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O primeirO passO  
para uma aventura

GUIA

Portugal tem uma beleza 
paisagística única e 
diversificada. Entre serras, 
vales, praias e florestas, 
deixe-se deslumbrar e 
venha conhecer os vários 
tesouros que o nosso país 
tem para oferecer.
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EDITORIAL

Quem não gosta de conhecer lugares novos? 
Aventurar-se por caminhos desconhecidos, 
mas belos, que enchem a vista e a alma? 
Por vezes, quando se quer ir de férias ou 

apenas quebrar a rotina, há a tendência para pensar 
além-fronteiras. Mas não necessita de ser assim. Por-
tugal está repleto de lugares mágicos, que convidam à 
descontração e ao deslumbramento. 

Uma das melhores formas de conhecer um local, a 
sua essência e a sua história é a andar. E em Portugal 
o que não faltam são sítios para explorar a pé: sejam 
espaços urbanos ou rurais. E esta publicação dá-lhe a 
conhecer diversos Percursos Pedestres e Ciclovias, que 
lhe irão mostrar a grande beleza do nosso país. Casca-
tas, montanhas, vales verdejantes, encostas delineadas 

por socalcos… autênticas paisagens paradisíacas, que 
se encontram apenas a poucas horas de distância.

Deixe-se encantar pela ruralidade dos caminhos de 
Seia ou pelo cariz único do Sistelo, o pequeno Tibete 
português. Para quem gosta mais de passeios junto ao 
mar, pode sempre desfrutar das vistas que o Parque 
Natural do Sudoeste Alentejano e a Costa Vicentina 
proporcionam. Pode fazê-lo a pé ou de bicicleta. Po-
rém, estas são apenas algumas sugestões das várias 
que pode encontrar ao longo das mais de 50 páginas 
que complementam a revista Percursos Pedestres e 
Ciclovias. 

De norte a sul do país, deixe-se encantar pelos inú-
meros tesouros paisagísticos que Portugal tem para 
oferecer e aventure-se.  

DesCObrir pOrtugal 
Passo a Passo

Às vezes, 
deseja-se ir 
para algum 
lugar, mas não 
se sabe qual.  
Em Portugal 
tem diversos 
destinos, onde 
se pode e deve 
perder
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Caminhadas e passeios de bicicleta são a melhor forma de traçar  
a meta de uma vida saudável e equilibrada

Nos dias de hoje, cada vez 
mais a sociedade se preo- 
cupa com a saúde. Seja 

pelo Plano Nacional de Saúde, seja 
pelas regras da União Europeia, seja 
pela melhoria da qualidade de vida. 
Mas este aumento da qualidade de 
vida não passa apenas pela mudança 
de habitação das intensas e poluídas 
cidades para os subúrbios ou cam-
po. Os fatores que mais contribuem 
para esta melhoria e consequente, 
aumento da esperança média de 
vida são melhores hábitos alimen-
tares e  exercício, quer físico quer 
mental.

FAz bEM AO ExtERIOR 
mAS TAmBém AO InTERIOR 

De norte a sul de Portugal, pode encontrar vários 
percursos pedestres e ciclovias que incentivam à prática 
de exercício físico e ao turismo nacional, pois mostram

o que cada região tem de melhor
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Cada vez mais as pessoas se preo-
cupam com o que comem e bebem e 
com a quantidade de exercício físico 
que fazem. Gradualmente surgem 
mais ginásios, mais restaurantes sau-
dáveis, mais acessibilidades em prol 
da atividade física, como ciclovias e 
percursos pedestres. Tudo isto com 
vista a hábitos alimentares mais equi-

librados e saudáveis e a uma maior 
prática de exercício físico. 

Hoje em dia, principalmente nas 
cidades, mas não só, existem cada 
vez mais alternativas aos automóveis 
e aos transportes públicos, como as 
ciclovias ou os passeios mais largos. 
São pequenas diferenças e peque-
nos investimentos que podem fazer 
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beneFíCiOs  
Das CaminHaDas:
• controlar o peso
• fortalecer os músculos
• reforçar as articulações
•  controlar diabetes  

e colesterol
• fortificar os ossos
•  melhorar a circulação 

sanguínea
•  melhorar o humor 

e autoestima
• relaxar e meditar

a diferença na saúde da sociedade, 
obrigando a que se faça mais exer-
cício e eliminando as “desculpas”. 
Caminhar é poupar, tanto moneta-
riamente quanto fisicamente, pois 
reforça tanto os ossos, como as ar-
ticulações e os músculos, prevenindo 
várias doenças.

Mas também nas cidades mais 
pequenas e nas regiões mais inte-
riores se aposta cada vez mais na 
prática de exercício físico, com a 
criação de percursos pedestres, e 
mesmo ciclovias. Por todo o Por-
tugal, surgem cada vez mais trilhos, 
pontes ou caminhos, que permitem 
que, ao mesmo tempo que se faz 
exercício, se vão conhecendo os re-
cantos mais escondidos (e por vezes 
os mais bonitos). A caminhar conse-
gue-se apreciar o nascer/pôr do sol, 
as flores a desabrochar, os animais a 
passear; consegue-se apreciar a vida 
a acontecer.

De norte a sul do país, passando 
pelo Interior, percursos pedestres 
são criados como incentivo à prática 
de atividade física e de turismo, em 
simultâneo. 

Seja para passeios românticos ou 
aventuras em família, estes cami-
nhos no meio da natureza ou junto 
da praia permitem um contacto 
com a natureza não habitual para 
quem vive na cidade, assim como 
servem para relaxar e até meditar, 
pois apenas se está concentrado 
em apreciar o que está ao redor, 
esquecendo todos os problemas 
do dia a dia.

Assim, percorrer os vários per-
cursos pedestres e ciclovias de Por-
tugal melhora tanto a saúde física, 
pois incentiva à prática de exercício 
físico, quanto a saúde mental, visto 
que permite um enorme contacto 
com a natureza. 

Caminhar é melhorar o exterior, pois permite  
fortalecer os músculos e controlar o peso, mas também 

o interior, visto que reforça todo o organismo  
e liberta a mente
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Portugal:
de norte a sul a cativar o turismo 

Portugal é dos países mais elogiados do mundo, 
seja pelas suas praias com areais de perder de 
vista, seja pelas florestas e campos repletos de 

fauna e flora característica, seja pelas tradições que são 
diferentes em cada região, o que torna o nosso país num 
misto de culturas e costumes.

O setor do turismo em Portugal constitui a maior 
atividade económica exportadora do país, sendo res-
ponsável por cerca de 8% das receitas, só em janeiro 
de 2019. Já em 2018 tinha sido responsável por “51,5% 
das exportações de serviços e por 18,6% das exporta-
ções totais, tendo as receitas turísticas registado um 
contributo de 8,2% no PIB português”, de acordo com 
o Turismo de Portugal, IP. 

Tendo em conta a potencialidade deste setor e a va-
lorização económica e cultural que proporciona, são 
várias as regiões do país que estão a apostar no turismo 

da sua zona. Quer seja pela divulgação das tradições 
mais antigas, quer seja pela construção de percursos 
pedestres e ciclovias.

Desde Miranda do Douro, Arcos de Valdevez, Ode-
mira, Seia, Serpa ou Lagoa, entre tantas outras, estas 

regiões de norte a sul de Portugal apostaram em per-
cursos pedestres pela natureza da zona, atraindo cada 
vez mais turismo e, consequentemente, melhorando 
a economia local. 

É dos setores mais fortes do país e continua em crescimento, 
nomeadamente a nível regional

Tendo em conta a potencialidade deste 
setor e a valorização económica

e cultural que proporciona, são várias
as regiões do país que estão a apostar

no turismo da sua zona
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COntemplar  
tesOurOs naturais  
esCOnDiDOs
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Os passadiços – estruturas em 
madeira – vieram possibilitar a 
contemplação e o desfrute de 
paisagens, que, de outro modo,
se encontravam inacessíveis

AToscca, empresa com 25 anos de atividade, 
muito cedo identificou este segmento de ne-
gócio como de elevado potencial e, desde 2003, 

que se vocacionou para a conceção, fabrico e instalação 
de passadiços em madeira tratada, nas mais variadas 
localizações e tipos de terreno.

Portugal tem um património paisagístico único, au-
tênticos tesouros naturais, de rara beleza. Carateriza-
-se por uma grande diversidade paisagística, apesar da 
pequena dimensão, desde o litoral ao interior, do Norte 
ao Sul, de nascente à foz dos rios, etc., os nossos sen-
tidos são surpreendidos por descobertas de raríssima 
beleza natural.

Na maioria dos casos, estes autênticos tesouros es-
tão bem escondidos e inacessíveis. A única forma de lá 
chegar é com a construção de estruturas em madeira 
– passadiços. Inicialmente, os passadiços eram emi-
nentemente estruturas construídas nas praias com dois 

objetivos: proteger as dunas e facilitar o acesso pedonal. 
Esta realidade alterou-se e o ponto de viragem terá sido 
os passadiços do Paiva, onde descobrimos um tesouro 
natural escondido. 

Este exemplo, merecedor de vários prémios no 
âmbito da arquitetura e da sustentabilidade, possi-
bilitou uma alteração radical na forma como pode-
mos desfrutar da paisagem e criar valor em torno da 
mesma, sem provocar efeitos negativos, construindo 
com soluções em madeira, de baixíssimo impacto 
ambiental, exequível em locais perfeitamente inóspi-
tos, e custos reduzidos quando comparados a outras 
soluções construtivas.

O exemplo do Paiva foi um sucesso. Fez nascer uma 
nova tendência de passadiços de natureza, construídos 
em madeira tratada, processo que a TOSCCA se espe-
cializou faz mais de 20 anos.

Os passadiços em madeira têm elevada durabilidade 
e para o comprovar temos passadiços em plena função 
desde então.

Portugal é conhecido pela sua riqueza paisagística; e 
é assumido que o turismo da natureza vai crescer expo-
nencialmente. Teremos de ser capazes de tornar esses 
tesouros acessíveis às pessoas, sem intrusão, sem im-
pacto negativo, com soluções “ambientalmente amigas”, 
bem concebidas e executadas.
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Vale do tua é um lugar mágico, que une a 
aventura a paisagens naturais deslumbrantes 

ARede de Percursos Pedes-
tres do Parque Natural 
Regional do Vale do Tua 

(PNRVT) abrange os cinco municí-
pios que integram esta área prote-
gida: Mirandela, Vila Flor, Carrazeda 
de Ansiães, Alijó e Murça.

