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6.2km

450m

+/- 4h
O Trilho do Pão e do Azeite parte do Largo da Festa, centro da
Aldeia de Fafião e em direcção à Eira Galega.

Visitação Obrigatória à Eira Galega, área onde era realizada a
Malhada pelos menos abastados da aldeia.

Visita ao Fojo do Lobo com maior estado de preservação da
Península Ibérica, o trilho vai sendo fácil pelo interior da Aldeia.

Passagem por uma das duas estátuas em honra do Lobo
Ibérico, esta chamada de Lobo do Além. 

Trecho de Alcatrão deixado para trás para virar abruptamente
em direcção a pequeno Bosque. Descida Técnica à frente.

Pequeno desvio do trilho habitual para poder contemplar o
Poço da Cancela, uma das mais belas cascatas da aldeia.

Caminhada desde o ponto 08 até aqui por estrada em alcatrão,
chegada à Ponte da Pigarreira e Lagoas do Fafião.

Área onde o rio Conho se funde com o Fafião, entrada para o
trilho de Pastoreio antigo mariolado.

Passagem sobre o Rio Conho, interdita normalmente na estação
das chuvas, opção seguir para a direita no Ponto 10.

As Agueiras "Zagueiras", zona onde o Conho é atravessado em
enormes passagens de água vinda de vários rios.

Zona mais complexa do primeiro trecho de Trilho, subida com
três sectores bem complexos, conhecido como Trilho da Levada.

Readaptação do trilho oficial para abraçar através desta manga
um dos ex-libris da Aldeia, o Miradouro de Fafião. 

Miradouro de Fafião, construído pela população comunitária da
Aldeia é um dos mais cobiçados miradouros do País.

Saída de escapatória para a aldeia, metade do trilho finalizado, a
seguinte rota será mais complexa e com menos água.

www.
Vezeira.pt
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Paragem sobre o lagar do Azeite Comunitário, chamado de
Lagar da Cancela, Moinho com o mesmo nome por baixo.

Passagem do Rio Fafião, apenas disponível entre Abril e
Novembro. Restantes meses no ponto 05 seguir pela estrada.

Uma das melhores vistas deste trilho, sobe a Fecha do Quelhão,
uma cascata com mais de 40m apreciável em todas as estações.

Após a entrada no estradão vista fabulosa sobe o Rio Fafião e
sobe o Fojo dos Lobos da Aldeia. Miradouro Natural.

Ponte cimentada, passagem do gado da Vezeira. Vista para as
paredes graníticas da Laja da Figueira.

Desvio no trilho para aceder ao Poço Verde, uma das lagoas
mais cobiçadas no Parque Nacional da Peneda Gerês.

Parte 1

Moderado
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8.3km

800m

+/- 4h

Moderado

Após o Miradouro, altura de regressar ao trilho oficial e preparar
a árdua subida, Carvalho das Lavradas aparece pela frente.

Zona de imensas águas, levadas escavadas servem de apoio à
aldeia. Desvio a partir deste ponto para trilho mariolado.

Para não ser tão duro é possível seguir pelo estradão e entrar
nesta área para o trilho mariolado da Vezeira das Cabras.

Início de uma das secções mais árduas da subida à Roca do
Touro, com vistas privilegiadas sobe o Rio Cávado. 

Final da Subida, vista sobe um dos cercados das Cabras da
Vezeira, e desvio para a subida à Roca do Touro.

Descida até um local denominado Chá das Fontelas, pode abrir
a cerca e procurar um local de merendas. 

Penedo do Salto, enorme granito natural muito famoso em
Fafião, descida em estradão até retomar escapatória.

Entrada em Escapatória para visitar o Penedo Pinto, Área pode
ter muito arvoredo, se estiver inacessível retome ponto 33.

Penedo Pinto, uma rocha natural que forma uma pequena cave
com passagem de água nas épocas de chuva. 

Silha do Urso, local onde se colocavam as colmeias ou cortiços
da aldeia para que o urso não as devorasse, 

Passagem por Ribeiro com belas cascatas, zona perigosa, evitar
sair das indicações do Trilho.

Entrada na "Beiga", zona de cultivo da maioria das famílias da
aldeia. 

Entrada na área de visitação do interior da Aldeia, parte fácil do
trilho.

Passagem na Capela de São Tiago na Aldeia, chegada ao
Ecomuseu, aconselhamos a visitar a Fonte de São Tiago que fica
por trás da Capela.

www.
Vezeira.pt
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Roca do Touro, aconselhamos apenas a caminheiro experientes,
vistas sobre a Aldeia, um dos melhores locais de visualização.

21

Poia das Cabras de Fafião, um dos dois cercados construídos
para guardar a rés(cabras) nas épocas quentes.

33

34

Inicio de Descida até Cruz de Ceidoiro, trilho mariolado e
marcado mas complexo, miradouros perigosos, exige cuidado.

Intercepção entre trilho e estrada alcatroada, passagem para a
Cruz do Ceidoiro. regresso a estradão.

35

36

Lajões, local fabuloso para um óptimo final de tarde, miradouro
natural com vistas sobre o Rio Cávado e sobre a Aldeia. 

Descida perigosa, não aconselhável em épocas de chuva, pode
aproveitar o desvio identificado no mapa pelos estradões.

