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Para realizar este trilho pode seguir as placas de sinalização que têm início junto à 
Casa do Turismo. 

Deve seguir as indicações do Roteiro das Artes e Monumental, até ao entroncamento 
com o Rio (entre o ponto 12 e 13). 

Neste local, deve seguir junto ao Rio em direcção a Valença, caminhando até ao Forte 
de Lovelhe (visita ao forte e ruínas de uma antiga “villa romana”). 

Passar a ponte sobre a EN 13 e seguir caminho por estrada que leva até ao interior da 
freguesia de Lovelhe. 

Seguir caminho empedrado e após algum tempo, dará com uma FONTE, onde se pode 
refrescar e deliciar com as suas águas, que a população afirma terem propriedades 
medicinais.  

Do sopé do monte, tomar caminho de terra que conduz em direcção ao cume, 
optando por seguir pelo rego da pedra ou continuar em direcção à ermida da Sra. da 
Encarnação (desfrute de uma magnífica vista e visite, a escassos metros, o cume – o 
Alto do Castro, que ostenta o símbolo de Cerveira – O CERVO, ou VEADO. 

Para tal, basta seguir um trilho entre rochedos. Encontrará uma estrutura preparada 
para a escalada desportiva. 

Outra opção é a da visita às insculturas rupestres: deve sair da ermida, seguir o rego 
da pedra, descendo entre acácias por um velho caminho denominado as escadinhas, 
que conduz até á Atalaia. 

Daqui, continua-se a descer por entre eucaliptos, que dão lugar a acácias, para sair no 
lugar do Outeiro da Forca. 

Descendo pelo lugar de Cortes, indo de encontro ao local onde teve início o percurso. 

Ficha Técnica: 

Nome do percurso: Trilho Celta 

Tipo de Percurso: Pequena Rota 

Localização: Vila - Vila Nova de Cerveira 

Âmbito do Percurso: Histórico Panorâmico 

Distância Percorrida: 8 Km 

Duração do Percurso: cerca de 3h 30m 

Grau de Dificuldade: Fácil/Moderado 

Cota Máxima: 315 metros (Alto do Castro) 
 


