
Sugestões: 

Caso pretenda observar a fauna, de manhã cedo ou ao entardecer são os melhores 

momentos do dia. 

O ideal é fazer-se acompanhar de uns binóculos e de uma máquina fotográfica. 

 

Alertas: 

Evite atividades na serra quando se preveja a ocorrência de chuva, trovoadas e 

nevoeiros. 

Visite a serra acompanhado, ou caso o faça sozinho, informe um conhecido ou alguma 

entidade oficial local da sua partida e previsão de regresso. 

Opte por roupa e calçado confortável, leve consigo água, alimentos, protetor solar, 

impermeável, agasalhos (em função da época do ano), uma lanterna. 

Não saia dos trilhos e caminhos existentes, dada a existência de cavidades que podem 

ser pouco visíveis. 

 

Como chegar: 

Por Alenquer 

Seguir pelo IC2 passando por Cheganças e Ota/ voltar para Abrigada pela N1-4/seguir na 

direção de Pragança pela estrada designada Rua Francisco Pinheiro Gorjão/ seguir as 

indicações para “Montejunto/Fabrica do Gelo”. 

 

Pelo Cadaval: 

Seguir pela N115 na direção de Cercal/seguir para a N115-1 na indicação 

“Cercal/Montejunto”/continuar até ao cruzamento com a estrada para Pragança/atravessar 

esta localidade/prosseguir para o cimo da serra seguindo as indicações para 

“Montejunto/Fabrica do Gelo”. 

 



Pontos de interesse: 

- Centro de Interpretação Ambiental da Serra de Montejunto 

Localizado na Quinta da Serra, na antiga Casa do Guarda Florestal, recuperada e 

adaptada para as suas novas funções, é ponto de encontro onde pode conhecer e 

interpretar o valioso património de Montejunto. 

Espaço dinâmico dispõe de várias atividades desenvolvidas em articulação com escolas, 

museus, autarquias e associações locais da região. 

Apresenta uma exposição permanente relativa ao património natural e cultural da região e 

várias exposições temáticas ao longo do ano.  

Contato - Centro de Interpretação Ambiental da Serra de Montejunto 

http://www.cadavalcativa.pt/natureza/centros/19/centro-de-interpretacao-ambiental-da-
paisagem-protegida-da-serra-de-montejunto  

Telefone - (+351) 262 777 888 | 916 371 944/ 916 782 628 

Horário - Terça-feira a domingo: 9h-12h30 e 13h30-17h. 

Localização - GPS: Lat: 39°10'47.93"N Long: -9° 2'58.68"W 

 

- Parque de Merendas dos Castanheiros 

Localizado na mata de castanheiros, possui 8 mesas, com uma capacidade de 6 a 8 

pessoas cada, um pequeno bar, sanitários e um parque infantil. Ideal para um piquenique 

na serra. 

Contato - Quinta da Serra, Montejunto - 2550-367 LAMAS CDV 

Telefone - (+351) 262 777 888 | (+351) 916 371 944/ (+351) 916 782 628 

Localização - GPS: Lat: 39°10'44.12"N Long: -9° 2'57.42"W 

 

- Centro de Interpretação da Real Fábrica do Gelo 

Possivelmente construído por volta de 1741 está classificado como Monumento Nacional.  

http://www.cadavalcativa.pt/natureza/centros/19/centro-de-interpretacao-ambiental-da-paisagem-protegida-da-serra-de-montejunto
http://www.cadavalcativa.pt/natureza/centros/19/centro-de-interpretacao-ambiental-da-paisagem-protegida-da-serra-de-montejunto


Nele identificam-se três zonas:  

- Extração de água, com dois poços, nora e um grande tanque; 

- Fabrico do gelo, com 44 tanques/geleiras;   

- Armazenamento e expedição do gelo, um edifício, dois silos para armazenamento e 

conservação e outro para despacho do gelo embalado. 

