
Partida:Vilarinho de Negroes

Chegada: CriandeI Morgade

Ambito: Cultural, ambiental e paisagistico

Tipo de Pereurso: De Pequena Rota, por

caminhos rurais e tradicionais

o PR 5 "Trilho do Rabagao"eurn pereurso
pedestre de pequena rota marcado, nos dais
sentidos, segundo as normas da Federayao
de Campismo e Montanhismo de Portugal
As marcas com tinta amarela e vermelha
sac as seguintes:

Distanda a Percorrer: 12,7 KIn linear

Dura~ao do Percurso: Cerca de 3 horas

Nivel de Difieuldade: Medio

Desniveis: Mediamente acentuados, com

um grande ascendente

Altimetria: Altitude Maxima - 1142 metros

Altitude Minima - 824 metros

Epoea Aeonselhada: Primavera e Verao

~ ~
Caminho certo Caminhoerrado

Mudan~a de direc~ao
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- Segoir somente pelos trilhos sinalizados;
- Cuidado com 0 gado. Embora manso nao gosta da aproxima9ao de estranbos as

suas crias;
- Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz do local;
- Observar a fauna a distancia preferencialmente com bin6culos;
- Nao danificar a flora;
- Nao abandonar a lixo, levando-o ate nm local onde haja servi90 de recolha;
- Fechar as cancelas e portelos;
- Respeitar a propriedade privada;
- Nao fazer lume;
- Nao collier amostras de plantas au roehas;
- Ser afavel com as habitantes locais, esclarecendo quanta a actividade em curso

e as mareas do percurso

Perc urso p edestre registado

e homologada pela:
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Este percurso desenvolve-se em areas Pisoes, que com 0 seu extenso espelhode
essencialmente florestais, dominadas agua salpicado de pequenas ilhas,I
por pinheiro-negro e pinheiro- constitui uma das melhores areas desta!

silvestre, resultautes de arborizayoes regiao, para aves aquaticas. Com efeito,,
efectuadas pelo Estado ao longo do esta albufeira nao so serve de local de
seculo XX, Nestes pinhais epossivel a nidificayao do pato-real, do borrelho-
observayao de mamiferos como 0 pequeno-de-coleira e da gaivota-de-
esquilo eo· corvo, e de urn elevado patas-amarelas (constituindo este 0 (mico
numero de aves florestaiscomo 0 ayor, local de reproduyao desta especie no
o falcao-abelheiro, os pica-paus e os interior de Portugal), como tambem
chapins. Principalmente junto da,s serve de,local de abrigo e repouso de
varias aldeias, encontram-,seextensas varias aves invemantes, em migrayao ou.
area'Sde larneiros e carnJllosagrioolliS; acidentais, c01IlOos pilritos,. 0 porvo-
'l~deadas de pequenas mauclias'lI~ marinho, o·,gttincho, a fual:re<jU:inha"a
carvalhal, onde para alem de uma ri-;;a••..cegonha-braftta, a gasya-real, entre
flora silvestre, estao presentes outros. Esta albufei'ifl ;~:i~llmente local
anfibios como 0 tritao-de-ventre- de~srrencia devarias especies depeixe,
larauja e a ra-iberica, repteis como a muitas delas exoticas e introduzidas,
cobra-rateira e0 sardao e mamiferos como a boga, a carpa,0 escalo, a truta-
como 0 javali, 0 gato-bravo e 0 arco-iris e a perca, t01;pando-aem urn
arirrinho, Adjacente a esta area 10c'\l muito procurado para a pesca
encontra-seaalbufeira d<tbarrageptder' -Cl'espon;Lya.
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Descri~aodopercurs:--Ss s , entre os quais os

o Trilho do Rabagao e urn nucleos rurais de Lamacha e

percurso de Pequena Rota Morgade e caminhos antigos de

(PR), com 12,7 quilometros de pastores. Desta forma e possivel

extensao, de forma linear e entrar em contacto com as

nivel medio. Inicia-se na aldeia populayoes locais e a sua cultura.

de Vilarinho de Negroes Permite-nos atravessar paisagens

(localizada a 824 metros de de beleza ilnica proporcionadas

altitude) e termina na aldeia de pelo contraste de planalto I

Criande (Iocalizada a 880 montanha e pela imensidao da

metros de altitude). Albufeira do Alto Rabagao, que

Passa por diversos pontos de oferece aos adeptos dos desportos

nauticos e da pesca optimas

condiyoes para a sua ratica.

Geologia
a e curs 1~-noV~dr:a~~eia
de Vilarinho Cre' Ne~roes te

Criande. Na parte inic al

encontramos 0 granito dos Pijoes

(de grao medio a gros~eiro,
constituido por duas micas).i:i,stee

utilizado pel a populayao m

algumas construyoes co

habitayoes e fontes. Ao longo do

percurso ate chegarit Raposeira

podemos encontrar varios filoes de

quartzo (por vezes camuflados pela

vegetayao). Proximo da localidade

de Lamacha observamos 0

contacto entre0 granite de Pisoes

e xistos peliticos. 0 percurso ate

Morgade e feito todo ele numa

regiao de xistos metamorficos,

havendo ainda a salientar 0

deposito aluvionar na localidade

de Morgade. Destaca-se ainda a

particularidade da aldeia de

Vilarinho de Negroes formar

uma peninsula, proporcionando

uma paisagem geomorfologica

peculiar.
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pela /.Junta de Colonizayao/ Interna.

Casas . . I ..-" /.,/, /
dos Colonos ImcIa ment",,/foram dados a cada familia

./

7 hectares de terreno para cultivar. Estes

eram essencialmente baldios que estavam

er explorados por produtores de batata

de semente para venda.

Com a construyao da barragem, parte dos

colonos abandonou a regiao. Para os que

ficaram foi-Ihes dado urna area de 30

hectares, selecyao feita com prioridade

dada aos locais.

As casas tinham uma grande cozinha no

primeiro pi so e dois quartos no segundo.

Em anexo tinham estabulos para duas

vacas que trabalhavam nos terrenos.

Barragem do Alto maxima de 90 metros e mais de

Rabagao
A construyao da Barragem do

Alto Rabagao foi iniciada em

1958 e concluida em 1965.

Determinou a submersao de

dois mil e duzentos hectares de

terras planalticas, de pastagem

e cultivo, 0 q.ue constituiu urna

quebra na produyao cerealifera

e criayao de gada na regiao

Barrosa. Veio alterar a

paisagem natural desta area e

dota-Ia de urn lago artificia . A

albufeira tern uma altura

proporcionam imagens

inigualaveis. Este cenario,

sobretudo nos meses de Verao

tern atraido inilmeros adeptos

da cava e da pesca desportiva,

bem como dos desportos

nauticos. E de salientar ainda

a pequena Capela deS.

Domingos, de onde e possivel

desfrutar de perspectivas
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