Beleza e adrenalina  
juntas num só
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 O “desenho” para cada percurso 
foi definido em função da paisagem, 
do valor patrimonial e cultural, mas 
também da riqueza e diversidade 
biológica, passando alguns dos tri-
lhos pelas microrreservas existentes 
no PNRVT. E são sete as micror-

reservas devidamente definidas e 
identificadas, que guardam e exibem 
os habitats mais emblemáticos do habitats mais emblemáticos do habitats
Vale do Tua, assim como as espécies 
da flora e da fauna com mais interes-
se do ponto de vista da conservação: 
Foz Tua (Carrazeda de Ansiães); São 
Lourenço (Carrazeda de Ansiães); 
Amieiro – Safres - São Mamede de 
Ribatua (Alijó); Rio Tinhela (Murça e 
Alijó); Abreiro - Freixiel - Pereiros 
(Mirandela, Vila Flor e Carrazeda de 
Ansiães); Alto Tua (Mirandela e Vila 
Flor); e Castanheiro - Ribalonga 
(Carrazeda de Ansiães). 

A Rede de Percursos Pedestres 
do PNRVT, para além da verten-
te desportiva e de promoção da 
saúde, oferece a oportunidade de 
descobrir algumas particularidades 
deste território, de contactar com 
a população local e de observar, a 
partir de pontos privilegiados, a es-
petacularidade do Vale do Tua. Mas, 
para verdadeiramente conhecer o 
Vale do Tua, tem de o sentir, tem de 
passar pela experiência de o visitar, 
de o tocar, de sentir os seus odores, 
de o provar, de o admirar. Aceite 
o desafio e visite o Parque Natural 
Regional do Vale do Tua.

ALIJÓ

CARRAZEDA DE ANSIÃES

Porrais
Sobreira

Abreiro

Freixiel

Monte Srª
da Cunha

São Lourenço

Safres

Castanheiro
do Norte

São Mamede
de Ribatua

Pombal

N212

IC5

N314

N214

Valverde 
da Gestosa

Tralhariz

Rio 
Tu

a

Rio 
Tu

a

Início / Fim da Pequena Rota

Pequena Rota

Microrreserva

Painel da Microrreserva

Parque Natural Regional do Vale do Tua

LEGENDA

Fonte: OpenTopoMap, Kartendaten: © 
OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM
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miranDa DO DOurO
um TEsouro PaisagísTiCo
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trOçO paraDela - senDim
Troço com cerca de 40 km que ligam o ponto mais a 

leste de Portugal, onde o rio Douro entra em território 
nacional e tem início o seu percurso internacional, Pa-
radela, até à Vila de Sendim (extremo sul do concelho 
de Miranda do Douro). Trata-se de um percurso linear 
que atravessa o concelho de Miranda do Douro por 
entre terrenos agrícolas e lameiros com uma fauna e 
flora deslumbrantes, pelo topo das arribas do Douro, 
passando em aldeias bem pitorescas, onde o contacto 
com as gentes mirandesas representa uma das maiores 
riquezas deste território.

Não esquecendo as vistas fabulosas do “Canhão do Dou-
ro”, que se podem comtemplar dos inúmeros miradou-
ros existentes ao longo do percurso, como são exemplo: 
o Miradouro da Penha das Torres, S. João das Arribas, 
Castro de Vale d`Águia, Freixiosa, Fraga Amarela (entre 
Vila Chã e Picote), Fraga do Puio, Capela de S. Paulo, Pi-
sões/Carreirão das Arribas, em Sendim, entre outros.

É ainda visita obrigatória o centro histórico de Miranda 
do Douro, onde se destacam as muralhas pré-românicas, 
o castelo e a concatedral.

Aproveite ainda para descobrir a boa gastronomia 
desta região, associada às raças autóctones. 

trilHO Das Cavernas
O percurso começa no Vale das Latas, em Palaçoulo, 

perto do parque de autocaravanismo, acompanhando 
sempre a linha de água da Ribeirica, onde se localizam 

as gravuras rupestres e algumas quedas de água, até à 
zona do Passadeiro. Depois passa-se pelo Vale de Perei-
ro, em direção à ribeira de Tortulhas, para visitarmos o 
moinho e o pisão, junto ao espelho de água das represas. 
De regresso passa-se pelo moinho da Junqueira, que 
atravessa um dos maiores montados do concelho e uma 
zona de hortas. 

mODernO esCOnDiDO
Arquitetura do complexo habitacional do Barrocal do 

Douro, classificado como conjunto de interesse público. 
É um percurso com um bom enquadramento natural e 
deslumbrantes vistas sobre as arribas do Douro Inter-
nacional. Permite também a observação da avifauna, da 
flora, do património histórico e arqueológico no Barrocal 
do Douro e Picote.

Ao longo do percurso, sobressaem as majestosas
paisagens sobre as arribas, designadamente, no mira-
douro da Fraga do Puio, ou no Miradouro da Calçada, 
no Castro da Cigaduenha.

perCursO DO planaltO
Percurso pedestre com início na aldeia de Picote, 

próximo do cruzamento da estrada municipal que liga 
Picote ao Barrocal do Douro e a Vila Chã da Braciosa. 
Este percurso passa por cotas mais elevadas, numa zona 
de transição entre o vale encaixado e abrigado do rio 
Douro, e o planalto aberto e ventoso, conhecido por 
Planalto Mirandês. 

Os percursos pedestres constituem uma prática cada vez com mais 
adeptos que, indubitavelmente, contribui para a promoção da saúde, 
ao mesmo tempo que permite a fruição do espaço natural e cultural, 

permite contar uma parte importante da história da terra
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trOçO: senDim - Duas igrejas
A desativação da linha ferroviária do 
Sabor (Pocinho - Duas Igrejas), em 
1988, intensificou a degradação de 
um fabuloso património que demorou 
anos a erguer. Esta ecopista e todos 
os edifícios, potenciam o riquíssimo 
património, a gastronomia, as artes 
e ofícios os produtos regionais e a 
própria Língua Mirandesa. 
A ecopista integra o Parque natural 
do Douro Internacional promovendo, 
em grande escala, o turismo nas 
diversas vertentes.

início: sendim/Fim: Duas igrejas
extensão: 15 km (aprox.)
acessibilidades: iC5 | n221 | em´s
gps: 41°23’50.442”n 6°32.29”W

PoNTos DE iNTErEssE TurísTiCo:
Castros; Miradouros; Abrigo Rupestre 
da Solhapa; Carreirão das Arribas | 
Pisões; Centro Histórico de Miranda do 
Douro; Centro de Recria do burro de 
Miranda em Atenor (AEPGA); Santuário 
da Ss. trindade em Fonte Aldeia.

FauNa/obsErvação DE avava Es:
Gato bravo, Corço, Abutres (Grifo do 
Egito), Sardão, Geneta e Cegonha Preta.

Flora:
Carvalho, Azinheira, Sobreiro, zimbro, 
Cornalheira e Rosmaninho.

gasTroNomia E viNhos: 
Posta Mirandesa, Cordeiro Assado na 
brasa, bacalhau Assado, Enchidos, bola 
Doce Mirandesa e Vinho da Região.

ECoPisTa Ta T Do sabor
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Abrigo Solhapa

Carreirão Arribas em Sendim
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Burro de Miranda Ave de rapina, Britango

Ave de rapina, Bonelli Santuário Santíssima Trindade em Fonte Aldeia

Miradouro Fraga Amarela Pauliteiros

Um local mágico, cheio 
de percursos que enchem 
a vista e a alma
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Arcos de Valdevez
conheça onde Portugal se fez
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A vila “Onde Portugal se fez” oferece histó-
ria, aventura e experiências inesquecíveis, 
tornando-se o destino ideal para quem via-

ja a dois, em família ou com amigos (www.cmav.pt).  
Arcos de Valdevez preserva e valoriza a história e as 
vivências dos seus habitantes, ao longo dos séculos.  
É, por isso, obrigatória uma visita a Soajo, Sistelo e Peneda.

No Soajo, as casas recuperadas conseguiram manter a 
traça e quem cá fica a dormir faz uma viagem no tempo. Mas, 
nos campos que rodeiam o centro da vila, a vida continua, 
com os agricultores a trabalhar no campo e os pastores a 
acompanhar o seu gado na serra.

Em Sistelo, o pequeno Tibete português, vale a pena uma 
visita ao castelo, e, sobretudo, não deve perder os belíssimos 
socalcos ao longo das encostas da montanha. Para não per-
der pitada desta paisagem única, nada como um passeio nos 
Passadiços do Vez, ideal para os adeptos de caminhadas e 
ciclismo/BTT. Leve uma merenda e muita água e aventure-
se nos 32,5 km da ecovia, com direito a paragens para banhos 
de rio, nos meses mais quentes.

Visite também o Santuário da Peneda e viva a natureza 
em família. Sem pressas, percorra a escadaria enquanto 
contempla as esculturas que representam a Fé, a Esperan-
ça, a Caridade e a Glória. Aprecie a tranquilidade, a serra 
a perder de vista com o seu manto verde interrompido 
por pequenas povoações, aqui e ali. O enorme rochedo, 
bem acima da igreja, equilibrado sobre o alto penhasco da 
Fraga da Meadinha, completa esta que é uma paisagem 
única no país.

E, já agora, não se esqueça de visitar a Porta do Mezio, 
uma das cinco portas de entrada do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês. Fica a 10 minutos de carro do centro de Soajo 
e, além de atividades a realizar durante todo o ano, é lá que 
pode saber mais sobre um local que oferece experiências a 
pensar em todos, até mesmo nos mais aventureiros. 

Se é amante da vida ao ar livre encontrou um paraíso 
em Arcos de Valdevez. Praticar desportos radicais, em 

terra e na água é tão natural como o ar puro que aqui se 
respira. Pode passear a cavalo ou a pé pela serra, desco-
brir paisagens intocadas através de rios e lugares. Testar 
limites em provas de orientações a pé ou BTT. Arrisque e 
desça o rio em caiaque ou faça percursos de canyoning. 
Conheça os 42 percursos sinalizados em http://trilhos.
arcosdevaldevez.pt.

