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A Linaria Ricardoi Coutinho é uma planta anual, que floresce em Março e
Abril, que ocorre preferencialmente em searas de trigo e de aveia com
baixa intervenção humana, ou em terrenos de olival e de montado.
Trata-se de um endemismo lusitano muito raro e localizado no Distrito de
Beja, mais propriamente no concelho de Cuba e Alvito, e é considerado
prioritária no âmbito da Rede Natura 2000. Esta rede ecológica do Espaço
Comunitário tem como objectivo contribuir para assegurar a biodiversidade
através da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora
selvagens. Os dois núcleos populacionais actualmente conhecidos
incluem usualmente algumas centenas de exemplares, pelo que, à luz do
conhecimento actual sobre a espécie, esta encontra-se em perigo de
extinção. O uso de herbicidas, resultado da intensificação agrícola, e a
prática da pastorícia, contribuiu de forma decisiva para um decréscimo
populacional acentuado.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CUBA - Serviços de Turismo
Rua Serpa Pinto, 84 - 7940-172 CUBA
Tel.: 284 419 900 - Fax: 284 415 137
e-mail: geral@cm-cuba.pt | www.cm-cuba.pt

PONTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA - Biblioteca Municipal
Rua da Sociedade Filarmónica 1º Dezembro
Tel.: 284 419 904 - Fax: 284 419 905
e-mail: biblioteca@cm-cuba.pt

A Biodiversidade é o tema escolhido pela O.M.T. (Organização Mundial de Turismo)para as
Comemorações do Dia Mundial do Turismo. O objectivo é alertar para a necessidade de se
encontrar um equilíbrio entre este sector e a biodiversidade biologica, despertando
consciências para que todos se responsabilizem pela salvaguarda do nosso Património
Ambiental.
O Município de Cuba numa acção articulada com os agentes turísticos locais apresenta-lhe
um conjunto de propostas centradas no património concelhio, onde a Natureza, a
Gastronomia e a Pintura Mural marcam uma presença constante.

Percurso de Caminheiros
Inicie a sua caminhada no Parque Manuel de Castro, conhecido por “mata”, siga pela estrada
em direcção a Vila Ruiva. Alguns metros à frente volte à direita, em direcção ao estaleiro
municipal, e percorra a estrada de terra batida, até ao final, entretanto, delicie-se a apreciar a
imensidão dos campos, em toda a sua amplitude. Chegando à estrada de alcatrão
(percorreu 1Km e 600m), vire à direita até encontrar a estrada Cuba-Vidigueira, atravesse
essa estrada. Suba a estrada de terra batida até aos moinhos, onde pode usufruir de uma
vista fabulosa sobre a vila de Cuba. É ainda, de acrescentar que dependendo da hora,
apreciará um magnifico pôr do Sol. (andou aproximadamente 3 km). Desce a estrada, e vire
na primeira à direita. Mais uma vez, poderá “absorver” a beleza dos campos alentejanos,
avista a bonita Quinta da Esperança ou Quinta do Conde, do séc. XVII-XX, vulgarmente
chamada entre os habitantes de Cuba como “Quinta da Espanhola”. Ao cruzamento, vire à
direita já quase a entrar na vila de Cuba, pela Urbanização das Oliveiras. Chegando à vila,
vire novamente à direita até à estrada da circunvalação, depois da rotunda, encontra o local
de partida.
Ficha técnica:
Tema: Percurso indicado para observação de alguma fauna e flora
Tipo de Percurso: Pedestre
Cartografia: Carta Militar de Portugal nº 499
Distância: Aproximadamente 6 km
Duração média: 1h30m
Grau de dificuldade: Fácil

Percurso BTT
Partir à descoberta e apreciar a natureza, é o que se pretende com este passeio, assim, há
que apurar todos os sentidos, para que as bonitas paisagens dos campos, o cantar das mais
variadas espécies de pássaros e até o silêncio que ecoa a natureza, se possam absorver na
sua totalidade. Inicie a trajectória no parque Manuel de Castro, “mata”, seguindo pela estrada
da Escola Básica Integrada Fialho de Almeida, passe o estaleiro municipal, vire à esquerda
em direcção ao Monte da Boa Vista, onde pode observar a sua arquitectura característica,
volte novamente, à esquerda até apanhar a estrada 258 (estrada de alcatrão). Vire à direita
em direcção ao Monte da Azurria, também muito agradável de apreciar, e segue essa mesma
estrada, encontrará uma ribeira (Ribeira de Mac Abraão), onde pode parar para admirar a
serenidade com que as suas águas “abraçam” a terra e refrescam a alma. A vegetação passa
a ter outras cores, depois deste momento de placidez, pode seguir em direcção ao Monte da
Panasqueira, onde se encontram vestígios de uma Vila Romana.
Percorreu nesta altura aproximadamente 7 km.

