NA SENDA
DA RIBEIRA

Trilho dos Moninhos Fundeiros - Ribeira de Alge (Pego)

AVISOS DE SEGURANÇA
• Desaconselhável durante períodos de chuva devido ao piso escorregadio.
• Tenha a segurança como prioridade máxima, respeitando todas as
regras, quer da utilização do espaço quer do equipamento adequado;
• A utilização do equipamento não deve ser feita de forma isolada,
procure sempre estar acompanhado;
• Caso verifique alguma anomalia, queira por favor, reportar a situação
para o email indicado.

CONTACTOS
Bombeiros Voluntários 236 552 122
Guarda Nacional Republicana 236 559 300
Centro de Saúde 236 551 727 / 236 551 725 / 236 551 728
Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos 236 559 550
Posto de Turismo de Figueiró dos Vinhos 236 552 178
Freguesia de Aguda 236 622 602
Serviço Municipal de Proteção Civil 916 892 014

Email para reporte de situações ou ocorrências

turismo@cm-figueirodosvinhos.pt

COFINANCIADO POR:

Tudo começa numa aldeia para lá de uma ribeira, como tantas outras aldeias.
Repleta de pequenas histórias de vida, de trabalho, de alegrias e tristezas. Para
lá de uma ribeira que lhe deu vida, pão e sustento, que a uniu a outras aldeias
desta região. Uma aldeia que é o ponto de partida da nossa história.
Tanto pode começar o trilho no meio da aldeia, como pelo vale agrícola que dá
acesso à antiga Escola Primária (edifício “Escola”). Uma vereda leva-nos,
acompanhados pelo som da água ao longe, entoando com mais força à medida
que nos aproximamos do fim do Trilho. Chegámos, encontrámos a Ribeira de Alge
- Pego, um local simples e belo, magnético, onde a água é cristalina, onde a
paisagem absorve e nos leva a querer voltar e construir novas recordações.
PONTOS DE INTERESSE

QUANDO POSSO VISITAR

Edifício “Escola”, vale agrícola, vegetação ripícola,
casario e Ribeira de Alge (Pego)

Todo o ano

INÍCIO DO TRILHO

TIPO DE TRILHO

Junto ao Edifício “Escola” GPS 39°56’50.70”N | 8°17’45.83”O

Pé posto

ALTIMETRIA
352 m

325 m

300 m

100 m

200 m

ALTITUDE MÁX | MIN

352 m | 296 m

300 m

TIPO

linear

400 m

500 m

DIFICULDADE

600 m

média | baixa*

700 m

795 m

DISTÂNCIA

1600 m

Trilho de pé posto técnico, com declives acentuados, não aconselhável a pessoas
* com
mobilidade condicionada.

