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MUlTO IMPORTANTE > Nas Serras sigo sempre pelos caminhos e trilhos e nao
me afasto das marcayoes existentes ao longo dos percursos, por razoes de
seguranya, devido a existencia de fojos e respires camuflados pela vegetayaO

> Antes de me aventurar pelos percursos pedestres, visito 0 Posto de Turismo ou 0
Centro de Interpretay30 Ambiental (sob marCayao), onde posso pedir informayoes
e adquirir documentayaO e artigos sobre a area

> Avalio previamente se a minha condiyao fisica se adapta as caracteristicas do
percurso a realizar

> Levo calyado adequado e vestuario confortavel e adaptado as condiyoes
climatericas. Nao me esqueyO de protecgao para 0 Sol quando necessario: chapeu
e protector solar

> Na Aldeia de Couce ou na proximidade de outras habitayoes ou moinhos, nao
danifico as culturas e respeito os costumes e bens da populayao local. Nao entro
em propriedade privada sem previa autorizayao

> Levo sempre um saco para colocar os residuos que produzo, depositando-o
posteriormente em local adequado

> Respeito a Natureza e a tranquilidadedos locais, nao perturbo a vida selvagem
produzindo ruido excessivo

> Nao capturo animais nem danifico os seus ninhos ou outros abrigos, assim como
nao recolho nem danifico plantas, fosseis, peyas arqueologicas ou outros vestfgios

> Levo binoculos e material para registar 0 que for observando: maquina
fotografica, bloco de apontamentos e de desenho

Servi\(o Nacional de Emergencia _ 112
Linha 50S Ambiente e Territorio (GNRlSEPNA) _ 808 200 520

Bombeiros Voluntarios de Valongo _ 22 422 00 02

Posto de Turismo de Valongo _ 222426490/932292716
E-mail DepartamentodoAmbiente_e-daqv@cm-valongo.pt

Extensao aproximada _ 3.600metros

Duragao aproximada _ 2 horas e 30 minutos

Ponto de partida e chegada _ Lugar da Azenha, Campo e Centro de
Interpretagao Ambiental, Valongo

Tipo de percurso _ linear

Tipo de terreno _ trilho de encosta, caminhos f10restais

Grau de dificuldade _ moderado a elevado (alguns treyos com relevo acentuado)

Altimetria:

mailto:DepartamentodoAmbiente_e-daqv@cm-valongo.pt


DESCRi~AO do pERCURSO

Se gosta de aventura, de praticar desportos de natureza como
escalada, rappel e espeleologia ou simplesmente de caminhar, tem
inevitavelmente de conhecer 0 Percurso Vermelho, que se desenrola
na Serra de Santa Justa.

Este trilho parte junto a ponte da Azenha, no inicio do estradao de
Couce, e desenvolve-se na encosta direita do Rio Simao. Nao fique
apreensivo! A subida parece um pouco fngreme mas e facil de
concretizar se mantiver um ritmo calmo mas constante.

Durante a subida Ira encontrar, a direita, um poc;o, vestfgio da
explorac;ao mineira romana nesta regiao. Nao se debruce sobre a
estrutura.

Deste local repare na paisagem a sua esquerda. Tendo como pano de
fundo a Serra de Pias, pode observar a confluencia dos rios Simao e
Ferreira e os Moinhos do Cuco, que estiveram em laborac;aoate finais
de2005.

o percurso continua em direcc;ao a Oeste, por um trilho estreito ao
longo do qual pode observar alguns aspectos relacionados com a
formac;ao geologica desta regiao. "0 percurso vermelho esta
implementado em terrenos com Iitologias pertencentes ao
Precambrico e/ou Cambrico e ao Ordovfcio. Apresenta, na sua parte
inicial, litologias como xistos e siltitos de idade Ordovfcia. A medida
que 0 percurso se vai deslocando para Oeste, aqueles materiais vaG

ndo-origelll a litologias-mats-grosseir-aS;-eulffliflande-eom baflcadas
metricas de quartzito onde e possfvel observar pistas de locomoc;ao
de trilobites (cruzianas). Estas bancadas quartzfticas, devido a sua
maior resistencia a erosao, materializam os grandes alinhamentos
que formam as Serras desta regiao." (Centro de Geologia da FCUP)

