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Etica e conduta Dados de Interesse :

• Seguir somente pelos trilhos sinalizados;
• Cuidado com 0 gado. Embora manse nao gosta

da aproximaC;ao de estranhos as suas crias;
• Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz

do local;
• Observar a fauna a distancia preferencialmente

com bin6culos;
• Nao danificar a flora;
• Nao abandonar 0 lixo, levando-o ate um local

onde haja servic;o de recolha;
• Fechar as cancelas e portelos;
• Respeitar a propriedade privada;
• Cuidado com 0 lume;
• Nao colher amostras de plantas ou rochas;
• Ser afavel com os habitantes locais, escla-

recendo quanta a actividade em curso e as
marcas do percurso.

o PR 14 "A Aldeio M6gica" eum percur-

so pedestre de pequeno rata com cerco

de 4 Km, marcodo nos dois sentidos

segundo os normos do Federac;ao Portu-

gueso de Compismo.

As marcos com tinto vermelho e omorelo

sao as seguintes:
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Caminho certo Caminho errado

Mudan~ade direc~ao
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Percurso pedestre
registado e

homologado pela
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Caracteristicas do percurso

Distancia a percorrer - 4 Km + regresso, isto e, 8 Km no total.
Nivel de dificuldade - baixo, acessivel a todos.
Desniveis - pouco acentuados, sendo, inicialmente, ascendente e
depois suavemente descendente ate Drave.
Tipo de caminho - tradicional, piso inicialligeiramente pedregoso.
Depois lageado, bem definido.
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Taxis -
Incendios • Protec<;:aoa floresta
S.O.S.



1~, Avi fauna • Arvore de capo redondo

~ de Zonas humidos 'i

~

A,ifauca •. Arvore de copo esgu;u
de Bosque j

~
~ Povoa<;60

Do subsolo deste lugar e das montanhas que 0 envolvem
foram extrafdas e exportadas toneladas de volframlo,
sobretudo para as fon,as aliadas e que serviram para 0

fabrico de material belico, utilizado, em grande parte, na II
Guerra Mundial, periodo durante 0 qual as minas foram
concessionadas a empresarios Ingleses que faziam a sua
explora<;:ao,
Trabalhavam aqui cerca de 1000 pessoas, oriundas de
Valongo, Viseu, etc.

Deixe a carro no infcio de Regoufe €I passeie-se
pelas ruas tranquilas.
Partindo da capela, segue-se em frente,
passando pelo meio da povoa<;ao. Vire no
primeiro desvio a esquerda. Caminha-se entao
cerca de cem metros entre muros de pedra que
delimitam as hortas, ate atravessar uma ponte
sabre a Ribeira de Regoufe. De seguida inicia-
se 0 percurso par um carreiro do lado direito,
marcado par uma subida de elevada incHna<;ao.
A ascensao faz-se rodeada de uma zona de
matos e silvados, com alguns carvalhos, €I

pontualmente, eucaHptos e pinheiros. A meio da
ingreme subida a carreiro passa par um nucleo
de castanheiros vetustos, de troncos ocos, sinal
da sua longevidade.
Atingido 0 topo, sera surpreendido pela beleza €I

imensidao da paisagem.
Continuamos entao por um trilho a esquerda,
acompanhando uma paisagem agreste de
montes ondulados cobertos por um manto de
matos baixos. Em breve se avista, incrustada
num fundo vale, a aldeia de Drave.
A descida faz-se despreocupadamente,
seguindo por entre xistos.
Ao chegar ao infcio de Drave, comec;am os
originais muros de pedra construidos de modo a
sustentarem 0 homem nestas terras declivosas.
A aldeia e atravessada pela ribeira de Palhais,
que nos dias mais quentes, oferece ljm precioso
toque de frescura depois da caminhada.
Para regressar ao local de partida 0 visitante
tera que percorrer 0 mesmo percurso de
regresso a Regoufe, onde pode visitar as minas
abandonadas de volframio.

Festas e Romarias:
• StoAmaro -15 de Janeiro
• Sta Luzia - Agosto

Rodeado de altos montes, Drave e um lugar mitico. A visao
que do estradao de acesso se tem do povoado la no fundo, e
surpreendente. 0 "Solar dos Martins" e a capelinha dedicada
a Nossa Senhora da Saude, destacam-se do escuro das
demais casas. A subida de regresso, num fim de tarde
Iimpido, com a silhueta dos montes, uns atras dos outros, a
recortar-se contra a luz do poente, e espectacular, como e
espectacular tambem a perspectiva que a seguir se tem do
Vale do Paiva.

Festas e Romarias:
Drave:
• Sra da Saude -15 de Agosto
Covelo de Paiv6 :
• S. Pedro - 29 de Junho
• Festa do Senhor-Junho (dia do Corpode Deus)
• N. Sra de Fatima e StoAnt6nio - Maio ou Junho


