Ponto de interesse
PORTA DA VILA
Construção do séc. XIII, tem arco apontado assente sobre impostas
quadradas e é ﬂanqueada por duas torres, de planta retangular,
dotadas de ameias. Adossada a uma das torres ﬁca a Torre do
Relógio, de construção posterior.
Sobre a pedra de fecho do arco voltado para o exterior, estão dois
escudos. Um deles corresponde ao escudo de Portugal, com as
cinco quinas (as laterais ainda deitadas, indiciando uma datação
anterior à reforma de 1485). O outro corresponde à heráldica
municipal.

GR CAMINHO PORTUGUÊS INTERIOR
40 DE SANTIAGO - ETAPA DE NISA

Queijo de Nisa (DOP)

Código de conduta

Destaques
NATUREZA: Geopark Naturtejo. SIC* Nisa - Lage da Prata. SIC* São
Mamede. Destaque para as zonas de montado de sobro e os troços
que acompanham as ribeiras de Figueiró e Nisa. Junto às Portas de
Ródão destaque para os aspetos da geologia e das aves rupícolas.
*Sítio de Importância Comunitária

PATRIMÓNIO: Alpalhão: marcas judaicas; Nisa: centro histórico;
Museu do Bordado e do Barro - Núcleo do Bordado e Núcleo
Central; Museu de Arte Sacra.
ARTESANATO: olaria pedrada; bordados e alinhavados de Nisa;
rendas de bilros; frioleiras; aplicações em feltro e bainhas abertas.
GASTRONOMIA: arroz de cachola de Alpalhão; febrinhas da
matança; sopa de Sarapatel; sopa de afogado; migas de batata;
papa ratos; maranhos; pezinhos de tomatada; feijões das festas;
arroz de lampreia; sopa de peixe do rio. Doçaria (cavacas, bolos
dormidos, esquecidos, nisas, barquinhos). Queijo mestiço de Tolosa
(IGP); queijo de Nisa (DOP); salsicharia e enchidos de Alpalhão.

Época aconselhada
O percurso pode ser efetuado em qualquer época do ano, tendo os
seus utilizadores que tomar algumas precauções com as elevadas
temperaturas que se podem fazer sentir durante o verão.

Siga apenas pelo trilho sinalizado. / Respeite a propriedade privada. /
Evite fazer ruídos desnecessários. / Observe a fauna à distância. / Não
daniﬁque nem recolha amostras de plantas ou rochas. / Não deixe lixo ou
outros vestígios da sua passagem. / Não faça lume e tenha cuidado com
as beatas dos cigarros. / Seja afável com os habitantes locais. / Cuidado
com o gado. Embora manso, não gosta da aproximação de estranhos às
suas crias. / Deixe as cancelas como as encontrou. Se estiverem fechadas,
conﬁrme que ﬁcam bem fechadas.

Contactos úteis
Câmara Municipal de Nisa: +351 245 410 000
Posto de Turismo de Nisa: +351 245 410 000 - ext. 353
Posto de Turismo de Amieira do Tejo: +351 245 457 007
SOS Emergência: 112
SOS Floresta: 117
Centro de Saúde: +351 245 410 160
Informações anti-venenos: +351 217 950 143
GNR: +351 245 410 116
Bombeiros Voluntários: +351 245 412 303
Junta de Freguesia de Alpalhão: +351 245 742 154
União de Freguesias de Espírito Santo, Nossa Sr.ª da Graça
e São Simão: +351 245 412 219
Junta de Freguesia de Santana: +351 245 469 130
Promotor:

Sinalética
caminho certo

caminho errado

PERCURSOS EM NATUREZA
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Portas de Ródão. A formação rochosa que já uniu o Alto Alentejo à Beira Baixa.
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5 km

Rio

Este percurso linear representa um troço do Caminho Português
Interior de Santiago (Tavira - Nisa - Viseu - Chaves). O troço de
Nisa liga o concelho do Crato ao de Vila Velha de Ródão.
Atravessa em grande parte um patamar suave, composto por
olival tradicional e montado de sobro, onde pastam ovinos e
bovinos. Cruza Alpalhão, dando a conhecer o seu património.
Ainda antes de Nisa, utiliza um caminho mais antigo em calçada,
que acompanha a Ribeira de Figueiró, num troço suave e
aprazível. Esta vila impressiona pelo seu património ediﬁcado: as
antigas portas e os vestígios da sua estrutura fortiﬁcada, as
igrejas e as ruas estreitas. Continua por mais alguns quilómetros
em estrada até à Capela de S. Lourenço, seguindo depois pelos
montes até descer para o vale sinuoso da Ribeira de Nisa, que se
atravessa numa ponte pedonal. O relevo ﬁca mais irregular e o
montado dá lugar a eucaliptos e pinheiros. Atravessa a vertente
este da Serra de São Miguel.
Já com perspetivas para o Tejo, cruza a N18 e desce por um vale
dominado por estevas e pinheiros. No ﬁnal, surpreende a
magníﬁca paisagem para as Portas de Ródão e o Rio Tejo.
Aqui termina o Alto Alentejo. No outro extremo da ponte está a
Beira Baixa.

altitude máx/mín

O grau de diﬁculdade é representado segundo 4 itens diferentes, sendo cada um deles
avaliado numa escala de 1 a 5 (do mais fácil ao mais difícil).
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Criado em 2009, este Monumento Natural abrange
uma área de 965 ha, repartidos entre os concelhos de
Nisa e Vila Velha de Ródão. A formação geológica
denominada Portas de Ródão é o seu aspeto mais
marcante. Nas suas escarpas quartzíticas nidiﬁcam
importantes aves rupícolas (grifo, a cegonha-preta e
a águia-de-bonelli) e ocorrem importantes formações
vegetais, nomeadamente os zimbrais. Esta Área
Protegida também possui aspetos geológicos e
paleontológicos que a convertem num geosítio, bem
como um património arqueológico que testemunha a
presença humana desde há muitos milhares de anos,
destacando-se o Conhal do Arneiro, que corresponde
a uma exploração de ouro da época romana.
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Início: junto ao viaduto do IP2/N18, a Sul de Alpalhão
(GPS: 39º24'31,96''N; 7º36'55,03''O)
Fim: ponte sobre o rio Tejo, EN18 (GPS: 39°38'45,87"N; 7°40'33,47"O)
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