
Ficha tecnica
Partida e Chegada: Anlas.
Ambito: Desportivo, cultural, ambienlal e
paisagistico.
TIpo de Percurso: De pequena rola, por
caminhos rurals e de monlanha.
Dlstancia a Percorrer: 17 Km -circular
Dura~ao do Percurso: Cercade 516horas
Nlvel de Diflculdade: Medio
Desnivels: Poucoacenluados
Epoca Aconselhada: Todo 0ano

o PR 1"Rota do Sirigo - eum percurso pedestrede
pequena rola marcado, nos dois senlidos,
segundo as nDlmas da Federa~o de Campismo
e Monlanhismo de Portugal.
As marcas com linta amarela e vermellla saD as
seguinles:

~ /
Caminho certo Caminho errado

Mudanl$3de direc~o
::::::::J c:::::::::

• Seguir somenle pelos trilhos sinalizados;
- Cuidado com 0 gado! Embora manse nao gosla da aproxima~o de estranhos as soas

crias;
Evitar barulhos e atitudes que perturbem a tranquilidade do local;
Observar a fauna a distanc!a preferencialmente com binoculos;
Nao danificar a nora;
NAo abandonar 0 Iixo; leva·lo ale urn local onde haja servi~o de recolha;
'Fechar as cancelas e portelos:
Respeilar a propriedade privada;
mo fazer lume;

o colher amoslras de planlas ou rOchas:
afllvel com os habitantes locais, esclarecendo quanto a aclividade em curso e as
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ANTAS
Festa da Nossa Senhora da Ca~ a 25 de
Ma~
Festa do Emigrante no segundo fim-de-semana
de AgOSIO

FERRONHA
Festa de santa Quitena a 22 de Maio

ADOBISPO
Festa de St~. Antonio a 13 de Junho
Festa do Sr. da Estrada no 1° F1m-de-semana
de Agoslo

OUROZINHO
Festa de S. Tl8go a 25 de Julho
Festada Sra. daAssu~a 15 de Agosto

EW
ERA
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Dados de interesse
FERIAOO MUNICIPAL, FESTAS, FEIRASE ROMARIAS
Feriado Municipal de S. Pedro - a 29 de Junho. que e tambem faira anual
Romarla de Santa Eufemla a 15 e 16 de Setembro
Mercado Qulnzenal- as Quartas-feiras
Felra Medieval de Penedono-1°Fim·de-semanade Julho
Semana doArtesao - 2' Semana de Agosto

Teletones Uteis dePenedono
Posto de Turismo
Centro de Saude

Bombeires Voluntaries
GNR

Alojamentos e Restaura~o de Penedono
Estalagem de Penedano
Hospedaria Castelo
Residencial Flora
Restaurante Avenida
Restaurante Costa

Alojamentos de Antas
Quinta da Ponte Pedrinha Antas
(Turisma no Espa90 Rural)

Camara Municipal de Penedono
Largo da Devesa 3630-253 Penedono

Telefone 254 509 030 ; Fax 254 509 039
cm-penedono@cm-penedono.pt

www.cm-penedono.pt

254 509030
254 504125
254 549 30213
254 504120
252504151

254 509050
254 505061
254 504 411
54 504473
254 504165

939442136
962818073
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Meda•
Datam dY960 os primeiros
documenlos exislentes que falam

ENtDONO acer5'das terras de Penedono, sob a
forma de 'Penna do Dono", que
significa Penha ou Castelo do dono.
E alraves desle documenlo que D.
Flamula, ma nquissima devola do
see. X, que era dona de inumeras
propnedades e castelos aquem e alem
Douro, enlre os quais 0 de Penedono.
Doou a sua tia Mumadona, para que
tudo fosse vendido, revertendo. 0

produto da venda em beneficio dos
peregrinos e mosteiros. I
Poram, passados poucos anos e
aquando da arrancada de AJman~or,
foram eslas tomadas por Mu~ulmanos,
tendo sido no sec. XI libertas por D.
Fernando 0 Magno.
Em finais do sec. XII, pertencia a Villa
de Penna do Dono a coroa dos reis de
Portugal, aoque D. Sancho I outorg'Q -

