PERCURSO PEDESTRE

VISITA À CASA DE
SÃO LOURENÇO
Duração: 4 Horas
Grau de Dificuldade: Fácil
Tipo de Percurso: Linear

Percurso pedestre de ligação entre a Casa das Penhas Douradas e a Casa de São Lourenço, com passagem por locais como
Fragão do Corvo, Casa da Fraga e Observatório Meteorológico das Penhas Douradas
Este percurso não tem marcações, devendo guiar-se através do mapa e das indicações dadas ao longo do texto.
O Percurso inicia-se na Casa das Penhas Douradas (3).
Do parque de estacionamento da Casa siga para a capela de Nossa Senhora da Estrela, mesmo ao lado. Espreite para dentro da
capela e veja a imagem de Nossa Senhora com a estrela na mão...
Desça a escadaria da capela até à estrada, vire à direita e siga estrada abaixo. Vai passar à sua direita pelos desvios para o Fragão
do Corvo (2). O Fragão do Corvo é um penedo enorme encimado por um marco geodésico e por um miradouro fantástico
sobre a Vila de Manteigas. Caso pretenda visitar este local, siga pelo referido desvio e encontrará uma descida á sua esquerda.
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O carreiro estreito irá levá-lo a subir ao referido Fragão do Corvo, por entre as rochas á esquerda, que lhe irá proporcionar uma
fantástica paisagem sobre Manteigas. Após apreciar a vista, deverá regressar à estrada inicial.
Continuando a descer pela estrada, adiante junto à curva (à esquerda), vai encontrar algum casario típico das Penhas Douradas.
Espreite entre as casas e descubra o penedo da cabeça do cão...Visto o animal, repare do lado direito da estrada na Casa da
Fraga, em ruínas, aninhada dentro de uns enormes penedos de granito (ou poios como por aqui se diz) que lhe servem de
paredes e cobertura. Visite esta casa e de seguida tome o caminho de pé posto à direita, que se inicia entre a Casa da Fraga e
um chalet de madeira ao lado, que se encontra, infelizmente, em muito mau estado.
O referido caminho irá agora dividir-se em dois, devendo tomar o caminho á sua esquerda. Siga as mariolas (pequenos montes
de pedras usados no passado pelos pastores para se guiarem) que o irão levar por um trilho mais estreito até a uma estrada de
alcatrão. Vire á sua direita e irá agora encontrar o Observatório Meteorológico das Penhas Douradas.
Do lado direito do Observatório, desce agora um estradão de terra batida. Siga a descida e irá encontrar uma cortada à esquerda
que o levará a um local denominado Covão do Jorge.
Aprecie agora este belo Covão e siga sempre o caminho até se cruzar com a estrada nacional. Exatamente do outro lado da
estrada, irá encontrar um estradão que será o que caminho que o irá levar até próximo da Casa de São Lourenço.
Ao longo deste estradão, que deverá seguir sempre em frente, após cerca de 1km irá encontrar um marco geodésico e mais umas
centenas de metros à frente, umas antenas de comunicação. Observe a paisagem de xisto e os vales fantásticos que se encontram à sua volta.
O caminho começa agora a descer até chegar aos anexos localizados do outro lado da estrada da Casa de São Lourenço.
Atravesse a estrada nacional e chegou, entre e venha ter connosco, teremos todo o prazer em recebê-lo nesta merecida pausa.
Quando sentir que está na hora de regressar, deverá fazê-lo seguindo o mesmo trilho que o levou até à Casa de São Lourenço.
Contemple agora a paisagem de uma maneira diferente... Estaremos à sua espera para o merecido descanso.
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