PR1 PERCURSO
GAV “ARRIBAS DO TEJO”

Ponto de interesse
PASSADIÇO DO ALAMAL
É lado a lado com o castelo de Belver que se caminha por este
passadiço. Liga a praia do Alamal com a ponte de Belver,
um trajeto calmo e tranquilizante para todos que por ali passam,
pode percorrer um troço do vale do Tejo, que foi construído sempre
junto à água, em comunhão com a natureza.
A paisagem é estonteante, junto ao Rio tejo e o percurso é cheio
de surpresas com o cantar das aves que vivem livres na ﬂoresta
envolvente, sentimos os cheiros típicos do Alentejo, o campo,
as aves, um aroma característico que não se consegue explicar.
Passadiço do Alamal

Código de conduta

Destaques
NATUREZA: Rio Tejo, Ribeira de Belver, oliveira, vegetação ripícola,
avifauna de zonas húmidas, avifauna de bosque, rapinas.
PATRIMÓNIO: Castelo de Belver, Anta do Penedo Gordo, Núcleo
Museológico Mantas e Tapeçarias, Igreja Matriz de Belver, Caminho
da Fonte Velha.
GASTRONOMIA: Lampreia, peixe de rio com açorda ovas. Sopa de
Peixe.

Época aconselhada
O percurso pode ser efetuado em qualquer época do ano,
excetuando condicionamentos meteorológicos conforme aviso,
devendo o pedestrianista tomar precauções adequadas à época do
ano em que realiza o percurso. No Inverno deverá ter muita atenção
ao piso escorregadio e no verão ás elevadas temperaturas.
Ao fazer este percurso pedestre comunique com antecedência aos
Bombeiros Municipais de Gavião para que estes estejam informados
sobre a sua vinda.

Siga apenas pelo trilho sinalizado. / Respeite a propriedade privada. /
Evite fazer ruídos desnecessários. / Observe a fauna à distância. / Não
daniﬁque nem recolha amostras de plantas ou rochas. / Não deixe lixo ou
outros vestígios da sua passagem. / Não faça lume e tenha cuidado com
as beatas dos cigarros. / Seja afável com os habitantes locais. / Cuidado
com o gado. Embora manso, não gosta da aproximação de estranhos às
suas crias. / Deixe as cancelas como as encontrou. Se estiverem fechadas,
conﬁrme que ﬁcam bem fechadas.

Contactos úteis
Câmara Municipal do Gavião: +351 241 639 070
Posto Municipal de Turismo: +351 241 631 210
SOS Emergência: 112
SOS Floresta: 117
Centro de Saúde: +351 241 630 010
Informações anti-venenos: +351 808 250 143
GNR: +351 241 632 222
Bombeiros Municipais: +351 241 632 122
Junta de Freguesia de Belver: +351 241 635 192
Junta de Freguesia de Gavião: +351 241 632 283
Promotor:

Sinalética
caminho certo

PERCURSOS EM NATUREZA

Percurso pedestre registado e
homologado pela:

Parceiro institucional:

FCMP

caminho errado

virar à esquerda

virar à direita

Co-Financiamento:
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Ruma-se à esquerda e passados 150 metros toma-se um caminho
à direita que conduz a um outro que decorre ao longo do Tejo, até à
Torre Fundeira.

Ribeira de Alvisquer
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Castelo de Belver
Museu do Sabão
Ponte Suspensa
Anta do Penedo Gordo
Barragem de Belver
Núcleo Museológico de Mantas e Tapeçarias
Caminho da Fonte Velha

EN244

Passada a ponte, ladeia-se a praia ﬂuvial da Ortiga, concelho
de Mação, e encaminha-se para o apeadeiro do comboio
da barragem de Belver.
Logo após a travessia da linha de comboio e da barragem, toma-se
o caminho à esquerda que decorre pela margem sul do rio,
em direção às antigas termas da Fadagosa.
Continuando, passa-se a praia ﬂuvial do Alamal e por um passadiço
de madeira chega-se à centenária ponte de ferro da EN244, que se
atravessa. À saída da ponte, já em Belver, no bairro Tropa, sobe-se
a escadaria junto ao Núcleo Museológico das Mantas e Tapeçarias
de Belver.
Toma-se à esquerda um carreiro que leva à Fonte Velha, o Caminho
da Fonte Velha contempla esculturas de arte contemporânea,
na harmonia do antigo com o moderno. Continuando, entra-se
em Belver pela rua da Fonte Velha, terminando no Largo
Luís de Camões.
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Ponte Suspensa

EN244

Agora, pela estrada de asfalto que desce em direção à barragem,
após a passagem da ribeira e antes do lagar em ruínas, toma-se um
caminho à direita que conduz à Anta do Penedo Gordo, que atesta
o povoamento da região há cerca de 5.000 anos.
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nível de diﬁculdade

Miradouro Pitalgaio

O percurso inicia-se no Largo Luís de Camões, em Belver. Percorrida
parte da rua Nuno Álvares Pereira encaminha-se para a estrada das
Torres. Após a ponte sobre a ribeira de Belver, sobe-se ao lagar
da Fraga, caminhando-se ao longo da levada. Atravessa-se a ribeira,
por uma ponte suspensa atingindo-se de seguida um caminho entre
muros do qual se alcança Belver e o castelo.
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O grau de diﬁculdade é representado segundo 4 itens diferentes, sendo cada um deles
avaliado numa escala de 1 a 5 (do mais fácil ao mais difícil).
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Castelo de Belver - Considerado um dos mais completos da arquitetura
medieval portuguesa. A sua construção foi ordenada por D. Sancho I
(1210).
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Descrição do percurso

Nisa

1:25000

Carta Militar nº 322 e 332
(Serviço Cartográﬁco do Exército)

Legenda

Gavião

Castelo de Vide

Percurso pedestre
Estrada
Marvãoasfaltada
Curso de água
Crato

PORTALEGRE

Início e ﬁm: Largo Luís de Camões, Belver (GPS: 39º29'39,65''N; 7º57'31,31''O)
Sentido recomendado do percurso: contrário aos ponteiros do relógio
Restauração

Paisagem

Multibanco

Farmácia

Minimercado

Informação no local