Prepare a máquina fotográfica  
os binóculos e reserve o seu olhar 
para Arcos de Valdevez
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DESCOBRIR  
A RIQUEzA DO tERRItÓRIO 

COm AVEnTURA

o Centro de bTT  
é constituído por  

6 percursos, com 4 níveis 
diferentes de dificuldade, 

que perfazem um total  
de 153 km

Seja pela oferta 
desportiva, pela 
beleza paisagística ou 
pela tradição, Valongo 
é um local a visitar

Valongo detém uma rela-
ção forte com o desporto 
outdoor e tal é compro-

vado pela criação de três circuitos 
vocacionados para a prática de ati-
vidades desportivas e de lazer ao ar 
livre, onde se destaca o contacto com 
a natureza e as vistas que se esten-
dem até ao mar. 

O Centro de BTT é constituído 
por seis percursos, com quatro ní-
veis de dificuldade, que perfazem um 
total de 153 km. A porta principal e 
o centro de apoio localizam-se no 

Pavilhão Municipal de Campo n.º 2, 
onde se disponibiliza uma estação 
de serviço para bicicletas.

Com 90 km de área total, o Cen-
tro de Trail Running é constituído 
por quatro percursos, com níveis 
de dificuldade distintos: o Trilho 
do Rio Ferreira, o Trilho da Santa 
Justa, o Trilho de Paleozoico e o 
Trilho do Vale Longo. A porta prin-
cipal e os balneários localizam-se 
no Parque da Cidade de Valongo. 
O Circuito de Trilhos Equestres 

oferece três percursos devidamen-
te sinalizados ao longo de 18 km e 
tem como equipamento de apoio o 
Centro Hípico de Campo.

Além da beleza das Serras de San-
ta Justa e Pias, que fazem parte do 
Parque das Serras do Porto – onde 
outrora habitavam as trilobites e 
mais tarde os romanos exploraram 
ouro – estes três circuitos servem 
também de ponto de partida para a 
descoberta da imensa riqueza terri-
torial existente nas vilas de Campo 
e Sobrado e nas cidades de Alfena, 
Ermesinde e Valongo. 

Além das Serras e Rios, destacam- 
-se a centenária tradição do Biscoito 
e da Regueifa, a arte do Brinquedo 
Tradicional Português, a tradição da 
Festa das Bugiadas e Mouriscadas, a 
riqueza da Ardósia e os impressio-
nantes Monumentos Religiosos. 
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Desp�to
Outdo�Desp�to
Outdo�Desp�to
Outdo�Desp�to

VALONGO

CAPITAL
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Decorrente do projeto de selagem, recupe-
ração e valorização ambiental e paisagísti-
ca do espaço do Antigo Aterro Sanitário de 

Ermesinde/Baguim do Monte, nasceu o Parque Aventura. 
Está localizado nas instalações da LIPOR em Baguim do 
Monte - Gondomar e Ermesinde - Valongo.

Uma das principais premissas do espaço é contribuir 
para o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 

Há tanta coisa para fazer no Parque Aventura que o 
difícil será escolher! Desde o Parque Radical, ao Circui-
to de Arborismo, passando pelo Campo de Minigolfe, 
Minicampo de Futebol, até aos Circuitos Pedonais, de 
Corrida e de Bicicleta, o Parque Aventura está pronto 
para o receber!

A atividade formativa não foi esquecida. São realizadas 
atividades para grupos organizados, às terças e quintas, 
com sensibilização para as temáticas ambientais, preser-
vação do ambiente, dos recursos e da biodiversidade.

Poderá fazer tudo acima referido gratuitamente.  
Apenas é solicitado que tragam resíduos recicláveis como 
forma de pagamento.

Quando o Ambiente  
se alia à aventura e à diversão

Com a abertura do Trilho Ecológico, em setembro 
de 2017, aumentaram as atrações, uma vez, que além da 
vertente de promoção do desporto, da caminhada e do 
contacto com a natureza, o Trilho permite aos cidadãos 
conhecer e observar a biodiversidade existente junto ao 
rio Tinto, ajudando à proteção, preservação e valoriza-
ção do património ambiental. São quatro km repletos 
de aventura, biodiversidade e pontos de interesse. Pode 
ainda fazer uma visita virtual pelo Trilho Ecológico da 
LIPOR, através do Roteiro Digital 4.0, em www.lipor.pt

O Parque Aventura é um espaço 
ao ar livre de promoção da 
atividade física, da alimentação 
saudável, do respeito pelo 
ambiente e de socialização

venha aventurar-se no Parque,
percorra o Trilho e explore

a biodiversidade! 
saiba mais em: www.lipor.pt



 19 

PERCURSOS PEDESTRES E CICLOVIAS



PERCURSOS PEDESTRES E CICLOVIAS

CinFães
um DEslumbrE NaTural
um território naturalmente único, onde (re)descobrir  
nos deixa encantados…

Cinfães situa-se no Norte de Portugal, a menos 
de uma hora das cidades do Porto, Braga, Vila 
Real, Viseu e Aveiro. É território de fundação 

multissecular, com uma história que chega a atingir 
cinco milénios de ocupação. Daqui saíram e passaram 
figuras ilustres, como: D. Egas Moniz, enquanto senhor 
de Ribadouro, D. Afonso Henriques, rei de Portugal, 
ou o grande descobridor de África, General Alexandre 
Serpa Pinto.

Mais recentemente, a navegabilidade e a importância 
dos cais acabaram por ser marcantes na evolução do 
concelho e da região, que se tem vindo a afirmar como 
Douro Verde, entre o Porto (área metropolitana) e o 
Douro vinhateiro. 

Com um conjunto de marcas dos tempos, o Dou-
ro potencia hoje as melhores experiências. Já a serra 
do Montemuro, habitat natural dos bovinos da raça 
arouquesa, é hoje um dos locais com maior presença 
da ruralidade, constituindo um observatório vivo da 
região. Os vales dos rios Ardena, Bestança, Cabrum e 
Paiva possuem valores naturais ímpares e exibem ainda 
formas naturais repletas de verdes prados, serpenteados 
por ribeiras e riachos – verdadeiros testemunhos da 
biodiversidade ibérica.

Com uma rede natura, que cobre mais de 70% do 
concelho, com dois Sítios de Interesse Comunitário 
(SIC do Montemuro e SIC do rio Paiva), Cinfães tem 
uma diversidade natural, cultural e patrimonial, re-
sultante da sua localização entre o litoral e o interior e 

entre o Minho e as Beiras. Terra de forte aculturação, 
tem uma presença humana, cultural e patrimonial nos 
vales e nas serras, traduzindo-se numa experiência 
mágica para quem visita, permitindo muitas vezes o 
regresso às origens.

A sua orografia e os seus recursos naturais permitem 
disponibilizar um conjunto vasto de experiências na 
natureza, com muita aventura. 

Neste território os desafios são muitos: caiaque, raf-af-af
ting, stand up paddle e canoagem, para quem é adepto stand up paddle e canoagem, para quem é adepto stand up paddle
de desportos aquáticos; mas também se pode fazer 

equitação ou voar num parapente. Para quem prefere 
atividades mais sossegadas, pode sempre ler um livro 
e meditar nas encostas dos vales.

São muitas as possibilidades, mas não podíamos dei-
xar de destacar a enorme rede de percursos que hoje 
se disponibiliza aos apreciadores de caminhadas ou 
de passeios de bicicleta. A caminhar ou a pedalar, ve-
nha sentir o pulsar dos ancestrais, observar uma bio-
diversidade fantástica, experimentar os mais variados 
sabores e entrar em contacto com os diversos saberes. 
Com cerca de 150 km de percursos pedestres sina-
lizados, distribuídos por nove pequenas rotas, e uma 
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os vales dos rios ardena, 
bestança, Cabrum e Paiva possuem 

valores naturais ímpares.
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grande rota, com uma variante – a interação com  
a fauna, a flora e as gentes é uma constante. O convite 
vai para além dos percursos sinalizados e convida à (re)
descoberta, por trilhos, vales e serras verdes e mágicas.

Em alternativa à caminhada, pode-se pedalar, estan-
do igualmente disponíveis mais 150 km de percursos de 
BTT, distribuídos por quatro níveis de dificuldade, em seis 
circuitos, aos quais é dada continuidade no concelho de 
Resende, por mais 122 km. Para além dos percursos, Cinfães 
disponibiliza quatro estações de serviço e balneários.

Natureza, desporto e serenidade, venha conhecer a 
essência de Cinfães.

Terra de forte aculturação, tem uma 
presença humana, cultural 

e patrimonial nos vales e nas serras, 
traduzindo-se numa experiência 

mágica para quem visita, permitindo 
muitas vezes o regresso 

às origens
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PERCURSOS PEDESTRES  
DE AGUIAR DA BEIRA

Cenários de pura beleza e conhecimento

Oterritório de Aguiar da 
Beira, que se estende 
num planalto de altitude 

superior aos 700 metros, entre a Ser-
ra da Estrela e a Região do Douro, 
tem paisagens únicas, recursos na-
turais e ecossistemas caraterísticos, 
onde predomina o míscaro e a casta-

nha. Combinados com a beleza dos 
cursos de água, onde se destacam 
as nascentes dos rios Dão e Vouga, 
a presença do rio Távora e ainda a 
albufeira da Fumadinha constituem 

perCursO DÓlmens De CarapitO 
Percurso que explora os três Dólmens de Carapito. 
O principal Dólmen de Carapito, classificado como 
Monumento nacional, é designado localmente por 
“Casa da Moura”. É constituído por grandes esteios de 
pedra, dispostos verticalmente, fechando em círculo 
uma câmara, e cobertos por uma enorme pedra 
horizontal. Possui também uma câmara decagonal, 
formada por nove esteios trapezoidais inclinados 
para o centro, medindo 5,16 m de comprimento e 
4,68 m de altura, aberta a nascente.

Localização: Carapito
Coordenadas início: 40°45’21.6”n 7°27’57.4”W
Tipo de caminho: estrada asfaltada e caminhos  
de terra

Foram desenvolvidos
três circuitos de 

orientação pedestre, 
acessíveis a todas e a 

todos, que permitem aos 
visitantes explorar 

o território

os melhores argumentos para a 
realização de programas turísticos, 
desportivos e de lazer.

