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Local do 5iio Paulito e
Calfado de Alpajares

Ribeira do Mosteiro
(Inverno)
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APJendoeiras floridas

Quartzitos

PormelJor de arquitectura

popltlar

Na zona sui do Parque Natural do Douro Internacional localiza-se a
Ribeira do Mosteiro que por entre rneandros rochosos, escavou urn vale
profundo com vertiginosas escarpas e precipicios, um verdadeiro. exlibris em terrnos paisagisticos e geol6gicos. A visita a este local pode ser
efectuada por carninhos e trilhos antigos norneadarnente atraves da
lendaria Cal9ada de Alpajares, ou cal9ada do Diabo, que se encontra
classificada (lIP, Decreto n° 129/77 de 29/9).

DESCRI<;:AO DO PERCURS

o percurso corresponde a um circuito pedonal que se inicia na foz da
Ribeira do Mosteiro, na esrrada do Candedo, seguindo para norte por
carninho vicinal, atravessando a ribeira nurn pontao e continuando por
carninho de pe posto ate a Cal9ada de Alpajares, subindo esta ate ao
castro de Sao Pauliro e continuando por caminho vicinal ate ao Piciio de
Ana, dai descendo a ribeira atraves de cal9ada antiga e atravessando-a
peia pequena ponte ai existente. Continuando entao peia cal9ada ate ao
local de Alrninhas e seguindo para sui pela pequena estrada municipal ate
ao ponto iniciaL Podern ainda ser acrescentados 2 itinerarios alternativos,
perrnitindo efectuar urn percurso mais longo a partir da aldeia de
Poiares, descenclo a Cal9ada de Alpajares e seguindo ate Barca de Alva.

Apesar de nao haver outros percursos sinalizados nesta reglao, recornenda-se a visita ao centro hist6rico da vila de Freixo de Espada a
Cinta, e aos diversos rniradouros existentes neste conceiho (penedo
Durao-Poiares, Colado-Mazouco, Carrascalinho-Fornos
e CruzinhaLagoa9a). Merece ainda referencia a possibilidade de percorrer a pe a
ferrovia; agora suspensa, entre a Esta9ao de Barca de Alva e a Esta9ao
do Pocinho. Para obter mais inforrna9ao contacte as delega90es do
Parque Natural do Douro Internacional.
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E nas margens escarpadas da Ribeira do Mosteiro e seu afluente
Ribeira do Brita que melhor se podem observar as Iitologias e
estruturas da forma~ao geologica dos Quartzitos do Ordovicico.
Esta forma~ao e constituida por urn empilhamento de bancadas
quartziticas

de espessura

decimetrica

a tnetrica,

con1

intercaladas

xistos de cor cinza escura. As espectaculares dobras observadas
nesta regiao fazem parte de uma estrutura de grande escala,
conhecida em termos geologicos por Sindinal de Poiares. No
inicio do percurso assinala-se 0 deposito de aluviao da Ribeira do
Mosteiro, com calhaus de xisto em forma de charuto. No talude do
caminho para norte, ocorrem depositos de vertente, formados por
calhaus de xisto e de quartzito envoltos em matriz argilosa. Nas
proximidades da Quinta do Lameirao, a Iitologia muda radicalmente, passando a xistos Estrados do Complexo Xisto-Grauva, quico (Cambrico). Subindo 0 bem preservado caminho medieval
da Cal~ada de Alpajares ate ao antigo castro, observam-se as
alternancias de xistos e quartzito e novas estruturas dobradas nas
escarpas das ribeiras. Prosseguindo 0 caminho ate ao Piciio de Ana,
atravessa-se uma Iitologia monotona de xistos de cor cinzenta e
acastanhada, com algumas intercala~oes ferruginosas. No caminho
ate a ponte e ate ao local de Alminhas, sao bem visiveis xistos de
aspecto acetin ado e cor cinza escura alternando com os quartzitos
de aspecto compacto e cor branca acinzentada. Observando em
pormenor a rocha quartzitica, e possive! identificar os pequenos

Monte do castro deSJo
l'aulito (palares)

Em termos faunisticos destaca-se a presen~a de aves de grande
porte como 0 Abutre do Egipto OUBritango, 0 Grifo, a Aguia-real
e

0

Bufa-real,

enquanto

que na ribeira

nao

e

raro observar-se

0

1'vielro-de-agua,a Lavadeira e 0 Guarda-rios. No meio subaquatico
destaca-se a existencia da Boga, do Barbo e do Escalo, e talvez por
essa razao a Lontra ainda frequenta estas aguas limpidas.