Parte 2
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   O PR01 de Montalegre é um trilho que absorve daqueles que o
percorrem várias sensações, uma das mais interessantes é que
parte dele pode ser feito com a família, e a outra parte com
caminheiros mais experientes. Por isso dividimos o trilho neste
manual em duas secções bem distintas. 
   O trilho original não contempla as alterações neste trecho, que
visam também uma visitação ao Miradouro de Fafião, bem
como todas as advertências úteis a uma excelente caminhada.
   O trilho pertence à Concelhia de Montalegre e foi desenhado
pela Associação Vezeira de Fafião em conjunto com o Conselho
Directivo de Baldios de Fafião em 2018. Embora possa ser
realizado em ambos os sentidos por se tratar de um trilho
circular, ou melhor, em forma de 8 se tivermos em conta o
acesso à aldeia através de um corte aos seus 6 quilómetros,
aconselhamos a que o faça no sentido do ponteiro do relógio. 
   É um trilho desenhado para que percorra não apenas áreas
naturais de excepcional beleza, mas para que possa contemplar
os locais histórico-culturais da aldeia de Fafião. 

Breve Introdução

Pão e do Azeite
O Trilho do 11

Advertências Sérias
   Este percurso tem alguns defeitos para alguns dos seus
utilizadores, em certas partes do seu percurso só são acessíveis
durante a época em que os rios Fafião e Conho correm com
pouca água, no mapa consultem as indicações de escapatórias
assinaladas com setas a amarelo para melhor usufruto destes
locais no Inverno. Há também áreas onde o mato cresce
abundantemente, onde é necessário por vezes circundar de
forma audaz. 
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   Deixamos aqui uma lista de cuidados a ter quando efectua o
Trilho do Pão e do Azeite:

Normas de Conduta

Não se desvie do Trilho. (Poderá Perder-se)
Cuidado com o Gado Caprino. (Evite colocar-se no
meio do caminho, podem dispersar)
Evitar barulhos desnecessários. (percorra o
parque sem barulhos ou atitudes que perturbem
a paz do local)
Observar a Fauna à Distância ou com o menor
impacto possível. 
Não danificar a Flora.
Não deixar lixo para trás, seja civilizado, 
Fechar as Cancelas e Portelos.
Não Acampar ou fazer Lume.
Respeite e seja afável com os habitantes.
Use botas de Montanha, mesmo na época alta.
Tenha em atenção as áreas vermelhas, e os
atalhos, observe bem, e analise a época. 
Faça uso dos contactos que lhe fornecemos em
caso de uma emergência.
Faça uso de aplicações de GPS para não se
perder.

4019
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    Os primeiros 6 quilómetros do trilho procuram potencializar ao
visitante uma mistura entre natureza e tradições. Da visita ao Fojo do
Lobo, passando pela Eira da Galega, ao tradicional e comunitário Lagar
e respectivo Moinho da Cancela. Oferece a visão natural para um dos
mais vastos Sobreirais a norte de Portugal, uma passagem de mais de 1
quilómetro sobe um dos vales mais afunilados do parque onde se
fundem centenas de árvores e arbustos autóctones sempre banhados
pelas imensas águas do Conho e de dezenas dos seus ribeiros e
afluentes. As vistas são magistrais para a Fecha do Quelhão, uma
cascata com cerca de 40 metros de altura bem visível no Inverno,
Outono e Primavera. Há ainda duas lagoas com referidos desvios que
fazem as delicias dos aficionados pela água, o Poço Verde, talvez o mais
mediático e o discreto Poço da Cancela. Este trilho termina no nosso
Miradouro onde terá uma vista 360º sobre tudo o que viu e passou.
Quando visitar o Poço Verde, lembre-se que o desgaste em mergulhos
será o sofrimento em três subidas acentuadas em área de trilho que
exigirá reflexos e pulmão, a este trecho final chamamos o trilho da
levada.

Secção 1 do Trilho
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Secção 2 do Trilho
   Propositadamente colocamos uma escapatória no final dos primeiros
6 quilómetros, se achava que até aqui era duro, aqui o trilho passa de
fácil para moderado e leva-o até à montanha mais próxima da aldeia, a
Roca do Touro, nesta segunda parte lidará com alguma falta de água
nas zonas em que mais necessita, portanto vá apetrechado, faça uso do
final da primeira secção do trilho para encher de água no nosso Parque
de Merendas dos Areeiros. Após a subida e as vistas fabulosas sobre o
Cávado à uma descida muito complexa depois de deixado para trás o
Penedo Pinto, cheio de miradouros naturais e perigosos que terminam
na chegada à estrada. Após a estrada entra novamente numa descida
alucinante aconselhável apenas a caminheiros altamente experientes
nas épocas das Chuvas. A pausa vem apenas ai com uma visita aos
campos de cultivo e entrada na aldeia para visitar o Ecomuseu de
Barroso, Pólo de Fafião. Lembre-se de ser sempre afável com a nossa
comunidade, Fafião tem uma população altamente acolhedora.



GNR Montalegre - 276 510 300
Bombeiros V. Montalegre - 276 512 301
Bombeiros V. Salto - 253 659 444
Ecomuseu de Fafião - 276 009 140
Taxi Fafião - 925 454 500
Funcionário do Eco - 917 299 990

Contactos Úteis

Ficha Técnica
Partida e Chegada: Fafião
Âmbito: Tradicional, Cultural e Natural
Tipo de Percurso: PR (Pequena Rota)
Tipologia: Circular
Duração de Percurso: 8h
Grau de Dificuldade: Moderado
Desnível Positivo Subida: 800m
Desnível Negativo: 800m
Desnível Máximo: 776m
Desnível Mínimo: 317m
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