
PERCURSOS EM NATUREZADestaques Código de conduta

PERCURSO ROTA DA SIRGAPR8
GAV

Muros de Sirga
Os muros de sirga são construções em alvenaria de pedra seca, 
construídos nas margens do rio, junto aos cachões, canais de águas 
revoltas, num tempo já passado, em que o rio corria em fúria para o 
mar.
Os caminhos de sirga, são testemunhos da tenacidade do homem em 
ultrapassar os elementos da natureza. Tinham como objetivo 
principal rebocar os barcos que tentavam subir o rio, a partir das 
margens, com um cabo de sisal (sirga), puxado pela força do homem 
ou recorrendo, onde isso se tornava possível, à força de animais.

Pontos de Interesse

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. / Não perturbe as colónias de 
grifos.

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: +351 808 250 250
GNR: +351 241 632 222
Bombeiros de Gavião: +351 241 632 359
U. F. de Gavião e Atalaia: +351 241 632 283

Contactos úteis

NATUREZA: Paisagem do vale do Tejo, galeria ripícola, avifauna, foz de 
ribeiras, rapinas e geomorfologia.

PATRIMÓNIO: Muros de sirga, muros de pedra seca e olival em 
calçada (terraços).

GASTRONOMIA: Peixe do rio, cavacas de Belver, sopa de couve com 
feijão e bolo de pão e massa.

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 às elevadas temperaturas. 

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

Época aconselhada

 FCMP

virar à esquerdacaminho certo caminho errado virar à direita

Sinalética

Co-Financiamento: 

Promotor: Percurso pedestre registado e 
homologado pela:

Muros de Sirga
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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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Passadiço no Vale do TejoArribando o cachão do Cabril à sirga (1909) Olival em calçada

Descrição do Percurso

O PR8 – Rota da Sirga   um percurso pedestre linear de pequena 
rota, que liga o PR1 – Arribas do Tejo ao PR 2 – Corredor 
Ecológico das Ribeira de Alferreireira e Barrocas (5.8 km).

O traçado do percurso permite percorrer toda a margem 
esquerda do Rio Tejo no concelho de Gavião, recuperando 
antigos caminhos usados pelos pescadores. Parte do percurso é 
feito sobre os muros de sirga, estrutura construída, que serviu 
para homens e animais puxarem os barcos rio acima, quando o 
Tejo era navegável, atravessando pontos difíceis, tais como, o 
cachão do Cabril.

A galeria ripícola por onde se desenvolve o percurso é de uma 
riqueza única, composta por freixos, amieiros, vimieiros, 
salgueiros, entre outros. A paisagem natural é complementada 
pela intervenção humana, com a plantação de olival em 
calçadas, muretes de pedra seca que formam pequenos terraços 
nas encostas e que facilitam a infiltração da água e a colheita da 
azeitona.

As margens do Tejo albergam ainda duas importantes colónias 
de grifos, abutres de grande porte, de aspeto pré-histórico, 
necrófagos na sua alimentação, que observam sobranceiros 
quem percorre o trilho, do alto dos penhascos rochosos das 
margens do rio. Abandonam as fragas onde nidificam quando o 
sol raia, à procura de correntes térmicas ascendentes, 
permitindo observar o espetáculo do voo circular dos bandos 
locais.

N

  Percurso pedestre

  Estrada asfaltada

  Curso de água

  
  Sentido recomendado do percurso: Oeste-Este      

 

   Início: Ponte de Belver - 39 29'25.5"N 7 57'06.1"W (Ligação ao PR1 GAV – Percurso Pedestre
“Arribas do Tejo”)  

   Fim: 

 

Legenda

Ribeira do Marmeleiro - 39 29'01.6"N 7 53'43.7"W (Ligação ao PR 2 GAV – Corredor Ecológico
das Ribeiras de Alferreireira e Barrocas)

PR1 GAV “Arriba do Tejo”

PR2 GAV “Corredor Ecológico das Ribeiras de Alferreireira e Barrocas”

1 Vale do Tejo

2 Ponte de Belver

3 Colónia de Grifos

4 Muros de Sirga 

5 Foz da Ribeira de Salgueira

6 Foz da Ribeira do Vale Côvo

7 Foz da Ribeira de Cagamoio

8 Olival em Calçada (terraços)  

Pontos de Interesse
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