FICHA TÉCNICA

PR 1
MGL

Quintela de Azurara

Rio Dão

Partida e Chegada: Capela da Nossa Senhora da Esperança
Tipo de percurso: Ambiental, Cultural, Desportivo e Paisagístico

MANGUALDE

Extensão: 15, 8 Km

Trilhos

Mudança de Direção

Duração: 4H
Nível de Dificuldade: Médio

de

Desníveis: 240 m
Época aconselhada: Todo o Ano.

Rio Mondego

Para a esquerda

Para a direita

Caminho errado

Caminho certo

Ludares

CUIDADOS ESPECIAIS

- Cuidado com o gado. Embora manso não gosta da aproximação de
estranhos às suas crias;
- Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz do local;
- Observar a fauna à distância preferencialmente com binóculos;
- Não danificar a flora;
- Não abandonar o lixo, levando-o até um local onde haja um serviço
de recolha;
- Fechar as cancelas e portelos:
- Respeitar a propriedade privada;

ESPANHA

ATLÂNTICO

e normas de Conduta
- Seguir somente pelos trilhos sinalizados;

Entidade Promotora:

CONTACTOS ÚTEIS
Câmara Municipal:

Apoio:

OCEANO

- Não fazer lume;
- Não colher amostras de plantas ou rochas;
- Ser afável com os habitantes locais, esclarecendo quanto à atividade
em curso e às marcas do PR;

232 619 880

Junta de Freguesia de Quintela de Azurara:

232 613 615

Centro de Saúde de Mangualde:
Posto de Turismo:

232 619 480
232 613 980

GNR:

232 622 258

Bombeiros:

232 619 610

Praça de Táxis:

232 623 333

Percurso pedestre registado
e homologado pela:

TURISMO RURAL

Casa de Quintela:
Emergência:
S.O.S.:
SOS Floresta:

232 622 936

112
117

Para mais informações contactar o Posto de Turismo de Mangualde.
www.cmmangualde.pt

Divisão de Informação Geográfica e Planeamento Urbano

Paisagem e Ambiente:
Este percurso permite-nos estar em contacto com áreas florestais, em
que as espécies predominantes nestes espaços são o Pinheiro Bravo, o
Carvalho, a Mimosa, o Eucalipto, oferecendo-nos sombra durante a
nossa caminhada.
Também durante o percurso podemos encontrar várias espécies de
animais, como por exemplo, corvos, melros, milhafres e pintassilgos a
sobrevoar a bela paisagem que nos proporciona momentos de prazer
e descontração.

N

LL ee gg eennddaa

Percurso Pedestre
Desvio
Partida / Chegada

Quintela de Azurara

Limite do Concelho
Estrada Asfaltada
Caminhos
Linha de Água
Povoação

Casa Isolada

Igreja / Capela

Ruínas

Descrição do Percurso:

Ponte

Alminhas
Abrigo do Pastor
Janela Manuelina

Sepulturas Antropomórficas

Indústria
Campo de Futebol
Cemitério
Pinheiro Bravo
Pinheiro Manso

REPRODUÇÃO
INTERDITA

Caracterização de Quintela:
Com a evolução dos tempos e a abertura de novas vias de comunicação,
muitos caminhos que serviram de ligação entre povos durante largos
séculos, perderam a importância que haviam tido até então.
O antigo caminho real que fazia a ligação entre Viseu e a Guarda, os
caminhos públicos que ligavam Quintela às povoações vizinhas,
inclusive ao Concelho de Penalva do Castelo, esperam ser novamente
percorridos por aqueles que desfrutam o gosto pelo património e pela
natureza.
Num percurso circular que decorre entre o rio e a ribeira de Ludares, o
pedestrianista poderá usufruir do melhor que a natureza tem para
oferecer. Várias serão as travessias da ribeira de Ludares, o cheiro das
mimosas no período primaveril, as giestas, o pinheiro bravo, o
eucalipto, o carvalho, a oliveira e os silvados onde aqui e ali poderemos
colher a amora brava.
Além do património natural, também o património construído assume
relevância neste percurso. A Capela de Nossa Senhora da Esperança, as
poldras sobre a Ribeira de Ludares, as alminhas, as sepulturas
antropomórficas, o abrigo do pastor, a Casa de Quintela, a Igreja Matriz
de São João Baptista e a janela manuelina de Canelas enriquecerão
culturalmente quem decidiu efetuar este percurso.

A freguesia de Quintela de Azurara é uma das povoações mais antigas
do Concelho de Mangualde. Os vestígios históricos remontam ao
período romano, como testemunham as três aras ali encontradas
(duas votivas e uma funerária), os vários pesos de tear e os inúmeros
fragmentos cerâmicos de construção e de uso doméstico.
Várias são as sepulturas antropomórficas que encontramos dispersas
por toda freguesia, isoladas ou em conjunto, que atestam um
povoamento na Idade Média, que deverá ter permanecido desde o
período romano.
A Paróquia de Quintela já é referenciada nas Inquirições de 1258.
Esta povoação tem uma área de 9,85 Km² e de acordo com os Censos
do ano 2001, tem uma população residente de 580 habitantes.
Existe nesta freguesia um solar (Casa de Quintela) classificado como
Imóvel de Interesse Público, que funciona como Turismo em Espaço
Rural, na vertente de Turismo de Habitação.
Os Trilhos de Ludares, constituem uma homenagem aos nossos
antepassados, que ao longo dos séculos nos têm legado um
importante espólio material e imaterial que importa preservar e
divulgar.

O percurso pedestre “Trilho de Ludares” inicia-se na Capela de Nossa
Senhora da Esperança, na freguesia de Quintela de Azurara. Seguindo
pelo “Caminho Largo”, desce a Serra e depois de atravessar a Ribeira
de Ludares chega à antiga povoação dos Moinhos do Coval.
Daí, o percurso segue em direção à Quinta do Cavaleiro, atravessa
novamente a Ribeira de Ludares, passa junto à Quinta dos Linhares até
chegar à Quinta do Carril, onde poderá ver uma sepultura
antropomórfica.
Caminha agora para o centro da aldeia até chegar à antiga ponte de
Quintela.
Aqui poderá parar para descansar e adquirir novas energias.
Atravessa a Estrada Municipal 615 e segue na direção do sítio dos
Freixos (como aqui é conhecido), onde atravessa um pontão,
verdadeira obra-prima da arquitetura popular.
O trilho segue para Norte em direção ao Campo de Futebol (onde não
se chega) e depois para Este a caminho dos Vilares.
Anda na direção da Quinta da Tapada e do limite do Concelho de
Mangualde, onde encontra um abrigo de pastor e uma alminha mais
adiante.
Passa no local denominado Safail e ruma até à povoação de Quintela
de Azurara. Observa aí a imponente Casa de Quintela, mais adiante a
Igreja Matriz de São João Baptista e prossegue na direção de Canelas.
Nesta pequena povoação fará um ligeiro desvio para poder observar
uma janela manuelina.
Retomado o caminho anterior, sobe a serra na direção do antigo
alambique da freguesia e por entre vinhas e pomares segue até
encontrar a estrada que o levará até à capela de Nossa Senhora da
Esperança onde iniciou a sua caminhada.

