
PERCURSO PEDESTRE
À NAVE DA MESTRA
Duração: 4 Horas
Grau de Dificuldade: Moderado
Tipo de Percurso: Linear

CASA DAS PENHAS DOURADAS    PENHAS DOURADAS, APARTADO 9, 6260-200 MANTEIGAS
booking@casadaspenhasdouradas.pt     (+351) 275 981 045 (+351) 963 384 026     http://www.casadaspenhasdouradas.pt/

O percurso inicia-se na Casa. Percorre a parte alta das Penhas Douradas e segue em direcção ao Vale das Éguas.

Pelo caminho iremos conhecer algumas Penhas pelo seu nome (Cabeça do Preto, Cabeça do Cão, Cabeça do Macaco, Fatias de 
Queijo, Baralho de Cartas, a Esfíngie...), ver o Seixo Branco (uma afloração de quartzo branco e rosa no meio do granito negro), 
observar a vista imensa sobre o vale do Zêzere e as plantações de centeio em altitude (Campos de S.Romão) e visitar o um 
lindíssimo bosque de pinheiros e bétulas.

Iniciaremos de seguida uma ligeira subida, de onde avistaremos a albufeira de Vale do Rossim.

O caminho continua por trilhos de pastores assinalados por “mariolas”, tendo ao nosso lado as magníficas Penhas Douradas (a Rasa 
e a Ângela), até atingirmos uma zona de cervunais e zimbrais, já bem no interior da Serra, apenas frequentada por rebanhos de 
ovelhas e seus pastores. Passaremos por alguns abrigos de pastores utilizados durante as longas permanências dos rebanhos no 
planalto central da Serra.

Circundaremos o marco geodésico do Curral do Martins e podemos fazer um pequeno desvio para subir a esse ponto e observar 
as vistas em redor: todo o planalto da Torre, o Vale do Conde e o Vale do Zêzere. Estamos a 1721 metros de altitude.

De seguida descemos para o Vale da Mestra, também conhecido pelo Vale da Barca, onde existe um imponente penedo de 
granito com a forma que lhe dá o nome, onde passa um ribeiro, alargado por um pequeno açude. Será esse o local do pic-nic.

Visitaremos aí uma curiosíssima construção, chamada Barca Herminius, construída há cerca de 100 anos por um Juíz excêntrico 
aproveitando a disposição megalítica de uns penedos imensos de granito, em tempos por ele habitada em férias.

O regresso será feito por uma fenda natural (talisca) desses penedos, mesmo por cima da referida construção.

Uma experiência única.