“Em setembro enchiam-se os tanques de água (geleiras) e, durante a noite, o frio 

congelava-a. Quando o gelo se formava, o guarda da fábrica ia a cavalo até à aldeia de 

Pragança e avisava os trabalhadores que, antes do nascer do sol, partiam as placas de 

gelo e carregavam os fragmentos para os silos de armazenamento, onde era conservado 

até ao verão. Nessa altura, decorria a complicada tarefa do transporte do gelo até Lisboa, 

primeiro no dorso de animais, devido ao desnível da serra, depois em carroças e, 

finalmente, na Vala do Carregado, era colocado nos “barcos da neve”, indo pelo Tejo até 

Lisboa.” 

Contato - Quinta da Serra, Lamas - 2550-366 LAMAS CDV 

http://natural.pt/portal/pt/Infraestrutura/Item/147 

Telefone - (+351) 262 777 888/ (+351) 916 782 628/ 916 371 944 

Localização - GPS: Lat: 39°10'41.04"N Long: -9° 2'58.72"W 

 

- Capela de N. Sra. das Neves 

Situada no cimo da serra de construção medieval, anterior à do primeiro convento 

Dominicano (século XIII), é local de romarias em agosto, pelo menos desde os tempos 

medievais. Primando pela simplicidade, possui apenas uma imagem de Nossa Senhora 

das Neves do séc. XVI, um painel de azulejo na nave lateral alusivo à história da ordem 

dos dominicanos e um altar-mor em mármore.   

Contato - Serra de Montejunto - 2550-367 Lamas CDV 

Telefone - (+351) 916 371 944 

Localização - GPS: Lat: 39°10'29.73"N Long: - 9° 3'34.61"W 

http://natural.pt/portal/pt/Infraestrutura/Item/147


 

- Ruínas do Convento dos Dominicanos 

Próximo da ermida de Nossa Senhora das Neves encontram-se os vestígios do primeiro 

convento da Ordem de São Domingos em Portugal.  

Construído inicialmente em 1218, pouco tempo depois da chegada a Portugal de Frei 

Soeiro Gomes, as ruínas atuais são resultantes da reedificação (sobre o convento inicial) 

ocorrida no século XVIII, aquando do regresso dos dominicanos.  

Ao longo da encosta pode ser vista a calçada do convento, também do século XVIII 

utilizada para servir a construção e o uso do Convento de Nossa Senhora das Neves, 

para o uso diário dos frades dominicanos, que aqui viveram e dos romeiros que se 

dirigiam à capela de Nossa Senhora das Neves.  

Localização - GPS: Lat: 39°10'28.94"N Long: - 9° 3'32.90"W 

 

- Miradouro do Alto da Lagoínha 

Localizado a cerca de 400 de altitude na crista de uma extensa cumeada, coroada por 

moinhos de vento.  

Para oeste, o olhar estende-se até ao Atlântico, onde as Berlengas se destacam na 

imensidão do mar, bem como os lugares, as vilas, vinhas e pomares, florestas dão cor e 

textura a este cenário.  

A nascente, o Tejo serpenteia as planícies da lezíria, contrastando com os relevos que se 

perdem no horizonte e as vinhas que sobem as encostas, construindo um mosaico 

agrícola de invulgar beleza.  

Junto a nós ergue-se abruptamente o relevo calcário imponente que do cimo dos seus 

666 metros convida a subir serra acima. 

Localização - GPS: Lat: 39°10'14.16"N Long: - 9° 5'36.01"W 

 

- Estação da Biodiversidade do Montejunto 



Percurso público sinalizado no terreno, com cerca de 2 Km de extensão, com painéis 

informativos sobre o património biológico a observar, cujos conteúdos científicos fazem 

referencia às espécies emblemáticas, assim como aos organismos mais comuns a 

observar. 

A Estação da Biodiversidade de Montejunto é parte integrante de um projeto de âmbito 

nacional, em desenvolvimento pelo Tagis - Centro de Conservação das Borboletas de 

Portugal a rede de Estações da Biodiversidade/Rota de Monitorização da Biodiversidade. 

Contato - Quinta da Serra, Lamas - 2550-366 LAMAS CDV 

Telefone - (+351) 262 777 888/ (+351) 916 782 628/ 916 371 944 

Localização - GPS: Lat: 39°10'49.25"N Long: - 9° 3'0.96"W 

 


