sinalética
FCMP

PR 4 Caminho do Xisto
AGN

PONTOS DE INTERESSE
Antigo moinho de água
Arquitetura e edificações
Capela de S. João de Alqueidão
Convento de Santo António
Fabrico tradicional de bucho
Igreja da Misericórdia
Igreja Matriz
Núcleo de Acer monspessulanum
Pelourinho
Ponte sobre o rio Alva
Rua Quinhentista

R

ÁREAS CLASSIFICADAS
Rede Natura 2000 - SIC - ZPE e ZEC

de Vila Cova de Alva

caminho certo

caminho errado

virar à esquerda

virar à direita

normas de conduta

ONDE COMER
_Barril de Alva:
Quinta do Urtigal: 235 728 298
_Côja:
A Prensa: 235 729 614
Lagar do Alva: 235 721 640
Steak-House: 962 668 068
Varandas do Alva: 235 721 432

Seguir apenas pelo trilho sinalizado; Evitar fazer ruídos desnecessários;
Observar a fauna sem perturbar; Não danificar a flora;
Não deixar lixo ou outros vestígios da sua passagem;
Não fazer lume; Não recolher amostras de plantas ou rochas;
Ser afável com as pessoas que encontre no local.

ONDE FICAR
_Cerdeira:
12 Meses Naturalmente: 968 068 676
Casa da Fonte de Santo António: 913 893 460
Quinta da Palmeira: 235 728 125
_Côja:
Casa da Fonte Nova: 912 535 456
Casa de Verão: 969 214 020
Parque de Campismo de Côja: 235 729 666
Pensão Vitocalis: 235 729 383
Pensão Flor do Alva: 235 721 152
Vivenda "A Nossa Coroa": 936 116 519

contactos úteis
SOS Emergência: 112
SOS Floresta: 117
Informação Anti-Venenos: 808 250 143
G.N.R.: 235 200 520
Bombeiros Voluntários de Coja: 235 721 122
Centro de Saúde: 235 200 100
Promotor do Percurso

ARTESANATO
Armindo Pinto: 968 433 210 -miniaturas em madeira
Hugo Lopes - cestaria
Jorge Costa: 917 866 245 - colheres de pau
José Pinheiro: 914 096 669 - casinhas de xisto
GASTRONOMIA
“Bucho Típico – Transformação de Carnes, Lda”: 235 728 993
"Donanna Licores": 965 763 591
"Doces da Santa": 235 729 505
Queijo "Quinta do Raro": 235 721 881

Câmara Municipal Arganil: 235 200 150
União de Freguesias de Vila Cova de Alva e Anceriz: 235 729 845
ADXTUR - Rede Aldeias do Xisto: 275 647 700; 960 101 873

www.aldeiasdoxisto.pt

_promotores

_percurso pedestre em fase de registo e homologação pela

Igreja da Misericórdia

Aldeia do Xisto da Vila Cova de Alva

_apoio

distância

PR 4
AGN

duração

8,5Km

tipo de percurso

2h00min

desnível acumulado

365 m

424 m

circular

Aldeias do Xisto
de Vila Cova de Alva

altitude máx/min

subida

195 m

história

Digueifel

Caminho do Xisto de Vila Cova de Alva

À resplandecente e límpida água do rio Alva junta-se a luxuriante vegetação e os
montes que resguardam a vila, convidando a um passeio por entre a apreciável
frescura envolvente. Caminhar pelas margens do rio é descobrir recantos de rara
beleza e impressionante serenidade. Vila Cova de Alva é uma das aldeias mais
emblemáticas do concelho e a Aldeia do Xisto que possui a maior moldura
monumental, muito graças à Igreja Paroquial, edificada em 1712 e implantada no
local de um templo anterior, bem como às Igrejas Matriz e da Misericórdia e
também à do Convento de Santo António. Este é hoje propriedade particular,
sendo apenas visitável a Igreja. É um dos mais importantes exemplos do património da região, datando de 1713 o início da construção. Destaca-se ainda o Pelourinho, do século XVI, em estilo Manuelino, bom como a granítica Ponte do século
XVIII, as Capelas de São João do Alqueidão e o Fontanário de São Sebastião.

