
SERRAS DE ARADAS, SAN MACARIO E FREITA - AROUCA PORTUGAL 

Ponte das Letras Galegas - 14,15,16 e 17 de Maio de 2016 

 

 Nesta ponte das Letras Galegas desprazarémonos ao distrito de Aveiro no 

centro/norte de Portugal, para facer catro camiñadas no Maciço da Gralheira, o máis alto 

do país veciño entre as serras do Gerêz e da Estrela. As rutas percorren sendeiros de grande 

beleza nestas serras, nos concellos de Arouca e Sâo Pedro do Sul.  Son serras que, malia a 

súa escasa altura, xa que superan por pouco os 1.300 m de altitude, conforman zonas moi 

apartadas e escasamente poboadas, nas que os ríos escavan profundas fendas entre altas 

paredes graníticas producindo sensacións de illamento e beleza natural. A área na que nos 

moveremos está catalogada en Portugal coa figura de protección de “geoparque” por mor 

das singularidades xeolóxicos que posúe e as súas características xeográficas únicas. 

 

 

1.- Á aldea máxica de Drave e o Portal do Inferno 

 

 Comezarémola andaina na aldea de Covelo de Paivó, e tras cruzala  seguiremos  un 

camiño que, flanqueando o val, pasa polos restos dunha antiga aldea, tendo espléndidas 

vistas sobre unhas belidas quedas do río e sobre uns altos valados que semellan ser 

naturais. Despois, polo cavorco do rego de Regoufe, chegaremos á  aldea do mesmo nome, 

dominada por un circo  pétreo, cos restos de unhas abandoadas minas de wolfram. So 

queda abeirar un teso da montaña, para chegar a ver a xoia da coroa: a aldea máxica de 

Drave. 

 

 As primeiras vistas de Drave son moi fermosas. Aparece como unha aldea 

totalmente illada nunha xuntanza de cavorcos, disposta de xeito empoleirado e con dous 

barrios diferenciados cada un nun dous tesos da montaña que están afastados pola ribeira 

de Palhais que baixa con rápidos e fervenzas. Pouco máis que unhas poucas casas e a 

capela semellan manterse en pe, salvándose da ruína do seu abandono de décadas. Dúas 

das casas foron refeitas, máis so usando medios artesanais, por escuteiros portugueses da 

pola non laica, que alí teñen un lugar de convivio. A terminación das casas fainos 

retroceder aos anos 30 do pasado século. Se cadra, un mozo escuteiro que vive alí todo o 

ano sen luz nin comodidades, poderá ensinarnos por dentro os casarellos nos que é curioso 

ver o cuarto que destinan a lugar de recollemento polo seu aspecto cavernícola á par que 

pola súa sinxela beleza. Unha capela cunha placa que convén ler, en lembranza dos 

Martins que alí naceron, e un percorrido polas antigas rúas son cousas que paga a pena 

facer. 

 

 So fican os derradeiros 400 m. de desnivel para acadar o espectacular Portal do 

Inferno no alto da serra, onde nos agardará o bus. 

 

2.- Polas pedras boroas e as parideiras ás escarpas da Mizarela 

 

 Esta camiñada ten dúas partes ben diferenciadas, na primeira percorreremos a parte 

alta da serra onde a paisaxe é agreste e os cantís e penedos desgastados pola erosión 

conforman extraordinarias formas xeolóxicas e, na segunda baixaremos aos profundos 

cavorcos que debuxa o río Caima e o seu afluente o Castanheira. 

 

 Na primeira parte iremos ao encontro das pedras boroas, chamadas así por semellar 

a cortiza do pan de broa para logo dun percorrido con grandes paisaxes, atopar as pedras 



parideiras, unha singularidade xeolóxica na que pedras abrancazadas acubillan no seu 

interior a outras negras, pequenas e redondeadas. Semellan ser ovos negros – nódulos de 

biotíte- que saen da casca. Na aldea de Castanheira percorreremos o museo ao ar coa aula 

de interpretación destas pedras que aparecen en so dous lugares no mundo. As antas tamén 

aparecen no planalto, algunhas escavadas, sendo estas ben diferentes das que estamos a ver 

no noroeste. Poderase subir, opcionalmente a un dos picoutos que enchen o horizonte, o 

pedregoso Vidoeiro. Asemade pasaremos por unha aldea ben feituca, Albergaría da Serra 

do que visitaremos o seu cemiterio con restos do antigo albergue de camiñantes. 

