
ROTA DOS MOINHOS DA RIBEIRA 
DE MARGEM

PR4
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
Junta de Freguesia de Margem: +351 241 634 411

BUSTO DE MOUZINHO DA SILVEIRA
Busto de Mouzinho da Silveira ( Vale de Gaviões): na pacatez
e tranquilidade da bonita aldeia de Vale de Gaviões, ergue-se
a estátua de Mouzinho da Silveira, figura que protagonizou
a Revolução Liberal pela seu notável desempenho como estadista
e político português.

Fora a sua última vontade, esta de ser sepultado em terras
de Margem.

De aproveitar a visita pelas ruas da pequena e graciosa Aldeia
de Margem, de casario baixo e rústico, de ruas curtas e graciosas 
onde o sol brilha todo o dia. A alargar o passeio poder-se-á visitar 
também as aldeias vizinhas, vale da Vinha e Moinho do Torrão.

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: Ribeira de Margem, oliveira, vegetação ripícola, sobreiro, 
salgueiro, pinheiro, avifauna de zonas húmidas, avifauna de bosque, 
rapinas.

PATRIMÓNIO: Igreja Matriz, Busto de Mouzinho da Silveira, Ponte
do Sume, Regadio Tradicional de Margem.

GASTRONOMIA: Sopa Seca, Feijão-frade de Margem. Rojões á moda 
de Margem, sopa de feijão com couve.

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
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Pontos de interesse

Descrição do percurso

Fonte...

O percurso inicia-se no Largo Mouzinho da Silveira, em Vale
de Gaviões. Neste largo é possível observar a Igreja da Nossa 
Senhora da Graça, padroeira da freguesia de Margem, bem como
a estátua erguida em homenagem a Mouzinho da Silveira.

Daqui segue-se para Vale de Bordalo onde é possível contemplar
a Fonte Velha. De seguida atravessa-se a ribeira para a margem 
esquerda. Daqui, podemos avistar os canais do regadio da Ribeira 
de Margem que regam as culturas do feijão-frade.

Caminhando sempre para sul chegamos à Ribeira de Sor, encimada 
pela ponte do Sume. Aqui, existe um pequeno troço, onde a água 
desaparece por entre enormes pedras de duro granito, ressurgindo 
mais à frente.

Prosseguindo em direção à foz da Ribeira de Margem, ponto de 
encontro de três concelhos distintos: Gavião, Ponte de Sor e Crato. 
Podemos apreciar os imensos moinhos que ainda perduram
no tempo e que denunciam a relação entre o Homem e a Natureza.

Ao longo da Ribeira de Margem são ainda visíveis as várias 
marmitas de gigante. Nas margens da Ribeira, também
os afloramentos rochosos estão presentes em grande parte
do percurso. 

Indo para o Moinho do Torrão, o percurso atravessa o povoado para 
permitir o contato com a população local. Seguindo para norte
é paragem obrigatória a Fonte do Vale dos Pereiros. Continuando
o percurso, é altura de cruzar a ribeira novamente, passando para
a sua margem esquerda, em direção ao Vale da Madeira. Chegando 
lá, é tempo de saciar a sede na bica da Fonte Velha.

Cruza-se mais uma vez a ribeira pela ponte existente à entrada
de Vale de Gaviões. Já no núcleo urbano e antes de chegar ao Largo 
Mouzinho da Silveira, pode ainda visitar a Fonte Velha, uma das 
mais antigas da povoação.

Regadio Tradicional Moínho do Rodízio - Ribeira de Margem

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: Largo Mouzinho da Silveira, Vale de Gaviões (GPS: 39º22'49''N; 7º53'59''O)

Sentido recomendado do percurso: ponteiros do relógio

Legenda

Percurso pedestre
Estrada asfaltada 
Curso de água
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