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A criação deste percurso assenta essencialmente na componente histórica natural e religiosa da região, 

como comprova o Centro Histórico de Aguiar da Beira, repleto de monumentos intimamente ligados aos 

nossos antepassados, a barragem da Fumadinha, a nascente do rio Vouga, e o Santuário de Nossa 

Senhora da Lapa, santuário esse que em tempos, juntamente com a Catedral de Santiago de 

Compostela, na Galiza, chegaram a ser os dois santuários mais importantes da Península Ibérica. 

A peregrinação ao santuário de Nossa Senhora da Lapa é já uma tradição e conta com peregrinos de 

todos os cantos de Portugal e de vários pontos do mundo espalhados um pouco por todo o ano e a 

criação deste percurso só iria valorizar ainda mais a grandeza deste santuário fazendo a ponte de 

ligação entre este e Aguiar da Beira. 

Todas estas potencialidades necessitavam de serem dadas a mostrar, sendo um percurso pedestre uma 

forma rentável e turisticamente viável de alcançar, aumentando a capacidade de visitação a nível local 

e refletindo-se, também, no modo de vida das populações locais. 

Assim, desta forma, este projeto reveste-se de uma importância assinalável como valorização dos 

recursos endógenos, com a criação de um PR de raiz, contemplando sinalética (pinturas e sinalética 

vertical) e painéis informativos, criando-se assim um novo recurso turístico e um novo produto que 

aumentará a capacidade de atração deste território. 

 

PONTOS DE INTERESSE 
 
 

Nome Completo 
Waypoin 

t 
Categoria Descrição 

 
 

 
“Casa Grande” 

 
 

 
1 

 
 

 
Cultural 

Apelidada de “Casa Grande” pelos habitantes da 
povoação de Aguiar da Beira, esta “mansão” totalmente 
construída em pedra, pertenceu a um indivíduo que 
detinha a maior parte das terras de Aguiar da Beira 
tornando-se assim conhecido pelo seu monopólio. 
Possui em seu redor um jardim igualmente grande e 
bem cuidado. 

 
 
 

 
Centro Histórico 

de Aguiar da Beira: 
- Pelourinho 

- Fonte Ameada 
- Torre do Relógio 
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Arquitetónico 

Situados no Centro Histórico de Aguiar da Beira: 
- Assente numa plataforma octogonal formada por 
quatro degraus, o pelourinho de Aguiar da Beira, datado 
do séc. XVI e construído em granito, é composto por 
fuste prismático (oitavado), com anel em ferro. Possui 
uma moldura octogonal (quebrada do lado Sul) que se 
destaca da coluna e encimada por uma "gaiola aberta"; 
- A fonte Ameada, de forma quadrangular cobre um 
poço e uma fonte de chafurdo. Com a sua cobertura faz 
um palco sobre a encosta, um espaço com bancos, que 
possibilita a sua utilização pública; 
- A Torre do Relógio, datada do século XV, tem uma 



 

 

   construção quadrangular, ameias e pequenas gárgulas 
de canhão ao longo dos seus quatro pisos. O edifício 
está inserido num conjunto de traça medieval que inclui 
o castelo e o pelourinho. É também conhecida por Torre 
da “Cabicanca”, por se relacionar com a lenda de uma 
cegonha amaldiçoada que aterrorizava os habitantes da 
localidade. 

 

 

 

 

 
Igreja da 

Misericórdia 
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Religioso 

Com uma fachada principal rasgada por um grande 
portal, janelas, óculos quadrilobados e um nicho 
concheado. Notam-se ainda vestígios do antigo 
convento de monjas Beneditinas. Este edifício do séc. 
XVII, encontra-se na zona histórica de Aguiar da Beira, 
com características barrocas no seu interior, tem uma 
fachada com um escudo de armas em alto relevo e um 
nicho com estrutura, em pedra de Ançã, de Nossa 
Senhora da Graça. Merece um olhar atento o batistério 
com arco de acesso muito decorado com perlados, 
volutas e pilastras almofadadas, no interior do qual se 
encontra um silhar com a representação da cruz de 
Malta. 

