
FICHA TECNICA
Partida e Chegada: Sr'. do Monte,
Alvarenga.
Ambito: Desportivo, cultural, ambiental
e paisagistico.
Tipo de Percurso: De Pequena Rota, por
caminhos rurais ede montanha.
Distanda a Percorrer: 19 Km - circular
Dura~ao doPercurso: Cerca de 6horas
Nivel de Dificuldade: Mediol Alto
Desniveis: um grande desnivel
ascendente e um grande descendente.
(altitudes:829~ 1222 ~ 700 ~ 829m).
Epoea Aeonselhada: Todo 0 ano

o PR I "Caminhos do Montemuro" e um
percurso pedestre de pequcna rota marcado,
nos dais scntidos, segundo as Donnas da
Federa~ao Ponuguesa de Campismo.
As marcas com tinta amarela e vermelha sac
as seguintes:
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- Seguir somente pel os trilhos sinalizados;
- Cuidado com 0 gado. Embora manso nao gosta da aproxima,iio de estTanhos as

suas crias;
- Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz do local;
- Observar a fauna adistancia preferenciahnente com bin6culos;
M Nao danificar a flora;
- Nao abandonar 0 lixo, levando-o ate um local onde haja servi,o de recolha;
- Fechar as cancelas eportelos;
- Respeitar a propriedade privada;
- Nao fazer lume;
- Nao collier amostTas deplantas ou rochas;
- Ser afavel com os habitantes locais, esclarecendo quanto a actividade em curso

e as marcas do PR

No invemo, a Serra do Montemuro fica sujeita a baixas temperaturas,

com queda de neve e forma930 de gelo, as vezcs dc imprevisto, de modo

que os praticantes dcvcm tomar as precau,oes ajllstadas a estas situa,oes.

Senhora do Monte -
Cume de uma sena, empleno
macic;:odo Montemuro.
Aqui existe uma errnida,
dedicada it Virgem, pelos
devotos da designada
Senhora do Monte, cujas
festividades se realizam
todos os anos em 8 de
Setembro. Desfiuta-se,
deste local, de uma vista
panoramica irnpar sobre todo
o vale deAlvarenga esobre
os multiplos vales e elevac;:6es
que marginam 0 rio Paiva e se
estendem ate ao litora!.

~ COMISS~O DE COORDENA<;AO
~ DA REGIAO DO NORTE
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Percurso pedestre registado
e homolog ado pela:
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Dados de interesse

Emergencia:
SOS-112

SOS Floresla - 117

Camara Municipal de Arouca
Prac;:ado Municipio 4544-001 Arouca
Telefone 256940220; Fax: 256 943045

cm.arouca@mail .telepac.pt www.cm-arouca.pt

Posto de Turismo de Arouca
Prac;:aBrandao de Vasconcelos 4540 Arouca

Telefone: 256 943575
arouca.rotadaluz@inovanet.pt

Gminh~~Montemuro
Percursos Pedestresde Arouca
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Descri~ao
o PRI-"Cammhos do Montemuro" e

, urn percurso pedestre de pequena rota,

~

circular, com urn pequeno ramal de
I, acessoa Sra. do Monte, Tern cerca de

19Km,
i Sai do Santuario da Sra. do Monte por

~ urn caminho florestal que seinicia no
U largo em frente ao portao daquele, indo

n' pela curva de nivel, quer dizer, nao sobe

~

' nem desce..
, Passado I quilometro enc~ntra-se
I numa portela (FoJo) onde haC111CO

~

' caminhos. Aqui pode optar-se: ou se vai
, pelo da esquerda, por Bustelo, para
, norte, ou se segue em frente, para
, Nordeste. Esta e a opyao aconselhada.
I Segue-se, entao, em frente por uma

~ cumeada. 0caminho esta marcado .com
n marcas amarelas e vermelhas. E so

• segui-Ias.
i I Mais urn pouco adiante avista-se uma
III antena que ficaa direita do caminho.
U Daqui ja se avista grande panoramica,
~ tanto sobre Bustelo e sobre0 vale do
U, lado esquerdo comosobre 0 ladon direito.
1./,1 Continuando, 0 percurso segue por um
~ caminho tradicional e antigo, a meia
U encosta sobre0 Vale do ribeiro de
~ Bustelo, com Noninha ao fundo, com

~

os seus telhados de xisto, rodeada por
courelas em socalcos verdejantes.
Logo a seguir atinge-se urn estradao

~

' "'1,',:,'. feito para construyao do parque eolico.Segue-se para a esquerda. Ao atingir
uma bifurcayao continua-se pete
estradao da direita. Imediatamente
antes, pode-se observar, a direita, urn
menir.

~

',' Continuando a marcha, rapidamente se
atinge uma esh'ada calcetada com
paralelos, que se encaminha para a

• capelade S.Pedro do Campo.
I I Atingida essa estrada, e percorrida no
~l slesnotidodescendente, duran~e cercadden ' metros, encontramos, a esquer a,
~ uma fonte de agua fresca, para

I
reabastecer0 cantil e para refrescar0
caminhante.
Descanse-se em S. Pedro, pois que a
jomada ate aqui foi de 7 quilometros.

II Depois de recuperar foryas,
• encaminha-se 0 pedestrianista para0
II'. Marco Geodesico da Pedra Posta,
~,I tambem referida como Pedra Alyada.
iii Este e0 ponto mais alto do Concelho de
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Chega-se aqui por urn estradao que sai
de S. Pedro ate uma portela seguindo-se
depois por urn caminhoa esquerda na
direcyao de uma antena que aparece do
lade esquerdo. Encontrada outra
bifurcayao toma-se0 trilho da direita. E
so seguir as marcas. Atinge-se,
finalmente a Pedra Posta.
Daqui avista-se 0 vale de Nespereira
para oeste, Serra do Marao para Norte, a
Serra da Freita para Sudoeste, a Serra da
Arada a Sui, etc. A vista que daquise
alcanya perde-se nas brumas do
horizonte. Temos enta~ percorridos 10
quilometros.
A descida e, inicialmente, por caminho
bem definido e depois por trilhos de
pastores, de qualquer maneira bem
marcados.
Atingido umcaminho na cumeada, para
Sudoeste, continua-se por ele ate
Noninha, que aparece, agora do lado
esquerdo, no fundo do vale. Apos i;t

atravessar 0 Ribeiro de Bustelo, entra-
se naAldeia.
Quandose atingir a estrada asfaltada, a
uns 30 metros, toma-se U1112 c3.I~ada.
que desce suavemente pela direita.Era
o antigo Caminho que ligava Noninha a
Bustelo, agora so utilizado para 0

acesso aos campos.
Continua-se porele, atravessa-se outra
vez 0 Ribeiro de Bustelo, atravessando-
-se de novo, logo a seguir, por urnsolido
erecente pontao de betao.
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Gminh~~Montemuro~
Aconselha-se uma breve paragem no
cafe local para uma bebida fresca ou
para urn petisco (ate aqui estao
percorridos cerca de 16 quilometros).
Continuando a jornada,e so seguir 0

antigo caminho que passando perto da
capela de Bustelo (coberta de xisto)
segue para a Sra. do Monte. Atingido
o Fojo - por onde ja se passou
anteriormente - segue-se agora a
direita para0 santuario. Chegada.
Ate breve !
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