PT A Pequena Rota do Rio Macedo tem o seu
início e fim na aldeia de Arcas. Nesta aldeia podemse observar o Solar das Arcas, a Igreja Matriz e o
fontanário. Saindo de Arcas, o percurso passa pela
Capela do Nosso Senhor dos Passos, iniciando a sua
componente circular. Segue por mosaicos agrícolas
iniciando a sua descida até chegar Rio Macedo. Ao longo do
rio, o percurso alcança a aldeia de Nozelos onde se destacam
o pelourinho e, à saída da aldeia, a Igreja de Nossa Senhora de
Assunção, datada do séc. XVI. O percurso regressa à aldeia das
Arcas através de uma quase constante subida, primeiro por asfalto
e depois em caminho de terra batida.

EN The short distance walking trail named Rota do Rio Macedo starts
and ends in the village of Arcas. In this village you may observe the
Solar of Arcas (Manor house of Arcas), the Main Church and the
fountain. Leaving Arcas the route goes by Nosso Senhor dos
Passos Chapel, starting its circular component. It goes along
agricultural mosaics, starting to go down until reaching the
Macedo River. Along the river the route reaches the village of
Nozelos where we call your attention to the pillory (stone
monument) and - leaving the village – to the Nossa
Senhora da Assunção Church, dated from the 16th
century.The route goes back to the village of Arcas
through an almost permanent climb, at first on
the asphalt and afterwards on an earth road.
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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.
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ROtA DO RiO MACEDO
EXPlORE OS SEuS SENtIdOS !
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FáCiL | EASY
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)
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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