Ficha Técnica

PR 2
MGL

Rio Dão

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

Alcafache

MANGUALDE

Extensão: 6 Km

Rota

Mudança de Direção

Duração: 3H

das Águas

Nível de Dificuldade: Médio
Desníveis: 200 m
Época aconselhada: Todo o Ano.

Rio Mondego

Para a esquerda

Para a direita

Caminho errado

Caminho certo

Milenares

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:

ESPANHA

ATLÂNTICO

e normas de Conduta
- Seguir somente pelos trilhos sinalizados;

Entidade Promotora:

- Respeitar a propriedade privada;

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 Alcafache:

966 859 791

Centro de Saúde de Mangualde:

232 619 480

Posto de Turismo:

232 613 980

GNR:

232 622 258

Bombeiros:
Kit de 1ª Intervenção de Incêndios Florestais:
Praça de Táxis:

232 619 610
926 515 161
232 623 333

Percurso pedestre registado
e homologado pela:

Emergência:
S.O.S.:
112
SOS Floresta: 117
Para mais informações contactar o Posto de Turismo de Mangualde.
www.cmmangualde.pt
Divisão de Informação Geográfica e Planeamento Urbano

Paisagem e Ambiente:
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Este percurso permite-nos estar em contacto com vastas áreas florestais, em
que as espécies predominantes são o pinheiro bravo, o eucalipto, a oliveira e o
castanheiro, oferecendo-nos diversas áreas e sombras para descanso ao longo
da nossa caminhada.
Também durante o percurso podemos encontrar várias espécies animais,
como por exemplo, os pardais, os melros, os corvos e as corujas.
Os campos verdes no período primaverial, preenchidos com pastores
guardando as suas ovelhas, transformam a paisagem na mais bela tela natural
que poderemos desejar encontrar.
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Percurso Pedestre
Desvio
Partida / Chegada
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Estrada Asfaltada
Caminhos

Descrição do Percurso:

Linha de Água
Povoação

Casa Isolada

Igreja / Capela

Termas

Ponte

Alminhas
Cemitério
Pinheiro Bravo
Pinheiro Manso

REPRODUÇÃO
INTERDITA

Caracterização de Alcafache:
O antigo troço de calçada romana pode ser novamente
percorrido por aqueles que desfrutam o gosto pelo
património e pela natureza.
Num percurso circular que se inicia nas Termas de Alcafache,
passa por Casal Sandinho, Aldeia de Carvalho e Casal
Mendo, o pedestrianista poderá usufruir do melhor que a
Natureza tem para oferecer.
O património construído assume enorme relevância no percurso. As capelas
da Senhora de Fátima, de São Frutuoso, de Nossa Senhora da Piedade e de
Santa Cruz, o caminho romano, as alminhas, as picotas e os poços em
alvenaria, enriquecerão culturalmente quem decidir efetuar este percurso.
O património natural merece amplo destaque na freguesia de Alcafache. Do
leito do rio brotam águas sulfurosas, especialmente indicadas para o
tratamento de doenças reumáticas, músculo-esqueléticas, das vias
respiratórias e de pele.
Estudos revelam que a água possui uma idade superior a 14.000 anos. O
nome desta rota vai precisamente ao encontro dessa riqueza histórica.
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Iniciamos o percurso na Capela da Senhora de Fátima, nas Termas de
Alcafache, andamos 200 metros na direção de Tibaldinho, viramos à
direita e subimos até Casal Mendo.
Atravessamos o CM 1436, encontramos uma alminha do lado
esquerdo e seguimos na direção de Casal Sandinho.
Nesta povoação, encontramos a capela de Nossa Senhora da
Piedade, um chafariz e uma antiga picota.
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Subimos até à EM 595 viramos à direita e após 100 metros viramos
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novamente no mesmo sentido. Descemos agora pelo caminho
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romano na direção da Quinta da Marinha e de Aldeia de Carvalho.
À entrada de Aldeia de Carvalho encontramos a pequena capela de Santa Cruz onde
teremos de virar à direita e seguir entre hortas e campos de cultivo até Casal Mendo.
Por entre ruas estreitas iremos encontrar do outro lado da estrada principal a bela
capela de São Frutuoso.
Aí, viramos à direita e seguimos na direção de Tibaldinho até entroncarmos com o
caminho que nos trouxe da Termas de Alcafache, que voltamos a percorrer, em sentido
inverso durante 100 metros.
Vamos encontrar duas opções para regressar ao nosso local de partida: ou viramos à direita e
repetimos em sentido inverso o percurso com que iniciámos a nossa caminhada ou cortamos à
esquerda e optamos por descer pelo caminho antigo caminho romano. Esta última opção
permite-nos conhecer novos lugares.
Seguimos então à esquerda e descemos durante 1 Km até encontrarmos o casario que já faz parte
do núcleo habitacional das Termas de Alcafache. A capela da Senhora de Fátima, onde iniciámos a
nossa jornada, aparece-nos em frente.