 

Ruinas do Castelo 
de Aguiar da Beira 

 

 
10 

 

 
Cultural 

No Cume, encontram-se as ruínas do castelo de Aguiar 
da Beira que se resumem às suas paredes exteriores. 
No exterior existe ainda um depósito de água e uma 
estátua de um santo. ao lado da capela encontra-se a 
estátua que “observa” toda a vila de Aguiar da Beira. 

Capela Nossa 
Senhora do 

Castelo 

 

12 

 

Religioso 

Capela também é conhecida como Ermida de Nossa 
Senhora do Leite. No altar está a imagem de Nª. Srª. do 
Leite, a amamentar o filho. Altar muito trabalhado e 
dourado. 

 

 

 
“Alminhas” 

 

 

 
27 

 

 

 
Religioso 

Desde os tempos mais remotos que a pedra tem sido 
utilizada pelo ser humano para materializar as suas 
crenças religiosas e homenagear os semelhantes 
desaparecidos. Erguida junto ao caminho, apresenta 
como função sacralizar os cruzamentos e áreas 
perigosas, protegendo os viajantes que visitavam os 
locais religiosos da povoação. 

 

Nossa Senhora de 
Fátima e os três 

Pastorinhos 

 

 

54 

 

 

Religioso 

À berma da estrada, com um pequeno jardim, 
encontramos um “santuário” retratando a famosa 
imagem de Nossa Senhora de Fátima surgindo aos três 
pastorinhos sobre uma fraga. Uma oferta de uma família 
da povoação de Qta do Meio, pedindo uma oração e a 
proteção “por todos nós”. 

 

Capela de São 
Silveste 

 

 
62 

 

 

Religioso 

Pequena capela que serve a povoação de Fumadinha, 
na sua entrada apresenta um telhado mais extenso para 
que os seus crente possam fazer as suas meditações 
tanto no interior como no exterior da capela. 

 
Barragem da 
Fumadinha 

 

63 

 

Natural 

Barragem que divide a povoação de Fumadinha do 
concelho de Aguiar da Beira, “rasgada” a meio por uma 
estrada de alcatrão através da qual se pode observar 
bem de perto a fauna e a flora existentes na região e 



 

 
    

   que o aglomerado de água doce consegue 
proporcionar. Existe um pequeno parque de merendas 
de onde se pode ter uma vista panorâmica sobre toda a 
barragem que deslumbra qualquer turista que por ali 
passe. 

 

 

 
Miradouro de São 

Domingos 

 

 

 

81 

 

 

 

Religioso 

Intimamente ligado ao Santuário de Nossa Senhora da 
Lapa, este miradouro é uma espécie de templete 
orientados segundo os pontos cardeais servindo de 
referência aos peregrinos (Neste caso, localizado a Sul). 
Estrutura em pedra suportada por 4 pilares formando 
um pequeno “abrigo” pelo qual é possível ter uma 
agradável vista sobre a serra e todo o espaço 
envolvente de forma panorâmica. 

 

 

 

 

Nascente Rio 
Vouga 

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

Natural 

Nascendo na Serra da Lapa, a uma altitude de 930 
metros, no sítio do Chafariz da Lapa, na freguesia de 
Quintela. No seu percurso banha diversas localidades, 
algumas das quais têm o seu nome intimamente ligado 
ao rio, como se verifica nos topónimos, Pessegueiro do 
Vouga, Sernada do Vouga, Sever do Vouga, Macinhata 
do Vouga e Vouga. Enriquece as terras por onde passa 
com a sua água límpida e fresca ao longo dos seus 
148 km com as suas águas a separarem-se em 
inúmeros canais de terreno baixo e pantanoso, dando- 
se início à formação da Ria de Aveiro. 

