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Na primeira parte do percurso -sugere-se uma visita a Igreja de
Nossa Senhora da Vila Velha, no local onde a primitiva vila de
Fronteira foi fundada em 1226.
A igreja encontra-se num planalto pintado de verde que morre de
amores pela ribeira. E urn autentico esplendor azul e branco e
tambem urn excelente miradouro sobre Cabe<;:ode Vide, 0 vale, a
ponte e a ribeira, que constituirao motivo, daqui a instantes, para
agradaveis momentos de descoberta e lazer.

jl1?j6eira qranae
Por decorrer ao longo das duas margens da Ribeira Grande, e por
esta possuir uma grande diversidade floristica e faunistica, este
percurso e, no minimo, sedutor.
A cegonha branca domina este espa<;:o, mas podem tambem
encontrar-se outras aves como a coruja do mato, 0 estorninho
preto, 0 melro, 0 pardal comum, 0 rouxinol ou 0 pato real.
Na paisagem destacam-se 0 freixo, 0 eucalipto, 0 choupo, a
azinheira, 0 sobreiro e, com a aproxima<;:ao da Primavera, surge
por todo 0 lado a esteva florida de branco que vem completar urn
bonito quadro verde.
o som das aguas calmas e por vezes interrompido pel a agita<;:aode
algumas represas, e a medida que nos aproximamos da Serra de
Sao Miguel, 0 passeio torna-se cada vez mais encantador.
Os cinco moinhos, todos alinhados na margem suI, ainda lembram
os tempos em que aqui trabalhavam moleiros e vendiam farinha
por eles moida.
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Vestigios nist6ricos
Nao foi s6 a natureza que se deixou seduzir por este vale. Tambem
o homem encontrou aqui 0 local ideal para nos deixar os
testemunhos da suapresen<;:a.
Logo no inicio, deparamo-nos com a ponte que se pensa ter origem
'romana, e a medida que caminhamos, vamos encontrar as GrutasSantuanos de Sao Bento das Lapas, com paine is de xisto na vertical
l(l'luepossuem restos de estuque e pinturas que representam figuras
<intropomorficas,etressepulturasescavadasemr0chas.
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