Diz a lenda que " ...em tempos antigos era tudo por estes sitios
barrancos e precipicios medonhos, urn dado cavaleiro vindo dos
lados de Barca de Alva em noite de tempestade, chegou it margcm
da Ribeira do Mosteiro que ia de mar a monte. Dada a necessidade
imperiosa de atravessar 0 esbravejante curso de agua suspirou aflito: Valha-me Deus OU0 Diabo. Foi Satanas que apareceu aO chamamento e disse: Se me deres a tua alma, antes que cante 0 gala
pre to, te darei uma ponte e uma estrada para que possas seguir a
tua vjagem sem 0 minimo perigo. 0 Cavaleiro aceitou e 0 infernal
pedreiro e seus acolitos atarefaram-se na arrojada constru~ao de
urn cal~ada entre os fraguedos intrataveis, distribuindo 18 elegantes
lancetes com lajes solidas de quartzito, ao som de estridentes cantares de Bruxas que no terreiro se reuniram para festejar a conquista de mais uma alma. Eis que canta 0 galo tres vezes quando apenas faltava calocar as duas {,Itimas pedras da ponte. Liberto do seu
compromisso,

0

viajante

prosseguiu

a sua jornada

e

0

Diabo

enrai-

vecido, desapareceu com os seus ajudantes atraves de uma bocarra
que no momento se abriu entre os penhascas."
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Junta de Castilla Leon - Parque Natural de

Arribes del Duero
Salamanca
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AtJletldoeiras floridas

oJndo

proprio:

A partir de Lisboa-Al,
~·~;3·f~~~~
EN 220, EN 221

Amelldoal
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Transporte

da alllomioeira

Telefone:00 34923296026
Fax:0034 923 29 60 41
IP3, IPS, EN 102,

A partir do Porto - EN 213, EN 215, IP2,
EN 220, EN 221
Transporte Publico:
Cornboios (www:cp.pt)
Pocinho (Linha do DoutO)
60 Km (Freixo de Espada it Cinta)
Guarda (Linha da Beita Alta)
54 Km (Figueira de Castelo Rodrigo)
Vilar Formoso (Linha da Beira Alta)
34 Km (Figueira de Castelo Rodrigo)
Autocarros:
}oalto (www.rede-futura.pt/joalto)
(217959099): Autocarros diarios de Lisboa
(Gare do Oriente) para Mogadouro
(279342278), para Figueira de Castelo
Rodrigo (271312168), com passagem na
Guarda (271221515).
Lopes (271312112): Autocarros diarios
entre Pocinho e Barca de Alva.

'<"

Loral/jos da Barca de Alva

Zamora

Telefone:00 34 980 559600
Fax:00 34 980 52 69 91

Santos (279652188): Autocarros diarios
de Lisboa (Gare do Oriente - 218956890) e
Porro (Campo 24 de Agosto - 225104915)
para Freixo de Espada it Cinta. Autocarros
diarios entre esta localidade e Bragan~a
(273326552), Mirandela (278265471),
Celorico da Beira (271741241) e Pocinho.
Circuitos diarios entre as aldeias do
concelho de Freixo de Espada it Cinta.

Guarda Nacional Republicana
(posto de Freixo de Espada it Cinta)
Telefone:279653323

:<
Rosa-albardeira

- Nao realize percursos pedestres sozinho
- Use roupa e caJ~ado confortavel
- Nos periodos mais frios e chuvosos, use roupa quente e impermeii.veJ
- Leve sempre agua e alimentos para percursos mais longos
- Nao se aproxime dos precipicios
- Utilize apenas os caminhos publicos, preferencialmente os sioatizados

- Evite 0 ruido e a perturba~ao da fauna, pois, para alem de ser prejuclicial
para algumas especies, dificulta a sua observa~ao (a aproxima~ao a ninhos
e proibida)
- Ajude-nos a manter 0 parque timpo, leve 0 lixo consigo ate ao contentor
mais proximo
-0 fogo pode ser muito perigoso, por favor nao fa~a lume e tenha
cuidado com as beatas dos cigarros
Sede:
Rua de Santa Marinha, 4,
5200 MOGADOURO
Tel.: (351) 279 340030
Fax: (351) 279 341 596
pndi@icn.pt

Largo do Outeiro
5180 FREIXO DE ESPADAA. CINTA
Tel.: (351) 279 658 130
Fax: (351) 279 658 130

Delegalj'oes:
Rua do Convento.
Palacio da Justi~a
5370 MIRANDADO DOURO
Tel.: (351) 273 431457
Fax: (351) 273 431457

Rua Artur Costa, N° 6 - 1
6440 FIGUEIRA DE CASTELORODRIGO
Tel.: (351) 271313382
Fax: (351):m 313382
0

Edifio: Parque Natural do Douro Internacional
Responsd1leis pela Edifiio: Antonio Monteiro, Ana Berliner
Textos geologia: Alves M., Dias G., Brilha J., Pereira D. (DGf-Universidade do Minho);
Ferreira N., Castro P (Instituto Geologico eMineito)
FotograJias: Ana Berliner (AB),Antonio Jorge Banos (AJB),Anronio Monreiro (AM)
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Intermezzo

Localizas;ao
Local: Ribeira do Mosteiro/Candedo
Freguesia de Poiares
ConceJho de Freixo de Espada it Cinta
Tras-os-Montesl Alto DOl1ro
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