 

 

 

 

 
 

Santuário de 
Nossa Senhora da 

Lapa 
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Religioso 

O Santuário de Nossa Senhora da Lapa, situado na 
serra do mesmo nome, na freguesia de Quintela. A 
primitiva capela foi construída em 1498. A atual igreja 
foi construída no século XVII pelos jesuítas, que muito 
promoveram as peregrinações. Diz a lenda que, em 
1498, uma pastorinha de 12 anos, de nome Joana, 
muda de nascença, introduzindo-se por entre as fendas 
das rochas encimadas pela grande lapa, aí encontrou 
uma linda imagem da Virgem, que ali teria sido 
escondida há mais de quinhentos anos por umas 
religiosas fugindo a uma perseguição. 

Em tempos, o santuário de Senhora da Lapa (e a 
Catedral de Santiago de Compostela, na Galiza), 
chegaram a ser os dois santuários mais importantes da 
Península Ibérica. 



 

 

 

TIPOLOGIA 

 

- Linear 

 

TEMA 

 

- Valorização do património religioso e interpretação ambiental. 

- Património natural, património histórico e património religioso. 

 
 
 

MAPA DO PERCURSO 

 

 

FICHA DE PERCURSO 



 

 
 

DADOS TÉCNICOS E ALTIMETRIA 

 
 

 
 

 

DIFICULDADE E TEMPO (MIDE + FCMP) 

 
Tempo Sentido Aguiar da Beira – Santuário Nossa Senhora da Lapa: 04h25m 

Tempo Sentido Santuário Nossa Senhora da Lapa - Aguiar da Beira: 04h25m 

 

Dificuldade Global: Fácil 
 
 
 

Meio Severidade do meio ambiente 

 

 

1 O meio não está isento de riscos 

2 Há mais do que 1 factor de risco 

3 Há vários factores de risco 

4 Há bastantes factores de risco 

5 Há muitos factores de risco 

 
 

Orientação - Dificuldade de se orientar no itinerário 

 1 Caminho muito evidente seguindo referencias naturais. 

2 
Existe sinalização que indica a continuidade, não exige técnicas de 

orientação. 

3 Exige a identificação precisa de referencias de orientação e de 



 

 
   

 

 

 pontos cardeais. 

4 Exige o domínio de técnicas de orientação e navegação fora de trilho 

 
 

 
5 

 
 
 

A navegação é interrompida por obstáculos que têm de ser 

contornados. 

 
 
 
 

Terreno Dificuldade na passada, tipo de caminho utilizado. 

 

 

1 Marcha por caminhos de superfície regular. 

2 Marcha por caminhos variados mas largos, normalmente clicáveis. 

3 Marcha por Trilhos e Terrenos irregulares. 

4 É necessário superar obstáculos que requerem o uso das mãos. 

5 É necessário superar obstáculos que requerem passos de escalada. 

 

 

Esforço 
Quantidade de esforço em tempo efectivo de marcha. Horário 

MIDE. 

 

 

1 Até 1 h de marcha efectiva 

2 De 1 a 3 h de marcha efectiva. 

3 De 3 a 6 h de marcha efectiva. 

4 De 6 a 10 h de marcha efectiva. 

5 Mais de 10 h de marcha efectiva. 

 

DESCRIÇÃO 
AGUIAR DA BEIRA - SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA LAPA 

 
Este percurso inicia-se no centro de Aguiar da Beira, junto à “Casa Grande”, de seu nome atribuído 
pelos habitantes da localidade dado a sua grandeza e o monopólio de terrenos que possuía na altura 
o seu dono por toda a região. Siga pela direita ao fundo da rua, em direção ao Centro histórico de 
Aguiar da Beira podendo contemplar nele, para além de todas as lendas associadas, a Torre do 
Relógio, a  Fonte Ameada e o Pelourinho, seguindo-se a Igreja da Misericórdia, e, mais a cima, o que 