Aproveitando estes recursos, 
foram desenvolvidos três circuitos 

de orientação pedestre, acessíveis a 
todas e a todos, que permitem aos 
visitantes explorar o território. Aqui, 
escolhe o seu ritmo em função dos 
desafios que se propõe alcançar!
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perCursO De aguiar Da beira 
Percurso que explora vários locais, em pleno 
núcleo histórico de Aguiar da beira, com es-
pecial relevância para a antiga praça pública, 
que conserva ainda o seu Pelourinho (séc. xVI), 
junto de outras construções que testemu-
nham a importância de Aguiar da beira duran-
te a Idade Média e ao longo de vários séculos. 
Aí se erguem conjuntamente uma imponen-
te torre do Relógio e uma Fonte Ameada (séc. 
xIV), a Casa dos Magistrados (séc.xV/xVI), e a 
antiga Casa da Câmara (séc. xVIII) –  razão pela 
qual a praça é hoje denominada por Largo dos 
Monumentos nacionais.

Localização: Aguiar da beira
Coordenadas início: 40°49’05.4”n 7°32’29.9”W
Tipo de caminho: estrada asfaltada e caminhos 
de terra

perCursO rOta DO mísCarO 
Percurso que passa por locais com bom po-
tencial de desenvolvimento micológico. 
Poderá, dependendo da altura do ano e das 
condições atmosféricas, observar diferentes 
espécies de cogumelos, incluindo o famoso 
Míscaro Amarelo, típico da região.
Em cada ponto de controlo estará uma ima-
gem de uma espécie diferente de cogumelo. 
não é, propositadamente, indicado o grau de 
comestibilidade das espécies. Pedimos que 
não apanhe nem consuma cogumelos sem 
estar devidamente habilitado para distinguir 
as diferentes espécies.
Pode obter mais informações sobre mi-
cologia junto do Gabinete de Micologia do 
Município de Aguiar da beira, via email (gab.
micologia@cmaguiardabeira.pt) ou telefone 
232 689 809.

Localização: Cortiçada
Coordenadas início: 40°46’21.0”n 7°31’22.9”W
Tipo de caminho: caminhos de terra

No site www.orientedaguiar.pt pode aceder aos mapas  

dos três percursos de orientação pedestre, assim como  

mais informação sobre aguiar da beira
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pOr mOntes, vales e riOs 
DosEaNDo aDrENaliNa 
E PrazEr

Depois do sucesso 
das duas primeiras 
edições, a sportarc 
e a Câmara 
municipal de 
arouca voltam 
a organizar o “Trail 
dos Passadiços 
do Paiva ageas 
seguros”, no dia  
12 de maio

Aprova alia a beleza natural de Arouca com o 
desporto e a saúde, na zona envolvente da-
quele que é um dos maiores pontos turísticos 

da atualidade em Portugal: os Passadiços do Paiva. Este 
continua a ser o epicentro de toda a emoção e ponto de 
partida para o encontro com a fauna e a flora local, bem 
como as gentes, as suas tradições e costumes. Há percur-
sos por entre as levadas da água de rega, por caminhos 
circundados por vegetação densa e campos; há rios e 
ribeiros para atravessar, praias fluviais para aproveitar 
e espécies animais para apreciar. 

A edição de 2019 volta a contar com o trail de 25 km trail de 25 km trail
(com uma altimetria superior a 1100 metros), que porá 
à prova a resistência e estratégia de gestão de esforços 
dos mais audazes, que irão percorrer trilhos só acessí-
veis se calcorreados pelos próprios pés. A par desta há 
uma outra corrida, de 12 km (400 m de altimetria), ao 
longo das margens do rio Paiva, que atravessa a típica e 
recuperada aldeia da Paradinha, adicionando também a 
este evento a passagem por mais geossítios referenciados. 
Para os amantes da natureza e seu usufruto mais sereno, 
continua a haver a caminhada de oito km, nos Passadiços 
do Paiva. Também pelo terceiro ano consecutivo, a Ageas 
Seguros e o Meu Super Cavadinha acreditam neste evento 
e prestam o seu apoio.

O “Trail dos Passadiços do Paiva Ageas Seguros”, já 
afirmado no calendário de provas de trail nacionais, trail nacionais, trail
pretende ser uma atividade de promoção de bem-estar 

e de sensibilização para a preservação das mais-valias 
ambientais, por isso, tem limitação do número de par-
ticipantes, minimizando ao máximo o impacto da pas-
sagem dos atletas. As inscrições ainda estão a decorrer
(http://tppas.sportarc.pt), mas fecham logo que se atinjam 
as 500. Aventure-se!
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a edição de 2019 volta a contar com o trail 
de 25 km (com uma altimetria superior a 

1100 metros), que porá à prova a resistência 
e estratégia de gestão de esforços dos 

mais audazes.
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Odemira
Alentejo singular 

Uma multiplicidade que faz de Odemira um 
“Alentejo Singular”, no maior concelho do país. 
São 1720 km2 para descobrir! 

Pela sua extensão, Odemira oferece aos amantes da na-
tureza e do desporto ao ar livre muitas sugestões de ca-
minhadas e trilhos BTT. O Caminho Histórico, o Trilho 
dos Pescadores e os diversos percursos circulares da Rota 
Vicentina são uma experiência única.

Ao longo de 55 km de costa, em pleno Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, encontram- 
-se as afamadas praias: Malhão, Franquia, Farol, Furnas, 
Almograve, Zambujeira do Mar, Alteirinhos e Carvalhal, 
bem como os tradicionais portinhos de pesca artesanal 
e o imponente Cabo Sardão. 

No interior, a riqueza paisagística e humana marcam o 
território, onde se destacam a albufeira de Santa Clara e a 
sua praia fluvial. A vila de Odemira e o seu moinho de vento 
elevam-se sobre o Mira e a elegante zona ribeirinha. As 

aldeias históricas têm bonitas igrejas e típicos traços arqui-
tetónicos. O cante alentejano e ao baldão, a viola campaniça 
e o artesanato são outra riqueza de Odemira. 

Também a gastronomia espelha a sua diversidade, 
desde os sabores do mar, com “O melhor polvo do mun-
do!”, aos sabores tradicionais do interior, com os queijos, 
pão, mel e o incontornável medronho.

A palavra que define melhor 
Odemira é diversidade: Rio 
Mira, albufeira de Santa Clara, 
praias, planície, serra, natureza, 
tradição, património, cultura  
e gastronomia

Odemira oferece aos amantes 
da natureza e do desporto 
ao ar livre muitas sugestões 
de caminhadas
e trilhos btt.
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CaminHa
mais acessível e dinâmica

São vários os troços da Ecovia do Litoral Norte já 
construídos no concelho de Caminha que permi-
tem agora a ligação ininterrupta, em canal pedonal 

e ciclável, entre Moledo e o Pinhal da Gelfa, na freguesia de 
Âncora, numa extensão total de quase seis km.

O primeiro dos troços executados liga Moledo à Capela 
de Santo Isidoro, sempre junto ao mar, sobre os caminhos 
requalificados na área imediatamente a nascente dos ro-
chedos de Santo Isidoro. Aqui, estamos em permanente 
contacto com o vento do mar, com a rudeza da paisagem 
costeira e na presença de uma vegetação rasteira, que 
resiste e permanece selvagem.

Recentemente, foram concluídos mais dois troços neste 
concelho, com cofinanciamento assegurado pelo Norte 
2020, através do Portugal 2020, e do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional.

Um destes troços liga a Capela de Santo Isidoro à ci-
clovia já existente a norte de Vila Praia de Âncora, numa 
extensão de aproximadamente 700 m, e contempla tam-
bém a execução de uma ponte pedonal e ciclável sobre 
o rio Âncora.

O outro dá continuidade à ponte em ambas as margens 
do rio, numa extensão de cerca de 800 m, ligando, assim, as 
freguesias de Vila Praia de Âncora e Âncora. Esta ação teve 
por objetivos fundamentais: diminuição do risco, preser-
vação, requalificação e divulgação daquela zona estuarina. 
Esta intervenção incluiu ainda: a eliminação das grandes 
manchas de espécies exóticas invasoras, a reabilitação da 
galeria ripícola e a valorização do habitat de espécies fauníshabitat de espécies fauníshabitat -
ticas autóctones, através da criação de abrigos para a fauna, 
que foi realizada com a necessária sinalização regulamentar 
e informativa dos valores em presença.

são vários os troços da Ecovia 
do litoral Norte já construídos no concelho 

de Caminha.

 29 Ecovia do Litoral 
liga Moledo ao Pinhal 
da Gelfa
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De Caminha a Esposende 
em comunhão com a Natureza
A procura por um estilo de vida saudável está cada vez mais em 
voga e caminhar ou andar de bicicleta é o modo mais fácil e direto 
de contactar com a natureza. Atenta à crescente procura, a Polis 
Litoral Norte tem levado a cabo aquele que é o seu projeto mais 
emblemático: a Ecovia do Litoral Norte, um percurso pedonal e 
ciclável, de cerca de 73 km, que liga os concelhos de Caminha, Viana 
do Castelo e Esposende.

Atendendo à sua proximidade com a vizinha Galiza e ao traçado 
original do Caminho da Costa, muitos dos troços da Ecovia são 
também percorridos anualmente por milhares de peregrinos que 
fazem aquele Caminho de Santiago.
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De Caminha a Esposende 
em comunhão com a Natureza
A procura por um estilo de vida saudável está cada vez mais em 
voga e caminhar ou andar de bicicleta é o modo mais fácil e direto 
de contactar com a natureza. Atenta à crescente procura, a Polis 
Litoral Norte tem levado a cabo aquele que é o seu projeto mais 
emblemático: a Ecovia do Litoral Norte, um percurso pedonal e 
ciclável, de cerca de 73 km, que liga os concelhos de Caminha, Viana 
do Castelo e Esposende.

Atendendo à sua proximidade com a vizinha Galiza e ao traçado 
original do Caminho da Costa, muitos dos troços da Ecovia são 
também percorridos anualmente por milhares de peregrinos que 
fazem aquele Caminho de Santiago.

