
Entre as escadas de madeira e pedra, tem a sua esquerda a
Chamine, fen6meno natural ocorrente da erosao da agua e do
vento.

Descidas as escadas de pedra, ergue-se a esquerda a espectacular
Pia da Ovelha, cova natural de grandes dimens5es, que deve 0
seu nome a pia ai construida por baixo de uma estalactite e que
goteja abundantemente na epoca das chuvas, utilizada no passado
para dar de beber ao gado.

o vale serve de habitat a muitas especies e a fauna
e abundante. Ao nivel da flora, as orquideas

destacam-se pela sua raridade e pela beleza
que apresentam na paisagem carsica.

Deslocando-se para sui, pass a por um
pequeno colo - depressao bem definida numa
zona montanhosa - acabando par sair-se desta
forma de relevo, a subida faz-se por um trilho
sinuoso que atinge 0 ponto mais alto do
percurso, com cerca de 400mts de altitude.

De seguida, e sem dificuldade, chegara
aos campos agricolas onde ainda hoje
na terra fertil, se cultiva 0 milho e a
batata, entre outras culturas.

Desce depois ao Vale da Pena, onde
mais uma vez, as vertentes abruptas se
imp5em, chegando assim ao centro da
aldeia, onde por entre ruas e ruelas,
regressara ao ponto de partida.

INFORMACOES
Camara Municipal da Batalha
Tel 244 769 110 - cultura@cm-batalha.pt
Pe no Trilho - Associagao de Desportos de Montanha
www.penotrllho.org

TELEFONES UTEIS
Bombeiros Voluntarios da Batalha Tel. 244 768 500 /244 765 411
Bombeiros Voluntarios da Batalha
(Secgao de Sao Mamede) Tel. 244 704 234
Guarda Nacional Republicana da Batalha Tel. 244 769 120
Posto de Turismo da Batalha Tel. 244 765 180
Junta de Freguesia de Reguengo do Fetal Tel. 244 705 128

Pe no Trilho!
Associa~~o de Desportos de Montanha

Buraco Roto
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Partindo do Largo da Palmeira para Largo da Praga da Fonte, no
centro da aldeia, recomendamos que efectue 0 percurso seguindo
pela Rua dos Faiais para Largo Professor Joaquim Luis Ribeiro.

Cerca de duzentos metros acima, vire ao seu lade direito e desga
em direcgao ao ribeiro, seguindo para montante.

Chegamos nesta altura ao "Buraco Roto", gruta necropole de
beleza e enquadramento paisagistico excepcional que nasce da
particularidade que a maioria das grutas de quotas mais baixas
dos sistemas carsicos apresentam e que, nos meses mais chuvosos,
debitam pelas suas bocas toda a agua que se infiltra nas zonas
mais altas dos macigos calcarios, criando uma bonita cascata.

Ficara neste momenta tambem embrenhado numa zona de mata
em que os Carvalhos, os Loureiros e os Sobreiros se destacam.

Em seguida, passe pelo tunel natural, que 0 leva a seguir um trilho
estreito ladeado por Carvalhigas, Madressilvas e Gilbardeira esta
ultima comummente chamada de Giz Barbeiro, muito utilizada
como planta decorativa na epoca de Natal.

Chega em seguida a um caminho empedrado que serve de atalho
aos peregrinos em direcgao ao Santuario de Fatima. Pouco depois
alcan~amos 0 Vale do Malhadouro, em que redobraremos a nossa
aten~ao, pois 0 caminho podera tornar-se mais tecnico. Entra no
mundo das saliencias calcarias e na zona de Escalada do Reguengo
do Fetal. Se estiver bom tempo, podera propiciar-se a observagao
da actividade de escalada.

Ophrys Ciliata (Orquidea)..•.. "Suraco Roto"..•..

TRACADO
DO PERCURSO

Infcio/Fim do percurso
Local: Largo da Pra,a da Fonte

Coordenadas
M= -54065,44
P~ -2944,30

Patrim6nio Classificado
Ermida de N. Sra. do Fetal

Capelinha da Memoria
Casa dos Peregrinos

GARAGTERiST GAS
Partida e Chegada "Largoda Pra~ da Fonte",
no centrodo Reguengodo Fetal
Tipo de percurso Circular,de pequenarota,
por caminhosrurais,carreteirose calgada.
Distancia do Percurso 6 Km
Duragao aproximada 2,30 horas
Desnivel do percurso 230 metros
Grau de dificuldade Medio
Epoca aconselhada Todo 0 ano, de preferenciaem dias nao chuvosos,
devido as passagensdo percurso por solo de rocha calcariaque se torna
perigosaquandomolhada.
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