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O oráculo refere-se à mártir do 
protocristianismo Margarida de 
Antioquia de Psídia (275 dc – 290 
dc), uma jovem cristã que nunca 
cedeu aos martírios do paganismo. 
Tal oráculo está em concordância 
com a presença romana, certa-
mente já cristianizada, e a pos-
terior busca ou utilização de re-
ferências ancestrais aquando da 
cristianização definitiva do local. 

Igreja de Santa Margarida

Santa Margarida do Sado
O povoamento remonta provavel-
mente a tempos pré-históricos, 
atendendo à sua posição privile-
giada junto ao Rio Sado. Marcada-
mente presentes estão os teste-
munhos do período romano com 
várias pedras de sepultura em 
forma de pipa, as cupas, perten-
centes a um templo romano, bem 
como escórias de processos de 
metalurgia de minérios extraídos 
na região e exportados pelo rio.

Rio Sado
Também conhecido como Ribeira 
do Sádão, tem características mui-
to especiais, pois brota de forma 
difusa em pequenas nascentes na 
Serra da Vigia em Ourique, e corre 
de sul para norte por cerca de 
180Km, quase sempre em zonas 
de baixa altitude criando uma 
enorme bacia hidrográfica essen-
cial para a fixação e sobrevivência 
humana desde há milénios. 

As refeições e os petiscos são muito apetecíveis 
em Ferreira do Alentejo. Pode almoçar ou jantar 
em restaurante ou petiscar numa taberna ou 
num dos vários cafés, de estilo tradicional alen-
tejano, que existem no concelho.
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Coma por cá !

Ponte Metálica Rodoviária
É uma das imagens de marca de 
Santa Margarida a ponte que dá 
acesso à localidade para quem 
vem de norte. Inaugurada em 1938 
na estrada nacional EN259 é uma  
estrutura em ferro constituída 
por dois tramos metálicos sim-
plesmente apoiados, onde assenta 
uma estrutura tridimensional com 
8m de altura, 5,9m de largura e 
50m de comprimento. Renovada 
no início do século XXI apresenta 
uma cor vermelha que a faz desta-
car na paisagem envolvente.
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Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
Telf +351 284 738 700
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PR - PEQUENAS ROTAS 
PR1 Rota do Cerro da Águia 
PR2 Rota da Água 
PR3 Rota da Pedra 
PR4 Rota Michel Giacometti 
PR5 Rota da Lagoa dos Patos 
PR6 Rota dos Montes 
PR7 Rota das Aldeias 
PR8 Rota do Montado 
PR9 Rota das Quintas e Herdades 
PR10 Rota do Azeite 
PR11 Rota do Rio Sado
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CONDUTA E SEGURANÇA
Este trilho é exclusivo para a prática pedestre. Caminhe em grupo, 
evitando passeios solitários. Use boné ou chapéu, roupa e calçado 
adequados à caminhada. Leve, numa mochila, comida e água em 
abundância. Respeite a propriedade privada e pública. Mantenha os 
portões e cancelas como encontrou na sua passagem. Evite o uso de 
plásticos e deite o lixo nos locais próprios. Não faça qualquer tipo de 
fogo ou lume. Escolha a oferta turística local para dormir, comer e 
consumir.

O concelho de Ferreira do Alentejo 
s i tua - se  no  Ba ixo  A len te jo, 
precisamente a meia distância da 
costa atlântica e da fronteira com 
Espanha. Com uma superfície de 
648,25Km2 e uma população de 7850 
habitantes apresenta uma forte 
vocação agrícola, tanto em culturas 
tradicionais de olival e montado de 
sobro como nas modernas culturas de 
regadio. Há vestígios de ocupação 
humana desde o paleolítico médio 
com utilizações do território ao longo 
de todos os tempos da pré-história e 
da história. 
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www.walkingportugal.com/ferreiradoalentejo
Descarregar rotas e folhetos em



Extrato da Carta Militar 1:25000 (escala adaptada) - Folhas 496 e 507 
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Sair do Centro Cultural de Santa Margarida do Sado, 
contornar o jardim e o ringue desportivo, seguir pelo 
casario urbano até cruzar a estrada IP8 na passadeira. 
Virar à direita e no final do casario virar à esquerda por 
caminho rural. Seguir sempre pela estrada que 
acompanha a margem esquerda do Rio Sado, ora por 
extensos olivais ora por bosques de montado. Ao chegar 
ao Monte Miranda, virar numa curva apertada à 
esquerda em direção ao Rio Sado e fazer a sua travessia 
sobre pequena ponte e seguir pela esquerda. Passar junto 
às ruínas da Capela de São Mamede do Sádão e seguir 
toda a margem direita do Rio Sado ao longo de estrada 
rural em campos de montado, pinhal e arroz. Atingir a 
estrada nacional IP8 e virar à esquerda cruzando a 
emblemática ponte metálica. Após a ponte virar à 
esquerda, visitar os vestígios romanos junto à Igreja de 
Santa Margarida, descer até perto do Rio Sado e virar à 
esquerda, passando por baixo da ponte. Seguir pela Pista 
de Pesca até à zona das hortas e virar à esquerda, subindo 
até ao jardim da beira rio e daí atingir o Centro Cultural.
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ROTA DO RIO SADO Estamos junto ao Rio Sado, também designado por Sádão em designações mais antigas, e a aldeia de Santa 
Margarida é uma porta de entrada para as terras a sul do rio que nos tempos romanos era, até aqui, 
facilmente navegável. Estas foram terras romanas de elevada importância com a fixação de nobres famílias 
que mantinham um negócio de fundição de metais e sua exportação por via fluvial. O Rio Sado tem agora um 
papel importante na produção de arroz, na extração de areias e como a pista de pesca desportiva situada 
mais a sul de Portugal.

18 km
Circular
5 a 6 horas
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EMERGÊNCIA

Emergência  112
Incêndios  117
SOS Ambiente  808 200 520
GNR SEPNA sepna@gnr.pt

Santa Margarida do Sado
Montado de Sobro e Azinho
Igreja de São Mamede do Sádão
Rio Sado
Plantações de Arroz
Ponte Metálica Rodoviária
Igreja de Santa Margarida

PONTOS DE INTERESSE

Verifique bem a relação entre as escalas de distância e altitude
PERFIL DE ALTITUDES

FICHA TÉCNICA

Tipo de trilho: Circular. 
Distância: 18 km.
Desnível acumulado: 263 m.

Duração: 5 a 6 horas.
Dificuldade: Médio. 
Piso: Caminhos rurais.
Época: Todo o ano.
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GRÂNDOLA

P C Partida e Chegada: 
Centro Cultural de Santa Margarida do Sado GPS N38º06'39''  W08º21'31'' 
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FCMP - Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal


