CLASSIFICAÇÃO DO
TRILHO
Dificuldade:

2

Tipo:
Circular
Distância:
17,8 km (8,3 km + 9,5 km)
Duração:
6h00
Ascensão total:
590 m
Localidade mais próxima:
Linhares da Beira
e Vila Ruiva
Locais abastecimento:
Sim
WC públicos:
Sim
Outras características:
Com muita lama em
tempo de chuva
Paisagem muito bonita
Aconselhado uso de botas
– piso difícil, irregular
INATEL Vila Ruiva
N40º 34´ 15.7”
W7º 31´ 00.0”

INATEL Linhares
da Beira

N40º 32´ 25.1”
W7º 27´ 48.1”

Mapas IGeoE:
Folhas nº 191
e 202

LINHARES

VILA RUIVA
CAMINHAR COM
A INATEL

DO INATEL AO INATEL
Este trilho circular inicia-se e termina nas unidades hoteleiras da Inatel, INATEL Linhares da Beira e INATEL Vila Ruiva (Fornos de Algodres),
podendo ser iniciado (e terminado) em qualquer uma das duas unidades. É um passeio muito bonito, que liga as duas aldeias, cada uma com a sua
beleza muito própria: Vila Ruiva com a sua vida e paisagem rural, muito aprazível e Linhares da Beira, bela aldeia histórica recuperada, com os seus
muitos testemunhos de vivências antigas, romanas e medievais.
De Vila Ruiva para Linhares da Beira atravessam-se lindas paisagens rurais, por vezes com culturas agrícolas, com passagem por Figueiró da
Serra. Já nas proximidades de Linhares, desce-se ao bonito Ribeiro de Linhares que se atravessa para iniciar a subida final pela antiga e empedrada
Calçada Romana, que leva até ao Inatel de Linhares da Beira, em plena aldeia histórica.
De Linhares da Beira para Vila Ruiva, o percurso segue por outros caminhos rurais, por vezes bastante antigos, passando pela Capela de Sto.
Amaro, pela localidade de Carrapichana e pela Capela do Anjo, que tem nas suas imediações a Necrópole Medieval com as suas sepulturas cavadas
na rocha.
É um percurso um pouco longo mas sem grande dificuldade, com um único troço um pouco mais difícil: a subida da Calçada Romana, junto a
Linhares. A ligação de Linhares a Vila Ruiva é pois bastante menos exigente, com uma ascensão total que não chega aos 120 metros.
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INATEL VILA RUIVA
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A partir do edifício antigo, sai-se pelo portão da direita, em frente,
depois esquerda e segue-se sempre ao longo das ruas de Vila Ruiva
que limitam a aldeia a oeste, seguindo-se depois pela estrada de
alcatrão para a direita. Quando se entronca com estrada de alcatrão
mais larga, atravessa-se para continuar por estrada de terra em frente,
na bifurcação segue-se pela direita, depois pela esquerda, entre
algumas casas de pedra antiga. Continua-se sempre em frente até
que, junto a uma pequena vinha, se segue por estrada de terra que
entronca vinda da direita, entre muros antigos, até chegar à nacional.
Atravessa-se o alcatrão para continuar em caminho de terra muito
bonito, por vezes entre muros antigos, com paisagem de vegetação
rasteira “salpicada” por pinheiros bravos. Num cruzamento de
estradas de terra segue-se para a esquerda. Junto às primeiras casas de
Figueiró da Serra vai-se para a esquerda e de seguida para a direita.
Na estrada de alcatrão segue-se para a direita e depois para a segunda
à esquerda. Quando se chega a uma bifurcação de estradas de terra
batida, segue-se para a direita, a descer, e depois numa bifurcação à
esquerda, ainda a descer para a bonita Ribeira de Linhares.
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INATEL LINHARES DA BEIRA

Depois de se atravessar a ribeira, terá que se vencer a subida na antiga
Calçada Romana, até ao destino.
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Os mapas apresentados são extractos
das folhas da Carta Militar de Portugal,
do Instituto Geográfico do Exército.

