
Partida: Fronteira comEspanha do Jado
,deOimbra

Chegada: Fronteira com Espanha do lado

deBaltar
Ambito: Cultural

Ti po de Per eur so: De Grande Rota, por

carninhosusados por peregrinos para chagar

a Santiago de Compostela e por caminhos

rnraise tradicionais

Dist~ncia apereorrer: 41,6Km em linha

Dnra~aodo Percur so: Cercade 14horas

Gr an de difieuldade: Mt~dioIalto

Desniveis: Acentuados, c{ )m um grande

ascendente

Altimetria: Ponto maisalto-1160metros

Pontomaisbaixo -700 metros

Bpoca aconselhada: Todo0ano

o GR25.1 "Caminho
Transfronteiriyo Jacobeu
Portugues" e urn percnrso pedestre
de grande rota marcado, nos dois
sentidos, segundo as normas da
Federayao Portuguesa de
Campismo.
As marcas com tinta branca e
vermelbasac as seguintes:

Percursos Pedestres

de Montalegre

~ ~
Caminho certo Caminhoerrado

Mudanga do direcgao
c:==J c:::::J, r

Porcurso pedestre rog istado
e homolog adopola:

- Seguir somentepelos trilhos sinalizados;
- cuidado com0 gado. Embora manso nao gosta daaproximayao de estranhos
as suas crias;

- Evitar barulhos eatitudes que perturbem a paz do local;
- Observar a fauna a distanda preferencialmente com bin6culos;
• Nao danificar a flora;
• Nao abandonar0 ii xo, levando-o ate urn local onde haja scrviyo de recolha;
- Fechar as cancel as eportelos;
- Respeitar a propriedade privada;
- Nao fazer lume;
- Nilo colher amostras de plantas ou rochas;
- Ser aravel com os habitantes locais, esclarecendo quanto a actividade em
curso e as marcas do PR
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Gralhas
Gralhas 6 urn aldeia de planalto,

na base suI do mastod6ntieo,

nevoento e ventoso Larouco. E
uma aldeia farta em gada ovino

e caprino epovoa-se de gente

rija, pastores elavradores.

Foi em Gralhas que existiu o~
primeiro estabelecimento de Lou 8,

ensino, 0 Seminario de Gralh~

casa agora recuperada para 0

turismo.

Montalegre . Sanla Cruz
A actual VIla de Montalegre fOi povoado
castrejo, posteriormente romanizado.
Concedido por D. Afonso III possui foral
desde 9 de Junho de 1273,data do feriado

----------1 Municipal e dia do concelho.

o seu castelo trocou ha muito a original
vocayao b6lica pela de mediatico
simbolo turistico. Erguido num cabeyo
de onde domina 0 povoado ainda de
raizes ancestrais, este antigo guardiao
de granito confereit vila uma
majestade querepercute na sobria e
solene praya do Municipio, ciosa
do seu Carvalho da Forca e da
Casa do Cerrado, do Palacio da
Justiya e da estatua de Joao
Rodrigues Cabrilho 0 nave-
gador natural do concelho
proxima e que descobriu
a costa da California.

Figuras de uma historia que segue com

nova escrita no con]unto de edificio~
por onde passam actuahzados modos
de estar e de viver.
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Freguesia de Meixedo
Esta freguesia engloba os lugares de Meixedo e

Codeyoso. Em Meixedo podemosobservar 0 largo da

povoayao, com chafariz, bebedouro, varandas e co~rte
do boi comsino. Podemos tamb6m observar 0 fo 10

comum de bom recorte, todo de granito, com arcos e

volta inteif8 e cobertura tambCm de pedra.

Em Codeyoso referencie-se acapeIa de Sao

Nicolau, que alberga alguma da talha

mais artistieado cOllcelho.
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o troyo da Grande Rota apresentada
atravessa0 concelho de Montalegre desde
os limites, a Norte com Baltar eaEste com
Oimbra duaslocalidades espanholas.
A paisa gem onde foi implementado 0

percurso e bastante diversificada e teve
como principal preocupayao a utilizayao
de caminhos de terra batida - salvo raras
excepyoes onde foi impossivel a sua
utilizayao - e caminhos que antigamente
serviam de passagem de urna aldeia para
outra.
Esta Grande Rota (GR), tern 41,6
qui16metros de extensao, neste concelho,
de forma linear, de nivel medio / alto, com
inicio, na fronteira com Oimbra - Galiza, a
840 metros de altitude e com fim, neste
concelho, na fronteira com Baltar - Galiza,
a 1070 metros d,~altitude.

