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O MONTADO
O Montado é a paisagem mais famosa do Alentejo e é também um mundo de 
forte identidade, de tradições e costumes bem enraizados e de uma grande 
tradição cultural e etnológica.
 
Dominado pelas grandes manchas de sobreiros e azinheiras alinhados em 
planícies onduladas ou em serras mais tímidas, o montado alentejana é uma 
imagem idílica de um território pouco habitado, onde o tempo raramente é 
medido pelos ponteiros do relógio, substituído pela luz do dia, e onde impera 
um grande sentimento de harmonia entre a paisagem, a natureza e o Homem.

 Neste lugar que convida a grandes jornadas de descoberta, encontramos 
também pormenores menos conhecidos como a diversidade de ervas e 
espécies silvestres, as pequenas igrejas das antigas paróquias, ruínas de outros 
tempos e artesãos de artes raras.

Mas o Montado Alentejano é também uma grande fonte de riqueza... Da indústria 
da cortiça à produção do vinho alentejano, passando pelo incontornável azeite, 
o Montado estende-se para além dos olhos, sendo origem de muitas iguarias 
gastronómicas que caracterizam a região, que podemos encontrar numa 
pequena mercearia de aldeia ou num tradicional restaurante das bonitas vilas 
alentejanas.

O QUE É O MONTADO
Denomina-se montado à área de povoamento mais aberto (a típica paisagem 
alentejana) que faz lembrar a savana e cuja espécie dominante é o sobreiro. 
No entanto, os sobreiros podem ser encontrados em comunidade com outras 
espécies – outro tipo de carvalhos, pinheiro-bravo e pinheiro manso – dando 
origem aos sobreirais, bosques mais fechados e densos, onde se encontram, 
também, outras espécies: estevas, sargaços, giestas, entre outros.

Os montados formam paisagens-culturais, isto é, sistemas que resultam da 
acção humana por aproveitamento de recursos diversos: a cortiça, os frutos 
para a alimentação animal, as pastagens ou as culturas agrícolas que coexistem 
na mesma área e conferem aos montados o seu carácter silvo-pastoril.

http://www.rotascompadres.pt


www.rotascompadres.pt       ©Spira 2016

Os montados poderão ter surgido na Pré-História, em parte devido ao uso do 
fogo pelo Homem, tal como acontece, ainda hoje, nas savanas. Há evidência 
da continuidade dos montados ao longo da História, tornando-os parte da 
herança cultural do Mediterrâneo Ocidental. Em regiões como o Sudoeste da 
Península Ibérica ou a Sardenha constituem parte da identidade regional.

A reconstituição de muitos dos actuais povoamentos de sobreiro, nomeadamente 
montados, ocorreu a partir de meados do século XIX devido ao aumento do 
valor mercantil da cortiça e à procura, nas cidades em expansão, de produtos 
pecuários.

Saiba mais em www.apcor.pt

O MONTADO ALENTEJANO POR QUEM O CONHECE...
“O Montado, paisagem semi-natural típica do sul de Portugal, consiste num 
bosque aberto de duas espécies predominantes de árvores, o sobreiro 
(Quercurs suber) e a azinheira (Quercurs rotundifolia). Resultado da abertura 
do bosque primitivo, esta paisagem surge da intervenção do homem ao longo 
dos séculos, mediante o corte de árvores e o arroteamento do mato, com o 
objectivo de criar pastagens e culturas extensivas para a produção de cereais 
e criação de gado.

Para além das mais-valias económicas que oferece, pela exploração dos 
seus recursos naturais, o montado é ainda um dos habitats que alberga uma 
enorme biodiversidade, graças ao seu carácter de transição entre floresta 
fechada e campo aberto.Para além das árvores dominantes, os montados 
bem conservados possuem um diversificado sub-coberto vegetal, composto 
por plantas arbustivas e herbáceas, entre as quais se podem encontrar 
medronheiros, zambujeiros, carrascos, estevas, tojos, rosmaninhos, sargaços e 
giestas.

Esta diversidade florística varia das planícies para as montanhas e consoante 
a utilização humana do território, tornando os campos bonitos e coloridos na 
Primavera e fornecendo abrigo e alimento a diversas espécies de animais. É o 
caso de uma grande diversidade de passeriformes que utilizam este habitat como 
o Chapim-real (Parus major), a Trepadeira-azul (Sitta europaea), o Tentilhão 
(Fringilla coelebs) e o Peto-verde (Picus viridis). O Montado é também um bom 
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local para a observação de aves de rapina como a Águia-de-asa-redonda (Buteo 
buteo), espécie relativamente comum no nosso território, sendo um importante 
habitat de nidificação ou invernada para algumas espécies ameaçadas a nível 
europeu, como é o caso da Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata) e do Milhafre-
real (Milvus milvus). Os mamíferos marcam também presença, especialmente 
nos montados ricos em vegetação arbustiva, essencial para espécies como o 
Javali (Sus scrofa), com importância a nível cinegético. 

As árvores do montado, ricas em cavidades, constituem um excelente abrigo 
para animais como a Geneta (Genetta genetta) e a Fuinha (Martes foina), 
podendo ainda ser utilizadas por diversas espécies de Morcegos, muitos deles 
com elevado estatuto de ameaça. Os montados são ainda utilizados por uma 
diversidade de répteis como o Sardão (Lacerta lepida) ou a Víbora-cornuda 
(Vipera latastei), bem como vários anfíbios, caso existam zonas com água.Quer 
pela sua utilidade para o homem, quer pela biodiversidade que alberga e ainda 
por constituir uma imagem de marca das paisagens do Sul do país, o montado 
tem uma enorme importância no contexto nacional, pelo que se torna essencial 
investir na sua conservação e regeneração.”

Texto de Carolina Bloise (Bióloga e Técnica de Educação Ambiental)
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