
Partida e chegada: Covo, freguesia de
Aroes (como 0 percurso e um circuito pode
ser iniciado em qualquer uma das aldeias
por onde passa).

Ambito: Desportivo, cultural, ambiental e
paisagistico.

o PR3 "Na Vereda do Pastor" e um
percurso pedestre de pequena rota
marcado, nos do is sentidos. segundo
as normas da Federa9aO de
Campismo e Montanhismo de
Portugal.

Tipo de percurso: De pequena rota, por As marcas com tinta amarela e
caminhos tradicionais de montanha. vermelha sac as seguintes:

Distancia a percorrer: 9.000 metros.

Dura<;ao do percurso: 5 horas.

Nivel de dificuldade: Medio I alto.

c=J-Caminho certo

Mudan9a de direc9ao

~ c=JrDesniveis: Um descendente faci! e um
ascendente moderado.

Epoca aconselhada: Todo 0ano.

Distancias entre os pontos mais
significativos:
Covo •• Agualva: 3.225m
Covo •• rio das Estacas: 1.625m
Agualva ---+Lomba: 1.700m
Lomba_Capela: 2x300m
Lomba-Covo: 3.100m

Altitudes:
Covo •• 930m
Agualva •• 700m
Lomba •• 550m
Desniveis acumulados: ± 800m
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Percursos Pedestres de Vale de Cambra
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Descri<;ao
opercurso pedestre "Na Vereda do Pastor" inicia-se
na aldeia do Cavo, a mais alta do Concelho de Vale
de Cambra, localizada na encosta Sui da Serra da
Freita, a 930 m de altitude.

Inicia-se 0 percurso no fundo do lugar, seguindo em
direcyao a Agualva por um caminho estreito
encaixado entre as ultimas casas. Este trajecto
comeya a alargar-se em direcyao a Sudeste,
primeiro descendo e depois subindo suavemente.
Chegado ao cabeyo comeya-se a descer ate ao
poste de alta tensao, tomando de seguida um
carreiro antigo que leva a um caminho florestal
lrondoso e ao Rio das Estacas. Aqui ira atravessar-
se um interessante pontao de pedra ap6s 0 que se
toma um agradavel caminho lajeado que leva ate ao
lugar de Agualva. Era por este caminho que a
populayao chegava a Serra, muito especial mente ao
Cavo, para levar as "vacas ao boi", tradiyao que caiu
quase em desuso.

Por este caminho lajeado poder-se-a tomar um
carreiro que conduz a uma belissima cascata
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escondida no meio da vegetayao e a confluencia de
um pequeno ribeiro.

Retomando 0 caminho lajeado, a lonte e 0 lavadouro
publico dao as boas vindas a entrada em Agualva.
Neste local toma-se 0 caminho a direita e depois
outro a esquerda, descendo. Na continuayao desta
descida encontrar-se-a um caminho que, rumando a
Oeste, se dirige para 0 lugar da Lomba. Era 0

caminho da escola e da missa. Neste lugar e de visita
obrigat6ria 0 nucleo de espigueiros e a Capel a da
Nossa Senhora dos Milagres. Poder-se-a tambem
visitar as Porqueiras, uma aldeia remota localizada
no lunda da margem do rio das Estacas.

Retomando 0 nucleo principal sobe-se ate a escola
primaria, envereda-se por urn caminho do lado
esquerdo entre muros, que sobe suave mente para a
Serra e onde podemos ver as pedras gastas pelos
cascos das cabras e das ovelhas. Atravessa-se,
assim, uma vereda de pastores.

o percurso pedestre abandona 0 carninho mais largo e
toma um carreiro que sobe encosta fora depois dos
muros que ladeiam a vereda. Este carreiro vem juntar-se
a outro, numa portela, que tambem sobe a Lomba, aberto
propositadamente a mao para que as crianyas do Cavo
nao tivessem que atravessar a ribeira, situayao que no
Inverno podia tornar-se ainda rnais pe·igosa.

o carreiro estreito continua a sua sub,da de olhos postos
no Cavo, em lugar cimeiro a espera dos caminhantes.
Atingindo 0 caminho novo, opta-sf pela esquerda e
atinge-se a estrada de asfalto que liga a aldeia, a cerca de
duzentos metros.

No final do caminho pode-se fazer urn exercicio mental e
imaginar como seria 0 regresso a casa das crianyas do
Cavo, depois de um dia de Escola na Lomba amerce da
chuva e muito frio, por vezes neve, e os caracteristicos
nevoeiros da Freita. Tudo isto ha P(lUCO mais de trinta
anos.
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