_Sentido aconselhado: contrário ao dos ponteiros do relógio
O percurso tem início no interior de Vila Cova de Alva, percorrendo algumas
das antigas ruas cheias de pormenores arquitectónicos com muitos séculos e
seguindo em direção à ponte românica sobre o rio Alva. O trilho acompanha
então a margem do rio Alva e a escarpa onde se encontra Vila Cova de Alva,
sendo possível desfrutar da exuberante vegetação autóctone que neste local
assume raras formas, até à zona agrícola mais aplanada. Aqui encontram-se
alguns edifícios agrícolas, como um antigo moinho de água. Na zona de “Da
Tão” o percurso sobe longitudinalmente através de um trilho em área
florestal, efetuando uma incursão por caminhos em pinhal e matagal
mediterrânico. Inicia-se aqui a subida à zona alta da freguesia, primeiro por
caminhos agrícolas e depois por um trilho numa encosta com a vegetação
autóctone mais bem preservada e exuberante da região. Através de uma
escadas em socalcos de xisto chega-se à zona das nascentes de Vila Cova de
Alva, onde se tem uma panorâmica sobre a aldeia e o vale do Alva. Na zona
alta do percurso é possível ainda visitar a capela de S. João de Alqueidão. A
partir desta zona o percurso inicia a fase descendente, por caminhos agrícolas
e florestais, sendo possível descobrir hábitos e tradições das gentes da
margem do rio Alva, regressando ao interior da aldeia.

Porto

Coimbra

Lisboa

5
7

6

4
3

2
8
1

10

Vila Cova
de Alva

Pontos de interesse e a distância ao ponto de partida
1 _ Pelourinho/Igreja da Misericórdia _ 0m

9

2 _ Arquitetura e edificações _ 205m
3 _ Rua Quinhentista _ 295m
4 _ Igreja Matriz _ 400m

MAPAS: Carta 1/25.000 do I. G. do Exército, n.º 232 e 233

5 _ Ponte sobre o rio Alva _ 535m

0

500 m

6 _ Fabrico tradicional de bucho _ 720m

legenda

grau de dificuldade - IV Difícil

7 _ Antigo moinho de água _ 1515m
8 _ Núcleo de Acer monspessulanum _ 4155m

O grau de dificuldade é representado segundo 4 itens diferentes,
sendo cada um deles avaliado numa escala de 1 a 5 (do mais fácil ao mais difícil)
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(GPS:40°16.986'N 7°56.540'W)

esforço físico

Ponto de partida e chegada:
Praça do Doutor Luís da Costa Faria (largo do pelourinho)

percurso pedestre

património natural

estrada alcatroada
tipo de piso

10 _ Convento de Santo António _ 8365m

orientação

adversidade do meio

9 _ Capela de S. João de Alqueidão _ 5365m

?

estrada de terra
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época aconselhada
Todo o ano. Atenção à subida do caudal do rio
e ao gelo no inverno, e ao calor no verão.

8

Ponte sobre o rio Alva

Igreja Matriz de Vila Cova de Alva

No anfiteatro voltado para o rio Alva em que Vila Cova de Alva se encontra,
descobrem-se núcleos de vegetação autóctone bem conservada, como zelhas
(Acer monspessulanum), carvalhos (Quercus sp.), castanheiros (Castanea
sativa), loureiro (Laurus nobilis), azereiros (Prunus lusitânica), folhados
(Viburnum tinus), entre outras. Quanto à fauna, o inventário realizado próximo
da Área de Paisagem Protegida da Serra do Açor, identifica 423 espécies de
invertebrados e 117 de vertebrados. Destacam-se espécies protegidas como
Lucanus cervus – invertebrado; salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica),
tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), rã-ibérica (Rana ibérica) – anfíbios;
lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), víbora-cornuda (Vipera latastei) – répteis;
açor (Accipiter gentilis), coruja-do-nabal (Asio flammeus) – aves; javali (Sus
scrofa), doninha (Mustela nivalis), fuinha (Martes foina), texugo (Meles meles),
e a geneta (Genetta genetta).