Para além da componente turística e de lazer, a Ecovia do Litoral 
Norte teve também como preocupação a proteção, o ordenamento e 
a coesão territorial, incorporando inclusive mecanismos de eliminação 
do uso motorizado na sua extensão e de outras práticas inadequadas, 
estando a funcionar como catalisador da revitalização, resiliência, 
fixação e robustez dos habitats naturais.
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viana DO CastelO
percorrer o litoral a contemplar  
o património natural

Dos troços já existentes, destacam-se as três 
últimas intervenções executadas, cofinan-
ciadas pelo Norte 2020, através do Portu-

gal 2020, e do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional.

No primeiro troço, que vai de Afife até Carreço, a 
Polis Litoral Norte criou um corredor ecológico, desde 
a praia de Arda/Bico à praia de Paçô, duas das mais 
importantes áreas balneares e desportivas do Litoral 
Norte português.

Dada a importância do sistema dunar e biofísico de 
Afife/Carreço, a implementação da Ecovia do Litoral 
Norte teve também como preocupação a proteção e o 
ordenamento territorial.

Este troço liga a outro executado em 2015 pela Polis 
Litoral Norte, que incide sobre a área de Montedor, 
cuja beleza cénica, riqueza arqueológica e geológica 
e a existência de algumas espécies pouco vulgares de 
avifauna e flora conferem a este espaço uma elevada 
importância ambiental e de conservação da Natureza. 
Imediatamente a sul, foi recentemente concluído o 
troço entre a praia de Fornelos e a praia de Canto Ma-
rinho. Depois deste, entramos no troço que segue até à 
praia Norte, já em plena cidade de Viana do Castelo. 

Também na zona do concelho a sul do rio Lima, fo-
ram já implementados alguns troços desta infraestru-
tura, nomeadamente, entre a ponte Eiffel e a praia do 
Rodanho, em Vila Nova de Anha, e na frente marítima 
do limite sul da freguesia de Castelo do Neiva.

Já no troço final, no limite com o concelho de
Esposende, está em fase final de construção uma

ponte que une as duas margens do rio Neiva. De referir 
que o troço da Ecovia Litoral Norte, que incide sobre 
a margem direita daquele rio, será muito brevemente 
iniciada.

 32 Em Viana do Castelo já 
foram construídos  
vários troços da Ecovia  
do Litoral norte
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viana DO CastelO
percorrer o litoral a contemplar  
o património natural

 espOsenDe
frentes ribeirinhas e marítimas 
prontas a desfrutar
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A Ecovia do Litoral Norte no concelho de 
Esposende conta já com quatro troços 
executados pela Polis Litoral Norte, to-

dos eles cofinanciados pelo Norte 2020, através do 
Portugal 2020, e do Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional. Estes troços têm ligação a outros já 
executados e/ou em execução e também a percursos 
complementares.

De norte para sul, o traçado começa na elegan-
te ponte sobre o Rio Neiva, uma travessia de usos 
estritamente pedonal e ciclável, com design arrodesign arrodesign -
jado e moderno, que permite a ligação com Viana 
de Castelo. 

Ligada a esta travessia, surge a intervenção na 
margem esquerda do rio, mais concretamente entre 
o açude de Santa Tecla e o Oceano, que contemplou 
percursos de visitação e contemplação, ao longo dos 
seus cerca de 900 m. Neste troço foram efetuados 
vários trabalhos de preservação, através de limpezas 
e demolições, estabilização de margens que já apre-
sentavam sinais de erosão, plantações e a construção 
de novas plataformas de acesso ao pontão fluvial de 
apoio à atividade do remo.

Mais a sul, foram realizados os outros dois troços, 
que permitem a ligação entre a praia de Rio de Moinhos 
e a ciclovia já existente na marginal de Esposende, 
numa extensão total de quase cinco km. Aqui prevalece 
a solução em passadiços sobre-elevados, que serpen-
teiam o intocado cordão dunar ali existente.

A privilegiada localização destes troços, abran-
gida pela área do Parque Natural Norte, faz dela a 

base perfeita para explorar este maravilhoso polo 
de biodiversidade, destacando-se os “Percursos da 
Natureza no Parque Natural Litoral Norte”, com as 
suas imponentes torres de observação.
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Venha assistir ao encontro da aventura com o lazer

Éna proximidade da vila de 
Barrancos, que se encon-
tra o Parque de Natureza 

de Noudar, localizado na Herdade 
da Coitadinha. O Parque surge na 
sequência da aquisição, em 1997, da 
Herdade da Coitadinha pela EDIA 
(Empresa de Desenvolvimento e 
Infraestrutura do Alqueva, SA), em-
presa pública criada para conceber, 
projetar, construir e explorar o Em-
preendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva, com o objetivo de desenvol-
ver nesta propriedade um projeto de 
compensação pela perda de habitats 
induzidos por Alqueva. 

A recuperação e adaptação da 
arquitetura original da Herdade da 
Coitadinha deram origem a duas 
unidades de alojamento, abertas ao 
público em 2006: a Casa do Monte, 
com seis quartos duplos, e a Casa da 

Malta, com quatro quartos duplos e 
18 camas em camarata. A piscina tem 
uma vista privilegiada para o Caste-
lo de Noudar e para o montado de 
azinho. Outra vista privilegiada é a 
do fantástico céu estrelado que esta 
localização proporciona, estando por 
isso integrada na Reserva Dark Sky 
Alqueva. 

O Parque dispõe de cinco trilhos 
(Monte da Coitadinha, Porto Calça-
do, Estrada, Volta do Mango e Moinho 
de Água) e alguns podem ser feitos 
de bicicleta ou de nouCar (viaturas 
elétricas todo-o-terreno). Em 2016, 

foi inaugurado o percurso pedestre 
temático “Campo de Refugiados da 
Guerra Civil de Espanha”.

Por estes trilhos é possível observar 
a variada biodiversidade do parque, 
que pretende ser um projeto de-
monstrativo da compatibilidade do 
ecoturismo com as práticas agro-
pecuárias (em Modo de Produção 
Biológica) e florestais (com certifi-
cação FSC®) - e com a conservação 
da natureza, através de uma gestão 
adaptativa. 

Nestes 13 anos de vida, o Parque 
de Natureza de Noudar tem-se afir-
mado como um espaço único, onde 
o desafio é conseguir demonstrar 
que é possível gerir um território 
de baixa densidade, de forma sus-
tentável, aproveitando os recursos 
endógenos e promovendo a biodi-
versidade. 

PARQUE DE nAtUREzA  
DE nOUDAR, UM tESOURO 

PARA ExPLORAR

Para saber mais detalhes 
sobre os trilhos, como a 
distância e o tempo do 
percurso, visite o site 

www.parquenoudar.pt
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Para além destes pequenos per-
cursos, o concelho é atravessado 
por duas Grandes Rotas –  A Gran-
de Rota das Aldeias Históricas e a 

Aatratividade turística 
dos territórios do inte-
rior manifesta-se num 

caleidoscópio de oportunidades, 
de emoções e sentidos, que se po-
dem experimentar e vivenciar nos 
diferentes espaços e em diferentes 
tempos.

O Sabugal é um concelho de 
grande dimensão, dos maiores do 
país; e uma boa parte desse territó-
rio encontra-se coberto por floresta 
ou apresenta vastos panoramas e 
aspetos geomorfológicos de grande 
interesse. 

Para facilitar ao visitante um 
acesso agradável a muitos desses 
locais, usufruindo do contacto dire-
to com a Natureza, existem diversos 
percursos devidamente sinaliza-
dos e alvo de manutenção regular.  

o sabugal é um concelho de grande dimensão, 
dos maiores do país; e uma boa parte desse 
território encontra-se coberto por floresta.

Seja a pé ou de bicicleta, venha conhecer os trilhos do Sabugal

Aventura no meio da Natureza  

Grande Rota do Vale do Côa. Os 
adeptos do BTT podem escolher, 
para além destas duas Grandes Ro-
tas, que também podem ser percor-
ridas em bicicleta, oito percursos, 
com extensão e grau de dificulda-
de variável, cobrindo boa parte do 
concelho. Têm ainda ao seu dispor 
um Centro de BTT com duas portas, 
no Sabugal e Cró. 

Existe ainda uma última possi-
bilidade de percorrer o concelho, 
utilizando o automóvel. À liberdade 
facultada por este meio acresce a 
disponibilidade de material promo-
cional alusivo a um percurso que 
pode levar à visita dos cinco castelos 
medievais do concelho.

Usufruir é a palavra de ordem 
para quem procura libertar-se das 
rotinas, dos espaços urbanos, da 
azáfama do dia a dia. Usufruir é o 
melhor presente que se pode dar 
à natureza bucólica que se oferece 
voluptuosa. Por isso, visite o Sabu-
gal e Surpreenda os Sentidos!

Para o apreciador das cami-
nhadas, temos oito Pequenas 
rotas, um pouco por todo o 
concelho: 
pr1 –  meandros do Côa 

(sabugal) 
pr2 –  vale do Cesarão 

(vilar maior) 
pr3 – Nascente do Côa (Fóios) 
pr4 – vilares (alfaiates/soito) 
pr5 –  Penha do lobo  

(Penalobo) 
pr6 –  rota dos Casteleiros 

(sortelha/Casteleiro) 
pr7 –  Caminho histórico  

de sortelha (sortelha) 
pr8 –  Termas do Cró (rapoula 

do Côa)
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Caminhos de pura tranquilidade, onde o tempo deixa de correr

PERCURSOS PEDESTRES
DA SERTã

Sob os doces aromas da urze, 
carqueja, giestas ou rosma-
ninho das serras altas, até às 

dezenas de quilómetros das margens 
do maravilhoso rio Zêzere e respe-
tivos afluentes, o caminhante pode 
esperar dos Caminhos do Xisto da 
Sertã: tranquilidade, ar puro, des-
lumbramento e o desejo de perma-
necer por mais tempo.

Ao longo de aproximadamente 
100 km, são oito os pequenos trilhos 
pedestres que a Sertã, a “Princesa da 
Beira”, tem para oferecer.

O PR1 - Trilho dos Bufos - e o 
PR8 - Trilho do Castelo -  focam-se 
nas albufeiras do Cabril e da Bouçã, 
respetivamente. No Cabril, cada 
pedestrianista vai percorrer a anti-
ga calçada romana, entre Mérida e 
Coimbra. 

