
2º Dia

Tarde

09:30h - 

Visita ao Centro de Informação do  Parque 
Natural do Alvão em Mondim
no lugar do Barrio [Encerrado ao Fim-de-Semana]

 Partida para o Parque Natural do Alvão
O percurso é feito através da Estrada Municipal que dá acesso à 
Freguesia do Bilhó

Passagem pelas aldeias de Vilar de Ferreiros e Vilarinho

Aldeias de Montanha
Visita à aldeia de Travassos -  700m de altitude
Arquitectura tradicional em granito
Aldeia de Portugal - www.aldeiasdeportugal.pt
(Passagem pelas aldeias do Covelo e Macieira)

Visita à Aldeia do Bobal - 860m de altitude
Pausa para almoço.

15:00h
(Descida até ao cruzamento que dá acesso à aldeia de Cavernelhe)

Visita ao Parque Natural do Alvão
(Consulte o site do PNA onde encontrará todas as sugestões: 
http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007-AP-Alvao)

> Quedas de água do Bilhó
> Aldeia de Cavernelhe - 700m de altitude
> Cruzamento dos castanheiros
> Lugar do Fojo

Quedas de Água das Fisgas de Ermelo
> Miradouro Espectacular
> Regresso ao cruzamento dos Castanheiros
> A caminho de Varzigueto existe sinalização de um 
percurso a pé para as piocas

> Aldeia de Varzigueto - 750m de altitude
> Aldeia do Barreiro - 950m de altitude 
Panorâmica Impressionante
Casas de granito cobertas de colmo

> Aldeia da Fervença - 700m de altitude

Visita à Aldeia de Ermelo - 500m de altitude
- Pelourinho
- Arquitectura Rural
Casas de xisto cobertas de lousa
Pausa para lanche ou jantar.

> Regresso a Mondim pela EN304
> Alojamento em Mondim

Início do passeio (Extensão do passeio - 62 Km)
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Um dia no Alvão!
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municipio.mondimdebasto.pt

2



1º Dia

Manhã

09H15 - Início do passeio a pé

Visita ao Museu Municipal [Encerrado à 2ªFeira]

Arqueologia | Geologia | Etnografia

Igreja Matriz e Cruzeiro da Independência
Profundamente remodelada nos sécs. XVIII e XIX.
Do primitivo templo medieval apenas se conserva o 
portal lateral Norte, em arco quebrado. 
De salientar o altar-mor, uma notável peça 
escultórica em talha dourada.
(Para visitar o interior da Igreja, consultar o horário das missas que se 
encontra afixado no placard). 

Casa da Igreja
Solar do séc. XVIII com brasão a coroar o portal 
principal e capela dedicada a S. João Nepomuceno. 
Jardim de buxo e de japoneiras. 
(exterior - jardins)

Zona Verde - Parque Urbano Municipal
Restaurante | Piscina | Parque infantil | Poli-
desportivo | Auditório ao ar livre | Mini-golfe | 
Ténis de mesa | Jogos tradicionais | Lago com aves 
aquáticas | Fonte cibernética

Núcleo Histórico 
> Via Cova – Edifícios emblemáticos dos sécs. XVII, 
XVIII e XX e jardins particulares
> Jardim Público e Monumento aos Mortos da 
Grande Guerra

> Visita à Capela do Santíssimo Sacramento e da 
Paixão do Senhor (interior e exterior)

Templo de estrutura Românica em granito com 
decoração barroca. De salientar a azulejaria 
seiscentista, duas pinturas, a fresco, na parede 
testeira da capela-mor, com a representação de S. 
Francisco e S. Cristóvão e a data de 1588, e o tecto 
em caixotões de madeira pintados com motivos do 
Antigo Testamento. Aqui tem assento a Irmandade 
do Santíssimo Sacramento e da Paixão do Senhor. 
IIP Imóvel de Interesse Público.

Horário de abertura da Capela:
Verão
Segunda a Sexta-feira das 10h00 às 12h00
Sábado das 10h00 às 12h00 e das 15h00 às 17h00
Inverno 
Quinta-feira das 10h00 às 12h00
Sábado das 10h00 às 12h00 das 15h00 às 17h00
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1º Dia

Tarde

> Rua Velha
> Casa da Cultura (antigo edifício dos bombeiros)
> Solar e Brasão dos Azevedos Mourão - Séc. XVII
 IIP Imóvel de Interesse Público
> Posto de Turismo
> Praça do Município  
Edifício da Câmara Municipal -  Antiga Casa do Eirô 
– Portão de Armas dos Pinto Coelho - Estátua da 
Primavera – Capela de Santa Quitéria (exterior)
  
Pausa para almoço. 

15:00h – Partida para a Nossa Senhora da Graça

Subida ao Monte Farinha - 996m de altitude
> Visita ao castro do Castroeiro na Senhora da Graça

Visita ao Santuário de Nossa Senhora da Graça
Mil metros de história, de fé e de deslumbramento. 
Um espaço sagrado, único, onde grande parte da 
nossa história e da nossa cultura pode ser contada. 
Local privilegiado, local de reflexão, local de oração, 
local mítico, místico e transcendente.
- Loja das estampas 
- Miradouro impressionante

Visita à freguesia de Atei
 > Praça e antigo edifício da Casa da Câmara
> Solares (exterior) e jardins 
> Igreja Românica de Atei 
Provávelmente da pré-nacionalidade, embuída de 
extraordinárias lendas medievais, narradas no 
Livro Velho de Linhagens de D. Pedro.
(Para visitar o interior da igreja, consultar o horário das missas que se 
encontra afixado no placard).

> Visita às adegas da Casa de Santa Eulália e da 
Quinta D'Ónega – Produtores e engarrafadores de 
Vinho Verde.
> Passeio a pé pelos campos de milho e pelas 
vinhas 

> Regresso a Mondim
>Compras de produtos locais
Vinho, Mel, Doçaria e Artesanato
 > Jantar nos restaurantes da Vila
> Alojamento em Mondim 
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Um passeio pela história…

Ponto BeeCla
Aluguer no Edifício do Mini-golfe
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Um passeio pela história…
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