FICHA TECNICA
Distancias entre os pontos mais
significativos:
o De Silveiras a Cortegaga - 2800 m
- De Cortega9a a Meitriz - 2200 m
oDe Meitriz a Janarde - 3100 m
Total do PR "Rota das Tormentas" - 8100 m
Como 0 percurso e de travessia, e nao
havendo transporte de recolha no final, 0
regresso faz-se pelo mesmo caminho,
em sentido inverso, pelo que temos que
contar com uma distancia de 16200 m.
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0 PR 5 "Rota das Tormentas" e um per~
~

curso pedestre de pequena rota marcado, nos dois sentidos, segundo as
normas da Federa9aO de Campismo e
Montanhismo de Portugal.
As marcas com tinta amarela e vermelha
sac as seguintes:
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Altitudes
Maxima: Portela Malhada - 646 m
Minima: Rio Paiva - 200 m
Desniveis mais significativos
- Silveiras a Ribeira de Silveiras:
descendente moderado (593 -+ 510)
- Ribeira de Silveiras a Portela Malhada:
ascendente moderado a forte (510
-+ 646)
- Da Portela Malhada a Cortega9a:
descendente de moderado a forte (646
-+500)
- Do estradao da cumeada a Meitrizlrio
Paiva: descendente forte (581 -+ 200)
- Do rio Paiva a Portela: ascendente
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Percurso pedostro rogistodo
o homologodo polo:
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Caminhos
- Caminhos tradicionais sendo alguns
de cal9ada, especial mente junto as
aldeias.
Trilhos de montanha e alguns
estrad6es
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moderado (200
-'74)
- Da Portela a Janarde: descendente
suave(374 -+ 218)
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Dados de interesse
Locais de Interesse: Praias fluviais de Janarde e Meitriz, aldeias de Silveiras,
Cortega9a, Telhe, Meitriz e Janarde e 0 Rio Paiva. A aldeia de Meitriz merece
referi'mcia especial, pela beleza do conjunto formado pelo casario, em grande parte
coberto de laje, pel os campos e pelo rio, ao fundo.

Emergencia:

Festas:

SOS - 112
SOS Floresta -117

-StaBarbara:ultimodomingodeMaio
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- S. Barnabe, St". Ant6nioe Martir S. Sebastiao: Junho

Informa!foes uteis:
Camara Municipal de Arouca
Pra9a do Municipio 4544-001 Arouca
Telefone 256 940220; Fax: 256 943 045
E-mail: cm.arouca@mail.telepac.pt
www.cm-arouca.pt

Posto de Turismo de Arouca
Pra9a Brandao de Vasconcelos
4540Arouca
Telefone: 256 943 575
E-mail: arouca.rotadaluz@inovanet.pt

Alojamentos:
I

Clll1

- Seguir somente pel os trilhos sinalizados;
- Cui dado com 0 gado. Embora man so nao gosta da aproxima9aO 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 Iixo, levando-o ate urn local onde haja servi90 de recolha
- Fechar as cancelas e portelos;
- Respeitar a propriedade privada;
- Nao fazer lume;
- Nao colher amostras de plantas ou rochas;
er afavel com os habitantes locais, esclarecendo quanto a actividade em
o e as marcas do PR

Residencial S. Pedro:
Quinta do Boco:
Vila Guiomar:
Casa de Cela:
Quinta do Pomarinho:
Quinta da Guerra:
Casa da Laborinha:
Parque de Campismo do Merujal:

256944580
256944169
256951246
919445818
256948198
256944345
256382707
256947723

Telefones uteis:
GNR:
Taxis:
Bombeiros Voluntarios deArouca:

256944220
256944424
256944112/256

944 800

AROUCA

Janarde: Janarde, freguesia do
Concelho de Arouca, tem de area cerca
de 1746 hectares, dista cerca de 20 Km
da sede do Municipio, situa-se na bacia
do Rio Paiva, com territ6rio numa e
noutra das suas margens. A cria<;iio
desta freguesia foi confirmada em 10 de
Dezembro de 1803, por ac6rdao do
Tribunal da Santa Igreja Patriarcal, na
sequencia da oposi9ao dos moradores
dos lugares de Carvoeiro, Telhe,
Silveiras, P6voa, Bacelo, Meitriz e
Janarde a continua9ao da sua inser<;iio
nafreguesiadeAlvarenga.
Durante a 2· Guerra Mundial, foram
explaradas na area desta freguesia 13
minas de volframio. Permanecem
visiveis por toda essa area sinais de
explora9aodo minerio.
Rio Paiva: 0 Rio Paiva banha 0 vale
estreito das zonas mais fundas da
freguesiade Janarde,delimitando-a,em
grande parte, da de Alvarenga. Ha
porem uma pequena parte da freguesia
que se situa na margem direita do Rio
Paiva, encravada entre 0 Rio e a
freguesia de Alvarenga, cuja liga9ao
com os demais lugares da freguesia de
Janarde, na outra margem do Rio, ate
algumas decadas atras, quando 0
caudal do Rio permitia, se fazia por
barco. Quando faltava 0 barco ou 0 Rio
ia mais cheio as popula96esdo lugar ou
lugaresde cada uma das margens,para
chegar a outra, tinhamde percorrer

