
Partir de Sousel, de onde o histórico Santo Condestável, Dom Nuno Álvares 
Pereira, mandou erigir a Igreja da Orada e começou a conquistar a Serra de São 
Miguel, é ter um esplendor de verde ao longo de caminhos rurais e trilhos pelo 
meio de olivais centenários. A subida é suave e no alto a recompensa é imensa. 
A descida é calma por estradões rurais com visita a um antigo forno de cal, 
terminando com um excelente percurso urbano e cultural dentro do espaço 
urbano de Sousel. Saindo do Largo de Nossa Senhora da Orada, em direção à 
saída da Vila de Sousel, contornar o muro do cemitério pela direita e avistar um 
largo estradão que segue pelo meio de olival centenário em direção ao alto da 
serra. A partir de certa altura, o estradão passa a caminho rural pelo meio do 
olival até ao espaço social do clube de caçadores, onde é possível visitar um 
primeiro Forno de Cal recuperado pela Autarquia.

Retornando um pouco atrás, antes do ramal até ao Forno, seguir em direção à 
Estrada Municipal 1095 que faz a ligação ao alto da colina. No alto de São Miguel 
encontra-se a Capela de Nossa Senhora do Carmo e um pouco mais à frente 
encontra-se a Praça de Touros Pedro Louceiro, uma das mais antigas de 
Portugal, senão mesmo a mais antiga, tal como de toda a Península Ibérica. 
Depois de se conhecer o alto e avistar a excelente paisagem, com aquilo que se 
pode chamar uma janela para boa parte do território do Alto Alentejo, a descida 
faz-se ao lado da antiga Pousada de São Miguel, contornando esta e seguindo 
pelo caminho bem visível até uma clareira onde se encontra um desvio de ida e 
volta para visitar mais um forno de cal. Retornando ao caminho principal a 
descida prossegue pelo estradão de terra batida, cruza a antiga linha de 
comboio e chega à Estrada Nacional nº 245 que dá acesso a Sousel. Ao entrar 
na Vila de Sousel tem-se a possibilidade de virar à esquerda para terminar o 
passeio no ponto de partida ou seguir por dentro do núcleo histórico para um 
percurso cultural de passagem pelos pontos de interesse cultural existentes na 
centralidade urbana. Aqui destaque para o enorme património cultural e 
religioso da localidade, com destaque claro para o Museu dos Cristos de Sousel, 
pelo qual o percurso passa mesmo junto à sua entrada.

 Setting out from Sousel, from where the historical Holy Constable, Dom Nuno 
Álvares Pereira, ordered the construction of the Church of Orada and began the 
Serra de São Miguel conquest, lets you experience the splendor of nature along 
rural paths and trails through centuries-old olive groves. The ascent is smooth 
and, at the top, you’ll b rewarded with an amazing view. The descent is calm 
through rural roads, including a visit to an old lime oven, ending with an 
excellent urban and cultural route within the urban area of Sousel. Leaving 
Largo de Nossa Senhora da Orada, heading towards the exit of the Sousel town, 
go around the cemetery wall to the right and you will see a wide road that 
continues through centuries-old olive groves towards the top of the hills. After 
a certain point, the path becomes a country lane through the olive grove to the 
social area of the hunters' club, where you can visit the first Lime Oven restored 
by the local authority.

Returning a little way back, before the branch line to the oven, head towards 
Municipal Road 1095, which heads to the top of the hill. At the top of São Miguel 
is the Chapel of Nossa Senhora do Carmo and, a little further on, you’ll se the 
Pedro Louceiro bullfight arena, one of the oldest in the whole Iberian Peninsula, 
if not the oldest. After getting to know the top and experience the excellent 
landscape, through what’s usually called a “window” to the Alto Alentejo, you’ll 
descend along the old Pousada de São Miguel, going around it and following the 
easily visible path that will get you to a glade. Here, you’ll find a detour to visit 
another lime kiln. Returning to the main path the descent continues along the 
dirt track, crosses the old railway line, and reaches the National 245 road 
leading to Sousel. As you enter the town of Sousel, you have the option to, either 
turning left to end the walk at the starting point or continuing inside the historic 
centre for a cultural trail passing through many sights of cultural interest in the 
urban centre. Here, we highlight the town's enormous cultural and religious 
heritage, in particular the Cristos de Sousel Museum, with the trail passing 
right by its entrance.