 

 A segunda parte xirará ao redor do espectaculares cavorcos que forma o río Caima. 

Alí no máis profundo da fouce atópase a fervenza máis alta de Portugal, a da Mizarela. 

Primeiro baixaremos por terreo escarpado ata case o mesmo cadoiro da fervenza de Ribeira 

que fai o río de Castanheira nun lugar que abraia pola súa forte rudeza. A un paso está o 

cadoiro da Mizarela.  Pódese chegar a eles por un carreiro costento e serpeante que agatuña 

polas abas do cavorco. So queda a subida para volver a recuperar os 300m de descida. 

Outras dúas aldeas adornan esta parte do percorrido, a de Ribeira, medio acubillada tras un 

ríspeto teso da montaña e a da Mizarela que da nome á queda de auga. A parte menos 

doada da camiñada, a que baixa preto do cadoiro, será opcional.  

 

Haberá unha variante con menos desnivel na parte final a partires de Castanheira que 

pasando pola aldea de Cabaços nos achega a Mizarela. 

 

3.- As minas de Río de Frades o o rego da Pena Amarela. 
 

 A ruta sae da aldea de Tebilhao que se atopa nun magnífico exemplo de val en 

berce a rentes dos altos da serra. Ollaremos a capela e as súas ruelas e recantos sen presas 

para deternos albiscando a magnífica paisaxe de socalcos que esculpen as abas entre esta 

aldea e a de Cabreiros a que chegaremos deseguido. O casarío esténdese ao logo da rúa 

principal con elementos iconográficos, palleiros e moinhos. Aquí comeza a longa descida 

por un valiño apertado a Río de Frades, con grandes vistas, ao val de Paivó aos nosos pes e 

á cumeada de Montemuro ao frente. Abandonamos o río de Frades abeirando a montaña, 

cortando os regos que baixan dela, como o da Covela, cunha fermosísima queda de auga 

que nos invitará ao baño e o de Pena Amarela, despois do que comezaremos a albiscar os 

furados feitos na serra, ou minas feitas a maior parte delas polos pilhas, mineiros de 

fortuna que buscaban o ouro negro, como era chamado o wolfram, nos anos corenta. Aínda 

queda ollar unha estraña “rocha en casca de cebola”, apoiada nunha casa, para chegar aos 

casaríos de Pedrogao e Fuste. Aínda queda subir a un lombo da serra para logo, na baixada, 

rematar no casarello de Espiñeiro, nun café con espléndidas vistas sobre o val de Arouca, 

para despedirnos do lugar que nos vai a acoller nesta ponte. 

 

4. Trilho do morto que matou ó vivo e ruta das aldeas históricas de Sâo Pedro do Sul. 

 

 Esta espectacular ruta discorre polas aldeas enclavadas na escarpada vertente da 

Serras de Sâo Macario ao pé do Portal de Inferno. As aldeas de Covas do Río, Covas do 

Monte, Pena e Bujaco formas un conxunto de aldeíñas tradicionáis moi ben preservadas. 

Hay duas posibilidades de ruta que inclúen "O trilho do morto que matou ó vivo" que vai 

dende Pena ata Covas do Río.  Sin Escola, Igrexa e Cemiterio en Pena, era na Freguesia de 

Covas do Rio, a uns 4 Km de distancia que se aprendían as letras, se cumpría o deber 

relixioso e se soterraban os mortos. So que o camiño é mui difícil, escarpado e 

escorregadizo e nun dos funerais, un dos homes que carregaba o cadaleito, escorregou e a 



caixa caeulle enriba, matándoo. O final da camiñada podería ser no alto da serra no 

santuario de Sâo Macario. 