Este percurso a em circuito lomamos um anliquissimo
pelo que pede iniciar-se em caminho de cal~da, por enlre
qualquer uma das aldelas por muros: era 0 antigo caminho da
onde passa. No entanto, Meda. Por aqui, che m
faremos a sua descri980 a rapidamente a capela Sr. da
partirdeAotas. Estrada. onde deremos
o percurso inicia-se junto ao aproveitar para descansar.
painel informativo cotocado Ap6s um pouco pelo asfalto
perto da capeTa(?) dirigindo-se lomamos, a esquerda, u
de seguida para a Igreja Matriz, caminho que pela serra .s
rumando a direita para a serra. conduz a Ourozinho, u ela
Ap6s as ullimas casas toma-se aldeia replela de p<}t mOnio
o antigo caminho da Ferronha. conslruido, de /casario
Passados uns dois quil6metros tradicional de granito, de ruas
avislamos a uns 100 metros a estreitas. E de visitar a igreia
moderna e s ta~a 0 de matriz e um tr~o de uma
tratamento de aguas. Ap6s a cal~ada romana perto do
ETA, a uns 100 melros do caminhoasfaltadoparaoTelh.~1.
cruzamento i:le eslradoes Em frente a igreja, toma-se ~
encontramosl a direita um que se inicia junto ao chafarit e
caminho que llJdeia UIJJ muro que vai sair ao caminho para
de pedra solta que guarda um Valongo onde, no inicio do lugar,
recente souto. La mais a fre9te, tomamos 0 caminho que se
a uns 300 metros num caos de dirige para 0 reservat6no de
granito, esta a pedra-que- agua. E s6 seguir 0 caminho da
abana. oumeada com 0 vale do rio Torto
Volta-se ao caminho pnncipal e e a barragem a nossa direita.
continuamos ate a Ferronha. Iniciando-se suave descida • ETA
Aldeia muito limpa e bem para 0 vale atravessamos
conservada, de casas anligas. rio a montante da barragem
Alam da capela, e de visilar a num antigo pontao, su indo
fonle romana e 0 forno agorasuavemenie. '.
comuniiano. Daqui para A\.do- Numa ClJrva e .
Bispo a um saito. Tal como a cotovelo, a uns 4 .'
Ferronha tambam esta metros desl~ : ~
belissima aldeia pertence~a pontao lomemo '1
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Semancelhe
Viseu

freguesia de Penedono.
Depois de visila a capela de da
N. Sr.· da Concei~ao dinglmo-
nos para 0 seu nucieo mais
anligo, para os lados do rio que
embora pequenino vai dar
origem a um dos mais
profundos da regiao do Douro:
o rio Torto, de encostas
repletas de ingremes
vinhedos.
Atravessamo·lo num pequeno
pontao e a seguir, il direila,

aten980 a esquerda.Amenos de
100 metros, um enorme e
secular castanheiro sauda-nos:
a 0 "castanheiro da guerra",
assim chamado. Centenas de
anos, mais de 13 metros de
perimetro, um autentico
monumento vivo. Respeitando a
propriedade particular,
abeiremo-nos dele,
contemplemo-Io!
Seguimos outra vez 0 nosso
caminho, rumando il esquerda
na estrada de asfalto, a beira da
qual, a uns 200 metros tambem

Lusiadas", onde sac relatadas as
fac;anhas dos 'Doze de Inglalerra".
Nilo sendo possivel precisar com
exactidao a data de nascimenlo deste
Concelho, foi em finais do sec. XIX
eXlin 0, e restaurado pou depois por
decretode13deJaneirod 1898.
Aclualmenle 0 Concelha e Penedono
conta com nove fregu sias e cinco
anexas, numa area de aproximada-
menle 125 Km2. To as as tem uma
forte component cult ai, como se

pede verificar pelo artesanato, pelas
tradi~oes, usos e costumes, bem
caracteristicos das lerras Beiras.
t: no enlanlo, tambem de realc;ar os
imensos atractivos turisticos que nos
sac facultados Quat no aspecto
paisagistico, quer pel a vertente
monumental, dado possuir um
vastissimo palrimOnio arqueol6gico e
arquitect6nico.

Ihe foral no ana de 1195, com 0 intuito do
seu repovoamento, lendo side
confirmado em 1217 por D.Afonso II. Em
1512, D. Manuel I doou 0 "Foral Novo", 0
ullimo concedido a terras de Penedono.
No inicio do sac. xv, a coroa doou as
lerras de Penedono a Gonc;alo Vasques
Coulinho, membro da familia dos
Coutinhos, uma das mais antigas e
ilustres de Portugal, que teve como
residencia 0 belissimo e invulgar Castelo
de Penedono, onde nasceu Alvaro
Gon~alves Ceutinho, 0 lendlirio Magri~o
imortalizado por Luis de Camoes n' f

Trancosol Guarda
~

a esquerda, podemos observar
duas sepulluras medievais
escavadas na rocha. Seguimos
ale ao "cruzamento dos quatro
caminhos", local dado a bruxarias
e feitit;os, esl6rias anligas".
tomamosocaminhoda direita, por
enlre castanheiros. Ja se avista
Antas, onde enlramos pela torre
do rel6gio. Chegamos. Ala breve!
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