DESCRIÇÃO DO PERCURSO
ROUTE DESCRIPTION

PERCURSOS
PEDESTRES
WALKING PATHS

PR1
SSL

Fantástica Serra de São Miguel (Sousel)

DURAÇÃO

DURATION
3h

DISTÂNCIA

DISTANCE

10.6 km
6.6 mi

A Câmara Municipal de Sousel não se responsabiliza por quaisquer acidentes ocorridos durante 
a realização do percurso. Sousel Council cannot accept liability for any accidents when following 
the routes.

www.cm-sousel.pt

+351 268 550 111
+351 268 550 103

Posto de Turismo de Sousel
Tourist Office 

+351 268 550 160
Centro de Saúde de Sousel

Health centre 

+351 915 703 211
Farmácia Andrade em Sousel

Pharmacy 

+351 268 550 030
Bombeiros Voluntários de Sousel

Sousel Fire Brigade 

+351 268 554 229
GNR de Sousel

Local Police 

800 250 250
Centro de Informação Antivenenos

Anti Poisoning Information Centre

112
Emergência
Emergency

CONTACTOS ÚTEIS
USEFUL CONTACTS



Ponto de Partida | Starting Point: Largo de Nossa Senhora 
da Orada em Sousel, junto à Igreja |  Largo de Nossa 
Senhora da Orada, Sousel, near the church.

Tipologia | Typology: Circular 

Coordenadas Geográficas de Inicio e Fim do Percurso  
Starting and ending Coordinates: N38º57'07'' W07º40'44''

Tipo de Piso | Road surface: Caminhos Rurais e Estradas 
Regionais (sem grande movimento de trânsito rodoviário)  
Rural paths and regional roads.

Desnível acumulado | Total Climbing:  227m
Altitude mínima | Minimum altitude: 259m
Altitude máxima | Maximum altitude: 385m

Grau de dificuldade | Difficulty level:  Médio | Medium

Onde estacionar | Parking:  Estacionamento Público no 
Local | Local parking

Época Aconselhada | Recommended Season:  o percurso 
pode ser feito em qualquer altura do ano, sendo 
necessário aos utilizadores prestar atenção às temperatu-
ras elevadas durante a estação mais quente. | The path can 
be done all year around, taking the necessary precautions 
for high temperatures in summer.

FICHA TÉCNICA
DATASHEET

Cimo da Serra de São Miguel
Serra de São Miguel top

Fornos de Cal
lime kilns

Museu dos Cristos de Sousel
Museum of Christs of Sousel

PONTOS DE INTERESSE
POINTS OF INTEREST

P

PATH SIGNANGE

• Seguir apenas pelo caminho 
sinalizado;

• Just follow the signposted trail;

• Respeitar o meio ambiente;
• Respect the environment

• Não deitar lixo ou resíduos fora;
• Do not throw away rubbish or waste;

• Fechar as cancelas;
• Close the gates

• Seguir adequadamente possíveis 
instruções;

• Follow instructions

NORMAS
DE CONDUTA

PERFIL ALTIMÉTRICO
ALTIMETRIC PROFILE

RULES OF CONDUCT

SINALÉTICA

®

® ®

®

Caminho certo
Right Way

Caminho errado
Wrong Way

Virar à esquerda
Turn left

Virar à direita
Turn right
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Fantástica Serra de São Miguel (Sousel)

Fantastic Serra de São Miguel (Sousel)