Seguindo sempre na mesma direcção encontramos o Monte de Delicada, onde vai aparecer
um cruzamento de estradas, siga pela da direita em direcção à Ermida da Nossa Sr.ª. da
Represa, paredão hoje em ruínas, edificado pelo povo romano, que reúne duas
características únicas no Concelho, a pintura a fresco que se mistura com o azulejo, criando
um cenário único de arquitectura religiosa alentejana. Siga pela estrada ao lado da Ermida
de N. Sr.ª da Represa, em direcção ao Moinho do Outeiro, acompanhado de graciosas
vinhas. Assim, chega a Vila Alva, dentro da vila, passa a igreja, saindo pela estrada junto ao
cemitério. Siga em direcção às Antas, onde encontrará um corredor de acesso e laje de
cobertura. A Anta da Fareloa tem cinco esteios no seu lugar, mas espalhados pelo solo vêmse blocos semelhantes. O esteio de maior altura tem à volta de 1.90m. A Anta de Cima, tem 4
esteios na sua posição primitiva, estando um deles quebrados. Deve ter tido nove esteios. A
sua altura máxima acima do solo é de cerca de 2 metros. Nesta altura terá percorrido
aproximadamente 20 km, passa ao Monte das Antas de Cima e segue em direcção à Horta
dos Marreiros, continua até cruzar a estrada 258 e passa novamente a ribeira de Mac
Abraão, já em direcção a Cuba. Quase a chegar, passa ao Poço da Panasqueira e
reencontra o local onde começou esta aventura.
Ficha técnica:
Tema: Percurso indicado para observação de alguma fauna e flora
Tipo de Percurso: BTT
Distância: Aproximadamente 30 km
h
Duração média: 2
Grau de dificuldade: Média

Rota do Património - 27 de Setembro Dia Mundial do Turismo
(Visitas guiadas)
09:30h - Igreja de S. Luís de Faro do Alentejo
10:30h - Ermida de Nossa Senhora da Represa de Vila Ruiva
11:15h - Igreja da Misericórdia de Vila Alva e Museu de Arte de Sacra
15:00h - Igreja Matriz de Cuba e Tesouro
15:45h - Casa do Escritor Fialho d'Almeida
16:00h - Estátua Cristóvão Cólon
16:20h - Igreja de Nossa Senhora da Rocha
17:00h - Igreja e Recolhimento do Carmo
17:30h - Posto de Informação Turística de Cuba Biblioteca Municipal

Alojamento
Condições especiais de alojamento:
2+1 = Na permanência de três noites,
oferta da 3ª, durante o fim de semana
de 25 e 26 de Setembro.
Estabelecimentos aderentes:
Quartos Particulares “Lula”
Rua 1.º de Maio, n.º 22
7940-116 Cuba
tel.: 284 412 759
Herdade do Gizo Aldeamento Turístico ****
Estrada Nacional 258-1
7940 Cuba
tel.: 284 418 078
tlm.: 916 136 747 / 916 136 746
e-mail: reservas@herdadedogizoturismo.com
web-site: www.herdadedogizoturismo.com
Casa Alto da Eira - Turismo Rural
Rua Alto da Eira
7940 Albergaria dos Fusos - Cuba
tlm.: 967 786 663 / 965 405 432
e-mail: reservas@altodaeira.com.pt
web-site: www.altodaeira.com.pt
Hospedaria do Carmo
Largo São João de Deus, n.º 1
7940-116 Cuba
tel.: 284 418 025
e-mail: info@hospedariadocarmo.com
Casa de Hóspedes “Chave D'Ouro”
Rua da Esperança, n.º 46
7940-116 Cuba
tel.: 284 412 458

Restauração
Estabelecimentos aderentes:
Casa Monte Pedral
Prato do dia 27 de Setembro
“Sopa de Tomate com bacalhau”
Rua Manuel Bernardo Barahona n.º 22
7940-014 Cuba
Telefone: 93 652 00 36
Restaurante "Chave D'Ouro"
Prato do dia 27 de Setembro
“Açorda d'Alho”
Rua da Esperança, n.º 46
7940-116 Cuba
Telefone: 284 412 458
Casa de Pasto Lula
Prato do dia 27 de Setembro
“Sopa de Cação”
Rua 1.º de Maio, n.º 22
7940-116 Cuba
Telefone: 284 412 759
Adega do Arrufa
Prato do dia 27 de Setembro
“Migas à Alentejana”
Travessa das Francas, n.º 3
7940-179 Cuba
Telefone: 91 424 64 19

