
Ecovia do Rabaçal + Via Ferrata 29 a 

31 de Janeiro 2021  

          

 

A wegoadventures organiza um fim de semana em trás dos Montes, Onde as suas 

paisagens e gastronomia unica. O nosso passeio vai começar na praia fluvial do Rabaçal , 

junto da Ponte de Valtelhas e seguimos até a aldeia de Sonim , o passeio tem cerca de 

15Km.Iremos encontrar uma paisagem excecional muito marcada por uma natureza pura e 

por características muito representativas do território de Trás os Montes. Ao longo 

deste percurso para além da aventura e do contacto direto com a natureza será convidado 

a viver um momento entusiasmante na Ferrata instalada neste percurso, e que é a norte 

do Douro a único presente no território. No percurso que inicia em Tinhela será convidado 

a viver uma viagem pelos tempos da história, com sinais ancestrais de práticas agrícolas e 

tecnológicas como os moinhos e os lagares escavados na rocha. É também ao longo deste 

percurso que conhecerá o maior contacto entre a agricultura e a paisagem marcada pelas 

vinhas e olivais. n riqueza faunística do Rio Rabaçal e Rio Torto é indiscutível contanto 

com mais de 100 espécies de aves, 10 espécies de anfíbios, 12 de répteis e 12 de 

mamíferos. A ecovia do Rio Rabaçal é caracterizada por uma diversidade paisagística 

única e acima de tudo, e na grande maioria de todo o percurso, o silêncio e o contacto com 

uma natureza intacta e única. 

 

 

 

 

 



 
 

Via Ferrata do Rabaçal e a Ponte Tibetana 
 

A Via Ferrata do Rabaçal está situada na freguesia de Barreiros, no concelho de Valpaços. 

A distância de Barreiros a Valpaços é de 16 km.  

 Foi inaugurada no ano de 2019 e tem como particularidade estar localizada junto ao Rio 

Rabaçal usufruindo da impressionante beleza que o rio lhe confere. 

A Via Ferrata é catalogada oficialmente de “algo difícil”, que na escala Hüsler 

corresponderia a um K3. Pessoalmente e apesar da ponte tibetana  

classifico como K2 “pouco difícil” para quem já tenha experiência neste tipo de vias. 

A via é curta, com 120 metros de distância e 95 metros de desnível a vencer, mas variada 

e divertida para aquilo que estamos habituados no país.  

Combina secções ascendentes com outras descendentes, juntamente com seções 

horizontais intermédias e uma ponte tibetana no final,  

o que não faz da via difícil. Além de que se pode terminar a via pela escapatória, saída 

alternativa, sem fazer a ponte tibetana. 

O equipamento da via está feito com grampos ondulados em boas condições e bastante 

próximos que fazem com que não seja demasiado complicada  

a progressão. Realça-se o cabo de vida de boa espessura. Os cabos da ponte estão com 

boa tensão para a atividade. No painel informativo pode-se ler: 

 “Apesar de ser para principiantes já inclui secções verticais; possui degraus e corrimões 

metálicos, com suficientes apoios para pés e mãos; “ uso esporádico de força de braços”. 

Nota: Actividade ideal para quem nunca fez e experimentar uma actividade diferente com 

muita adrenalina, sempre a possibilidade de fazer só parte da via ou apenas experimentar. 

 

 

 



 

Itinerário: 

SEXTA – 29 de Janeiro – 17H – Saída de Lisboa – Campo Grande – Hotel Radisson Blue . 

Seguimos em direcção da A1 Norte até Valpaços, Jantar e Alojamento. 

SÁBADO – 30 de Janeiro - Pequeno-Almoço - 8.00H – Trekking na Ecocovia do Rabaçal, passeio 

a começará na Praia Fluvial do Rabaçal até a Aldeia de Sonim (+-15Km) . 

Jantar e Alojamento ( Jantar no Restaurante Terra Quente) 

DOMINGO – 31 DE Janeiro – Pequeno-almoço -7:30H – Saimos de carro em direcção de Sonim , 

onde iremos fazer a Via Ferrata do Rabaçal – Desde o local onde deixamos o carro fazemos uma 

caminhada de cerca de 2,5Km até o inicio da via Ferrata , a via Ferrata tem uma distancia de 

120m e um desnível de 95m e uma pequena ponte Tibetana para atravessar . 

Duração da actividade cerca de 2,5H . Almoço regional em Sonim. 

15H – Saída em direção a Lisboa. Hora prevista de chegar cerca das 20H. 
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Luvas finas e gorro, botas caminhada, bastão opcional ,blusão corta vento e chuva, polar, 

pequena mochila, água e pequenos suplementos alimentares. 

Preço - 260 euros. Inclui: Transporte, 2 noites de dormida com 2 jantares, 2 almoços 

(bebidas incluídas) e 2 pequenos-almoços, seguro de atividade, Alojamento de 2 noites em 

quarto duplo ou triplo em Turismo Rural. Acompanhamento de monitores na via Ferrata , e 

todo o equipamento para fazer a via Ferrata . Seguro de actividade. 

Transporte próprio: 200 euros 

Inscrição: Para reserva de lugares inscrição com 100 euros de sinal para 

reserva alojamento. 
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