ACOBEU
PORTUGUES

e refegos do Larouco, a descer paraos
vales do Tiimega, proporciona uma
fertilidadeque se traduz na produyao de
artigosdiversificados.
Esta aldeia foi outrora passagem de
peregrinos paraSaniagodeCompostela.
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Este percurso desenvolve-se por duas
zonas de caracteristicas paisagisticas e
biologicas completamente distintas,
marcando essa diferenya a serra do
Larouco, segunda mais altamontanhade
Portugal ContinentaL Com efeito, a
vertente Oeste do Larouco, marcadapelo
vale superior do rio Cavado,euma zona
de influencias atliinticas, mais hfunida e
ondedominam oslameiros de regadio e
carvalhais. Pelo contrario, para Estedesta
serradominaurn clima continental e mais
mediterriinico, onde 0 castanheiro e os
camposde sequeiro marcam apaisagem e
osregatossac ja afluentes dorioTiimegae
por issopertencentes it bacia hidrografica
do rio Douro. Alguma fauna desta zona
sac mamiferos, como 0 lobo, 0 gate
bravo, 0 toirao,0 corvoea lebre.Entre as
avesdestacam-se as planadorascomo0

corvo,0 tartaranhao-cayador e0

falcao-tagarote,e asaves
aquaticascomoagalinha-
-de-agua,agarya-real,a
cegonha-brancae0melro-de-agua
oslameiros emontesexistentesna
VertenteocidentaldoLarouco
saopraticamente aunica zonadeocorrencia
nacional deavesmuito raras como a
escrevedeira-amarela,picanyo-de-dorso-
-vermelho, tartaranhao-
-azulado etambemda vibora-de-Seoane.
Esta area eurndospoucos locais noConcelho
deMontalegre ondesepode encontraraRela,pequena
ra arboricola.
Tambemmerecemreferencia aolongo destepercurso, os
camposagricolas enuc1eosurbanos, tambeme1eslocal de
ocorrencia de umainteressante fauna selvagem, como 0

andorinhao e0 mocho-galego, e morcegos. Na vertente
ocidental do Larouco existem turfeiras, zonas
encharcadas de montanha, com presenya,~aorvalhinha,
pequenaplantainsectivora.

Ao percorrer 0 percurso passa-se por
diversos pontos deinteresse, entre os
quais caminhos antigos dos pastores e de
ligayao de aldeias, compassagem pelos
nucleos rurais de Vilar de Perdizes, Santo
Andre, Gralhas, Meixedo, Codeyoso,
Montalegre e Padomelos.
Este percurso faz-nos entrar em contacto
com acultura local e a vivencia quotidiana
nas aldeias. Permite-nos atravessar
paisagens verdejantes e paisagens de
campos cultivados.
Dentro das aldeias 0 piso e em geral
asfaltado, mas ao longo do percurso de
ligayao de aldeias0 piso e de terra batida.
Muitos troyos sao antigos caminhos de
ligayao de aldeias e caminhos antigos de
pastores. Muitos troyos dos caminhos sao
murados, 0que embeleza 0percurso.

Geologia
Desde Soutelinho da Raiapassando por Vilar de Perdizes e
Santo Andre a geologia e similar, encontram-se granitos
alcalinosdegraomedioagrosseirode duasmicas.
Em Gralhasencontram-se xistosandaluziticos.Passando por
Meixedoetomando a direcyao deCodeyoso temos granitos
alcalinosdegraomedio agrosseirodeduasmicas.
De MontalegreseguimosatePadornelos edurante0 percurso
e provavel encontrar, 0 granito de Padornelos (granito de
grao medio de duas micas, essencialmente moscovitico),
xistos peliticos e paragnisses. Nas imediayoes da capital do
Barroso encontra-se 0 granito de Montalegre (granito
porfrroide de grao medio a grosseiro de duas micas,
predominantementebiotitico).
Seguindo ate a fronteira, sera de esperar encontrarem-se
alternimcias entre 0 granite de Sendim (granito de grao
medio a grosselro de duas micas) e os xistos peliticos e
paragneisses