 

 A outra variante inclue a visita ás catro aldeas tradicionáis de Covas do Río, Pena, 

Covas do Monte de Bujaco. En función da climatoloxía e do tempo de que se dispoña 

poderase facer algunha das dúas, ou mesmo unha mestura de ámbalas dúas. 

 

NOTA: Tanto o día de chegada como o de partida faremos unha ruta, polo que a orde das 

mesmas axustarase a esa circunstancia. Asimesmo o percorrido e a distancia das rutas do 

primeiro e do último día poderá sufrir variación. O primeiro día compre levar roupa 

para camiñas, xa que iremos directamente a ruta sin pasar polo hotel. 

 

DATAS: do sábado 14 ao martes 17 de Maio de 2016 

LUGAR E HORA DE SAÍDA: A Coruña . Praza de Casares Quiroga – 07:15 h, e de Santiago - 

Centro Socio-Cultural de Fontiñas – 08:00 h do sábado 14 de maio. Chegada cara á noite do 

martes 17 de maio.  

MATERIAL NECESARIO: O usado decote para camiñadas dun día por carreiros de montaña. 

ALOXAMIENTO: O aloxamento será na vila de Arouca no hotel D. Pedro *** con magníficas 

instalacións. Máis información en http://www.hotelspedro.com/.  

CEAS PORTUGUESAS: Como non, cada vez que visitamos unha zona, despois das camiñadas 

que adoitamos facer, nos merecemos degustar os pratos típicos da regiâo. Así teremos o pracer 

de gostar do bacalhau gratinado un día, ao seguinte a vitela arouquesa assada e no derradeiro o 

cabrito assado no forno. 

Nota: a vaca arouquesa é da cor da roxa galega, algo máis alta cá cachena, con cornos 

tamén grandes e reviravoltos, como poderemos comprobar no decorrer das rutas. A súa 

carne ten sona de ser unha das mellores da península, e a posta unha das mellores 

eleccións. 

Nº DE PRAZAS: 30      NIVEL TÉCNICO: Baixo      NIVEL FÍSICO: Medio (*) 

(*) Nun anaco dunha das rutas o terreo é escarpado polo que se dará opción aos que non se 

sintan con forzas dabondo a facer un atallo doado e guiado. 

PRAZO DE INSCRICIÓN: Do xoves 3 de marzo ao venres 7 de maio, por mor de liberar as prazas 

non cubertas nunha ponte tan significativa como a das Letras Galegas. 

COTA DA ACTIVIDADE: O prezo da actividade e de 195 € (socios federados); 207 € (socios non 

federados. Inclúe 12 € para o Seguro). 

PREINSCRICION E RESERVA DE PRAZA: A reserva de praza será efectiva no momento do 

pago dos 50 € do primeiro, antes do 1 de abril, previa solicitude ao correo electrónico a 

cdfontimontana@gmail.com. 

 

mailto:cdfontimontana@gmail.com


Indicando: 

NOME E APELIDOS 

DNI 

MÓVIL DE CONTACTO 

E-MAIL DE CONTACTO 

Unha vez enviado, esperar confirmación conforme quedades anotados. 

Despois de recibir dita confirmación procederase o pago da reserva. 

 

A anulación da reserva con posterioridade ó 17 de marzo implica a perda da cantidade 

pagada. 

PAGAMENTO: O segundo pago efectuarase antes do 1 de maio (resto ata o prezo total da saída) 

Os pagamentos realizaranse: 

- Ingresando o importe da actividade na conta  ES97 2080-0348-3630-4001-0668 (ABANCA, 

titular: Club Deportivo Fontiñas), e enviando o resgardo do ingreso ou transferencia. 

Datos necesarios: Nome Completo  

Nos ingresos por banco o concepto será: Nome + FREITA  

O PREZO INCLÚE: Viaxe de ida e volta en autocar e desprazamentos ás saídas de ruta, 

aloxamento en réxime de media pensión (tres noites de durmir, tres ceas, e tres almorzos).  

MONITORES:   Javier e Arximiro. 

DÚBIDAS: cdfontimontana@gmail.com para poder remitirllas os guías. 

mailto:cdfontimontana@gmail.com

