
Passeios pedestres no lado 

oriental do Parque Nacional 

da Peneda Gerês  

(concelho de Montalegre) 

 
A proposta de fim de semana fora no início do Outono será de 2 

belas caminhadas no concelho de Montalegre, na zona de Fiães do 

Rio e Pitões de Júnias. 

Localizada em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, no bonito 

concelho de Montalegre, Pitões das Júnias é uma das mais 

tradicionais e pitorescas aldeias transmontanas, que tem 

conseguido manter ao longo dos séculos a sua pequena população 

e o aspecto medieval, de construções em pedra, sendo um dos 

principais atractivos turísticos desta região nos meses de Verão, 

contando já com algumas unidades de turismo ecológico. 

A origem desta aldeia origem confunde-se com a do Mosteiro de 

Santa Maria das Júnias, localizado num vale isolado, consagrado à 

Senhora das Unhas que acabou por se tornar Senhora das Júnias. 

O ano de 1147 será a data provável da fundação do mosteiro das 

Júnias, como atesta a data gravada no muro da igreja. Sabe-se que 

a incorporação na importante Ordem de Cister ocorreu no séc. XIII, 

sendo este o estabelecimento cisterciense mais isolado que se tem 

conhecimento.  

Aconchegada no vale do Cávado, Fiães do Rio possui férteis 

terrenos agrícolas que servem o setor agropecuário. O Trilho do Rio 

é um percurso com início e fim na aldeia de Fiães do Rio, localizada 



a 900 metros de altitude. Este percurso passa por diversos pontos 

de interesse, entre os quais caminhos antigos dos pastores e de 

ligação de aldeias, com passagem pelos núcleos rurais de Paredes, 

Covelães, Travassos, Seselhe, Frades, São Pedro e Vilaça. O trilho 

permite entrar em contacto com a cultura local e a vivência 

quotidiana existente nas aldeias. Possibilita, ainda, atravessar 

paisagens verdejantes, extensos bosques e paisagens de campos 

cultivados em volta do rio Cávado. Igreja Núcleo Rural Fonte 

Avifauna de Bosque Rapinas Pinheiro Carvalho Caminho Linha de 

Água Estrada Capela Ponte P. Partida e Chegada Gado Moinho 

PR4 MTR Aldeia de Frades: Pequena localidade pertencente à 

freguesia de Cambeses. Possui as ruinas do castro do Picoto e da 

Civicidade. No entanto, ao longo do percurso de ligação entre 

aldeias, o piso é de terra batida e, na sua maioria, por caminhos 

antigos de pastoreio. Muitos troços dos caminhos são murados. O 

Trilho do Rio situa-se, parcialmente, dentro dos limites do Parque 

Nacional da Peneda Gerês (PNPG) e permite uma aproximação 

direta ao território do parque. Dessa forma é conjugada a 

necessidade de proteção com o usufruto dos valores culturais e 

naturais. 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



PROGRAMA: 

 

11 de Outubro (6ª feira):  

18h45m: Concentração no Campo Grande em frente ao Hotel 

Radisson. 

19h: Partida de Lisboa para Boticas em autocarro. 

1h: Chegada a Boticas e check-in no Boticas Hotel Art & Spa ****.  

 

12 de Outubro (Sábado):  

8h: Pequeno-almoço. 

10h: Saída do Hotel em autocarro para Fiães do Rio. 

11h: Início do percurso pedestre “Trilho do Rio”.  

Percurso circular; Distância: 21,8 km;  grau de dificuldade: Médio +.               

Levar farnel. Recomenda-se o uso de bastão e de botas de caminhada. 

Há a possibilidade de se fazer menos km pois o autocarro dará apoio nas 8 

aldeias que fazem parte do percurso. 



 

Este troço do vale do rio Cávado possui uma das maiores e mais bem conservadas manchas 
autóctones de carvalhal no nosso país, incluindo várias espécies de árvores e arbustos, como o 
azevinho, zangarinho, lamagueira, salgueiro e vidoeiro. Neste caminho é possível encontrar 
lameiros ou prados lima, normalmente localizados em redor das pequenas aldeias e com uma 
grande diversidade de flores silvestres. Nesta área, e associado ao carvalhal e lameiros, 
verifica-se uma elevada diversidade de fauna, sendo este um dos poucos locais, a nível 
nacional, de ocorrência de algumas espécies raras e ameaçadas. Para além dos mamíferos 
raros como o corço, o gato bravo, o arminho, a longos e a toupeira de água, existem também 
vários répteis e anfíbios, com a víbora de Seoane e a salamandra lusitânica. De realçar o 
omnipresente rio Cávado, um dos mais bonitos e bem conservados rios de montanha do 
Noroeste de Portugal. A este curso de água ocorrem duas espécies de invertebrados muito 
raros: o escaravelho-veado e o mexilhãode-água-doce. 