No PR2 - Trilho do Zêzere -, nin-
guém consegue ficar indiferente à 
ponte filipina, à foz da Ribeira de 
Pera ou à experiência da travessia 
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do túnel do Moinho das Freiras. 
A Rota do Azereiro, que dá o nome ao 
PR3 da Quintã, homenageia esta es-
pécie em extinção, onde também se 
podem vislumbrar falhas geodésicas 
e as águas da Ribeira da Sertã, que se 

fundem com as águas da albufeira do 
Castelo do Bode.

O PR4 -  Rota das Estevas -  e o 
PR6  - Rota dos Aromas e Sabores 
-  calcorreiam culturas de milho, 
centeio, vinhas, pomares e olivais. A 
ponte milenar da Várzea Carreira é 
uma das paragens obrigatórias.

O PR5 - Rota dos Pastores e da La-
jeira - atinge os 900 m de altitude e é 
repleta de vistas desafogadas. É ponto 
de paragem obrigatória a cascata da 
Santinha, a maior do concelho. 

A Ribeira da Sertã, a mais im-
ponente do concelho, determina o 
único percurso linear: o PR7 Rota de 
Celinda, associada à lenda da heroí- 
na local. São 21 km de fauna e flora 
pouco habituados pela presença 
humana.

Bem no coração de Portugal, 
atreva-se a sentir a Sertã e esquecer 
o mundo lá fora. É uma experiência 
memorável, que vai sem dúvida que-
rer repetir.
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À DesCOberta 
Da serra Da estrela

situada na 
encosta ocidental 
da serra da 
Estrela, seia 
assume-se 
como um local 
privilegiado de 
encontro com  
a Natureza

A realização de percursos pedestres é uma das 
excelentes maneiras de ficar a conhecer esta 
Área Protegida e todo o território. Neste sen-

tido, venha conhecer os Caminhos de Montanha, uma 
rede de percursos pedestres composta por mais de 100 
km de caminhos devidamente sinalizados.

pr 1 - rOta DOs meanDrOs
A rota percorre vales de traçado sinuoso das ribeiras do 
Piódão e de Alvoco, encravado entre os contrafortes das 
serras da Estrela e do Açor.

pr 2 - rOta Da ribeira De lOriga
No trajeto, que percorre um vale extenso alojado no flanco 
sul da serra da Estrela, destacam-se os poços de broca.

pr 3 - rOta DOs sOCalCOs
Com início na Cabeça, a rota percorre um vale verdejante, 
onde sobressaem vastas áreas de socalcos.

pr 4 - rOta Da eira
Com início em Loriga, a rota percorre um vale montanho-
so, onde sobressaem os socalcos agrícolas.
 
pr 5 - rOta Da garganta De lOriga
A caminhada é exigente, mas a paisagem compensa, pas-
sando por locais ainda hoje usados pelos pastores na lida 
dos seus rebanhos.

pr 6 - rOta Da missa
A rota segue por um caminho antigo que assegurava a 
ligação entre as povoações do vale da ribeira da Teixeira. 

pr 7 - rOta Das CanaDas
Com início em Alvoco da Serra, a rota percorre um am-
plo anfiteatro natural, alojado no sopé da vertente sul do 
planalto da Torre. 

pr 8 - rOta DO vOlFrâmiO
A rota percorre a envolvente da aldeia de Sazes da 
Beira, numa encosta onde são inúmeros os vestígios 
de minas.

pr 9 - rOta Das minas DO CíriO
Com início em Valezim, a rota percorre um vale alojado 
na encosta ocidental da serra da Estrela. 

pr 10 - rOta Da Caniça
Atravessando um vale de relevo acidentado, no trajeto a 
água é uma presença constante.

pr 11 - rOta DO vale DO rOssim
A rota segue por veredas antigas, ligando o Vale do Ros-
sim ao Sabugueiro, uma das mais emblemáticas aldeias 
serranas.

pr 12 - rOta Da Fervença
Esta rota tem início no Sabugueiro, atravessando uma 
paisagem tipicamente de montanha.

pr 13 - rOta Da ribeira De alvOCO
A rota percorre um vale encravado entre o Açor e a Estrela, 
fazendo a ligação entre Alvoco da Serra e Vide, onde se 
destacam os poços de broca.

pr 14 - rOta DO pastOreiO
Situada na vertente sul do maciço superior da serra da 
Estrela, esta rota proporciona boas vistas sobre uma vasta 
área da Região Centro.

Para saber mais informações sobre 
os Caminhos de montanha, visite o site 

www.aldeiasdemontanha.pt
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prOença-a-nOva
à DESCOBERTA DO CEnTRO  

DO EnCAnTO
Paisagens naturais, 
monumentos 
megalíticos, 
vestígios das guerras 
peninsulares, 
miradouros, 
geossítios, fauna e 
flora diversificada 
valem por si só uma 
visita em qualquer 
altura do ano

Percorrer o concelho de 
Proença-a-Nova é um con-
vite a descobrir a simpatia 

das gentes, o património histórico, 
comunitário e paisagístico e, natural-
mente, a conhecer a história, através 
dos monumentos megalíticos e dos 
vestígios das guerras peninsulares.   
Os sete percursos pedestres de 

pequena rota (PR) do concelho, 
marcados segundo as normas da 
Federação de Campismo e Mon-
tanhismo de Portugal, apresentam 
graus de dificuldade variáveis e 
oferecem diferentes atrativos para 
quem se queira fazer ao caminho. 

A Grande Rota da Cortiçada 
(GR 39), com traçado circular, tem 
cerca de 135 quilómetros, sendo o 
ponto de partida e chegada a vila de 
Proença-a-Nova. O traçado está 
dividido em sete etapas de, aproxi-
madamente, 19 km cada e percorre 
o concelho quase na sua totalidade. 
Tanto as PR como a GR39 integram 
um vasto número de trilhos e cami-
nhos florestais. Os cursos de água são 
de uma grande riqueza paisagística e 
faunística, com boas reservas de peixe; 
e são nestas mesmas águas que se en-
contram lagares, moinhos e azenhas, 
alguns quase seguidos, partilhando a 
mesma água que corre pelas levadas. 

Ao longo dos diferentes per-
cursos, encontra praias fluviais, 
aldeias típicas, a Aldeia do Xisto 
de Figueira (da Rede de Aldeias do 
Xisto), património arqueológico, 
histórico, geológico (Geopark Na-
turtejo) e cultural, bem como uma 
seleção de caminhos panorâmicos, 
cuja informação está disponível em 
www.cm-proencanova.pt/lazer.  

Além dos percursos marcados, 
que podem ser feitos por qualquer 
caminheiro individualmente, des-
de 2003 de forma interrupta, são 
realizados mensalmente passeios 
guiados que vão percorrendo di-
ferentes zonas do concelho, com 
inscrição disponível na página do 
município (www.cm-proencanova.
pt/lazer) ou no Posto de Turismo, 
através do número 939 623 269.  
Aceite o convite e parta à desco-
berta deste concelho que espera 
por si. 
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a grande rota da Cortiçada 
está dividida em sete etapas 
de, aproximadamente, 19 km 
cada e percorre o concelho 
quase na sua totalidade
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Jamais imaginei, do alto das sandálias com que 
subia as escadas do secundário, que um dia os 
meus fins de semana iriam ser passados, maiori-

tariamente, a trilhar rotas e caminhos, a rasgar socalcos, a 
beber de nascentes, a trepar penedos e escarpas, a apren-
der os sons da natureza. 

E se troquei os saltos altos pelas sapatilhas, foi porque 
tive curiosidade em experimentar Trail Running, que, em Trail Running, que, em Trail Running
determinado momento, deixou de ser só a prática de um 
desporto, para se tornar quase num modo de vida. 

Já corria em estrada há alguns anos, quando experi-
mentei os trilhos, e descobri na prática desta modalidade, 
formas de realização e de concretização de sonhos e obje-

tivos, que não conseguia atingir nem em outras áreas da 
vida nem na prática de outros desportos. É perfeitamente 
normal percorrer vários quilómetros de uma prova de Trail 
Running sozinho, sem escutar uma voz que não a nossa. E, Running sozinho, sem escutar uma voz que não a nossa. E, Running
neste sentido, as provas de Trail Running são muito mais Trail Running são muito mais Trail Running
introspetivas, são muito mais de luta com nós próprios, 
com as nossas dificuldades e limitações; acresce também 
que são sujeitas a um clima muito mais adverso do que as 
provas de corrida em estrada; e são precisamente estas 
adversidades que nos conferem uma sensação de triunfo 
e conquista ao cortar a meta da prova, que é invulgar sentir 
na prática de outras modalidades. E que tem conquistado 
tantos adeptos.
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por ana luísa Xavier,  
presidente da Mesa da Assembleia da Associação de trail Running de Portugal

O trail e O ultra trail 
PErCursos PEDEsTrEs  
Em riTmo DE CorriDa
mais do que um desporto, é um modo de vida
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O Trail, entre várias caraterísticas, tem o mérito de 
obrigar à limpeza e manutenção de trilhos que, de outra 
forma, estariam ao abandono e até mais vulneráveis a in-
cêndios. E tal, indiscutivelmente, leva ao desenvolvimento 
de zonas rurais que são hoje conhecidas e apreciadas por 
muitos. A ARTP - (Associação de Trail Running de Portu-
gal – www.atrp.pt), associação responsável pela  promo-
ção, divulgação, organização e regulamentação do Trail 
Running em Portugal tem também muita responsabilida-
de nesta matéria. A atual Direção trabalhou para alargar 
um circuito de provas, que era limitado, e que tem hoje 
uma boa distribuição geográfica e diversidade de trilhos, 
que dão ao atleta a possibilidade de escolher as provas às 
quais quer e pode ir, dentro de um leque diversificado 
de provas, que lhe permite pontuar para o campeonato.  
A Taça de Portugal de Ultra Trail, provas em montanha 

acima dos 42 km, é outro exemplo de promoção e divul-
gação pela ATRP da modalidade e simultaneamente do 
território nacional. O apuramento para a Taça de Portugal 
é feito por zonas e atribui o título a um dos 100 finalistas 
de entre os 2.500 que participaram nas mais de 40 provas 
de qualificação realizadas em todo o país.