 

resta do antigo Castelo de Aguiar da Beira, as suas ruínas de onde se pode observar toda a vila e tudo 
o que a circunda de uma vista deslumbrante. Descendo a pequena encosta, surge-nos logo a Capela 
de Nossa Senhora do Castelo, também conhecida como a Ermida de Nossa Senhora do Leite, e vamo-
nos afastando, aos poucos do centro de Aguiar da Beira seguindo mais à frente por um caminho rural. 
Após sucessivas travessias da estrada principal, deambulando de um lado para o outro dessa estrada,  
por pequenos trilhos, por entre pomares, campos de cultivo e mais à frente, zonas de floresta, vamos 
encosta a cima, até à povoação de Q.ta do Meio. Aqui podemos observar os tanques comunitários da 
povoação, a imagem de Nossa senhora de Fátima protegendo os viajantes e seguindo pela esquerda 
à saída, à berma da estrada, com um pequeno jardim, encontramos um “santuário” retratando a famosa 
imagem de Nossa Senhora de Fátima surgindo aos três pastorinhos sobre uma fraga. Uma oferta de 
uma família da povoação de Q.ta do Meio, pedindo uma oração e a proteção “por todos nós”. 
Continuando por um caminho rural, seguimos em direção à povoação de Fumadinha que dá nome à 
sua magnifica barragem, podendo ser observada e vislumbrada toda a sua beleza natural de um 
pequeno parque de merendas no alto e à entrada da povoação, podendo descansar-se um pouco antes 
de passarmos pela Capela de São Silvestre e atravessarmos essa mesma barragem pelo seu meio em 
estrada de alcatrão podendo observar-se bem de perto a fauna e a flora existentes na região e que o 
aglomerado de água doce consegue proporcionar. 
 
Após a travessia da barragem, siga pela direita, efetuando uma subida ingreme, com o devido cuidado 
por trilho criado pelos animais de pasto que nos leva a passar agora por uma zona rochosa e de pinhal, 
podendo observar vários “pontos de equilíbrio” oriundos dessa formação rochosa. 
Mais adiante, efetuando um pequeno desvio à direita, encontramos o Miradouro de São Domingos, 
Intimamente ligado ao Santuário de Nossa Senhora da Lapa, sendo uma espécie de templete 
orientados segundo os pontos cardeais servindo de referência aos peregrinos (neste caso, localizado 
a Sul). E retomando o trilho, passamos agora por uma zona de extração de pedra, uma pedreira cuja 
sua principal matéria prima é o granito amarelo e cinzento. 
 
Seguimos agora em direção à povoação de Quintela da Lapa, não chegando ao seu centro sem antes 
nos depararmos com a nascente do famoso rio Vouga, “plantado” mesmo à entrada da povoação. E 
após uma ligeira subida, seguimos em direção ao Santuário de Nossa Senhora da Lapa, santuário 
esse que, juntamente com a Catedral de Santiago de Compostela, na Galiza, chegaram a ser os dois 
santuários mais importantes da Península Ibérica, alcançando assim o nosso ponto de fim deste belo 
percurso, repleto de paisagens e monumentos únicos. 

  
 

 
DESCRIÇÃO 

SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA LAPA - AGUIAR DA BEIRA 
 

 

Este percurso inicia-se no Santuário de Nossa Senhora da Lapa, no centro da povoação de Quintela da 

Lapa, santuário que, juntamente com a Catedral de Santiago de Compostela, na Galiza, chegaram a ser 

os dois santuários mais importantes da Península Ibérica. Siga pela direita que após efetuar uma 

pequena descida, se depara com a nascente do famoso rio Vouga, “plantado” mesmo à saída da 

povoação. 

Entrando pela floresta em caminho rural, mais adiante, passamos por uma zona de extração de pedra, 

uma pedreira cuja sua principal matéria prima é o granito amarelo e cinzento. Adiante, efetuando um 

pequeno desvio à esquerda, encontramos o Miradouro de São Domingos, intimamente ligado ao 

Santuário de Nossa Senhora da Lapa, sendo uma espécie de templete orientados segundo os pontos 

cardeais servindo de referência aos peregrinos (neste caso, localizado a Sul). Retomando o trilho, 

continuamos por entre os vários pinhais em direção à povoação de Fumadinha. 



