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CONTACTOSUTEIS

SOS Emergencia 112
SOS Floresta 117
intormacao antivenenos 808 25 01 43
GNR de Oleiros 272 68 23 11
Bombeiros Voluntarios de Oleiros 272 68 01 70
Centro de sauce de Oleiros 272 68 01 60
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TRILHO oo
VALE DE MOSES
Sal mos do encantado Vale de Moses em direcao a Ribeira de
Sendinho, onde durante cerca de dais quil6metros iremos acorn
panhar este curso de aqua, um dos afluentes do Rio Zezere,
O fracado escondido e protegido leva nos a Ponte de Felgueiras,
um dos lugares mais pitorescos da reqlao, Com referenda hist6
rica da sua construcao atribufda ao tempo dos Filipes, esta alia uma
frescura fmpar a um lugar rnaqico, onde se se pode verificar a ma
gnffica queda de agua que proporciona um bemestar (mica, ajudan
do a veneer o desnfvel que se verifica nesta parte do percurso.
Situado a jusante da unlao da Ribeira de Sendinho com um dos
seus afluentes, a Ribeira da Urraca, iremos encontrar um local
pitoresco adequado para descansar e usufruir da beleza natural
do local.

Seguindo o trilho sinalizado e com vista para a GR33, vamos em
direcao a povoacao. Com mais de quatro seculos de existencia,
embora nunca tenha tido muitos habitantes, nela podem encon
trarse vestfgios de uma agricultura familiar trabalhada em tem
pos, com vestfgios de oliveira e de culturas hortfcolas.
Passamos ao lado da povoacao de Felgueiras, com a sua capela
dedicada ao Senhor dos Aflitos que foi mandada construir par
um Padre para que este e os seus familiares pudessem ali rea
lizar as suas oracoes,
A partir daqui, par entre pinheiros, medronheiros e carqueja, ire
mos regressar ao local de partida, avistando do lado esquerdo
a povoacao da Vinha e mais a frente, do mesmo lado, a do Vale
da Figueira.

