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Percurso Fonte da Zorra (Casas Baixas)
5 km 2/3 horas
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Fichatécnica

N

CASAS BAIXAS - BARRANCO DA FONTE DA ZORRA
2,2 Km ; 350m altitude màxima

Nesta primeira etapa do percurso observe a arquitectura rural, as actividades domésticas e aos recantos
paisagísticos dos “montes” de Casas Baixas e Alcarias Baixas.
Seguindo para norte, entra numa zona onde as herdades de sobreiro e outras áreas reflorestadas com
pinheiros predominam na paisagem.
A actividade de pastoreio ainda persiste em alguns locais e a prova disso são os muitos currais de pedra
que se avistam no cimo dos montes e os rebanhos que se encontram pelo caminho.
Este trilho era utilizado pelos habitantes locais para chegar às hortas e às terras com os sobreiros, oliveiras e
outras árvores de fruto.
A hortas são regadas pelas águas do barranco. Durante o Inverno estas águas podem interromper a
marcha normal do caminhante. Recomenda-se pois alguma atenção neste trilho.
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BARRANCO DO PORCO - CASAS BAIXAS
2,8 Km ; 375m altitude máxima
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O passeio continua por umbrias e soleiras, junto às hortas tradicionais que alimentam as famílias.
Aqui preste atenção ao cuidado como são feitos os regos e o alinhamento das culturas, provas do
amor pela terra e do orgulho de saber fazer.

Como chegar...
Aproximadamente a 2Km de Cachopo, no sentido
Cachopo-Tavira, encontra a sinalização de Casas
Baixas, à sua esquerda.
O percurso Fonte da Zorra, 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.

O
O
O
O
O

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 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