INATEL LINHARES DA BEIRA

NM

A partir do Solar, segue-se em frente e depois para a direita no final
da praça. Por um caminho pedonal antigo à esquerda, chega-se à
nacional, que se atravessa para descer uma estrada de terra. Vira-se
para a direita noutra estrada de terra, direita na bifurcação e esquerda
só quando chegados à nacional. Vai-se para a direita no cruzamento
e esquerda na bifurcação com estrada de alcatrão mais estreita que
passa depois a terra. Sempre em frente passa-se a Capela de Sto.
Amaro, continua-se sempre por estrada de terra mais marcada,
vai-se à esquerda no final da descida, junto a casas, passa-se uma
ponte e depois à direita, já perto da nacional. Atravessa-se a nacional
para estrada de terra em frente, vira-se à esquerda, atravessa-se a
localidade de Carrapichana, passando-se pelo mercado e pela igreja.
Sempre em frente a rua passa novamente a piso de terra, até se
chegar a estrada estreita de alcatrão, que se segue para a esquerda,
por bonitas paisagens rurais. Pouco depois chega-se à Necrópole
medieval junto à Capela do Anjo.
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INATEL VILA RUIVA

Continuando pela estrada entra-se em Vila Ruiva, atravessa-se a
localidade e pouco depois chega-se à unidade da Inatel.

PONTOS DE INTERESSE/ REFERÊNCIA
INATEL LINHARES DA BEIRA

Unidade hoteleira que resultou da
recuperação do antigo Solar Côrte Real
(com data provável de edificação na segunda
metade do século XVIII, que apresenta
na sua fachada de estilo barroco o escudo
de armas da família) e do Solar Brandão
de Melo (século XIX). É uma unidade de
muita qualidade, perfeitamente inserida na
bela e recuperada aldeia histórica.

IL IGREJA MATRIZ DE LINHARES

Também denominada por Igreja de Nossa
Senhora da Assunção, esta igreja, situada
junto ao Castelo de Linhares, foi edificada
provavelmente no século XII. Da sua
forma original restam poucos elementos
românicos, sendo o estilo barroco resultado das
remodelações dos séculos XVII e XVIII.

IM IGREJA DA MISERICÓRDIA

INATEL VILA RUIVA (Fornos de Algodres)

Antigamente Igreja de Santo Isidro,
esta igreja de Linhares foi instituída em
1576, quando D.João III elevou Linhares
a condado. A igreja sofreu profundas
remodelações em 1622 e apresenta
planta longitudinal composta, com a
entrada principal em portal de arco pleno,
antecedida por adro murado.

NM NECRÓPOLE MEDIEVAL / CAPELA

Esta é uma via romana que integrou a rede
viária de ligação de Linhares a Mangualde.
O percurso ainda hoje existente, numa
extensão de cerca de 1300 metros, liga a
aldeia à Ribeira de Linhares. Do período de
ocupação romana ficou ainda em Linhares
um imóvel – o Fórum – posteriormente
adaptado, na época medieval.

Unidade hoteleira num edifício de
arquitectura contemporânea, construído em
2005 e que convive com edifício do início
do século XX, em traça sóbria. Esta unidade,
situada nos limites de Vila Ruiva, tem um
enquadramento rural muito aprazível.

DO ANJO

Localizada junto a Vila Ruiva, nas
imediações da Capela do Anjo, a necrópole
é composta por mais de duas dezenas de
sepulturas escavadas na rocha. De origem
provável anterior ao século IX, ter-se-á
iniciado, eventualmente, em torno de uma
antiga capela. Esta forma de sepultura teve o
seu apogeu na região entre os séculos IX e XI.

CR CALÇADA ROMANA

CL CASTELO DE LINHARES

Este castelo foi construído num enorme
maciço granítico, em 1291, no reinado de
D.Dinis, supostamente sobre as ruínas de um
antigo castro pré-romano da Idade do Ferro.
O castelo possui ainda duas torres (julga-se
que teria uma terceira, hoje desaparecida), a
Torre de Menagem e a Torre Sineira, com
um relógio de pêndulos, modelo do século
XVII, ainda em funcionamento.

Trilho preparado por

Itinerante

Apesar de este trilho não envolver qualquer perigo, os caminheiros
que o percorram devem fazê-lo de forma consciente e de acordo com as
suas limitações pessoais, não assumindo a Inatel e a Itinerante
qualquer responsabilidade legal ou civil.