o PR "Rota das Tormentas', iniciase junto a capela de Silveiras,
descendo ate a ribeira do mesmo
nome. Depois do atravessamento
desta inicia-se a subida, primeiro por
um caminho de calyada, depois por
trilhos de montanha ate ao ponto
mais alto do percurso:
portela
Malhada com 646 metros de
altitude.

a

muitas dezenas de quil6metro~ Desde
~
ha cerca de 5 anos as duas margens,~
9'Y"'<:;
Rio encontram-se ligadas par uma ponte ~
nova, que encurtou a distancia entre s
oil)
respectivas povoa96es para algumas
centenasde metros.
,,!?
o Paiva conhecido como 0 rio ~eno qj?'b
poluido da Europa, €I totalmente
portugues: nasce a sui de Moimenta da
Beira e desagua no Douro, junto a Ilha
dosAmores.
Eo um tipico rio de montanha. As suas
aguas correm bravas, quase sempre no
fundo de desfiladeiros de vertentes
abruptas. Uma ou outra vez, faz uma
pausa na sua correria paraa foz e delicianos com a tranquilidade das suas aguas,
nas praiasfluviais da Paradinha,Areinho,
Janarde, Meitriz, Vau e Espiunca. As
margens guardam, em alguns locais,
uma vegeta9ao esplendorosa, com
especiesoriginariase muitasdelas raras.
A sua fauna €I igualmente muito rica e
diversificada.
o Rio Paiva €I tambemtido comoumadas
melhores pistas da Europa paraa pratica Arouca
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A descida ate Meitriz e em zig-zag,
passando por dentro da aldeia, e
seguindo ate a ponte sobre 0 rio
Paiva que faz a ligac,;aocom Alem-do-Barco e com Sobral, mais
acima. Se continuassemos pelo
mesmo caminho chegavamos a
Alvarenga.

Sem atravessar a ponte, inicia-se
a subida pelo estradao que nos
o caminho prossegue pela curva de leva ao antigo "caminho dos
nivel, nao descendo nem subindo funerais" de Meitriz.
significativamente,
ate iniciar a
'-'.~p .
descida ~ara Cortegaya. Durant~ Subimo-Io, passando por tras de
{ Alem do Barco este traJecto, a palsagem
e uma casa de construc,;ao recente e
"'j
deslumbrante. vales profundos que por uma portela ate ao antigo
se encamiilham para 0 vale do caminho de Silveiras (hoje cortado
Paiva, en costas ingremes e flondas, pelos estradoes) iniciando-se ai
~-::;:::::J a vista da Serra de Montemuro ao suave descida para Janarde.
longe, a norte ..
Ao longo deste caminho fruimos
Em Cortegaya
InlCla-se uma belas panoramicas sobre 0 rio
pequena subida ate a cllmeada, Paiva, com os seus meandros e
pequenas praias fluviais.
onde existe
um estradao
esquerda, sendo a estrada direita
Porfim chega-se ao largo da igreja
asfaltada.
matriz de Janarde.
Vamos pelo estradao durante cerca _
de 200 metros iniciando.-se ai a Como 0 percurso .esta marcado
descida para Meitriz. Este caminho. nos dois sentidos, e possivel
era 0 que ligava 0 "caminho dos·,· iJ1icia~lo em Janarde e -fazer. a
funerais" a Meitriz sem ir a Portela e ascensao ate Silvejras. Neste'
por onde antigamente de~cj *I. 9ad9 sentido,. 0 nivel de difi?~ldade'para a feira de Castro de ,A;ire. E' aumenta de moderadol dIIlcll para
conhecido
pelo "caminho das multo' difjoil'pu "torm~ntoso'~ ~e.
vacas".
bem que cq,ntornando senipC~Jo
Altodas·Tormentas.·
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