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NAG|NUNO ADRIANO GUIDE 
 

 

| (+351) 919 462 183 / 916 875 900  

| nuno.adriventura@gmail.com 

   

Em parceria com:

   

RNAAT n.º 47/2011 

  

Passeio pedestre 1 – “Bosques encantados” 

 

10h00 ou 14h00 

 Ponto de encontro: Covão da Ponte, Manteigas. 

 Apresentação do guia | NAG - Animactiva e do 

programa. 

 

10h30 ou 14h30 

 Passeio pedestre “Bosques encantados”, com 

início na Cruz das Jugadas. 

 Coffee break a meio do percurso. (Incluído) 

 

Descrição: tendo como cenário principal o frondoso bosque da Mata de 

São Lourenço, é aqui que encontramos o verdadeiro pulmão desta 

cordilheira montanhosa. Uma mata com origem no início do século XX, 

após uma intensiva reflorestação levada pelos Serviços Florestais. 

Podemos contemplar exemplares de grandes dimensões de castanheiros, 

vidoeiros, espécies de carvalhos (Quercus pyrenaica e rubra), espécies 

de pinheiros, entre outras, constituindo um mosaico de cores sem 

paralelo e sempre diferentes, o que torna este percurso mais aliciante de 

percorrer. 

 

13h00 ou 17h00  

 Horário previsto para o fim do passeio pedestre na 

Cruz das Jugadas. 

 Críticas à actuação do guia. 

 Entrega de documentação turística. 

 Despedida. 

 

 

Características do percurso 

  

 

 

 

 

Início e fim Cruz das Jugadas, Manteigas 

Duração prevista 02h30min.  

Dificuldade Fácil 

Tipo de percurso Circular 

Período do ano Todo o ano 



NAG|NUNO ADRIANO GUIDE 
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Em parceria com:

   

RNAAT n.º 47/2011 

  

Passeio pedestre 2 – “No encalce dos pastores da 

Estrela”  

 

10h00 ou 14h00 

 Ponto de encontro: Covão da Ponte, Manteigas. 

 Apresentação do guia da | NAG - Animactiva e do 

programa. 

 

10h30 ou 14h30 

 Passeio pedestre “No encalce dos pastores da 

Estrela”, com início no Covão da Ponte. 

 Coffee break a meio do percurso. (Incluído) 

 

Descrição: Um percurso de características únicas e genuínas, 

imortalizado pelo premiado documentário “Ainda há pastores”. Só o 

percorrendo é que podemos ter a noção deste paraíso escondido em 

Portugal… 

 

13h00 ou 17h00 

 Horário previsto para o fim do passeio pedestre no 

Covão da Ponte. 

 Críticas à actuação do guia. 

 Entrega de documentação turística. 

 Despedida. 

 

Características do percurso 

 

 

 
 
 
 
 

Início e fim Covão da Ponte, Manteigas 

Duração prevista 02h30min.  

Dificuldade Fácil 

Tipo de percurso Circular 

Período do ano Todo o ano 



NAG|NUNO ADRIANO GUIDE 
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Em parceria com:

   

RNAAT n.º 47/2011 

  

Passeio pedestre 3 – “Planaltos da Estrela 1” (versão de 

1/2 dia) 

 

09h30 ou 13h30 

 Ponto de encontro: Vale do Rossim. 

 Apresentação do guia | NAG - Animactiva e do 

programa. 

 

10h00 ou 14h00 

 Passeio pedestre “Planaltos da Estrela 1”, com 

início no Vale do Rossim.  

 Coffee break a meio do percurso. (Incluído) 

 

Descrição: com área envolvente do Vale do Rossim e Penhas 

Doureadas como pontos altos deste passeio, pretendemos dar uma 

perspectiva sobre os recursos naturais e rurais da Serra da Estrela e que 

simbolizam o que de natural e único existe na Serra da Estrela. 

Destacamos os prados de altitude, os prados de vá rias espécies de 

urzes, não esquecendo a actividade da pastorícia, os seus costumes e 

tradições que se esvaziam claramente face à forte desertificação que se 

assiste. Tudo isto, num cenário com paisagens singulares, um amplo 

planalto tipicamente de montanha que decerto vai perdurar durante muito 

tempo nas nossas memórias. 

 

13h00 ou 17h00 

 Horário previsto para o fim do passeio no Vale do 

Rossim. 

 Criticas à actuação do guia. 

 Entrega de documentação turística. 

