sua visita a usufruir da nossa vivência rural e a procurar desco-

40° 24' 46,443" N
8° 13' 32,634" W

40° 24' 43,1" N
8° 15' 9,3" W

40° 23' 12,321" N
8° 17' 34,701" W

Fazenda
Vale de Açores
Tlf: 231 922 236

O Graciano
Mortágua
Tlf: 231 929 001

40° 23' 12,587" N
8° 14' 22,687" W

40° 23' 44,551" N
8° 13' 44,773" W

Floresta
Moinho do Pisco
Tlf: 231 922 553

O Juiz de Fora
Mortágua
Tlf: 231 922 286

40° 28' 39,502" N
8° 18' 43,196" W

40° 23' 41,998" N
8° 13' 46,782" W

aproveitar para preguiçar em plena comunhão com a natureza!
de espaços… convidamo-lo a marcar encontro connosco, e
E como a cultura é feita de arte, lugares e pessoas, de objetos e
brir a maravilhosa paisagem que oferecemos!

Posto de Turismo (Centro de Animação Cultural)
Rua Padre Moderno, 2
3450-144 Mortágua
Tlf. 231 927 464 | 231 927 460
E-mail: turismo@cm-mortagua.pt
40º 23' 43.6" N
8º 13' 55,3" W
+ INFORMAÇÕES > POSTO DE TURISMO
40° 23' 41,998" N
8° 13' 46,782" W

Residencial Juiz de Fora
Rua Dr. João Lopes de Morais
3450-153 Mortágua
Tel. 231 922 286
40° 25' 37,90" N
8° 13' 42,669" W

Centro, habitado por gentes humildes, trabalhadoras e de cora-

40° 25' 37,90" N
8° 13' 42,669" W

40° 23' 47,822" N
8° 13' 36,145" W

40° 23' 42,915" N
8° 13' 51,531" W

dos tempos modernos e continuam a deixar as suas marcas na

A Mó
Barracão
Tlf: 231 923 612

Orlando
Sula
Tlf: 231 939 347

paisagem que querem humanizada.

40° 23' 18,342" N
8° 17' 25,59" W

Monte Rio Aguieira
Nó de Acesso
B.gem da Aguieira
Tlf: 231 927 010/18

Hotel Monte Rio Aguieira ***
Nó de Acesso à B.gem da Aguieira (Junto ao IP3)
Tel. 231 927 010/12/16 | Fax: 231 927 019
http://www.hotelmonterio.com.pt
e-mail: aguieira@hotelmonterio.com.pt

40° 20' 58,033" N
8° 12' 6,981" W

o dia a dia das suas gentes e que mais tarde se
foi afastando deste curso de água em direção
ao cimo do monte. Aldeia recôndita, conserva
no seu coração casas e currais de xisto abandonados que refletem com fidelidade a nossa
arquitetura tradicional. Desça ao fundo do
lugar e siga o estradão florestal que o conduzirá ao Parque Eólico do Alto de Monção. Aí, sob
o olhar atento dos "gigantescos" aerogeadores, deixe o olhar perder-se no imenso horizonte e ao entardecer assista a um magnífico
pôr do sol!

Terminada esta visita, convidamo-lo a entrar
no estradão florestal sobranceiro à associação
que o conduzirá à localidade de Sernadas.
Aqui a natureza e ruralidade imperam. Situada
na encosta da serra, tem aos seus pés um vale
fértil em culturas de regadio. Aprecie a traça
arquitetónica das casas de xisto ainda existentes e aproveite para respirar o ar puro que
emana desta paisagem. Após apreciar o que
esta pequena aldeia lhe oferece, siga a sinalética que lhe indica a localidade de Vila Pouca e
siga o passeio em direção à vizinha localidade
de Eirigo.
EIRIGO / LINHAR DE PALA
Eirigo poderá ter derivado de "eirádigo", foro de
cereais que se pagava proporcionalmente às
colheitas. Percorra a aldeia e procure o ponto
mais alto, onde irá encontrar a antiga escola
primária, local privilegiado para apreciar a paisagem e ir além dos horizontes.
Junto à antiga Escola Primária prossiga viagem no estradão que o conduzirá a Linhar de
Pala. Aldeia mais distante da sede do Concelho e escondida por entre os montes.
Linhar de Pala, cujo nome será um topónimo
medieval, é exemplo de uma aldeia que nasceu junto da ribeira, pela importância que a
água assumia para o cultivo das terras e para

Termine a sua visita a esta aldeia e prossiga o
seu passeio pelo estradão florestal que o conduzirá à aldeia de Calvos. Siga viagem pelas
aldeias vizinhas Póvoa do Sebo e Pego Longo
com o intuito de chegar à aldeia de Mortazel,
cujo nome evoca uma instalação militar romana. Deixe esta pequena aldeia e siga a direção
de Tojeira e descubra a aldeia mais pitoresca
do concelho.
TOJEIRA
A Tojeira, cujo nome tem origem no tojo ou tojeiro, situa-se na extremidade do concelho, junto
do vizinho concelho de Tondela, num local de
invulgar beleza. O isolamento geográfico e
quase total desertificação humana desta
aldeia de xisto conferem-lhe uma harmonia e
tranquilidade particulares.

