Promotor:

Copromotor:

Cofinanciamento:

Ficha Técnica
Nome: Percurso “Anta da Masmorra”
Localização: Freguesia de Cachopo, em Alcarias de Pedro Guerreiro, região do Algarve, no
Concelho de Tavira.
Acessos:
- De carro:
Na rotunda em Cachopo, seguir a saída para Martinlongo e Mealha e depois virar à esquerda
para a Mealha. Vai atravessar a localidade de Navalha e atravessar uma ponte de pedra (à
direita poderá observar um açude). Passa próximo do Monte Cravo e o percurso inicia-se cerca
de 1km mais à frente, junto à placa que indica a Barragem para a direita.
Ponto de partida e chegada: Placa Barragem |Anta da Masmorra
Coordenadas GPS: N 37°22'4.26"| W 7°51'36.80"
Distância: 3,8km
Duração: 2h
Grau de dificuldade: Fácil
Época Aconselhada: Todo o ano, embora a altura de primavera seja a mais bonita em termos
florísticos, pelas condições climatéricas e pelo caudal existente.

Informações úteis:
- Durante o Percurso Áudio guiado terá indicação para colocar o leitor em pausa, durante o
tempo necessário até chegar a um determinado local;
- Noutras ocasiões, deverá colocar o leitor na pausa caso ainda não esteja junto ao local que
está a ser descrito, pois poderão haver diferenças em relação ao tempo contado no ficheiro e
ao tempo que decorreu a chegar ao local;
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- Circule sempre pela berma do caminho, pois poderão passar carros.
- O percurso atravessa várias zonas de caça associativa. Para sua segurança aconselhamos
que durante a época de caça não realize o percurso à 5ª feira e ao Domingo;
- No Inverno, principalmente após períodos de chuva abundante, poderá ter alguma dificuldade
em transpor as linhas de água.
Nome científico das espécies de flora referenciadas ao longo do Percurso Áudio guiado:
Amendoeira - Prunus dulcis
Aroeira – Pistacia lentiscus
Esteva – Cistus ladanifer
Loendro - Nerium oleander
Oliveira - Olea europaea
Roselha-pequena – Cistus crispus
Tabúa - Typha angustifólia
Tamargueira – Tamarix africana
Umbigos-de-vénus - Umbilicus rupestres
Normas de conduta:
- Siga apenas pelo caminho que é indicado no percurso;
- Evite atitudes que perturbem os habitantes locais e seja simpático;
- Deite o lixo apenas nos locais destinados a esse fim;
- Não danifique o património existente nem recolha amostras de rocha ou plantas;
- Evite barulhos e atitudes que perturbem a natureza;
- Não faça qualquer tipo de lume.
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