Ponto de interesse
FONTE DA VILA
Ex-líbris de Castelo de Vide, a Fonte da Vila enriquece quem dela
bebe as célebres águas mineromedicinais que sem cessar brotam
por toda a região. O seu papel no planeamento urbano da antiga
judiaria é inegável, estando toda a envolvência desenvolvida em
sua função. Dela partem cinco ruas e cinco ruas a ela vão ter.
Erguida no reinado de D. João III, no século XVI e considerando que
o bairro judeu remonta ao século XIV, permite-se constatar que
antes da esplendorosa ediﬁcação arquitetónica que hoje
observamos já aqui existiria uma nascente. Imóvel de Interesse
Público desde 1953, a Fonte da Vila encarna nas suas águas um
património histórico de valor incalculável.

PR5 PERCURSO
CVD DAS FONTES NA VILA

Fonte do Martinho

Código de conduta

Destaques
NATUREZA: destaque para espécies autóctones que ocorrem no
sub-coberto de alguns núcleos de carvalho-negral: gilbardeira (Ruscus
aculeatus), selo-de-Salomão (Polygonatum odoratum) e canafrecha
(Ferula communis subsp. catalaunica), um endemismo ibérico.
PATRIMÓNIO: castelo de Castelo de Vide; Forte de S. Roque; Igreja
Matriz de Santa Maria da Devesa; Judiaria; Sinagoga.
ARTESANATO: bordados; talegos (bolsas bordadas em linho); arte de
trabalhar o ferro forjado, madeira, cortiça e chifre (miniaturas);
azulejaria; tecelagem.
GASTRONOMIA: sarapatel; cachafrito; molhinhos em tomatada;
alhada de cação; fígado à moda de Castelo de Vide; pezinhos de
coentrada; enchidos. Doçaria (boleima, broas de mel, enxovalhada tradicional da Páscoa -, queijadas de requeijão).

Época aconselhada
O percurso pode ser efetuado em qualquer época do ano, tendo os
seus utilizadores que tomar algumas precauções com as elevadas
temperaturas que se podem fazer sentir durante o verão e ao piso
escorregadio no inverno.

caminho certo

caminho errado

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. / Seja afável com os habitantes locais. / Cuidado
com o gado. Embora manso, não gosta da aproximação de estranhos às
suas crias. / Deixe as cancelas como as encontrou. Se estiverem fechadas,
conﬁrme que ﬁcam bem fechadas.

Contactos úteis
Câmara Municipal de Castelo de Vide: +351 245 908 220
Posto Municipal de Turismo: +351 245 908 227
SOS Emergência: 112
SOS Floresta: 117
Centro de Saúde: +351 245 900 160
Informações anti-venenos: +351 217 950 143
GNR: +351 245 901 314
Bombeiros Voluntários: +351 245 901 444
Junta de Freguesia de São João Baptista: +351 245 900 060
Junta de Freguesia de Santa Maria da Devesa: +351 245 900 060
Junta de Freguesia de São Tiago Maior: +351 245 900 060
Promotor:

Sinalética

FCMP

virar à esquerda

virar à direita

PERCURSOS EM NATUREZA

Percurso pedestre registado e
homologado pela:

Parceiro institucional:

percurso coincidente
GR com PR
Co-Financiamento:

Julho 2015 / 2500 exemplares

Descrição do percurso
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O grau de diﬁculdade 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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perﬁl de altimetria

Fonte da Vila. O ex-líbris de Castelo de Vide datará do reinado de
D. João III.
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Fonte do Regalo

A Serra de São Mamede, que dá o nome a este Parque Natural, é a
formação montanhosa de mais signiﬁcativa dimensão a sul do
Tejo. Pela sua localização geográﬁca e pelo facto de se erguer
acima dos 1000m, possui aspetos microclimáticos exclusivos que
permitiram a ﬁxação e sobrevivência de algumas comunidades
animais e vegetais que aqui ocorrem de uma forma quase isolada.
A águia-de-bonelli está representada no símbolo desta Área
Protegida. É, atualmente, uma das aves de rapina mais raras que
ocorre no nosso país.
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O numeroso conjunto das fontes de Castelo de Vide e da sua
envolvente evidencia a riqueza em recursos hídricos desta
localidade. Iniciando-se junto ao cemitério, o percurso
desenvolve-se pelos espaços mais movimentados da vila
permitindo percorrer alguns dos seus espaços mais nobres e
descobrir alguns dos seus recantos. Aqui se encontram as fontes
mais monumentais e de maior lavor artístico. Segue depois pela
zona periurbana mais baixa acompanhando a Ribeira de São
João, envolto por terrenos agrícolas de quintas e quintais. Neste
troço percebemos que as fontes foram locais que serviam
simultaneamente para abastecimento humano, para dar de beber
aos gados e também para lavar a roupa. Delas se encaminha
água para rega e, no ﬁnal, a que sobra, sempre encontra o curso
de água mais próximo. O percurso contorna Castelo de Vide
seguindo por veredas estreitas e muradas e por uma calçada
medieval, já quando se dirige novamente para a vila, onde entra
no seu núcleo mais antigo por uma das antigas portas da
muralha - a Porta de São Pedro - e cruza a rua principal da
cidadela muralhada, a Rua Direita. Cruza novamente a muralha
saindo pela Porta da Vila e continua de fonte em fonte pela zona
da antiga judiaria. O percurso culmina na Fonte da Vila, mas
termina percorrendo alguns dos espaços mais nobres da vila.
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Legenda

Crato
PORTALEGRE
Alter do Chão

Sentido recomendado do percurso: dos ponteiros do relógio

Estrada asfaltada
Curso de água

Parque Natural da
Serra de São Mamede

Início e ﬁm: junto à Capela de N. Sr.ª dos Remédios, Castelo de Vide (GPS: 39º24'38,25''N; 7º27'00,77''O)

Percurso pedestre
PORTADO
PARQUE

Centro de acolhimento ao caminheiro (GPS: 39º24'59,39'' N; 07º27'18,75''O)

Interseção de percurso

Alojamento

Restauração

Multibanco

Paisagem

Pista dowhill

Farmácia

Minimercado

Posto de Turismo

Informação no local

Arronches