ção generoso que “teimosamente” contrariam as tendências

rota do xisto
Percursos Rodoviários
SANTUÁRIO DE N.ª SR.ª DE CHÃO DE CALVOS

Teu Amigo
Barracão
Tlf: 231 923 660

40º 20' 52" N
8º 11' 28" W

Convidamo-lo agora a visitar esta ermida
situada num local retirado, onde se realiza
anualmente, no 3º domingo de outubro, a
maior romaria do concelho de Mortágua.

O Caimoca
Moitinhal
Tlf: 918 591 966

O Nosso Lar
Mortágua
Tlf: 231 920 148

Implantado num bucólico e frondoso vale
envolto de ciprestes e oliveiras, constitui uma
zona aprazível de lazer.

Para férias ou visitas de fim-de-semana, convidamo-lo a iniciar a

Da Graça
Carrapata
Tlf: 919 207 132

Magnólia
Mortágua
Tlf: 231 922 387

pelas Serras do Buçaco e do Caramulo e com a Albufeira da

Saia de Mortágua em direção à aldeia da Gândara, aprecie a paisagem verdejante que os
campos oferecem aos seus olhos e respire a
essência das longas manchas de vinhedos,
que em altura das vindimas liberta um aroma
inconfundível. A abundância de barro fez da
aldeia, durante anos, uma terra de oleiros e um
dos fornecedores de louça, telha e outros objetos de barro ao restante país, porém, a arte da
olaria foi, pouco a pouco, abandonada e da
arte artesanal, apenas restam as memórias…

40° 24' 2,361" N
8° 14' 14,288" W

Portugal, localizado a sul do distrito de Viseu, em plena Região

Aldeia Sol
Vila Meã
Tlf: 231 929 127

Aguieira a seus pés, Mortágua é um pequeno pedacinho de

Município de Mortágua
Convidamo-lo a terminar a sua visita pelas terras do barro vermelho e a seguir pela EN334-1
até encontrar a indicação da aldeia de Pala.

40º 20' 52" N
8º 11' 28" W

40° 23' 18,081" N
8° 17' 22,823" W

O Santuário é composto por 3 capelas - Nossa
Srª de Chão de Calvos, Sr. dos Aflitos e Sr. da
Agonia (estas duas situadas nas imediações
do santuário) - e por uma fonte de chafurdo
em granito. Diz o povo que tem uma mina até
ao altar da Nossa Srª de Chão de Calvos, local
onde se situa a nascente.

40° 23' 32,836" N
8° 13' 59,895" W

40° 20' 51,97" N
8° 11' 1,746" W

O aparecimento deste Santuário tem associada uma lenda que refere a aparição de uma
imagem da Virgem no tronco de um castanheiro no local onde, mais tarde, se ergueu a
capela e onde uma vez por ano se dava comida aos pobres, numa manifestação a que
davam o nome de BODO.

para a sua estadia.
za natural em meio rural, o Concelho de Mortágua é o local ideal

40° 23' 41,775" N
8° 13' 42,789" W

rural e uma forte ligação das gentes ao rio e à terra…Abraçado

Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa *****
Vale da Aguieira
3450-010 Mortágua
Tel. 231 920 456
http://www.montebeloaguieira.pt
e-mail: montebeloaguieira@visabeiraturismo.com

Pala, pequena localidade, chamada noutros
tempos, freguesia de S. Gens, diz a história
que esta freguesia era pertença do Conde
Ovieco Garcia, que doou parte das suas terras
ao mosteiro de Lorvão. Só no período da
Reconquista Cristã, com a ocupação das terras pelo exército cristão de D. Afonso Henriques é que as terras do concelho de Mortágua,
e consequentemente as de Pala, passaram a
fazer parte da Coroa Portuguesa.

Pimpão
Gândara
Tlf: 231 922 48

Hotel Aldeia Sol (R)**
Av. Reguengo, 281, Vila Meã
3450-347 Sobral - MRT
Tel. 231 929 127 | Fax. 231 929 815
http://www.aldeiasol.com
e-mail: aldeiasol@sapo.pt

O Madeireiro
Barracão
Tlf: 231 923 696

Finda a sua visita à aldeia e siga a sinalética
do Santuário da Nossa Srª de Chão de Calvos.

Montebelo Aguieira
Vale da Aguieira
Tlf: 231 920 456

40° 22' 28,301" N
8° 21' 17,04" W

Lagoa Azul
Almacinha
Tlf: 231 922 241

ALOJAMENTO

A capela principal terá sido destruída em 1764,
conforme atesta gravação numa pedra situada
dentro da capela atual. A capela de N.ª Srª de
Chão de Calvos possui, no interior, uma pia oferecida pelos mordomos no ano de 1764.

