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Inicie o PR4 junto ao painel informativo e siga em direcção 
a Fonte Zambujo, pela estrada asfaltada que liga esta 
localidade a Pereiro. Caminhe por esta estrada durante, 
sensivelmente, 1 km, até encontrar o caminho de terra 
batida por onde deverá seguir (atenção à sinalização). 
Este caminho passa junto à extremidade da barragem de 
regadio do Pereiro. Pare um pouco e observe algumas 
aves como o pato-real, a cegonha-branca e a 
galinha-de-água, que procuram alimento 
Nas águas límpidas da barragem.

Continue o passeio até Fonte Zambujo de Cima. Ao longo da caminhada 
poderá observar algumas perdizes, coelhos-bravos e lebres.
Sugerimos que faça uma pausa para descansar em Fonte Zambujo de Cima 
(Km 3,2). Entretanto, aprecie a construção e a arquitectura rural desta 
pacata povoação. Recuperadas as forças, é tempo de retomar o PR4, rumo 
a Fonte Zambujo. Para tal, atravesse o pequeno vale que separa as duas 
povoações, seguindo pelo trilho secular, ainda hoje utilizado pelos 
habitantes locais.
À entrada de Fonte Zambujo, o PR passa em frente à antiga Escola Primária, 
que actualmente alberga o Núcleo Museológico “A construção da memória”. 
À saída da povoação, o percurso segue por um caminho antigo, em calçada 
de xisto e ladeado por muros do mesmo material.  Sem grande esforço 
alcançará a próxima povoação: Fonte Zambujo de Baixo (Km 5,3). 
Uma vez aqui, siga em direcção a Silveira.

Ao percorrer o troço que vai até ao cruzamento 
com a estrada asfaltada, atravessará um montado 
com algumas azinheiras centenárias, de grande 
valor natural. 
Ao chegar ao cruzamento com a estrada 
alcatroada, siga por esta, no sentido da aldeia do 
Pereiro. Percorrendo algumas centenas de 
metros chegará à povoação de Silveira, um monte 
tipicamente tradicional do interior do Baixo 
Guadiana, mas que actualmente está desabitado.
Abandone o piso asfaltado e atravesse Silveira, 
seguindo a sinalização do PR4. Ao caminhar por 
entre o casario terá a sensação de estar a recuar 
no tempo. Repare nos materiais de construção e 
tente imaginar como seria esta povoação há meio 
século atrás.

Atenção: não entre no interior das 
habitações, pois existe risco de 
desabamento dos telhados e das 
paredes. 

Despeça-se de Silveira e siga em 
direcção a Pereiro. O caminho que 
vai seguir passa junto aos velhos 
moinhos de vento da aldeia, 
localizados na colina ao fundo. 
Junto aos moinhos avistará, de 
imediato, a aldeia do Pereiro, onde o 
PR termina, totalizando 10 km.

Esperamos que tenha gostado 
E desfrutado do passeio!
Até Breve!
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