
Localiza~ao

" Contactos uteis

Camara Municipal de Caminha
• Telf. 258 710 300

Posto de Turlsmo de Caminha
• Telt. 258921952

Valimar - ComUrb
• Telf. 258 909 340

linha de Apolo ao Turlsta
• Telf. 800 296 296

Bombeiros Voluntarios de Caminha
• Telf. 258 719 500

Centro de Saiide de Caminha
• Telf. 258 719 300

Centro Hospitalar do Alto Minho
• Telf. 258 829 081

GNR
• Telf. 258 721 427
Protec~o a Floresta • 117150S • 112

Ficha Tecnica

~
AreaLima

Tipo de Percurso:
Pequena Rota

Ambito do Percurso:
t:coiogico-Cuiiurai

Ponto de Partida:
largo da Igreja de Arga de Baixo

Distancia Percorrida:
12 Km

IDuracao do Percurso:
5 horas

Grau de Dificuldade:
Moderado

Cota Maxima Atingida:
803 metros (Alto da Portela)

Este percurso e parte integ\ante da rede de

percursos pedestres da Valrmar- ComUrb.

Foi marcado e sinalizado P~IOClube Celtas

do Minho, em estrita colab~raCao com a
Camara Municipal de Cami ha.

Grafismo:
'designdefacto'



Descri~ao do Percurso

"Trilho da Cha Grande", e

um percurso pedestre

denominado de Pequena

Rota (PR) - as respectivas

marca~ao e sinaliza~ao

obedecem as normas

internacionais.

a ponto de partida destel

percurso situa-se no largo I
da Igreja de Arga de Baixo

de onde, pela estrada

alcatroada, seguimos em

direq:ao a povoa~ao de Arga

de Cima. Percorridos uns

escassos metros, viramos a

direita por um caminho onde

uma placa de indica~ao
I

assinala 0 infcio do percurso

propriamente dito.

Abandonamos 0 caminho

para calcorrear um trilho que

nos conduzira a um pequeno

prado rodeado pelo caos

granftico. Pouco depois,
seguimos par urn ve-I-I:JGf
caminho empedrado

denominado carreteiro que,

ate ha pouco tempo, era

percorrido por carras

puxados por juntas de bois

que carregavam a lenha e os

matos e, com as suas rodas,

iam marcando, pouco a

pouco, as largas lajes do

caminho. Umavez chegados

a uma pequena cha,

conhecida pela Cha do

Meijao, 0 caminho lajeado da

lugar a um trilho bem marcado

pela passagem dos rebanhos,

o qual nos levara a atravessa-la

para retomarmos 0 caminho de

lajes. Gradualmente, vamos I

ganhando altitude e, a cerca de !
700 metros, no Alto do Campo

Redondo, podemos avistar, a

nossa direita, os prados que

constituem 0 lugar de Valverde.

Daqui seguimos em direc~ao ao

Alto da Fonte da Urze, on de

nasce 0 rio Ancora e onde

podemos observar a imensidao

da Cha Grande. Seguimos por

um caminho empedrado que

ruma em direc~ao a nascente e

que nos fara, num itinerario

serpenteante, descer ate aos

moinhos de Covao, ja na

povoa~aode Arga de Cima.Ap6s

andarmos algum tempo por

entre 0 rCtstico casario, I

atravessamos 0 lugar da

Gandara e seguimos por um

caminho de lajes que nos levara

Perfil do Percurso
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ao lugar de Meijao, ja na

povoa~ao de Arga de Baixo,

onde poderemos observar as

tfpicas casas alto-minhotas, os

verdes campos cercados por

muros de pedra solta e os

conservados espigueiros para,

pouco tempo depois,

regressarmos, pelo cora~ao da

Serra D'Arga, ao ponto de

partida deste percurso.
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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 os animais.

• Deixe a natureza intacta. Nao

recolha plantas, animais ou rochas.

• Fa~afogo apenas nos locais

destinados para este efeito.

• Evite andar sozinho na montanha.

• Guarde 0 maximo de cuidado nos

dias de nevoeiro.

• Utilize sempre botas de

montanha, impermeavel e um

chapeu.

• Para sua seguran~a solicite um

guia.