Este ano, vai ser o ‘Graciosa Windmills Trail’ a atri-
buir o título. O evento será composto por duas provas: 
uma que faz parte da Taça de Portugal, para os atletas 
apurados de todos os escalões (cerca de 100); e outra, 
aberta, mas com um limite de 80 atletas, que vai dar a 
conhecer cenários idílicos de pastagens, paisagens vul-
cânicas, arribas e escarpas de beleza singular,  não só aos 
participantes, mas também aos milhares de seguidores 
das redes socais.

Uma palavra ainda para o Campeonato Mundial de 
Trail Running, que terá lugar em Miranda do Corvo, de 6 a 
9 de junho de 2019. A prova integra os Trilhos dos Abutres e 
traz a Portugal seleções de mais de 50 países, mobilizando 
mais de 500 atletas, que vão conhecer as Aldeias de Xisto, 
cravadas na serra da Lousã, salpicada de vegetação luxu-
riante por onde espreitam veados, corços, javalis e outras 
espécies, algumas das quais raras e protegidas.

E eu lá estarei a descobrir mais rotas e caminhos deste 
Portugal tão duro quanto puro e deslumbrante. 

por ana luísa Xavier,  
presidente da Mesa da Assembleia da Associação de trail Running de Portugal

“o Trail, entre várias caraterísticas, 
tem o mérito de obrigar à limpeza e 
manutenção de trilhos que, de outra 

forma, estariam ao abandono e até mais 
vulneráveis a incêndios.”
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S Pedro do Sul, dominado pelas serras da Freita, 
Arada e S. Macário é um destino de natureza por 
excelência, com paisagens de exceção, onde os 

diversos Percursos Pedestres permitem descobrir tradi-
ções, património ou a natureza no seu estado puro. 

Durante o ano de 2019 pode inscrever-se nos nove 
percursos pedestres organizados pelo Município, numa 
iniciativa que pretende aliar o contacto com a natureza à 
manutenção da saúde e do bem-estar. A grande novidade 
são os Percursos BIO, que incluem uma visita a produções 
biológicas do concelho. No dia 18 de maio, no âmbito da 
VI Festa da Vitela, realiza-se o PR1 – Rota de Manhouce; 
no dia 9 de junho, realiza-se o percurso Nossa Senhora 
dos Milagres e, no dia 23, a Rota do Castro do Banho e do 
Vouga, um percurso BIO. No dia 21 de julho, descubra a 
Vila Maior no Percurso da “Nossa Senhora das Colmeias”, 
com visita a uma produção biológica, e, no dia 28, o Per-
curso do Peregrino, que percorre os trilhos de serra entre 
a Rompecilha e o S. Macário. Este conjunto de Percursos 
termina no dia 8 de setembro com o Percurso “A Cabra 
e o Lobo”, em Covas do Monte.

S. Pedro do Sul,  
um património apaixonante

O concelho de S. Pedro do Sul tem excelentes condi-
ções para a prática de inúmeros desportos de natureza e 
ar livre. Porém, na cidade também pode usufruir de um 
percurso de três km, na Ecopista, entre S. Pedro do Sul e as 
Termas, onde o contacto com a natureza é privilegiado.

Deslumbre-se ainda com a paisagem natural de ex-
ceção na Serra de S. Macário, desfrute das águas frescas 
do rio Vouga, desvende este património histórico, reviva 
as tradições e trate de si na maior estância termal da 
Península Ibérica. Visite S. Pedro do Sul!

A simpatia das gentes,  
o encanto paisagístico, a boa 
gastronomia e a fama das águas 
termais tornam S. Pedro do Sul 
um destino de eleição

a grande novidade são os Percursos 
bio, que incluem uma visita a produções 

biológicas do concelho.
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percurso ribeirinho faz a ligação 
entre o Parque das Nogueiras e o 
Parque Verde.  

Estes percursos, de âmbito eco-
lógico e paisagístico, caracterizam-
-se por inúmeras cascatas, açudes, 
labirintos serpenteados por onde 
as águas correm livremente, e uma 
grande diversidade e abundância de 
flora autóctone (amieiros, castanhei-
ros, carvalhos, loureiros, salgueiros, 
medronheiros, entre outros), que 
proporcionam um espetáculo de co-
res consoante a estação do ano, bem 
como uma rica fauna ribeirinha.   
Aqui a natureza permanece sel-
vagem, constituindo um refúgio à 

Os amantes da natureza 
e das caminhadas, têm 
em Mortágua vários 

percursos pedestres de grande 
beleza natural, que proporcionam 
experiências de contemplação, re-
laxamento, descoberta e bem-estar. 
O sussurrar melodioso das águas 
cristalinas, o som das aves, o coa-
xar das rãs, o perfume das flores e 
plantas silvestres servem de com-
panhia ao longo destes percursos, 
envoltos numa exuberante e densa 
flora ribeirinha. 

O Percurso Pedestre das Quedas 
de Água das Paredes (PR1), com uma 
extensão de 7 km, liga as aldeias das 
Laceiras às Quedas de Água das Pa-
redes, com passagem por esta aldeia 
de casas de xisto.

Acompanha a Ribeira das Pare-
des ou Ribeira dos Moinhos, assim 
também designada pelos vestígios 
de moinhos de rodízio que teste-
munham as tradições agrícolas 
do passado. No final do percurso, 
sobressaem as majestosas quedas 
de água, com 35 metros de altura, 
que desaguam em sucessivas lagoas, 
autênticas piscinas naturais. 

O Percurso da Fraga (PR2), com 
cerca de 3 km, acompanha a ribei-
ra com o mesmo nome, ligando a 
aldeia de Vila Moinhos à Barragem 
do Lapão. 

Nas proximidades do centro 
urbano da Vila encontramos o 
percurso da Ribeira da Fraga, 
mais conhecido por “passadiços 
de Mortágua”. Com 2,3 km, este 

Entre cascatas, águas vivas e cristalinas, vegetação ribeirinha  
autóctone, miradouros, aldeias rurais, são muitos os motivos 

que cativam os sentidos

vida agitada dos nossos dias e um 
bálsamo para o espírito. 

Convidamo-lo ainda a descobrir 
a “Grande Rota do Bussaco”, que 
segue os trilhos percorridos pelas 
“Invasões Napoleónicas” no territó-
rio do concelho, no longínquo ano 
de 1810. Esta rota conjuga natureza, 
cultura e património. É composta 
por três percursos, oriundos dos 
concelhos que circundam a Mata 
Nacional do Buçaco, um dos quais 
Mortágua. O percurso, na área do 
concelho de Mortágua, com uma 
extensão de 21,7 km, tem início no 
Centro de Interpretação “Mortágua 
na Batalha do Bussaco”, e final em 
Sula, em plena serra do Bussaco.  

Quem preferir a bicicleta tem 
à sua disposição vários trilhos de 
BTT, que percorrem diferentes 
paisagens, entre serra, albufeira, 
ribeiras e zonas agrícolas. 

A pé ou de bicicleta, convidamo-
-lo a descobrir lugares escondidos e 
a embrenhar-se na natureza, no seu 
estado mais puro!

para mais inFOrmações:  
Posto de Turismo  
de mortágua 231 927 464   
 turismo@cm-mortagua.pt
 
Câmara municipal  
de mortágua:
231 927 460 
mortgua@cm-mortagua.pt

MORTÁGUA 
Em hARmOnIA COm A nATUREzA
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COnHeça a melHOr FOrma 
DE ENTrar No muNDo 
Do DEsPorTo

Oque são os Percursos Permanentes de 
Orientação? Caraterizam-se por ter um núme-
ro de pontos de controlo permanente, identifi-

cados por estacas de madeira resistente, com um código 
e um logótipo de orientação esculpidos ou pintados sobre 
elas. Os postos de controlo são identificados num mapa 
específico de orientação e estão geralmente situados em 
parques ou florestas.

Os percursos têm muitas finalidades, dependen-
do das necessidades específicas de cada praticante. A 
grande vantagem é que os utilizadores podem ir em 
qualquer momento e está sempre pronto a ser utilizado.
Os mais  experientes podem usá-los para afinar al-
gumas técnicas de orientação e são utilizados para 
a realização de treinos. Também são uma maneira 
ideal de introduzir crianças e adultos no desporto, 
pois podem ir ao seu próprio ritmo e passar o tem-
po da forma de que gostam, a descobrir o mapa. 
Se desejarem ir em par ou um grupo, uma vez mais, esta 
é a oportunidade perfeita, porque podem ganhar con-
fiança fora das pressões de uma competição organizada. 
Para fins de treino ou apenas para um passeio familiar 
com mais aventura, a escolha é sempre do praticante.

A cidade do Porto tem sido pioneira nesta matéria e há 
vários anos implementou três percursos permanentes em 

Parques da Cidade (Parque da Cidade do Porto, Parque do 
Covelo, Parque de S. Roque). Qualquer pessoa pode fazer o 
download dos mapas na página oficial da Porto Lazer.

 A cidade do Porto implementou também um percurso 
permanente de Orientação turística no centro histórico. 
Este percurso utiliza como posto de controlo os remos que 
foram colocados nos monumentos da cidade.

