
PERCURSO PEDESTRE
CORGO DAS MÓS E LAGOA 
DO VALE DO ROSSIM
Duração: 2 Horas
Grau de Dificuldade: Fácil
Tipo de Percurso: Circular

CASA DAS PENHAS DOURADAS 
   

Penhas Douradas, 6260-200 Manteigas | booking@casadaspenhasdouradas.pt | (+351) 275 981 045  

Percurso pedestre Corgo das Mós com derivação em direção à Lagoa do Vale do Rossim.

O percurso está assinalado com marcas laranja em postes e penedos, com “mariolas” (pedras sobrepostas utilizadas pelos pastores 
para marcação de trilhos) e com varas com fita laranja.
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O percurso inicia-se na Casa das Penhas Douradas.

Do parque de estacionamento da Casa siga a estrada de alcatrão à sua esquerda, na direção da Lagoa do Vale do Rossim. Cerca 
de 900 metros adiante vai encontrar uma rotunda em forma de raquete. À sua esquerda a estrada de alcatrão continua, a descer, 
até à Lagoa do Vale do Rossim. É para automóveis... não é para si... 
Em frente da rotunda inicia-se um estradão de terra batida com uma pequena subida que evolui para a direita. Tome esse 
estradão.

Percorra o estradão de terra batida cerca de 500 metros até encontrar uma bifurcação. Tome a direita. Encontra nesse local a 
primeira marca laranja  de percurso. E siga o estradão. Está em pleno Corgo da Mós. Olhe à sua volta, observe os blocos de granito, 
e procure adivinhar porque os pastores designaram assim este bonito local. No horizonte, do seu lado direito, pode ver a cumeada 
da Santinha e descobrir, nesse cumeada, uma casa isolada, a Casa das Sementes, onde em tempos as sementes do centeio eram 
guardadas e conservadas para as sementeiras dos campos que se situam na encosta direita dessa cumeada (poderá explorar esse 
percurso aéreo e com vistas deslumbrantes, denominado Santinha e Capela de Santiago, recolhendo toda a informação na 
Receção). No horizonte, do seu lado esquerdo, vai poder observar o Planalto Superior da Serra da Estrela, os Fragões das Penhas 
Douradas (dois picos de granito um ao lado do outro) que dão o nome à nossa estância (poderá explorar esse percurso de 
montanha com vistas deslumbrantes, denominado Fragões das Penhas Douradas, recolhendo toda a informação na Receção)... Ao 
pôr do sol os Fragões das Penhas Douradas tingem-se do tom dourado que lhes dá o nome.... Continue a percorrer o estradão até 
encontrar uma sinalética de uns binóculos que indicam o Miradouro do Corgo das Mós. Saia do estradão, à direita, e siga as 
“mariolas” por algumas dezenas de metros até uns blocos de granito que formam o Miradouro. Aí vai encontrar, um pouco 
escondido, um leitor de paisagem legendado que lhe vai revelar toda a paisagem que observa. Em primeiro plano tem o Vale do 
Rio Mondego que nasce uma centenas de metros abaixo quase debaixo dos seus pés. Deixe-se ficar por uns momentos... Regresse 
depois ao estradão que deverá continuar a descer.

100 metros à frente irá deixar o estradão de terra batida e virar à sua esquerda, entrando num trilho entre rochas e vegetação. Siga 
as marcas  laranja e deslumbre-se à medida que a Lagoa do Vale do Rossim começa a ganhar destaque na paisagem.

Seguindo as marcas irá encontrar, bem mais à frente, um cruzamento sinalizado com uma placa que indica a direção da Lagoa do 
Vale do Rossim, à direita, ou a opção de continuar em direção às Penhas Douradas, à esquerda. Tome a sua decisão sabendo que, 
mais à frente, terá outra oportunidade de descer em direção à referida Lagoa.

Seguindo em direção às Penhas Douradas, o trilho leva-o agora a uma pequena estrada de terra batida, mais acima. Siga apenas por 
algumas dezenas de metros esse estradão. Logo, logo  deverá virar à sua direita e entrar no trilho que em breves passos se 
encontra à sua esquerda. Este trilho irá levá-lo a um conjunto de grandes blocos graníticos que formam uma plataforma com uma 
paisagem deslumbrante sobre a Lagoa e os Fragões das Penhas Douradas. Vai ter de passar entre esses blocos para descobrir a 
Lagoa. Um lugar para estar, para um picnic... 

Recue uns metros e regresse ao trilho que segue com uma descida, entre blocos de granito, no início mais acentuada, mas fácil. 

Um centena de metros abaixo vai passar uma linha de água. Um pequeno pulo! Continue a seguir o trilho até se encontrar com o 
percurso amarelo com uma placa sinalizando o regresso às Penhas Douradas, à esquerda, ou a descida para a Lagoa do Vale do 
Rossim, à direita. Pode agora decidir qual a sua direção, tendo em conta que as marcas a partir deste ponto serão as amarelas.

Boa caminhada!
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