 Despedida 

 

 

Características do percurso 

 

 
 
 
 
 
 

Início e fim Vale do Rossim 

Duração prevista 03h00min. 

Dificuldade Fácil 

Tipo de percurso Circular 

Período do ano Primavera – Verão - Outono 
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Em parceria com:

   

RNAAT n.º 47/2011 

  

Passeio pedestre 4 – “Meandros do Mondego” (percurso 

novo) 

 

10h00 ou 14h00 

 Ponto de encontro: Vila Soeiro, Guarda. 

 Apresentação do guia | NAG - Animactiva e do 

programa. 

 

10h30 ou 14h30 

 Passeio pedestre “Meandros do Mondego”, com 

início em Vila Soeiro.  

 Coffee break a meio do percurso. (Incluído) 

 

Descrição: encravado entre vales profundos, o Mondego marca o seu 

ritmo e molda o seu caminho. Uma zona onde o rio Mondego mostra toda 

a sua força e vivacidade, com a presença de inúmeras cascatas e açudes 

que serão alvo do seu olhar. Um percurso tipicamente ribeirinho, sempre 

na companhia do rio, apresentando uma paisagem única, rara e de forte 

imponência. A não perder... 

 

13h00 ou 17h00 

 Horário previsto para o fim do passeio pedestre em 

Vila Soeiro. 

 Criticas à actuação do guia. 

 Entrega de documentação turística. 

 Despedida. 

 

Características do percurso 

 

 
 
 
 
 
 

Início e fim Vila Soeiro 

Duração prevista 02h30min. 

Dificuldade Fácil 

Tipo de percurso Circular 

Período do ano Todo o ano 
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Em parceria com:

   

RNAAT n.º 47/2011 

  

Passeio pedestre 5 – “Planaltos da Estrela 2” (versão de 

1 dia) 

 

10h00 

 Ponto de encontro: Vale do Rossim. 

 Apresentação do guia | NAG - Animactiva e do 

programa. 

 

10h30 

 Passeio pedestre “Planaltos da Estrela 2”, com 

início no Vale do Rossim.  

 Coffee break a meio do percurso. (Incluído) 

 

Descrição: com área envolvente do Vale do Rossim, Penhas Douradas e 

Nave da Mestra como pontos altos deste passeio, pretendemos dar uma 

perspectiva sobre os recursos naturais e rurais da Serra da Estrela e que 

simbolizam o que de natural e único existe na Serra da Estrela. 

Destacamos os prados de altitude, os prados de vá rias espécies de 

urzes, não esquecendo a actividade da pastorícia, os seus costumes e 

tradições que se esvaziam claramente face à forte desertificação que se 

assiste. Tudo isto, num cenário com paisagens singulares, um amplo 

planalto tipicamente de montanha que decerto vai perdurar durante muito 

tempo nas nossas memórias. 

 

 17h00 

 Horário previsto para o fim do passeio no Vale do 

Rossim. 

 Criticas à actuação do guia. 

 Entrega de documentação turística. 

 Despedida e regresso.  

 
Características do percurso 
 

 
 
 

 
 
 
 

Início e fim Vale do Rossim 

Duração prevista 07h00min. 

Dificuldade Média 

Tipo de percurso Circular 

Período do ano Primavera – Verão - Outono 
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Em parceria com:

   

RNAAT n.º 47/2011 

  

Passeio pedestre 6 – “Na orla da Comprida”  

 

10h00 

 Ponto de encontro: Lagoa Comprida. 

 Apresentação do guia | NAG - Animactiva e do 

programa. 

 

10h30 

 Passeio pedestre “Na orla da Comprida”, com 

início na Lagoa Comprida.  

 Coffee break a meio do percurso. (Incluído) 

 

Descrição: toda a zona envolvente da Lagoa Comprida inspira 

tranquilidade e natureza no seu maior esplendor. As lagoas inseridas nas 

depressões moldadas pelos glaciares são a cereja no cimo do bolo, de 

um passeio onde ficaremos a par da forma como o gelo e a sua acção 

erosiva, construiu estes monumentos naturais de rara beleza e que 

constituem um património ecológico a preservar a qualquer custo.  

 

16h30 

 Horário previsto para o fim do passeio pedestre na 

Lagoa Comprida. 

 Criticas à actuação do guia. 

 Entrega de documentação turística. 

 Despedida. 

Características do percurso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Início e fim Lagoa Comprida 

Duração prevista 06h00min. 

Dificuldade Média 

Tipo de percurso Circular 

Período do ano Primavera – Verão - Outono 


