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Rota da Magueija - Descrição do percurso

O Percurso da Rota da Magueija é linear e não muito longo. Dá a conhecer 
três aldeias da freguesia de Sarzedas e pode ser realizado no sentido 
Rapoula – Malhada do Cervo ou Malhada do Cervo – Rapoula. 

Neste caso o caminho realizado teve inicio em Rapoula, aldeia pitoresca de 
casario disperso mas de gentes que sabem e gostam de receber quem 
chega de fora. Seguiremos agora ao longo da margem direita da ribeira da 
Magueija. É neste percurso que encontramos um conjunto de casas 
desabitadas a que chamam “Penteado”.

Deixamos para trás Rapoula e Penteado em direção a Azenha de Baixo onde 
chegaremos por trilhos e campos agrícolas.

Para chegar ao nosso próximo destino, Malhada do Cervo, tomamos o 
caminho que nos leva ao interior do pinhal, deixando para trás a ribeira da 
Magueija.

Sinalética:

INFORMAÇÃO 

- Seguir apenas pelos trilhos sinalizados

- Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz do local

- Observar a fauna à distância

- Não danificar a flora

- Não colher rochas, minerais ou artefactos

- Levar o lixo até um local onde haja serviço de recolha

- Respeitar a propriedade privada

- Não fazer lume

- Tenha sempre em atenção as previsões meteorológicas

- Opte por vestuário e calçado simples e confortável

- Ingira pequenos snacks e mantenha-se hidratado ao longo do percurso

- Não use perfume para evitar ataque de insectos

- Se tiver, leve binóculos e máquina fotográfica

Código - PR9CTB

Local de Partida/Chegada  - Largo da Igreja de Rapoula / Casa do Povo de Malhada do Cervo 

Coordenadas (Rapoula) - N39° 52' 26.385'' W007° 41' 10.314'' 

Local de Partida/Chegada  - Casa do Povo de Malhada do Cervo  / Largo da Igreja de Rapoula

Coordenadas (Malhada do Cervo) - N39° 53' 19.446'' W007° 39' 50.410''  

Âmbito - Desportivo, cultural, ambiental e paisagístico

Tipo de Percurso - Pequena Rota, por caminhos rurais e tradicionais, trilhos e levadas

Época aconselhada - Todo o ano.

O PR9 - Rota Ribeira da Magueija  é um percurso pedestre de Pequena Rota, marcado 
segundo as normas da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

Pontos de Interesse:
Centro de BTT das Sarzedas
Praia Fluvial do Sesmo
Praia Fluvial de Almaceda

Património:
Aldeia de Xisto das Sarzedas
Pelourinho das Sarzedas
Aldeia de Xisto de Martim Branco

Onde Ficar?
Xisto Sentido - Martim Branco  - 964 659 714 
Casa de Burros - Chão da Vã - 924 357282 

Onde Comer?
Restaurante Fonte da Vila (Sarzedas) - 272 949 260
Restaurante Lameirinha (Estrada Nacional Nº112) - 272 726 163
Restaurante Bem-Me-Quer (Martim Branco) - 964 659 714 

Gastronomia:
Cabrito no Forno
Maranhos
Filhós 
Tijelada
Azeite e Enchidos

Fauna e Flora:

Peneireiro cinzento 
(Elanus caeruleus)

Milhafre Preto 
(Milvus migrans)

Urze Rosa 
(Calluna vulgaris)

Murta 
(Myrtus communis)

Perdiz 
(Alectoris rufa)

Entidades Promotoras: Registo e Homolgação: Apoios:

caminho certo caminho errado

virar à esquerda virar à direita

Ano de Edição: 2015 / Versão 1.1

Castelo Branco - Câmara Municipal    272 330 330

E-mail - camara@cm-castelobranco.pt
Site - www.cm-castelobranco.pt

Sarzedas - Junta de Freguesia    272 947 333
E-mail - junta.sarzedas@sapo.pt

SOS                      112
SOS Floresta                     117
Informação anti-venenos     808 250 143
Bombeiros Voluntários     272 342 122
GNR      272 340 900
Posto de Turismo     272 330 339 
Parque de Campismo     272 344 277
Associação Magarefa     272 949 682
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CTB PERCURSO PEDESTRE
ROTA RIBEIRA DA MAGUEIJA - SARZEDAS  
Rede de Percursos Pedestres do Concelho de Castelo Branco

Carqueija 
(Pterospartum tridentatum)

Raposa
(Vulpes Vulpes)
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PERCURSO PEDESTREROTA RIBEIRA DA MAGUEIJA 

Acumulado 
88m

Distância Duração Tipo de Percurso AltitudeDesnível Nível Dificuldade

Ao longo do percurso da rota da Magueija 
deparamo-nos com os pilares em pedra da Velha 
Ponte da Malhada do Cervo na ribeira da Magueija. 

Ponte da Malhada do Cervo (Ponte Velha)

Trilho do Percurso 

+/- 1h20m Linear4,5 km Fácilmáx: 325m
min: 276m

Malhada do Cervo

Azenha de Baixo

Rapoulinha

Rapoula

Rib
eira

 

da 

Magueija
Ponte Velha

A ponte velha

Ao longo do percurso da rota da Magueija deparamo-nos com os pilares em 

pedra da velha ponte da Malhada do Cervo na ribeira da Magueija. Esta 

ponte era construída com dois tipo de material diferente, os pilares em 

pedra e o tabuleiro em madeira. É por esta razão que hoje apenas encontra-

mos parte da estrutura da ponte. 

A ponte era utilizada pela população local. Sempre que era necessário fazer 

alguma reparação juntavam-se reconstruiam-na e reparavam-na. As 

reparações mais frequentes diziam respeito ao tabuleiro construído em 

madeira e muitas vezes danificado por causa de cheias ou apenas pelo uso 

da passagem de pessoas e animais. Os materiais de construção assim como 

a mão de obra eram doados pelos habitantes das aldeias que utilizavam mais 

frequentemente a ponte. 

A idade desta ponte não está visível nas estruturas que ainda restam e as 

gentes locais não conseguem dizer uma data concreta. Apenas que é uma 

ponte muito antiga e deixou de ser utilizada quando foi construída a ponte 

de Azenha de Baixo em betão na década de 1950.

Ribeira da Magueija

Ribeira da Magueija Rapoula
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