Description

Lapa da Moura

emerge na paisagem, por ter
perdido o tumulus que a
rodeava e escondia. Será dos
maiores monumentos
funerários megalíticos da
Serra Amarela. Tomando de
novo o caminho alcançará em
pouco tempo o desvio de
acesso às gravuras da Chã de
Cabanos. Aqui, neste
afloramento granítico,
encontrará um núcleo de
gravuras onde prevalecem as
fossetes e os motivos
cruciformes que revelam uma
longa ocupação desde a préhistória às épocas
possivelmente medievais. Siga
pela estrada florestal até
chegar a um bosque, associado
a alguns socalcos abandonados
e a muros de pedra solta em
ruínas, que em tempos foram

viveiros florestais. É a altura
ideal para uma pausa de
descanso e observação. Repare
no bosque onde predominam o
carvalho alvarinho, o
castanheiro, o vidoeiro e o
pinheiro bravo. Retome o
percurso até à Chã da
Escusalha. Aqui encontrará um
grupo de antas tendo uma sido
reaproveitada como abrigo de
pastores. No extremo oposto
da chã, tome um caminho de
pé posto até à Ribeira da
Abelheira. Continue, agora pela
margem direita da ribeira,
seguindo o trilho de pé posto
encontrará exemplares de
património da Idade Moderna:
ruínas de moinhos, uma silha
(construção circular em pedra
para protecção das colmeias),
os primeiros muros e tanques
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The path starts in the
village of Mosteirô, in the
parish of Britelo, going through
Serra Amarela and having
Megalithism and rupestrian art
as its theme. Go through Rua do
Portal and follow the side roads.
Leave the village and walk to the
farming fields in the area. The
farmed landscape opens up
progressively to give way to the

Pegada de Lobo

O percurso que tem
início na povoação de
Mosteirô na freguesia de
Britelo, desenvolve-se na
Serra Amarela tendo por
tema o megalitismo e a arte
rupestre. Tome a Rua do
Portal e através de caminhos
vicinais saia da aldeia
dirigindo-se aos campos
agrícolas do lugar.
Progressivamente, a
paisagem cultivada dá lugar à
floresta e aos planaltos da
Amarela. Pouco depois,
chegará ao Vale da Coelheira
onde poderá observar um
conjunto de monumentos
megalíticos. Atravesse o vale
e siga o caminho carreteiro
até à linha de água. Passe a
linha de água e suba até à
portela em frente; passado
estes, estaremos na Chã de
Cabanos, um outro núcleo
megalítico desta Necrópole de
Britelo. Deste conjunto de
monumentos destaca-se a
Lapa da Moura, uma anta que

forest and the plateaus of Serra
Amarela. Shortly after, you will
arrive to the Coalheira valley,
where you can observe a set of
megalithic monuments. Cross
the valley and follow the ox cart
trail up to the waterline. Cross
the waterline and climb up to
the gap in front. After passing
this area, you will be in Chã de
Cabanos, another megalithic
centre of the necropolis of
Britelo. From this set of
monuments, the Lapa da Moura
stands out, a dolmen that
emerges in the landscape for
having lost the tumulus that

Gravuras rupestres

de água dos campos de cultivo
alcançando a Lameirada, e
posteriormente a poça de rega
de Mosteirô já perto do final
deste percurso que terminará
no centro do lugar.

Descrição do Percurso

surrounded and hid it. This may be one of the major megalithic
funeral monuments of Serra Amarela. Returning to the path, you
will shortly reach the detour that gives access to the engravings
of Chã de Cabanos. Here, in this granite outcrop, you will find a
set of engravings with representations, cup marks and cruciform
motifs that reveal a long occupation since prehistory until
possibly medieval times. Follow the forest road until you reach a
grove, where you can find some abandoned stone terraces and
loose stone walls in ruins, which, in times, were forest
plantations. This is the perfect time to stop for a break and take
a look around. Notice that, in the grove, the European oak, the
chestnut tree, the birch and the maritime pine prevail. Return to
the path up to Chã da Escusalha. Here you will find a group of
dolmens; one of them was used as a shepherd’s shelter. On the
opposite end of the plateau, take the tight and twisty path up to
Ribeira da Abelheira. Continue, now on the right bank of the
stream, following the tight and twisty track, where you will find
examples of Modern Age heritage: ruins of water mills, a stone
beehive (round stone construction to protect the hives), the first
walls and water tanks of the fields reaching the swamp, and,
afterwards, the irrigation pool of Mosteirô almost at the end of
this path, which will end in the centre of the village.

Carreteiro

Ficha Técnica
Nome do Percurso/Name
Trilho do Megalitismo de Britelo
Localização / Location
Mosteirô, Britelo - Ponte da Barca
Tipo /Classification
Pequena Rota/Small Route
Âmbito do Percurso/Type
Histórico-Paisagístico
/ History - Landscape
Ponto de Partida/Start Point
Mosteirô
Cota Máxima Atingida/
Maximum Height attained
Chã da Escusalha: 501 metros
Entidade Promotora/
Promoter
Município de Ponte da Barca
ICNF

Regulamento/
Regulations
i Não saia do percurso marcado e

Pte da Barca

Ponto de Início/Start Point
GPS: 41°50'56.04"N/8°15'48.94"W

Duração/
Duration

Desnível
subida/
Drop
ascent

Desnível
Descida/
Drop
descent

2h30m

292m

292m

Distância
Horizontal/
Horizontal
Distance

6,8 km

Tipo
Itinerário/
Type

Severidade
Meio/
Severity
Environment

Circular

1

Orientação/
Orientation

Dificuldade
Progressão/
Difficulty
Progression

Esforço
Físico/
Effort
Physical

2

2

1

Marcação do Percurso Pedestre/Sign-posting
Direção Correta
Right way
Direção Errada
Wrong way

Direção Esquerda
Turn Left

Direção Direita
Turn Right

sinalizado. Preste atenção às
marcações./Do not stray from
the marked and sign-posted
trail. Pay attention to trail
markers.
i Evite fazer ruídos e barulhos./Do
not make loud noises.
i Respeite a propriedade privada.
Feche portões e
cancelas./Respect private
property. Close all gates behind
you.
i Não abandone o lixo, leve-o até
ao respectivo local de
recolha./Do not leave litter,
deposit it in the respective refuse
collections points.
i Deixe a Natureza intacta. Não
recolha plantas, animais ou
rochas./Leave nature intact. Do
not remove plants, animals or
rocks.
i Faça fogo apenas nos locais
destinados para o efeito./Only
light fires in locations specifically
designated for this purpose.
i Evite andar sozinho na
montanha. Leve água
consigo./Avoid walking alone in
the mountains. Take water with
you.
i Guarde o máximo cuidado nos
dias de nevoeiro e de neve./Take
special care in fog and snow.

CONTACTOS ÚTEIS
Câmara Municipal
258 480 180
Loja Interativa de Turismo
258 455 246
SOS
112

Trilho do
Megalitismo
de Britelo
Ponte da Barca

