
“Da natureza não tires mais do que 
fotografias, não deixes mais do que 

pegadas” 
 

Ecotrilho do Baloiço  
do Penedo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos descobrir esta 
paisagem? 

Quinta da Fonte Portela 
2565-711 Runa – Torres Vedras 

Telefone: 261314072 
Email: geral@epafbl.edu.pt 

Página: http://moodle.epafbl.edu.pt/  

Normas de conduta: 
 Não deixar lixo ou vestígios da passagem; 
 Levar água, mantimentos, protetor solar, 

roupa e calçado adequados e estojo básico 
de primeiros socorros; 

 Não fazer fogo; 
 Ser cortês com os habitantes locais e 

respeitar os seus costumes e tradições; 
 Respeitar a propriedade privada (fechar 

portões e cancelas); 
 Não perturbar o gado e não danificar as 

culturas agrícolas; 
 Respeitar a natureza, não recolher e/ou 

perturbar animais e plantas ou danificar 
formações geológicas; 

 Circular pelos trilhos sinalizados e respeitar 
a sinalização existente. 

 

 
Conselhos para os participantes: 

 Calçado cómodo e já habituado ao pé, 
preferencialmente botas; 

 Meias macias e sem costura; 
 Roupa leve e confortável; 
 Impermeável; 
 Uma pequena mochila com lanche e água; 
 Chapéu e protector solar 
 

 
Contactos úteis:  

Bombeiros: 261322122 | GNR: 261334870 
Proteção civil: 261320764 

Câmara Municipal de Torres Vedras: 
261310400 



DESCRIÇÃO DO PERCURSO 

 

O percurso inicia-se na EPAFBL, seguindo na 

direção da aldeia de Caixaria onde se podem 

observar engenhos, conhecidos por bombas de 

água, a igreja datada de 1670, o relógio de sol 

instalado num edifício que foi em tempos um 

convento e, atualmente, dispõe de um 

Alojamento Local. 

Seguidamente, entra-se numa paisagem 

agrícola caracterizada maioritariamente por 

vinha, passando pelo Rio Sizandro e pelo 

caminho de ferro da Linha do Oeste, que faz 

ligação entre Cacém e Figueira da Foz. Mais à 

frente encontra-se a Quinta da Conceição onde 

se produzem vinhos. 

Na continuidade do trilho, passa-se na aldeia 

de Penedo e, dirigindo-se ao ponto onde se 

situa o Baloiço do Penedo, encontra-se uma 

magnífica paisagem com vista para nordeste. 

De volta ao ponto de partida, atravessa-se a 

aldeia de Runa em direção a Pedras Lages, 

alcançando no horizonte a Escola. 

FICHA TÉCNICA: 
Nome: Ecotrilho do Baloiço do Penedo 
Distância: 9,25km 
Duração: 3h 
Dificuldade: Moderada 
Tipo: Circular 
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LEGENDA: 
1) Igreja Caixaria | Relógio de sol 
2) Ponte romana | Rio Sizandro 
3) Paisagem para a Quinta da Conceição 
4) Baloiço do Moinho do Penedo 
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