
POSTO DE TURISMO DE GOUVEIA
Jardim da Ribeira - 6290 Gouveia

GPS: 40.492716, -7.594045
Tel. 238 083 930 - Tlm. 962 033 099

email: turismo@cm-gouveia.pt
website: www.cm-gouveia.pt

Vale de Cadela
Rota do 

Rede Municipal de Percursos Pedestres

PR5
GVA

Visite Gouveia
O melhor da Estrela

começa aqui.

Conheça a Rede Municipal de Percursos Pedestres!

Para mais informações, visite: www.cm-gouveia.pt

Partilhe a sua experiência connosco!



Vale de Cadela
Rota do PR5
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Sentido
recomendado

5 Mata da Cerca
dos Marqueses

4 Casa da Luz

3 Mata da Câmara

2 Tapada de
Sta. Cruz

1Floresta do
Curral do Negro

6 Parque Ecológico
| CERVAS

Provérbio popular de Vale Cadela:

“Ferrada enterrada em ouro
será descoberta por pata de ovelha,

ponta de relha ou mulher em guedelha.”

NORMAS DE CONDUTA

Seguir apenas pelo trilho sinalizado

Evitar  ruídos e atitudes que perturbem

o meio ambiente

Não abandone lixo

Não fazer lume

Não destrua ou danifique a sinalética

Não colha amostras de plantas ou rochas

Caminho certo

Caminho errado

Para a esquerda

Para a direita

Quando?
Todo o ano

Dificuldade
Médio

Atenção! Zona com trânsito automóvel

Atenção! Zona de pastoreio

Zona de observação

GPX / KMZ
disponível para download.

PR5
GVA

distância

12 km

duração

4h00

tipo de percurso

circular

desnível acumulado

430 m

altitude mínima | máxima

670 m | 1065 m

Sinalética usada

O percurso pedestre do tipo Pequena Rota (PR) do Vale de Cadela é uma 
proposta para partir à descoberta da rica biodiversidade local enquadrada 
pelos diversos meio-ambientes que envolvem a cidade de Gouveia,
num percurso circular de 12km. 

Com início no Bosque do Curral do Negro, o percurso é acompanhado por 
uma série de painéis informativos que permitem uma breve interpretação 
da biodiversidade local em quatro momentos. Após a Tapada de Sta. Cruz, o 
percurso dirige-se à bucólica Mata da Câmara, onde ao chilrear da sazonal 
avifauna se mistura o burburinho da ribeira Ajax que nos acompanhará, até 
à entrada no perímetro urbano da cidade. Até lá vislumbramos as ruínas de 
antigos moinhos de rodízio e a Casa da Luz, relembrando-nos o importante 
papel deste vale no desenvolvimento de Gouveia, associado à produção de 
farinha, mas também à produção de energia que alimentavam a intensa 
indústria têxtil local, que se impôs como uma das mais importantes do país 
no decorrer da segunda metade do século XIX e a primeira do séc. XX. 

Acompanhados por uma antiga levada de água, que ainda hoje alimenta os 
campos agrícolas construídos na encosta da ribeira, chegamos ao
perímetro urbano da cidade. Seguimos em direção à Mata da Cerca dos 
Marqueses e cruzamos o seu arcádio anfiteatro, para nos dirigirmos ao sítio 
da Burrachota, onde estão instalados o Parque Ecológico de Gouveia e o 
CERVAS, que merecem a visita demorada, antes de iniciar a técnica subida 
de regresso ao Curral do Negro. Já próximos do topo, um miradouro permite 
recuperar o fôlego e interiorizar a experiência multissensorial, através da 
observação, da introspeção ou do recolhimento espiritual, providenciados 
pelo sabor, cheiros e sons da Natureza amoldurados por uma soberba vista 
sobre a plataforma do Rio Mondego e a Beira Alta. 

Contactos úteis

Freguesia de  Gouveia   238 493 256

Bombeiros Voluntários de  Gouveia 238 492 138

GNR  Gouveia   230 490 700

PSP  Gouveia   238 490 290

Centro de Saúde de Gouveia   238 490 400

Farmácias Feliz (Gouveia) - 238 498 080
Patrício (Gouveia) - 238 492 225
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Início e fim:
40°29'25.4"N 7°34'21.9"W
40.490389, -7.572750
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