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Partida e Cllegada: !greja Matriz de
Rossas.
Ambito: Desportivo, cultural, ambiental
epaisagistico.
Tipo de Pereurso: Depequena rota, por
caminhos rurais, tradicionais e de
montanha.
Distancia a Pereorrer: II Km - em
circuito.
Dura~ao do Pereurso: Cerea de4 horas
Nivel deDifi euldade: BaixoIMedio
Desniveis: UJn desnivel ascendente e um

descendente,ambosmoderados.
Altitudes: Rossas (247m) ~ Pavoa
(500m) ~ SoutoRedondo(465m)
~ Lourosade Matos(400m)
Epoca Aeonselhada: Todo 0 ano,
especialmente no Verao, sendo 80% do
percurso [eito it sombra.

o PR2"CarninhosdoValedoUliigosa"eurn
percurso pedestre de pequcna rota marcado,
nos dais senti dos, segundo as normas da
Fedcraqiio Portuguesa deCampismo.
As marcas com tinta amarela evermelha SaD

asscguintes:

[===:J-Caminho certo

Mud.",;. de direc9ao

[===:J [===:J, r

- Seguir somentepelos trilhos sinalizados;
- CuidadoCom0 gado. Embora manso nao gostada aproxima,ao deeslranhosas

snnScrias;
- Evitar banJlhos e atitudes que perturbem a paz dolocal;
- Observar a fauna a distaneia preferencialmente com binaculos;
- Nao danificar a flora;
- Nao abandonar0 Iixo, levando-o ateUmlocal onde haja servi,o de recolha;
~ Fechar as cancclas e portclos;
- Respeitar a propriedade privada;
- Nao fazer lume;
- Nao colheramostras de plantasOU rochas;
- Serafavel com oshabitanteslocais, eselarecondo quanto aactividade em curso

e as marcasdo PR
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Dados de interesse
Festas em Vrro:

- Senhora da Laje - 3 de Maio, Festa das Cruze,;

- S. Louren,o - 1.°domingo de Agosto;

- S. Lucas e Nossa Sr." de Fatima - Agosto;

- St." Antonio e Sr." da Piedade -Julho

- Festado Senhor - Julho

Festas em Rossas:

- Nossa Sr."do Campo - 2.° Domingo de Agosto

- Sr."do Rosario - Maio

- Sao Joao e Sr" da Lapa - 24 de Junho

- Sr. da Agonia - Julho

Informa~oes titeis de Arouca

GNR.. .. 256944220

...........256944424

.......256944 112

256944800

Emergencia :
SOS-112

SOS Floresta - 117

Taxis .

Bombeiros Voluntarios

Alojamentos
Residencial S. Pedro 256944580
Quintado Boco .. 256944169
Vila Guiomar... .. 256 'IS! 246
Casade Cela .. 919445818
Quintado Pomarinho 256948198
QuintadaGuerra .. .. .. 256944345
Casada Laborinha .. 256382707
Parque de Campismodo Merujal . .. 256947723

Camara Municipal de Aronca
Pra,a do Municipio 4544-00 I Arouca
Telefone 256 940220; Fax: 256 943045

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

Posto de Thrismo de Arouca
Pra,a Brandaode Vasconcelos 4540 Arouca

Telefone: 256943575
arouca.rotadaluz@inovanet.pt
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'Vo e Urr6
Per cur sos Pedestres \ 4 U rro Diz-se de Urro que provem de orriolo ou orriolo que signif ica pequeno vole.Atravessodo pelos rios

Ardo e Urtigoso, a freguesio deUrro estende-se pela encasto do Serro do Freita, tendo bem la no alto 0

aldeia do Merujol, praxima do qual se ergue o'secular Capela do Sr.° do Loge. Em Urro fico 0 chamodo
"Couto do Muro", cume do que se iulgo ser uma importonte esto\ao arqueolagic'J. Noalto do serro, 0 coto tem tres
plataformas No base, encontram-se, com designa\oes de si significotivos, oslugares do Cividode e de Compo de
Abode.

A igrejo de S. Miguel de Urro, de belo recarte orquitectan:ca, e com 0 interior rico em talha
dourado, prolongo, numo especie de galile, descaberta, a~,euplana fronteiro ande, cantigua,
se elevo um magnifico camponario, oparelhodo de forma regular, sobre um orca de volto
perfeito, de estilo romonico. Deelorado imavel deinteresse publica, em 1951.