A Roda
Mortágua
Tlf: 918 623 050

Se procura paz de espírito, sossego, tranquilidade, ar puro, bele-

40° 20' 58,033" N
8° 12' 6,981" W

Acepipe Real
Mortágua
Tlf: 231 929 693

MORTÁGUA é um concelho com uma paisagem intensamente

RESTAURANTES

Sobranceira à aldeia situa-se a Capela da
Nossa Senhora do Bom Sucesso, local de
grande devoção e que atrai até si inúmeros
romeiros. O cruzeiro aí existente proporciona um miradouro de excelência sobre um
extenso vale e a Serra do Caramulo.
Depois de admirar, comungar e saborear o
cenário pitoresco que os seus olhos alcançam, retome a viatura e regresse novamente a Mortazel. Siga pela EN 228 e corte à
esquerda quando encontrar a indicação Felgueira. Convidamo-lo a visitar a capela,
local de culto da Nossa Sr.ª da Guia e a descobrir o agradável parque de lazer da Sobreirinha, com uma churrasqueira e forno comunitário, povoado por robustos sobreiros que
convidam à preguiça.
Finda a visita siga em direção à localidade
seguinte, Chão Miúdo. Aldeia de muito
bom mel, os cortiços e colmeias povoam
as encostas e mostram o carinho com que
os homens cuidam dos seus enxames. A
aldeia é conhecida, também, por "terra de
resineiros" pois em tempos o pinheiro marcava a paisagem.
Abandone esta aldeia com aroma de mel e
prossiga o seu passeio até à localidade de
Vila Nova.

VILA NOVA
Vila Nova é uma das quatro aldeias do concelho que estavam sob o domínio direto da
Coroa, facto histórico que justifica a designação de "reguengo" dada a esta zona baixa
da freguesia do Sobral, que ainda hoje é de
uso comum. Esta aldeia foi berço de D.
Vasco Martins, mordomo-mor de D. Sancho
I em 1208, 1º donatário das terras de Mortágua. A ele foram doados os direitos régios
da nossa Vila e do Reguengo.
No centro da aldeia irá encontrar um largo,
denominado "terreiro", rodeado de pitoresco casario, com chafariz e um "tanque de
bois" em granito, que em tempos não muito
remotos saciava a sede dos animais de tração que por ali passavam.
Siga em frente em direção à EN228 onde
encontrará a localidade de Cruz de Vila
Nova, aldeia habitada, na sua maioria, por
antigos moradores da extinta aldeia da Breda, hoje submersa pelas águas da Albufeira
da Aguieira. Termine a sua visita, seguindo
em direção ao centro da vila de Mortágua.
Mortágua, terra de gente genuína, rodeada de
água e floresta, esconde um aspeto humano e
natural que o visitante só descobrirá ao desfrutar da nossa hospitalidade pura e pitoresca!

FICHA TÉCNICA

Parque Eólico do
Alto do Monção

4

Tipo de Percurso: Circular
Início/Start | Fim/End: Praça do Município
40º 23' 43,71" N | 8º 13' 40,01" W

Tojeira

3

N

Observações: Aconselhamos que o circuito seja
realizado em viatura ligeira ou 4x4, efetuando
paragem nos locais mencionados.

Linhar de Pala
Gavião

O

E
Recomendações Gerais:
> Respeite: os valores naturais e culturais, a
propriedade privada, o modo de vida dos
residentes e a sinalização existente;
> Transporte consigo o seu lixo, até poder colocá-lo num contentor;
> Sempre e antes de qualquer passeio informe-se
sobre as previsões meteorológicas e prepare-se
tendo em conta a época do ano.

S
Quedas de Água
de Paredes

Mortazel

Paredes

Calvos

2

Laceiras

Pêgo Longo

1

ra
1. Santuário de N.ª S. de Chão de Calvos

2. Eirigo
3. Linhar de Pala

Leve consigo:
> Folheto informativo do percurso ou outra
informação de suporte (descritivo e mapa);
> Roupa e calçado confortável;
> Os imprevistos podem acontecer, leve sempre
consigo, água, comida e roupa.

Eirigo
Póvoa do Sebo
Palheiros de Cima
Ortigosa

4. Tojeira
5. Terreiro, Vila Nova

2

Palheiros de Baixo
Felgueira
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de Chão de Calvos

LEGENDA

Macieira

Tarrastal

Início do Percurso / Direção a seguir
Percurso

Vila Boa

Vila Meã

PALA

Estrada Municipal

Palinha

Estrada Nacional

Vila Gosendo

ESPINHO

Linha de Água

Ribeira
M.te de Lobos

Soito

Vila Nova

Moitinhal

Localidade

5

Linha Férrea

4

Cruz de Vila Nova
Barragem

Gândara

Chão de Vento
V. Paredes

V. Remígio

Póvoa

Cruzeiro

Pomares
Povoinha
Vale da Vide

EN

Carapinhal
Barracão
Pereira

Barril

234

Fonte
Igreja / Capela / Santuário

MORTÁGUA
V. Açores

Casa de Quinta

Miradouro

Coval
0m

1500m

3000m

Parque de Merendas
Parque Eólico

5

