
CORREDOR ECOLÓGICO DAS 
RIBEIRAS DE ALFERREIREIRA E 
BARROCAS

PR2
GAV

Ponto de interesse

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
União das Freguesias de Gavião e Atalaia: +351 241 632 283

NÚCLEO MOAGEIRO
Núcleo moageiro que outrora tivera enorme importância não só 
para a Atalaia como também para as povoações vizinhas. Visitado
o local, retoma-se o percurso, subindo por um estreito carreiro 
aberto na rocha pelos cascos dos animais de carga que ali vinham 
trazer o grão e dali levavam a farinha.
Repare-se no vale encaixado da ribeira, no verde-claro do seu 
coberto vegetal constituído por freixos, amieiros e salgueiros e por 
um sub-bosque onde abundam os loureiros, o folhado e o feto real. 
Constitui um corredor de rara beleza e de enorme importância para 
a fauna.
Quem optar por seguir até aos Moinhos da Foz é só seguir pelos 
trilhos sinalizados, ao longo da ribeira, ora pela margem esquerda, 
ora pela margem direita, de moinho em moinho, por um vale que 
outrora fervilhou de actividade agrícola e moageira.

Época aconselhada

O percurso pode ser efetuado em qualquer época do ano, devendo 
o pedestrianista tomar precauções adequadas à época. Por este 
percurso pedestre se desenvolver ao longo das margens de cursos 
de água, nos Invernos mais chuvosos alguns dos trilhos poderão 
ficar alagados e, até, submersos.

Ao fazer este percurso pedestre comunique com antecedência aos 
Bombeiros Municipais de Gavião para que estes estejam informados 
sobre a sua vinda.

NATUREZA: Rio Tejo, Ribeira de Alferreireira, Ribeira das Barrocas, 
Ribeira de Vale Covo, olhos d’água, oliveira, vegetação ripícola, 
eucalipto, salgueiro, pinheiro, avifauna de zonas húmidas, avifauna de 
bosque, rapinas.

PATRIMÓNIO: Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, Núcleo 
Moageiro da Foz, Fonte da Bica.

GASTRONOMIA: Pratos de caça, Migas Couve Com feijão, Ensopado de 
Borrego.

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.

Co-Financiamento:

Promotor: Percurso pedestre registado e 
homologado pela:  

Fevereiro 2017 / 0000 exemplares

Parceiro institucional:

Sinalética  FCMP

virar à esquerdacaminho certo caminho errado virar à direita

PERCURSOS EM NATUREZADestaques Código de conduta

Foz da Ribeira de Alferreireira
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Pontos de interesse

Descrição do percurso

Fonte da Bica - Degracia Cimeira

O percurso inicia-se no centro da aldeia de Atalaia, junto ao parque 
infantil. Ruma pela rua da Igreja e pela rua do Frade, passa a fonte 
da Lameira até à queijaria. Toma à esquerda um caminho para
a ribeira das Barrocas, que se atravessa numa ponte de madeira.
Já no caminho para a ribeira, a 200 m da queijaria, pode optar por 
fazer o PR2.1, “Variante dos Olhos d'Água” ou continuar pelo 
itinerário principal.
Na confluência da ribeira das Barrocas com a ribeira de Alferreireira, 
descobre-se um núcleo moageiro que outrora tivera enorme 
importância. Retoma-se o percurso, subindo por um carreiro aberto 
na rocha, pelos animais habituados a este ofício. 
Chegado a um pequeno largo, pode-se optar por seguir para
a Atalaia pelo PR2.2, “Variante do Vale da Azenha”. Para continuar, 
segue pelo trilho ao longo da ribeira de Alferreireira e rapidamente 
se atinge o Vale Covo cuja ribeira se atravessa numa ponte de 
madeira.
Chega-se ao Tejo por um trilho, que percorre em parte uma antiga 
levada. No “Batel” toma-se um trilho junto ao Tejo até Vale
de Cerejeiras, cuja ribeira se atravessa pela ponte do muro da sirga.
Agora inicia-se a subida, para sul, e atinge-se o Monte do Cabril, de 
onde se avista tudo em redor. Já na Degracia Cimeira, visita-se
a Fonte Velha, ruma-se a Degracia Fundeira e termina na Atalaia.

Miradouro Pitalgaio Ponte Suspensa

duraçãodistância dificuldadetipo de percurso desnível acumulado altitude máx/mín

perfil de altimetria nível de dificuldade

O grau de difi culdade é representado segundo 4 itens diferentes, sendo cada um deles 
avaliado numa escala de 1 a 5 (do mais fácil ao mais difícil).

subida

Carta Militar nº 322, 323, 332, 333
 (Serviço Cartográfico do Exército)
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VARIANTE PR2.1 GAV
Distância: 2,9km | Duração: 1h05m
Esta variante percorre parte do PR2. Passada a queijaria dirige-se 
para o lagar Velho, na zona de nascentes da ribeira das Barrocas. 
Aqui chegado faz cerca de 400 metros de visita aos “Olhos d’Água”, 
regressando ao mesmo local. Passa uma cancela de uma proprie-
dade privada, um moinho e segue ao longo da levada e da ribeira até 
ao caminho principal do PR2, que permite o regresso a Atalaia.

VARIANTE PR2.2 GAV
Distância: 3,1km | Duração: 1h10m
Esta variante permite o encurtamento do PR2, seguindo diretamente 
do núcleo moageiro da Foz para a aldeia de Atalaia.
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Variante

PORTALEGRE

Castelo de Vide

Marvão

Nisa

Crato

Gavião

ESPANHA
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Informação no local

Restauração Multibanco

Farmácia Minimercado

Paisagem

Início e fim: Atalaia (GPS: 39º27'15,70''N; 7º52'28,60''O)

Sentido recomendado do percurso: contrário aos ponteiros do relógio

Legenda

Percurso pedestre
Estrada asfaltada 
Curso de água
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