Este caminho segue ate as Fragas Amarelas, um dos locais onde se
pratica escalada e rappel. A partir deste ponto encontra uma paisagem
mais aberta sobre 0 vale do Rio Ferreira. Retomando 0 caminho,
sempre a subir, alcanc;a um planalto, situado sobre as Fragas do
Tecto, conhecido porVale da Tranquilidade ou Diedro.

Apaisagem que se oferece e simplesmente sublime!

Este local e um miradouro privilegiado para se deleitar com a
paisagem, .deslizando 0 olhar sobre 0 vale do Rio Ferreira, as
imponentes cristas quartzfticas, as serranias que se erguem ate ao
Marao. Eo comum observar-se a aguia-de-asa-redonda.

Siga depois novamente para Poente atraves do caminho florestal e
vire a direita na segunda bifurcac;ao.Continue a marcha contornando
a encosta por entre 0 eucaliptal que veio substituir a vegetac;ao
autoctone. A determinada altura Ira encontrar nova bifurcac;ao,
sinalizada com prumo de madeira e faixa vermelha, devendo virar a
esquerda.

A medida que ascende 0 caminho depara-se com inumeros fojos e
respiros (vestfgios de explorac;ao mineira romana) e 0 eucaliptal da
origem a uma vegetac;aomais rasteira de mato (tojo, urze, carqueja).
A medida que se aproxima do final da subida avista todo 0 vale e
cidade de Valongo.

Continue a subida, virando a direita na proxima encruzilhada. 0 trilho
comec;aa descer avistando-se a Capela de Santa Justa a esquerda,
no cimo desta serra com 0 mesmo nome. Prossiga pelo caminho e
esteja atento as depress6es no terreno que correspondem a antigas
explorac;6esmineiras a ceu aberto.

Ja proximo do final do percurso encontra 0 Fojo das Pombas,
testemunho emblematico da explorac;ao mineira romana de ouro, no
qual foram encontradas varias pec;asutilizadas por esse povo. Este
local pode ser visitado mas necessita de marcac;aoprevia no Posto de
Turismo.

o que eurn FOJO?

Os fojos de Valongo constituem testemunhos da explorac;ao
mineira romana, activa nas Serras de Santa Justa e Pias
entre os seculos I a.C. e III d.C.

o interesse dos romanos recaia no ouro, 0 qual surgia
associ ado aos fil6es de quartzo. Ou seja, para obter 0 metal
valioso, necessitavam de desmontar 0 filao, procedendo
depois a um processo de lavaria, de modo a separar 0 ouro.

Como os fil6es tem normal mente a forma alongada, sendo
estreitos e alguns relativamente profundos, do seu
desmonte resultaram aberturas no solo com essa
configuragao. A essas aberturas da-se 0 nome de fojos.

Alem dos fojos, encontram-se nas Serras estruturas
complementares, tais como minas e respiros (pogos
verticais, normalmente de secc;ao quadrangular, com cerca
de um metro de largura).

A Autarquia adquiriu e vedou dois fojos emblematicos: 0

Fojo das Pombas e 0 Fojo das Valerias, ambos na Serra de
Santa Justa.

Descendo pelo caminho repare a esquerda nas novas plantac;6esde
arvores autoctones, onde pode identificar carvalhos-alvarinho,
azevinhos, medronheiros e castanheiros.

Um pouco mais a frente finaliza-se 0 percurso no Centro de
Interpretalfao Ambiental, um espac;ode apoio aos visitantes, no qual
podera obter informac;6essobre a fauna, flora, geologia e patrimonio
historico-cultural das Serras de Santa Justa e Pias (visitas sob
marcac;ao).