 

Já perto da povoação, podemos observar vários “pontos de equilíbrio” oriundos de diversas formações 

rochosas, e descemos de forma cuidadosa por um trilho criado pelos animais de pasto, seguindo pela 

esquerda, passamos por entre a povoação de Fumadinha que dá nome à barragem que atravessamos 

em seguida pela estrada de alcatrão. Durante essa travessia, podemos observar bem de perto a fauna 

e a flora existentes na região e que o aglomerado de água doce consegue proporcionar. Passamos em 

seguida pela Capela de São Silvestre e à saída da povoação, podemos vislumbrar, de forma mais ampla, 

toda a beleza natural da barragem que atravessámos em um pequeno parque de merendas no alto 

podendo descansar-se um pouco antes de continuar esta caminhada. 

Continuando por um caminho rural, seguimos em direção à povoação de Q.ta do Meio. Ao alcançar a 

povoação, à berma da estrada, com um pequeno jardim, encontramos um “santuário” retratando a 

famosa imagem de Nossa Senhora de Fátima surgindo aos três pastorinhos sobre uma fraga. Uma 

oferta de uma família da povoação de Q.ta do Meio, pedindo uma oração e a proteção “por todos nós”. 

Siga pela direita para poder observar os tanques comunitários da povoação e a imagem de Nossa 

senhora de Fátima protegendo os viajantes antes de “abandonar a povoação por novo caminho rural. 

Alcançará mais adiante, após uma imensa zona de floresta, pomares e campos de cultivo já perto de 

Aguiar da Beira, fazendo várias travessias da estrada principal, deambulando de um lado para o outro 

dessa estrada por pequenos trilhos até se encontrar já à entrada da localidade. 

Subindo a pequena encosta, surge-nos a Capela de Nossa Senhora do Castelo, também conhecida 

como Ermida de Nossa Senhora do Leite, aproximando-nos aos poucos do centro de Aguiar da Beira 

seguindo agora por calçada em paralelo. Logo de seguida, mais a cima, encontra o que resta do antigo 

Castelo de Aguiar da Beira, as suas ruínas de onde se pode observar toda a vila e tudo o que a circunda 

de uma vista deslumbrante. Descendo agora aos poucos, segue-se a Igreja da Misericórdia, em seguida 

o Centro histórico de Aguiar da Beira podendo contemplar nele, para além de todas as lendas 

associadas, a Torre do Relógio, a Fonte Ameada e o Pelourinho. 

Continue em direção ao centro de Aguiar da Beira, junto à “Casa Grande”, de seu nome atribuído pelos 

habitantes da localidade dado a sua grandeza e o monopólio de terrenos que possuía na altura o seu 

dono por toda a região alcançando assim o nosso ponto de fim deste belo percurso, repleto de paisagens 

e monumentos únicos. 

 

ÉPOCA ACONSELHADA 

 

Este é um percurso recomendado para todo o ano. Atenção com o calor durante os meses de Verão



 

SINALÉTICA 
 

TABELA RESUMO DE QUANTIDADES NECESSÁRIAS 
 

 

RESUMO DE QUANTI-
DADES 

em fal- 
ta 

Existênci- 
as 

 
 

 
Balizas 

C.C. 4  
 

 
24 

0  
 

 
0 

C.D. 7 0 

C.E. 5 0 

D.D. 0 0 

E.E. 0 0 

D.E. 0 0 

X 8 0 

Setas Total 17 0 

Postes 9 0 

Painel 
Informativo 2 

2 
0 

0 
Interpretativo 0 0 

Avisos 2 0 

Pinturas 462 0 

 

Legenda de balizas: As duas letras dizem respeito às duas faces da baliza. 
 

C.C. Caminho certo + caminho certo 
C.D. Caminho certo + viragem à direita 
C.E. Caminho certo + viragem à esquerda 
D.D. Viragem à direita + viragem à direita 
E.E. Viragem à esquerda + viragem à esquerda 
D.E. Viragem à direita + 
viragem à esquerda X 
Caminho errado 
 