Também são uma maneira ideal de 
introduzir crianças e adultos no desporto, 

pois podem ir ao seu próprio ritmo e 
passar o tempo da forma de que gostam, 

a descobrir o mapa

Para pequenos 
ou graúdos, esta 
atividade física  
é ideal para todas 
as idades
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COnHeça a melHOr FOrma 
DE ENTrar No muNDo 
Do DEsPorTo

Portugal tem atraído nos últimos anos as me-
lhores equipas mundiais de Orientação para 
treinar e estagiar em campos de treino. Esta 
situação começou em 2005, com o Clube de 
Orientação do Centro, nas matas nacionais do 
Pinhal de Leiria.
Desde essa data que têm surgido vários locais:
- Matas nacionais (Mira, Vagos, Cantanhede, 

Furadouro);
-  beira Alta (Viseu, Sátão, Aguiar da beira, 

Penamacor);
-  Alto Alentejo (nisa, Castelo de Vide, Crato, 

- Portalegre, Marvão, Alter do Chão);
- Alentejo (Évora, Arraiolos)
 A maioria dos participantes dos campos de 
treino vem dos países nórdicos, onde no inver-
no não têm possibilidade de treinar; e este tipo 
de atividade utiliza percursos permanentes de 
curta duração no inverno. Podem ser percursos 
que utilizam estacas de madeira ou outras for-
mas mais baratas, como: fitas de pano ou papel 
refletor. 
 A qualidade dos mapas, aliada à grande diversi-
dade de terrenos, tornam os campos de treino 
nacionais muito procurados. As equipas podem 

usufruir de várias possibilidades de treino, sem 
efetuarem grandes deslocações. São várias as 
que procuram estágios, onde podem treinar em 
mais do que uma região, podendo praticar em 
terrenos distintos, como por exemplo: terreno 
de dunas na costa e zona de montanha com ro-
chas.
Muitas das equipas e seleções que procuram o 
nosso país aliam os campos de treino aos even-
tos internacionais, que se realizam durante o 
inverno. Os eventos mais populares são: o Por-
tugal O’ Meeting, norte Alentejano O’ Meeting, 
Aguiar da beira O’ Meeting e o Mora O’ Meeting, 
que conseguem cativar anualmente cerca de 
3.500 participantes, que permanecem semanas 
no interior do país e provocam um incremento 
significativo na economia regional.
A organização dos campos de treino que visam 
particularmente a alta competição também se 
tornou uma forma de rentabilizar os mapas de 
Orientação produzidos pelos clubes de uma for-
ma associativa.
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a qualidade dos mapas,  
aliada à grande diversidade de terrenos, 
tornam os campos de treino nacionais 

muito procurados
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 Venha desvendar os trilhos do baixo Guadiana  
aventurando-se numa natureza sem fim

No Algarve, encontramos 
no Baixo Guadiana uma 
natureza sem fim, um 

território repleto de ofertas tão diver-
sas como a praia, a serra, património 
construído e natural e as áreas pro-
tegidas, todas elas interligadas pelo 
Grande Rio do Sul, o Rio Guadiana, 
local privilegiado, onde nasce a Gran-
de Rota do Guadiana (GR15). Esta une, 
a sul, Vila Real de Santo António, Cas-
tro Marim e Alcoutim, estabelecendo 
ainda uma relação a norte à vila de 
Mértola, já em pleno Alentejo. 

A Grande Rota do Guadiana per-
corre aproximadamente 65 km, entre 
Vila Real de Santo António e Alcoutim, 
passando por Castro Marim, existin-
do a possibilidade de caminhar um 
pouco mais até Mértola, perfazen-

GRAnDE ROTA 
DO GUADIAnA (GR15)

a grande rota  
do guadiana interliga  
duas regiões, quatro 

concelhos e dezassete 
localidades, estando 

dividida em sete 
setores, perfeitamente 

identificados  
e desenhados.
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do 100 quilómetros de caminhada.  
A Grande Rota do Guadiana interliga 
duas regiões, quatro concelhos e de-
zassete localidades, estando dividida 
em sete setores, perfeitamente iden-
tificados e desenhados, para que os 
pedestrianistas possam personalizar 
a sua aventura. 

No fundo, a GR15 apela a vivenciar 
a natureza e o território. Desde o in-
vejável clima à deliciosa gastronomia, 
ao riquíssimo artesanato, às paisa-
gens fantásticas e, naturalmente, ao 
majestoso Guadiana, que acompa-
nha, seja de perto ou de longe, o pe-
destrianista nesta viagem, é segura-
mente um destino de eleição para os 
praticantes de turismo de natureza e, 
nomeadamente, para os praticantes 
de caminhadas, trekking e BTT. 

A GR15 pode ser ainda comple-
mentada à Rede de 19 Percursos 
Pedestres do Baixo Guadiana, com 
distâncias entre os 3 e os 15 km, que 
totalizam 135 km de percursos cir-
culares e sinalizados, dando assim a 
conhecer toda a riqueza que a região 
tem para oferecer. 
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Da paisagem natural 
À realiDaDe virtual

OTrilho da Mina de Ouro do Conhal (PR9 NIS) 
é um percurso pedestre circular com 8,5 km e 
dois ramais, designadamente: a ilha do Cabe-

cinho e o Castelejo, com início e fim na aldeia do Arneiro, 
junto ao Centro Interpretativo do Conhal, na freguesia de 
Santana, concelho de Nisa.

O PR9 NIS é um percurso que combina uma paisagem 
natural de excelência com realidade virtual, mediante 
uma aplicação interativa para dispositivos móveis, que 
permite aos pedestrianistas uma experiência inovadora e 
original em realidade aumentada, onde são acrescentados 
elementos virtuais, como: o centurião “Grifus”, o Ti Jaime 
(construtor de barcos — picareta), o Grifo (ave que nidifica 
nas Portas de Ródão), entre outros elementos.

Saindo do Arneiro, junto ao Centro Interpretativo 
do Conhal, o percurso segue em direção à “Serrinha”, 
miradouro natural, de onde se pode contemplar uma 
paisagem ímpar: o rio Tejo atravessando as Portas de 
Ródão, a Ilha das Virtudes, a Ilha do Cabecinho e a Foz 
da Ribeira do Vale. 

Ao longo deste percurso, entre caminhos, veredas e 
passadiços suspensos sobre os “braços” da Ribeira do Vale, 
o visitante pode apreciar a riquíssima fauna e flora, entre 
roliços conhos provenientes da exploração de ouro da 
mina a céu aberto, do tempo dos romanos, que caracteriza 
uma das maiores arrúgias em território nacional. 

Na aldeia piscatória do Arneiro, poderão desfrutar da 
diversificada e rica gastronomia desta terra, com desta-

que para as típicas sopas de peixe do rio e as deliciosas 
tigeladas confecionadas nos fornos comunitários. Venha 
descobrir este tesouro!

O folheto do percurso encontra-se disponível em
www.cm-nis.pt/.

o Pr9 Nis é um percurso que combina  
uma paisagem natural de excelência 

com realidade virtual.
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Da paisagem natural 
e virtual

o Trilho da mina 
de ouro do 
Conhal promete 
uma experiência 
imperdível
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SeRpA 
tERRA FORtE nA AVEntURA

Desafie-se e experimente os mais variados percursos

Omunicípio de Serpa, situado no Baixo Alentejo, 
integra o Parque Natural do Vale do Guadiana. 
Para potenciar o usufruto do que melhor existe 

no território, foi desenvolvido um conjunto de ciclovias e 
uma rede de percursos aquáticos, pedestres, equestres e 
de BTT, no concelho. Este conjunto conta com quatro rotas 
de BTT, três rotas pedestres em zona rural, um percurso 
equestre e um percurso de canoagem. 

CiClOvias
Na cidade de Serpa existem três troços: um, que passa 

pelas piscinas municipais, circuito de manutenção e Pa-
vilhão Municipal Carlos Pinhão; outro, entre a rotunda da 
Avenida Capitães de Abril e o caminho para o rio Guadiana; 
e o último, na avenida Nossa Senhora de Guadalupe até 
à Praça de São Gens.

btt
A cidade possui o único Centro de BTT do Alentejo 

– reconhecido oficialmente pela Federação Portuguesa 

Para potenciar o usufruto 
do que de melhor existe no 
território, foi desenvolvido 
um conjunto de ciclovias 
e uma rede de percursos 
aquáticos, pedestres, 
equestres e de btt.

de Ciclismo, que se localiza no Parque de Campismo da 
cidade. Existem quatro percursos, totalmente sinalizados, 
por 238 km, e com quatro níveis de dificuldade distintos. 
Como estão ligados entre si, permitem chegar a todas as 
freguesias do concelho. 

O percurso verde é o mais fácil, com 12,3 km e desnível 
positivo com 135 m; o percurso azul tem 31,5 km e 510 m 
de subida; o percurso vermelho tem 66 km e 1 100 m de 
ascensão; o percurso preto é o mais longo e exigente, com 
130 km de extensão e 2 000 m de subida – é aconselhado a 
ciclistas experientes e com grande preparação física. 

peDestres
Homologados pela Federação de Campismo e Mon-

tanhismo de Portugal, estão disponíveis três percursos 
pedestres: o Trilho da Azenha da Ordem (PR1 Serpa), 
com 12,5 km de extensão e 215 m de desnível positivo; 
o Percurso Pedestre de Brinches (PR2), com 9,7 km e 
146 m de subida; e o Percurso Pedestre de Ficalho (PR3), 
que tem 12,6 km e 200 m de ascensão positiva.
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CaminHar juntO aO mar

os percursos  
da orla costeira 
de lagoa (algarve) 
oferecem, 
para além de 
uma paisagem 
deslumbrante, 
pequenos
e grandes tesouros 
do património 
natural

sete vales suspensOs
O percurso desenvolve-se ao longo de uma linha quase 

contínua de arribas, apenas interrompida por linhas de 
água que, na sua maioria, desembocam acima do nível 
do mar, dando origem aos vales suspensos.

As arribas desta orla costeira, esculpidas pela água 
ao longo de milhões de anos, são o elemento dominante 
na paisagem, desdobrando-se em relevos imponentes 
de singular beleza.

Este percurso acaba de ser distinguido pela European 
Best Destinations como “o melhor destino de caminhaBest Destinations como “o melhor destino de caminhaBest Destinations -
das da Europa”.
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O CaminHO DOs prOmOntÓriOs
O caminho dos Promontórios acompanha o contorno 

da orla costeira e estende-se por seis km entre a Praia 
do Molhe, junto à foz do rio Arade nas imediações de 
Ferragudo, e a Praia do Paraíso, nas proximidades de 
Carvoeiro.

A partir do promontório da Ponta do Altar, para nas-
cente, uma sucessão de pontais ou pequenos promontó-
rios alternam com reentrâncias que acolhem pequenas 
praias encaixadas ou depósitos rochosos e pedregosos 
resultantes de antigos desmoronamentos.

Os dois percursos juntos perfazem quase doze qui-
lómetros separados entre si pela bela vila de Carvoeiro 
e convidam a experiências ímpares de contacto com a 
natureza e turismo ativo.

as arribas desta orla costeira, 
esculpidas pela água ao longo de milhões 

de anos, são o elemento dominante 
na paisagem.
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