rcurso de S. Lourenco
Te m inicio na estrada que conduz ao
Salgueiro do Campo, passando pela
capela de S. Lourenco e tennina na
localidade de Palvarinho.
Grau de dificuldade baixo, dlstancia 7
krns. (tarnbern pode ser feito em

pa de Percursos
Percursos
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Rotas e percursos
Concel ode
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Parta it aventura, entre
num mundo tranquilo

erd

Percursc. da

Tem inicio junto da ponte do Rio
Ocreza na estrada que conduz ao
Salgueiro do Campo e vai desembocar
na estrada que Conduz localidade de
Cafede.
Distancia 7 Kms.
Grau de dificuldade: baixo (tarnbern
pode ser feito em STI.

a

ln for macue s

Os percursos indicados tern micio a cerca de 2 kms de Castelo

As inscricoes podem SCI' feitas no PO SIO de Turismo de Castelo

Branco

Branco
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Outreif'

Rota das Rochas

Rota da Noite

a

Ao passa r um as horas no cam po
norte .
entra mos noutro m undo. E uma at m osf era
de sons, seres vivos que despertam com a
penu mbra . Observ acao do f ir mam ent o com

telescopto e blnoculos (a pe).

Venha conhecer a diversidade geologica das
margens
do
Rio
Ocre za,
desfilade iros,
marmitas de gigant e, tra ct u racao poligona l no
gran ito . (a pe) .

Rotas de St. a

Rota des Romeiros
Noutros te m pos, na altu r a das Rom arias de
cada freg uesia , as romerros das aldeias
v izinhas
deslocavam -se
por
caminhos
alternatrvos.
que propomos
reavivar essa t rad lcao
percorrendo esses t ril hos, a pe ou de
biciclet a.

ueda

o

A alb ufeir a de St. a Agu eda alern da sua
paisagem env olvente, e um local onde
pod em os observ er varies ave s que aqu i
nidificam.
A cam lnhar, de biciclet a au de canoa,
urn
dia bem passado.

e

e
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Ao percorre r os antig os t rilh os do s
m oleiros, recuarnos no t em po, observarnos
a sombra dos mo leiros do Rio Ocreza que
de burro t ransportav arn os sacos de farinh a
desde os seus moinhos . (a pe).

