Parque Natural da Serra de São Mamede
SOBRE

Na Serra de São Mamede encontramos um Alentejo inesperado, alto em vez de plano, verdejante em vez de seco,
onde poderá descobrir vestígios da presença humana em diversas épocas históricas.
O seu cume, a 1025m de altitude, é o ponto mais elevado a sul do Tejo e um miradouro excecional. A Serra funciona
como uma barreira à condensação, criando um microclima com níveis de precipitação e humidade superiores aos
das zonas envolventes, que dá origem a um rico e diversificado coberto vegetal. Assim, a norte, predominam os
carvalhos e os castanheiros, e a sul, o montado puro de sobreiros e azinheiras.
Para descobrir esta área protegida, o Parque propõe cinco percursos pedestres, através dos quais poderá apreciar a
vegetação variada e observar aves de rapina raras como o grifo, o milhafre ou a águia-de-bonelli, símbolo do Parque.
Se tiver sorte, talvez consiga avistar os javalis e os veados, que estão de regresso à Serra de São Mamede, na
sequência do esforço que tem sido feito para repor os seus habitats.
Se se interessa mais pelo património arquitetónico, não deixe de visitar as vilas medievais como Castelo de Vide,
Alegrete e Marvão ou a cidade de Portalegre, a mais importante da região, que além dos muitos solares e conventos
que lhe dão um ar aristocrático, é sede da Manufatura das Tapeçarias, onde se produzem verdadeiras obras de arte.
Para recuperar energias, aproveite e delicie-se com as saborosas especialidades regionais, em que se destacam o
ensopado de borrego, o cabrito assado, e os doces como a boleima ou a sericaia com ameixas de Elvas.
Contactos
Sede:
Rua General Conde Jorge de Avilez, 22-1º - 7300-185 PORTALEGRE
Tel.: +351 245 203 631/ 245 207 215 - Fax: +351 245 207 501
E-mail: pnssm@icnf.pt

Delegações:
- Largo de Santa Maria - 7330 MARVÃO
Tel.: +351 245 993 886 - Fax: +351 245 909 131
- Largo Serpa Pinto - 7340 ARRONCHES
Tel.: +351 245 580 085
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- Rua de Santo Amaro, 25 - 7320 CASTELO DE VIDE
Tel.: +351 245 905 299

Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/9
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/9

Caraterísticas e Serviços
Roteiros sinalizados
Área do parque: 29.694 ha.
Altitude: Máx - 1.025m; min - 350m
Alojamento disponível

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