ROSSOS Oe Rossos se diz que provem do lotim ruptos - terros
desbrovodos e orroteodos pora se tomorem ferteis. Cercado por
montonhos, Rossos e tombem otravessodo, no seu vole mois

populoso, pelosrios Arda eUrtigosa. No centro desse vole encontro-se 0

capelo de Nosso Senhora do Compo, onde onuolmente, com grande
porticipo\ao de devotos, sereolizom as respectivos festividodes.
Os limites do freguesio encontram-se demarcodos com marcos em pedro
[om a cruz deMalta grovodo.
A igrejo motriz, belo exemplar de constru\ao granitico, tem carocteristicas
romonicas. 0 corpo actual parece dotar do segundo metode do see. XVI.

RiO Urtig osa Este rio nosce no freguesio de
Urro de um { onjunto de riochos que escarrem do
encosto norte do Freito. Correndo nosentido Sui-

Norte, entro no freguesio de Rossos onde desoguo, depois
de sejuntar 00 Escaibo, no rio Ardo, afluente do Douro. 0
Urtigoso e morginC!do par vegeto\oo obundonte, onde
predomino a solgueiro, a omieiro, a choupo e 0

costonheiro e par v£lhos moinhos de moer cereol, olguns
deles oindo em octividode.
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Descri~aodo percurso
o PR2 "Caminhos do Vole do Urtigoso" todo ele nos freguesios de Urro e de Rossos,
pode inicior-se, por ser em circuito, em quolquer umo dos localidodes por onde
posso. No entonto, pelo proximidode 6 EN-224 e pelofocil idode de estocionomento
junto 61grejo Motriz de Rossosfaremos0 suo descri\ao a portir do mesmo.
Iniciondo entao, oqui, 0 nosso morcho, rumondo-se 00 lugor de rorneiro, depois de
otravessodo 0 rio Urtigoso eum dos seus moiores ofluentes: a ribeiro de Escoibo.
Nesta porte dopercurso podemos observar moinhos oindo em funcionomento, umo
belo coscoto no ribeiro, olem de umo luxurionte vegeto\oo riJiculo, do qual se
destoco a feto real.
Depois de Tomeiro iniciomos suave subido par um estrodao flor8stol, oparecendo-
-nos 6 esquerdo, depois do curvo, um trilho que ocamponho umo antigo e lendario
levodo, do qual pouco resto a noo ser alguns vestigios de canas enterrodos noseu
leito.
Seguimos, subindo suovemente, odmirondo a frandoso bosque de carvolhos,
mstonheiros e loureiros, entre outros, que ocomponho as ribeiros de Escoibo e de
Souto Redondo.
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Chegamos, par caminhos cobertos de ramodos, 00 lugar de pavoo. Doqui ovisto-se
marovilhoso paisa gem sabre Souto Redondo e0 vole do ria Urtigoso, com Rossos 00 fundo.
Compos cultivodos, socolcos, castonheiros, carvolhos, cerejeiras, caminhos centenarios de
cal\odo morcodo por carras de bois, testemunho do suo longevidode E par eles que
seguimos ate Souto Redondo.
Depois do escolo inicio-se a descido para Louroso de Matos, par um cominho dechomeco e
de pais pel a antigo cominho publico.
Em Louroso deMatos descemos ate 00 rio Urtigoso, que otravessomos por umo antigo ponte
de arco, junto a um nueleo de ontigos moinhosde moercereol e linho.
Segue-se um cominho tradicionol ocomponhondo 0 rio para jusonte. Apas 300metros
encontromos umo bifurco\ao: a cominho mois botido pelo direito e a caminho mois mol
definido - 0 antigo - pelo esquerdo, 6 nosso lrente. Vamos por ele, dando-nos conto, de
imedioto, que 00 nosso lodo esquerdo corre umo levodo de regodio tradicionol. Seguimos 0

cominho edepoiso trilho estreito que ocomponho a levodo. Semsubir nem descer, 6 sombro
fresco doscostonheiros ... rapidomente olcon\omos 0 lugor do Cavada e de seguido a igrejo
de Rossas,que tomomos como ponto de partida. Ate breve I