O Trilho do Rio é um percurso com início e fim na aldeia de Fiães do Rio, localizada a 900 
metros de altitude. Este percurso passa por diversos pontos de interesse, entre os quais 
caminhos antigos dos pastores e de ligação de aldeias, com passagem pelos núcleos rurais de 
Paredes, Covelães, Travassos, Seselhe, Frades, São Pedro e Vilaça. O trilho permite entrar em 
contacto com a cultura local e a vivência quotidiana existente nas aldeias. Possibilita, ainda, 
atravessar paisagens verdejantes, extensos bosques e paisagens de campos cultivados em 
volta do rio Cávado. Igreja Núcleo Rural Fonte Avifauna de Bosque Rapinas Pinheiro Carvalho 
Caminho Linha de Água Estrada Capela Ponte P. Partida e Chegada Gado Moinho PR4 MTR 
Aldeia de Frades: Pequena localidade pertencente à freguesia de Cambeses. Possui as ruinas 
do castro do Picoto e da Civicidade. Foi nesta aldeia que nasceu Vitor Branco, advogado, 
administrador do concelho de Montalegre que ficou conhecido como defensor dos pobres e 
desfavorecidos da democracia social e política. ecomuseu de barroso Dentro das aldeias o piso 
é, em geral, calcetado. No entanto, ao longo do percurso de ligação entre aldeias, o piso é de 
terra batida e, na sua maioria, por caminhos antigos de pastoreio. Muitos troços dos caminhos 
são murados. O Trilho do Rio situa-se, parcialmente, dentro dos limites do Parque Nacional da 
Peneda Gerês (PNPG) e permite uma aproximação direta ao território do parque. Dessa forma 
é conjugada a necessidade de proteção com o usufruto dos valores culturais e naturais. 

Aldeia de Fiães do Rio: Aconchegada no vale do Cávado, Fiães do Rio sustentase de férteis 
terrenos agrícolas que servem o setor agropecuário. Nesta aldeia encontra-se a casa de Bento 



Gonçalves, primeiro secretário-geral do Partido Comunista Português, que veio a morrer no 
Tarrafal. 

Aldeia de Frades: Pequena localidade pertencente à freguesia de Cambeses. Possui as ruinas 
do castro do Picoto e da Civicidade. Foi nesta aldeia que nasceu Vitor Branco, advogado, 
administrador do concelho de Montalegre que ficou conhecido como defensor dos pobres e 
desfavorecidos da democracia social e política. 

17h: Fim do percurso pedestre e regresso ao alojamento em 

autocarro. 

18h: Chegada ao Hotel e tempo livre.Possibilidade Usufruir Spa 

Hotel e piscina de água quente . 

20h: Jantar de grupo.  

 

13 de Outubro (Domingo):  

8h: Pequeno-almoço. 

9h: Check-out e saída do Hotel em autocarro para Pitões de 

Júnias. 

10h: Visita a Pitões de Júnias e início do percurso pedestre “Trilho 

do Lobo”. 

Percurso circular; Distância: 12 km;  grau de dificuldade: Médio.               
Levar farnel. Recomenda-se o uso de bastão e de botas de caminhada. 



 

  

As serras do Barroso são ainda um dos poucos locais onde o lobo sobrevive em Portugal, 
juntamente com uma ancestral relação cultural e mítica do lobo com as populações rurais. É 
este mundo, entre o real e o imaginário, já difícil ou impossível de encontrar em qualquer 
outro local da distribuição mundial do lobo, que este percurso linear pretende descobrir. 

15h: Fim do programa e regresso a Lisboa. 

21h: Chegada a Lisboa. 

 

 

Preço do programa por pessoa:  

 200 € por pessoa em quarto duplo partilhado.   

 260 € por pessoa em quarto individual.   

 

Inclui: Transporte em Autocarro, 2 noites de dormida em Hotel de 4 

estrelas com 1 jantar e 2 pequenos-almoços, guias e seguro de acidentes 

pessoais. 

 

 



Boticas Hotel Art & Spa ****: 

O Boticas Hotel ART & SPA é um charmoso hotel de 
4 estrelas, dedicado à arte contemporânea. Num 
edifico de arquitetura moderna e arrojada.  O hotel 
está situado ao lado do centro de Artes Nadir Afonso, 
em pleno centro de Boticas, Alto Tâmega e Barroso. 
Integrado num espaço marcado por uma inigualável 
beleza natural, o Hotel dispõe de instalações num 
estilo contemporâneo e presta homenagem ao Pintor, 
Artquiteto e Filósofo, Nadir Afonso. Pinturas, 
tapeçarias, fotogalerias e livros do grande Mestre da 
pintura contemporânea portuguesa do século XX são 
a decoração do hotel. 

 

 

 



A actividade está coberta por seguro. 

 

Para inscrição enviar mail para caminhoscomcarisma@gmail.com   

 

 

Este evento é realizado em conjunto com a We Go Adventures 

 

 

Saudações caminheiras,  

Miguel Pereira 

Caminhos com Carisma  

RNAT nº 86/2016  
RNAVT Registo n.º 7159 
Rua Raul Mesnier du Ponsard, nº 4, 3º esqº - 1750-243 Lisboa 
914907446 / 967055233. 
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