Sinalética

Rebordosa
o

Mo

nd

Grande Rota

PR2

eg

o

®

2

Caneiro

Louredo

Caminho correto

EN2

Crasto

Pereiro
de Além
Pereiro
de Baixo

1

Bogalhal

CM 1212

Algaça

0

250

500

Pinheiro

750

Legenda

EM 541

Serra do
Carvalho

1 Monumento dos

PR2

Ribeira de
Poiares

2 Louredo Natura

Grande Rota
do Mondego

6

7

8

9

Pontos de Interesse

PR1

GR48

5

2
9.5

Promotor

Informações

Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra

Centro Cultural de Poiares

Rua do Brasil, N.º 131
3030-175 Coimbra
tel. 239 795 200
geral@cim-regiaodecoimbra.pt

Emergência
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Parque

Parque de
merendas

Contactos
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Coimbra

Vila Nova
de Poiares

Largo da República, Vila Nova de Poiares
Poiares - Santo André
Coordenadas GPS
40.210250, -8.259112
HORÁRIO: dias úteis 8h30-18h
Sábados 10h - 12h30m
Acesso livre
centro.cultural@cm-vilanovadepoiares.pt
desporto@cm-vilanovadepoiares.pt
(+351) 239 423 433
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

mais informações

Largo da República, Vila Nova de Poiares
Poiares - Santo André
Coordenadas GPS: 40.210250, -8.259112

Estradas
principais

HORÁRIO: dias úteis 8h30m-17h
Acesso livre

9,5 km

- 494 m

Duração

Altitude
max/min

431 / 33 m

Tipo de
percurso

Época
aconselhada

Linear

primavera e outono

Dificuldade
O grau de
dificuldade é
representado
por 4 itens
diferentes, cada
um avaliado de
1 a 5 (1: fácil;
5: difícil)

2

geral@cm-vilanovadepoiares.pt
www.cm-vilanovadepoiares.pt
https://www.facebook.com/Presidencia.
VilaNovadePoiares/
(+351) 239 420 850

Tipo de piso
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Esforço Físico

Cofinaciado por

Desnível
acumulado

1
Adversidade

2

Orientação

Percurso registado
e holmogado por

Extensão

Promovido por

Estradas
de terra

02h35m

•• Não colher nem danificar a flora
•• Respeitar a propriedade privada
•• Evitar comportamentos que
perturbem o ambiente local
•• Não fazer lume
•• Ser afável com os habitantes locais,
esclarecendo quanto à atividade em
curso e às marcas do percurso

PR1
PRS

Carvalho
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®

Virar à esquerda

Cuidados Especiais e Normas de Conduta
•• Seguir somente pelos trilhos
sinalizados
•• Respeitar a avifauna. Não tocar
nos ninhos e evitar ruídos e
comportamentos que a perturbem
•• Observar a fauna à distância,
preferencialmente com binóculos
•• Não abandonar o lixo, colocá-lo
num ponto de recolha
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Virar à direita

SERRA DO CARVALHO
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O percurso da Serra do Carvalho insere-se
no projeto transversal “Serras de Coimbra”,
da CIM-RC, ligando o Louredo Natura
Parque (na povoação de Louredo, junto ao rio
Mondego) ao Monumento aos Aviadores, na
Serra do Carvalho.

Serra do Carvalho
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Flora 1 Carvalho-negral Quercus pyrenaica 2 Carvalho-cerquinho Quercus faginea
3 Carvalho-alvarinho Quercus robur 4 Tojo-arnal Ulex europaeus 5 Esteva Cistus ladanifer
6 Urze Erica umbellata 7 Salgueiro-preto Salix atrocinerea 8 Amieiro Alnus glutinosa
9 Choupo-negro Populus nigra

Com uma extensão de 9,5 km e de formato linear, este percurso
procura realçar elementos da história recente e o potencial natural do concelho de Vila Nova de Poiares.
A serra do Carvalho é a unidade geológica de maior altitude
do concelho, com 458 m de altura, formada principalmente de
xisto-grauváquico. Aqui foi erigido o Monumento aos Aviadores, em homenagem ao mais trágico acidente da aviação militar
portuguesa, e um dos maiores a nível mundial, ocorrido em 1
de julho de 1955, na serra do Carvalho, que envolveu o despenhamento de oito aviões e o consequente falecimento dos oito
pilotos. Todos os anos, a 1 de julho, a Força Aérea Portuguesa,
o Município de Vila Nova de Poiares e a população local assinalam a data em cerimónia militar e religiosa. O monumento
contempla um cruzeiro, em pedra, desenhado no solo (visível do
ar) e uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora do Ar.
O percurso segue pela aldeia do Carvalho e continua pela aldeia
de Soutelo, permitindo, ao longo da caminhada, desfrutar dos
bosques autóctones de carvalho-negral, com carvalho-cerquinho
e carvalho-alvarinho, pontuados por exemplares de azinheira
e sobreiro. Também marcam presença as plantações de castanheiro, de pinheiros e, ocupando uma grande área, de eucalipto.
No estrato arbustivo, merece destaque a carqueja, o tojo-arnal, as
estevas e a urze.

Fauna 1 Javali Sus scrofa 2 Veado Cervus elaphus 3 Corço Capreolus capreolus
4 Melro-de-água Cinclus cinclus 5 Rã-ibérica Rana iberica 6 Lontra Lutra lutra
7 Cobra-de-água-viperina Natrix maura 8 Barbo Barbus barbus 9 Truta Salmo trutta

Monumento aos Aviadores

De salientar, no estrato herbáceo, a ocorrência de espécies caraterísticas de carvalhais, como as esporas-bravas, um endemismo
ibérico.
Ao descer a serra, se for em silêncio, é possível avistar o javali ou
a raposa, que aqui não têm predadores, ou cruzar-se com espécies fascinantes como o veado, o corço ou a águia-de-asa-redonda.
O percurso segue até às margens do Rio Mondego, onde espécies
como o freixo, o carvalho-alvarinho, o salgueiro ou o amieiro, abrigam e dão sombra a uma rica diversidade faunística, nem sempre
de fácil observação. Com sorte poderá vislumbrar o melro-de-água, a alvéola-branca, a rã-ibérica, a cobra-de-água-viperina, a
lontra, a boga, o barbo ou a truta.
O final do percurso, no Louredo Natura Parque, uma parcela
de choupos com uma área superior a um hectare, junto ao Rio
Mondego, permite ao visitante repousar da empolgante caminhada proporcionada pela fauna e flora do concelho e desfrutar
de um recinto dotado de boas infraestruturas, tais como sanitários, parque de merendas, bebedouros, centro de aventura ou
zona de lume. Do parque é possível apreciar as características
da Serra do Carvalho, nomeadamente a sua orografia declivosa.

Louredo Natura Parque

