PT A Pequena Rota da Castanha tem o seu início
e fim junto ao painel informativo localizado na Igreja
matriz de Edroso, localizada na aldeia Edroso. Esta
igreja da Idade Média, já muito alterada, apresenta alguns
elementos arquitetónicos que parecem evidenciar grande
antiguidade. Das grandes obras de reestruturação a que este
monumento foi sujeito, são ainda visíveis três pequenas pedras
decoradas, atualmente deslocadas do sítio onde originalmente
pertenciam. Encontram-se na base da parede Sul do edifício e as
decorações radicam numa plástica caracteristicamente românica.
O percurso sai da aldeia, seguindo junto a uma linha de água, em
direção a Vale de Servo onde se podem vislumbrar soutos em vários
estágios de crescimento, assim como outras tipologias de paisagem,
como mosaicos agro-florestal e agro-pastoril. Destaca-se a vista
panorâmica sobre a albufeira do Azibo. Classificada como paisagem
protegida desde 1999, faz parte da bacia hidrográfica do rio Sabor
e destaca-se pela sua qualidade ambiental, beleza paisagística
e pelas suas praias fluviais. Após cruzar uma estrada
movimentada, o percurso entra de novo numa área de
souto. O percurso inicia o regresso a Edroso, onde logo
à entrada da aldeia se encontram a fonte de mergulho
e a capela Santa Ana.

EN The short distance walking trail named Rota
da Castanha starts and ends near the information
panel located in the Main Church of Edroso, in the
village of Edroso. This Middle-aged Church, widely
modified already, show some architectural elements that
seem to reveal ancient times. From the big reconstruction
works this monument was subject to, you may still observe
three little decorated stones, presently deviated from their
original position. They are now at the southern base of the wall
of the building and decorations consolidate as a characteristically
Romanesque application. The route goes out from the village, following
a main water line towards Vale de Servo, a valley from where you
may observe chestnut groves with distinct growth stages, as well as
other types of landscapes such as agroforestry and farm mosaics. To
highlight is the panoramic view over the Azibo reservoir. Classified
as protected landscape since 1999, it integrates the river basin
of Sabor river and highlights for the environmental quality,
landscape beautifulness and river beaches. After crossing
a busy road, the route continues within a chestnut grove
area. The route starts the return way to Edroso, where
you may observe – right in the village entrance – the
bathing fountain and Santa Ana chapel.
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PT O percurso pode ser efetuado em qualquer altura do ano, devendo
ser tomadas precauções no verão devido às elevadas temperaturas, e
no inverno devido às baixas temperaturas e possibilidade de nevoeiros e
queda de neve.
EN The walking trail may be done any time of the year, although some precautions
shall be taken into account considering high temperatures during the summer season
and low temperatures, fog and snowfall during the winter season.

!

a

ÉPOCA ACONsELHADA | RECOMMENDED SEASON

PR18
MDC

ROtA DA CAstANHA
ExplOrE OS SEuS SEntIDOS !

6,1 km

Circular | Circular

LEGENDA | CApTIon

934 m

2h

-169 m

Moinho do Regedouro

C.ço do Vaca
Alastrinhos

Moinho Novo

Percurso pedestre
walking trail

Imbroses
EN316

Curvaceira

Moinho do Pisão

do
P

isão

sentido recomendado
Recommended way

Edroso

Ínsua

1

Mulher Morta

Chouriço

Ri
be
iro

Início e fim
Start and end
41°37’44.16’’N; 6°56’15.06’’O

6

5

Castinheirinha

1

igreja Matriz de Edroso
Mother church of Edroso

2

souto
Chestnut grove

3

Vista panorâmica sobre a Albufeira do Azibo
Viewpoint to the Azibo’s dam Reservoir

4

souto
Chestnut grove

Cachão

Cepo
EN316

Comunhas

2

Carvalheira
3

Ermida de S.to António

lameirão

Va
le

de

Se

rvo

SERVO

fonte de Mergulho
diving Fountain

5

+169 m

790 m

Chaira
Espadanal

4

Capela de santa Ana
Saint Ana Chapel

6

Carta Militar de Portugal, folha 64
1/25000. iGeoE
Military Charter of Portugal, sheet no. 64
1/25000. IGeoE

Graunha

Grula
EN316

Fetal

Salgueira

lameirão

M535

Fonte | Source: Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)

PERfiL DE ALtiMEtRiA | GRADIENt PROfIlE

GRAu DE DifiCuLDADE | GRADING

fáCiL | EASY
1000

2
900

1

6

3

5

4

O grau de dificuldade é representado por 4 itens diferentes, sendo cada um deles avaliado
numa escala de 1 a 5 (do mais fácil ao mais difícil)
EN The difficulty level is represented by 4 different symbols each of them ranges from 1 (the easiest) to 5
(the most difficult).
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CóDiGO DE CONDutA | wALKING COdE
PT Seguir apenas pelo trilho sinalizado; Evitar ruídos e atitudes que perturbem a
paz do local; Observar a fauna sem perturbar; não danificar a flora; não abandonar
lixo; não fazer lume; não colher amostras de plantas ou rochas; Ser afável com as
pessoas que encontrar; Em caso de acidente indique a sua posição utilizando os
números no mapa.
EN Follow only signalized tracks; Avoid making noise and disturb local peace and quiet;
Watch but do not disturb the animals; Do not damage vegetation, leave waste, make fire,
collect plants or rocks; Be kind to people you may meet; In case of accident, inform your
position using the numbers on the map.
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