
Partida: Zebral
Chegada: Cervos
Ambito: Cultural, ambiental e paisagistico
Tipo de Percurso: de Pequena Rota, par
caminhos rurais e tradicionais
Distilncia a Percorrer: 11,750 Km em
linha
Dura~iio do Percurso: Cerca de 4 horas
Grau de Dificuldade: Media
Desniveis: Mediamente acentuados, corn
11m grande ascendente
A1timetria: Ponto mais alto 976 metros

Ponto mais baixo 830 metros
EpocaAconselhada: Todo a ana

o PR I "Trilho doLeiranco" eurn perourso
pedestre de pequena rota marcado, nos dois
sentidos, segundo as normas da Federayao
Portuguesa de Campismo.
As mat·cas com tinta amarela e vennelha
sao asseguintes:

r::::==:::J-Caminho certo

Mudan,a de direc,ao

r::::==:::J r::::==:::J, r

- Seguir somente pelos trilhos sinalizados;
- Co/dado com a gada.Embora manso nao gosta da aproxima,ao de estranhos as

suas crias;
- Evilar barnlhos e atitudes que perturbem a paz do local;
- Observar a fauna a distancia de preferencia com bin6culos;
, Nao danificar a flora;
- Nao abandonar a lixo, levando-o ate urn local onde haja servi,o de recolha;
- Fechar as cancelas e portelos;
- Respeitar a propriedade privada;
- Nao fazer lume;
- Nao coiller amostras de plantas au rochas;
-'Ser afavel com os habitantes locais, esclarecendo quanta a actividade em curso

e as marcas do percnrso

Percurs o pedestre reg istad o

e homologado pela:



Aldeia de Cervos
E uma aldeia semi-despov ada,
masmantem uma arquitectura d
casas tipicas deborn tray
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Patrim 6nio Cultural
Este percurso engloba 4 aldeias, com exemplos
bem conservados de construyao tradicional como
as igrejas, os fomos comunihirios, as fontes e
lavadouros e as casas delavradores abastados. 0
Santuario da Sr'. dos Galegos inclui urn conjunto de
interesse arquitect6nico e arqueo16gico com uma
capela datada de 1867, urn belo cruzeiro e
sepulturas antropom6rficas (medievais) junto a
fonte. Inclui tambem umaponte romana sobre 0

Rio Beya, 0 moinho de agua e outras estruturas
ligadasa secular acti vidade agro-pastoril, como os
espigueiros e portais delameiros.

Patrim6nio Natural
Ao longo deste percurso, sobranceiro a encosta
ocidental da serrado Leiranco, e possivel entrar em
contacto comvarios tipos de paisagem, cada uma
com fauna e flora caracteristicas. Destacam-se, pela
sua diversidade, oslameiros e os campos de centeio
ladeados de castanheiros e carvalhos de grande

porte, onde subsistem varias espe-
cies de mamiferos carnivoros, como
a fuinha e0 texugo alem de especies
de aves,como 0papa-figos e a pega.
Nesta regiao ocorrem tamMm
alguns eucaliptais caracterizados
por possuirem uma reduzida diver-
sidade de especies selvagens. As
zonas mais altas encontram-se
cobertas por matos, utilizados para0
pastoreio do gada caprino e ovino e
onde ocorrem avesde rapina, como
o tartaranhao-cayador e peneireiro.
o rio Beya situado numa zona de

montanha com densos
bosques ribeirinhos de
amieiro e vidoeiro, e
tambem 0 habitat de uma
diversificada fauna, como a

_ . 4. ~a, 0 melro-de-agua e0
..• ~ lagarto-de-agua .
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