras, regressa-se a Casas Baixas. No meio da
paisagem frondosa e fresca avista-se logo o Centro de Descoberta de Casas Baixas.

Aproximadamente a 2Km de Cachopo, no sentido
Cachopo-Tavira, encontra a sinalização de Casas
Baixas, à sua esquerda.
O percurso D. Quixote, inicia-se perto do Centro de
Descoberta, no centro do “monte” e segue pelo
caminho em direcção a Alcarias Baixas. Encontrará aí
uma placa de sinalização.

Informações Úteis
O Não saia do percurso marcado e sinalizado;
O 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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Mais Informações:
Associação In Loco - “ 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
C. M. de Tavira - Praça da Républica . 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

