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12 ALDEIAS
HISTÓRICAS,
MOMENTOS
BEM PASSADOS

Que tal perder-se por entre vielas de uma aldeia
secular? Ou tomar posição num lugar onde em outros
tempos soldados enfrentaram batalhas?
Ou simplesmente perder-se na beleza de uma
paisagem inóspita? As Aldeias Histórias de Portugal
formam um destino histórico e turístico único, com
lugares que guardam testemunhos de séculos. Lugares
encantadores, que formam o palco ideal para viver
as suas próprias histórias.

_CASTELO RODRIGO_

E conheça mais percursos ou personalize
o seu em aldeiashistoricasdeportugal.com

_ALMEIDA_BELMONTE_CASTELO MENDO_CASTELO NOVO_CASTELO RODRIGO_IDANHA-A-VELHA_
_LINHARES-DA-BEIRA_MARIALVA_MONSANTO_PIODÃO_SORTELHA_TRANCOSO_

Ou pelos vestígios da cultura judaica. Talvez pelo casamento
da Rainha Santa. Enfim, motivos não faltam para conhecer
Trancoso. A calma das cidades do interior, mas com tudo
o que está habituado nas grandes cidades.

www.aldeiashistoricasdeportugal.com

_TRANCOSO_
As cores quentes do casario, num tom amarelado,
criam um ambiente que convida a descobrir cada rua.
E, lá no alto, o castelo guarda histórias que vale a pena saber.
A poucos minutos dali, a Serra da Marofa, com uma floresta
muito rica em biodiversidade, onde desponta
a famosa réplica do Cristo Rei.

facebook.com/aldeiashistoricasdeportugal

Os roteiros das Aldeias Históricas de Portugal
vão muito além da contemplação, de tempos
mais lentos e de experiências genuínas.
Há uma série de atividades de lazer que vão tornar
os seus dias cheios de emoção: desportos radicais, caminhadas,
gastronomia, praias fluviais, cultura, paisagem e tudo o que
precisa para dias cheios
de ação autêntica.
Aqui a vida é emoção. E o resto é história.

_PERCURSO PEDESTRE_

PERCURSO DA
ALDEIA HISTÓRICA
DE MARIALVA

Duração / Duration

3,8 Km

1h 15min
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Tipo de Percurso /
Type of walking path

Desnível acumulado /
Cumulative gap

Altitude máx/min
600 m

130 m

circular

subida

130 m

485 m

descida

PR1 - PERCURSO DA
ALDEIA HISTÓRICA
DE MARIALVA

MARIALVA
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Marialva

Percurso circular fácil que permite percorrer os locais mais
emblemáticos de Marialva e conhecer um pouco da sua história.
O percurso desenvolve-se na sua maioria por trilhos e veredas que
fazem com que a sua experiência ao caminhar neste território se
torne única. Esta viagem ao passado permite que visite locais como
o Castelo de Marialva onde pode ver a Torre e Porta do Monte, e
ainda passar em locais como Cabeça da Corte, capela da Srª da Guia,
entre outros. As vistas são magníficas e cada curva que faz tem
perspectivas diferentes sobre Marialva e a área envolvente.

2, 3, 4

INFORMAÇÕES
ÚTEIS
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This is an easy circular path that takes you through Marialva’s most
distinctive locations so that you can get to know a little about its
history. The route is mostly comprised of trails and paths, making
your walking experience in this area unique. This journey into the
past allows you to visit places such as Marialva Castle, where you
can see the Tower and the Porta do Monte (Mountain Gate), and also
take in sights such as Cabeça da Corte, and the Chapel of Our Lady
of Guia. The views are magniﬁcent, and at every turn you are oﬀered
a diﬀerent view of Marialva and the surrounding area.
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_MARIALVA_
Café Teixeira

_Sinalética_

O Nicho
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Ribeira de Marialva

_Normas de Conduta_
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GR22 - Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal
Estrada de terra

Fácil
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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3,8 Km

_Época Aconselhada_
Todo o Ano.
Atenção ao calor excessivo no Verão
e ao piso escorregadio no Inverno.

www.aldeiashistoricasdeportugal.com

_Grau de Dificuldade_

Cabeção da Forca

550

caminho errado
wrong way

virar à esquerda
turn left

virar à direita
turn right

virar à esquerda
turn left

virar à direita
turn right

Casas do Côro – Turismo de Aldeia
917 552 020

625m
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caminho certo
right way

_MARIALVA_

Curso de água

MARIALVA

caminho errado
wrong way

_Onde Ficar_

PR2 MED - Ao encontro dos castelos: Mêda, Longroiva e Marialva

_Altimetria_

caminho certo
right way

1 Km

PR1 MED - Percurso da Aldeia Histórica de Marialva

Estrada alcatroada

Visiting Marialva is a unique experience, and takes you through some of
the history of this area. Its three towns reveal elements of its past: Devesa,
which extends across the plain, retains abundant vestiges of the Roman
period; within its walls are traces of the medieval settlement; and the
suburbs still maintain their original characteristics, both in the buildings
and in the layout of the streets.

_Onde Comer_

Devesa

MAPA: Carta 1/25.000 do I. G. do Exército, n.º 160

600

Visitar Marialva poderá tornar-se numa experiência única, percorrendo
um pouco da História deste território. Encontramos facilmente nos três
núcleos que a constituem, elementos materiais do seu passado:
a Devesa, que se estende para a planície, ostenta abundantes vestígios
do período romano; o espaço intramuros, com traços de origem medieval;
a Vila, desenvolvida no arrabalde, mantém ainda as características
originais, seja nos edifícios, ou no próprio traçado das suas ruas.

Quinta Calcaterra – Agroturismo
279 858 051 | 279 859 488

PR

pequenos percursos
short route

pequena rota decorrendo temporariamente
pelo traçado de grande rota
short route elapsing temporarily by the
great route path

_Contactos úteis_
_Pontos de Interesse_
1 - Devesa de Marialva; 2 - Torre do Monte;
3 - Porta do Monte; 4 - Castelo de Marialva;
5 - Capela da Sra. da Guia;
6 - Fonte da Corredoura; 7 - Igreja de S. Pedro

• SOS Emergência: 112 / SOS Floresta: 117
• Informação Anti-Venenos: 808 25 01 43
• GNR - Posto de Mêda: 279 880 100
• Bombeiros Voluntários de Mêda: 279 882 115
• Posto de Turismo de Marialva: 279 859 288
• Junta de Freguesia de Marialva: 279 858 003
• Câmara Municipal de Mêda: 270 880 040

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.

facebook.com/aldeiashistoricasdeportugal

Distância / Distance

