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Contactos uteis.--------~_._-~
Camara Municipal de Caminha
• Telf. 258 710 300

Posto de Turismo de Caminha
• Telf. 258 921 952

Valimar· ComUrb
• Telf. 258 909 340

Linha de Apoio ao Turista
• Tetf. 800 296 296

Bombeiros Voluntarios de Caminha
• Tetf. 258 719500

Centro de Saiide de Caminha
• Telf. 258719300

Centro Hospltalar do Alto Minho
• Telf. 258829081

GNR
• Telf. 258 721427

Proteqao a Floresta • 1171 50S • 112

Caminho certo
l iiiiiiii i

S. \. 11 -ma Izal;ao
- d\:e marca~ao 0 percurso

II

C.m'.ho,,,.d,~

Virar a Esquerda Vlrar a Direita

Este percurso eparte intgrante da rede de

percursos pedestres da Iimar - ComUrb.

Fol marcado e sinalizado elo C1ubeCeltas

do Minho, em estrita col ora~ilo com a

Camara Municipal de Ca inha.
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Ficha Tecnica

Nome do Percurso:
Trilho da Chil Franqueira

Entidade Promotora:
Valimar - ComUrb

Tipo de Percurso:
l Pequena Rota

Ambito do Percurso:f Cultural· Paisagfstico

Ponto de Partida:
Largo da Igreja de Arga de Baixo

Distancia Percorrida:
5km

Dura~ao do Percurso:
3 horas

Grau de Dlflculdade:
Facil

I Cota Maxima Atingida:
480 metros

Fotos:
Clube Celtas do Minho

Textos:
Clube Celtas do Minho

I
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Qescri~ao do Percurso

"Trilho da Cha da

Franqueira", e urn percurso

pedestre denominado de

Pequena Rota (PR) - as

respectivas marca~ao e

sinaliza~ao obedecem as

normas internacionais.

o Clube Celtas do Minho em

colabora~ao com a Camara

Municipal de Caminha,

tra~ou este trilho para dar a I

conhecer parte do elevado

e rico patrimonio historico e

natural da Serra d'Arga, de

modo a conserva-lo e

protege-Io.

Partindo da Igreja de Arga

de Baixo, contornamos 0

cemiterio e seguimos por

urn trilho que atravessa uma

pequena mancha de

carvalhos seguindo urn

regato que vai desaguar no

ribeiro de S.Joao.Estetrilho,

que nos 0fere-Ge vistas

panoramicas da S rr

d'Arga, termina no lugar

de Lapeir. Oe seguida,

ontinuamos por urn

ilminho empedrado que da

III :,11 " urn velho caminho

li t, l,tlt ", b m rn rcado pela

p.I','•••:' rn do', f<lrroS d

bojo,. ",I" oIl1llgo bem

cons IVJdo (,llIlillho I va-

nos a visitar lu 'ille'>, d

singular beleza, onde

arquitectura popular das casas

encontra-se em completa

harmonia com a paisagem que

nos rodeia. Pelo mesmo

caminho, somos conduzidos a

espa~osnaturals unicos e, junto

de uma bela mancha de

seculares sobreiros, destacam-

se as quedas de agua das

Penas, no ribeiro da Arga. Este

caminho, que nos permite

observar os campos agrfcolas

trabalhados em socalcos, para

urn melhor aproveitamento da

agua, termina no pequeno lugar

do Castelo, junto a ermida de

culto a Sr.!! da Rocha. Oeste

local, seguimos por urn trilho

de pastores que, ascendendo,

nos levara a cruzar a pequena

Cha da Franqueira, para

terminarmos no lugar das

Castinhas, muito proximo do

local onde teve infcio este

pequeno e facit percurso no seio

da Serra d'Arga.

Perfil do Percurso

ar
ComUrb

Regulamento
do Percurso

• Nao saia do percurso marcado e

sinalizado. Preste aten~ao as

marca~oes.

• Evite fazer rufdos e barulhos.

Respeite a propriedade privada.

Feche portoes e cancelas.

• Nao abandone 0 lixo, leve-o ate

ao respectivo local de recolha.

• Cuidado com 0 gado. Nao

incomode 05 anima is.

• Deixe a natureza intacta. Nao

recolha plantas, animais ou rochas.

• Fa~afogo apenas nos locais

destin ados para este efeito.

• Evite andar sozinho na montanha.

• Guarde 0 maximo de cuidado nos

dias de nevoeiro.

• Utilize sem pre botas de

montanha, impermeavel e um

chapeu.

• Para sua seguran~a solicite um

guia.


