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Rota das Conheiras

10,7 Km
distância _ distance

3h 00 min
duração _ duration

linear

325 m
subida_ uphill

tipo de percurso _ trail type

desnível acumulado_ altitude variation

348 m
153 m
altitude máx/min_ altitude max/min

Todo o ano. Atenção ao calor no verão e ao piso
escorregadio no inverno.
All year round. Caution advised in hot summer
days and on rainy days during winter
.
época aconselhada _ advised time of the year

Rota das Conheiras
Percurso pedestre linear de Pequena Rota, com início
na Aldeia de Xisto da Água Formosa e chegada ao
Penedo Furado. Este trilho efectua-se ao longo da
Ribeira da Galega, Ribeira do Codegoso e Ribeira de
Codes.
Percorrer este trilho é sem dúvida uma viagem no
tempo, ao descortinar as fantásticas belezas
naturais (provavelmente deixadas desde a Idade do
Ferro), que serviram de exploração de frentes
mineiras de ouro.
Ao longo de todo o percurso avistará vestígios
importantes, onde surgem frequentemente
amontoados de conhos (seixos) resultantes da
exploração de ouro por aluvião, presumivelmente na
época romana e anteriores.

Altimetria
Curisosidade:
Conheira — Parte integrante de uma mina de
exploração de ouro a céu aberto, ou seja, que ao
contrário das outras minas mais comuns não
necessita de ser explorada em grandes túneis e
galerias subterrâneas. A conheira por si mesma,
indica apenas um monte formado por seixos de
rio/”conhos”, que eram separados das areias que
possuem teores de ouro muito relativos. No entanto,
estas minas contavam com outras realidades: a
“frente de exploração”, o “canal de lavagem”, as
lagoas, os aquedutos de madeira, os acampamentos
e por último as conheiras propriamente ditas.

Variantes do Percurso
Variante 1 (3,52 km):
Nesta variante pode-se visitar:
- Conheira dos Castelejos
- Conheira Fundeira
- Conheira da Lousa 2

Grau de Dificuldade
Variante 2 (1,3 km):
Nesta variante pode-se visitar:
- Conheira da Corga dos Clérigos
- Conheira Alta

Época Aconselhada
Todo o ano. Atenção ao calor excessivo no Verão e ao
piso escorregadio no Inverno.

A Rota das Conheiras possui
ainda duas variantes ao seu
percurso mais comum,
situadas nas redondezas da
aldeia de Lousa, que permitem
aos seus visitantes observar de
perto cinco outras conheiras.
Ao percorrer o trajecto comum
entre Água Formosa e o
Penedo Furado, visitando
ainda as duas variantes do
percurso, o visitante percorre o
total de 15,5 km.
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ONDE COMER
Vila de Rei
Albergaria "D. Dinis" - 274 898 066
Restaurante "O Cobra" - 274 898 444
Restaurante "Churrasqueira Central" - 274 898 565
Restaurante "O Cantinho do Petisco" - 939 445 791
Relva
Restaurante Bar "O Eléctrico" - 274 891 326
Estevais
Restaurante "A Toca do Coelho" - 274 898 681
Zaboeira
Restaurante "Paraíso do Zêzere" - 274 898 688
ONDE FICAR
Vila de Rei
Albergaria “D. Dinis” - 274 898 066
Pensão "O Cobra" - 274 898 444
"A Velha Casa" - 919 262 765
Trutas
"O Abrigo" - 965 347 834
Água Formosa
"Casa da Ribeira” - 919 275 993
São João do Peso - Ribeira do Algar
“Quinta do Eco” - 274 866 240
ANIMAÇÃO TURÍSTICA
Alfa Aventura - 919 833 407

Caminho Certo

Caminho Errado

Mudanças de Direção

Virar à Esquerda Virar à Direita

Normas de Conduta
Seguir somente pelo trilho sinalizado; Evitar ruídos
desnecessários; Observar a fauna sem perturbar; Não danificar
a flora; Não deitar lixo ou vestígios da sua passagem; Não
fazer lume; Não colher amostras de plantas ou rochas;
Ser afável com as pessoas que encontre no local;

Contactos Úteis
SOS Emergência: 112
SOS Floresta: 117
Informação anti-venenos: 217 950 143
GNR de Vila de Rei: 274 890 020
Bombeiros Voluntários de Vila de Rei: 274 890 030
Centro de Saúde de Vila de Rei: 274 890 190
Junta de Freguesia de Vila de Rei: 274 898 457
Câmara Municipal de Vila de Rei: 274 890 010
Promotores

FOTOGARCIA

ROTA DAS
CONHEIRAS

