
NO REMANSO DA RIBEIRA DA 
VENDA – COMENDA

PR3
GAVPonto 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
Junta de Freguesia de Comenda: +351 245 776 166

PARQUE DE MERENDAS DA RIBEIRA DA VENDA

Situada muito perto da aldeia da Comenda, passa a Ribeira que 
abraça um parque merendeiro que nasce aqui como um oásis 
conhecido pela tranquilidade e sossego. Possui uma grande 
extensão de campo relvado, uma piscina para crianças, mesas
e bancos de madeira, grelhadores para os que gostam de merendar 
no campo, um bar de apoio com uma agradável esplanada virada 
para o cenário campestre.

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.

NATUREZA: Oliveira, sobreiro, salgueiro, eucalipto, avifauna de zonas 
húmidas, avifauna de bosque, rapinas, Javali, lebre, coelho-bravo, 
perdiz, tordos ou pombo bravo.

PATRIMÓNIO: Igreja Matriz, Capela de N. Sr.ª das Necessidades, 
Capela de S. José (Vale da Feiteira), Capela de N. Sr.ª de Fátima 
(Ferraria), Ponte Romana da Ribeira da Venda, Sepulturas 
antropomórficas da Herdade do Casal e Ponte do Vale de Colmeias- 
Monte do Braçal.

GASTRONOMIA: Pratos de caça, Migas Couve Com feijão, Grão com 
Carne. Acorda Alentejana, 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

Santuário de Nossa Sr.ª das Necessidades
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Pontos de interesse

Descrição do percurso

Fonte Nova - Comenda

O percurso começa no centro da aldeia de Comenda. Seguimos pelo 
Caminho das Quintas em direção a Vale de Grou. Aqui chegados, 
podemos refrescar-nos na fonte e visitar o Santuário da Nossa 
Senhora das Necessidades.

Avistando os afloramentos rochosos do ribeiro da Cabeça Cimeira, 
seguimos em direção ao Monte da Ferraria Fundeira. Percorremos
o caminho do curso da ribeira, que nos há – de levar até à ponte 
romana do Parque de Merendas da Ribeira da Venda, um oásis
na planície. Logo ali, encontramos a primeira de muitas sepulturas 
antropomórficas existentes neste percurso.

Continuando o serpentear da Ribeira da Venda, rumo a poente, 
chegamos ao limite da Herdade das Polvorosas. Um enorme penedo 
de granito, conhecido pelo nome de Laje do Gato dá-nos
as boas vindas.

Seguimos até à ponte do Vale das Colmeias, ponte antiga,
de alvenaria de pedra com enormes lajes. Chegados ao alto
das hortas do Poceirão, avistamos a aldeia do Vale da Feiteira. Já no 
alto da Herdade do Vale da Arrabaça, abre-se uma enorme janela 
para o Alentejo.

Seguindo o passeio chegamos à antiga estrada da estação
da Cunheira e entramos no largo solarengo da bonita aldeia do Vale 
da Feiteira. Calcorreado o povoado, e passando pela fonte da Poça, 
rumamos à Herdade do Casal. As sepulturas antropomórficas
e o silo neolítico existentes são testemunho de que o homem 
percorre estes campos desde há muitos séculos. Um pouco mais
à frente, podemos apreciar um conjunto de fornos de carvão. 

Prestes a chegar novamente à Comenda podemos apreciar a Fonte 
Velha. Já no núcleo urbano, passamos pela Igreja Matriz, o Mercado 
Municipal e ainda, pelos diversos estabelecimentos de comércio. 
Por fim, depois da Fonte Nova, chegamos ao fim do percurso.

Ponte Romana de Ribeira da Venda Sepulturas Antropomórficas

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).
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Informação no local

Restauração Multibanco

Farmácia Minimercado

Paisagem

Início e fim: Comenda (GPS: 39º24'60,96''N; 7º46'51,63''O)

Sentido recomendado do percurso: contrário aos ponteiros do relógio

Legenda

Percurso pedestre
Estrada asfaltada 
Curso de água
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