
Fiche tecnice

"Varandas da Felgueira"
Percursos Pedestres de Vale de Cambra

Distancia entre os pontos mais significativos
Paragem do autocarro •• Nucleo antigo - 200m
Felgueira (nucleo antigo) •• Carvalhal do Chao - 1.150 m
Carvalhal do Chao •• Alto da Carrasqueira - 2.030 m
Alto da Carrasqueira •• Felgueira -1.720 m
Total do percurso
5.100 metros

Desniveis
Um descendente facil e um ascendente facill
moderado.

Altitudes
Felgueira -760 m
Carvalhal do Chao - 660 m
Alto da Carrasqueira - 854 m

Caminhos
Caminhos antigos e tradicionais; caminhos
ftorestais.

o PR1 "Varandas da Felgueira" eum percurso
pedestre de pequena rota marcado, nos dois
sentidos, segundo as normas da Federa,ao de
Campismo e Montanhismo de Portugal.

o
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Camara Municipal

As marcas com tinta amarela e vermelha sao
as seguintes:
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I:iE.1r"Varandas da Felgu 1eira"Ht Percursos Pedestres de Vale de Cambra

Descrigao:
o percurso pedestre "Varandas da Felgueira" e em
circuito pelo que pode ser iniciado na aldeia da
Felgueira ou na de Carvalhal do Chao.

Inicia-se 0 percurso no lugar da Felgueira junto a
paragem do autocarro, rumando-se, a direita, para 0

niJcleo antigo daquela localidade. Eo um niJcleo de
casas antigas de construc;ao tradicional, onde
predomina 0 granito e 0 xisto, algumas delas com
visiveis sinais de reconstruc;ao dentro da trac;a original'.

Apos uns 150 metros de asfalto, tomam-se as estreitas
ruas do referido niJcleo que conduzem aos antigos
caminhos que 0 atravessam. Ruma-se para Sui pelo ..•••

antigo caminho que conduz a Carvalhal do Chao, \
desembocando este na estrada de asfalto para Vale, de Cambra
Cabrum. Apos 150 metros por esta atravessa-se a Porto A
EM550 subindo por um caminho de acentuado declive
que ruma no sentido Oeste, a caminho da ftoresta.
Continuando-se por este e par outros que se Ihe
seguem, quase sempre a subir, atinge-se um largo
estradao que vem de Felgueira. Do entroncamento e
possivel atingir um local que dista daqui uns 200
metros e que e conhecido pelo "Alto da Carrasqueira",
situando-se a altitudes que variam entre os 845 e os
858 metros.

Serra da
Freita

Terra de belos recantos, a aldeia da Felgueira,
localizada na freguesia de Arees, respira a
natureza verde da Serra da Freita e as aguas
Iimpidas e azuisdo Rio Cabrum.

Quem chega pode passear por caminhos de
pedras gastas e percursos antigos, onde casas
riJsticas contam a historia de uma vida
intensamente rural'. A Felgueira faz parte do
projecto "Aldeias de Portugal" estando ja
recuperados os moinhos da Sobrosa e
aguardando recuperac;aoa "Casa daAldeia".

A Camara Municipal de Vale de Cambra nao
pode deixar de parte um potencial turistico como
este, sendo parceira num projecto de
requalificac;ao da aldeia e cooperando na sua
preservac;ao. A oferta de turismo rural de
qualidade, assim como a perpetuac;ao daquilo
que existe de mais genuine na vivencia da
populac;ao sao as lembranc;as de quem parte da
Feigueira.

Ja a caminho da cidade 0 visitante pode ainda
familiarizar-se com os restantes locais da
freguesia de Arees, grandiosa na beleza
paisagistica, que estende as suas aldeias
dispersas por 41 Km2, entre a encosta da Serra
da Gralheira e os limites do Concelho de Vale de
Cambra.

Emergencia:
SOS -112

SOS Floresta - 117


