
PERCURSO PEDESTRE
ROTA DAS FAIAS
Duração: 5 Horas
Grau de Dificuldade: Difícil
Tipo de Percurso: Circular

CASA DE SÃO LOURENÇO    ESTRADA NACIONAL 232, KM 49,3 CAMPO ROMÃO 6260-200 MANTEIGAS
booking@casadesaolourenco.pt     (+351) 275 249 730 (+351) 968 285 937     https://casadesaolourenco.pt/

Nota: Caso pretenda iniciar o percurso na Cruz das jogadas (ponto 2) poderá deslocar-se até esse mesmo ponto de automóvel. 
Deverá seguir a estrada N 232 em direção a Manteigas durante aproximadamente 8 km e de seguida cortar à esquerda com a 
indicação “V. Castanheira” e “Covão da Ponte”. A estrada alcatroada, após 2 km, irá levá-lo ao encontro de vários estradões, a Cruz 
das jogadas, onde pode encontrar a placa do percurso “Rota das Faias. Com início neste ponto, o percurso terá a duração de 3 
horas e dificuldade moderada.



O percurso inicia-se na Casa de São Lourenço.
Partindo do parque de estacionamento da Casa, atravesse a estrada nacional e entre no caminho que se inicia junto ao edifício 
anexo do Hotel. Siga o estradão de terra batida que o irá levar a Campo Romão. O caminho acompanha lado a lado as searas de 
centeio que dão as tonalidades douradas e castanhas a estes montes. Muito provavelmente vai encontrar um rebanho com o seu 
pastor e os famosos cães da serra. Siga sempre em frente no estradão durante cerca de 30 minutos, observando a paisagem de 
xisto, descendo para um local chamado Cruz das jogadas que cruza uma estrada de alcatrão.

Pare nesse local e repare agora no placard referente à Rota das Faias, iniciando uma nova aventura. Entre no trilho e ganhe 
coragem, chegou agora a vez das subidas. Do seu lado direito surpreenda-se com a vista para o Vale Glaciar do Zêzere observando 
ao longe o maciço rochoso dos Cântaros. 

O caminho leva-o pelo meio de uma floresta variada, subindo sempre até ao alto onde irá encontrar, mesmo no topo a bonita 
capela de São Lourenço, que dá o nome ao Hotel. Junto à capela vai encontrar um painel interpretativo que explica a história da 
capela, antiga do século XIV. Rodeando a capela existem magníficos Carvalhos com mais de 400 anos. Admire-os porque são 
árvores fantásticas. O painel interpretativo tem um poema de Miguel Torga que lhes é dedicado. Perto da capela irá também 
encontrar uma casa abandonada de onde pode observar o vale do rio Zêzere e os aldeamentos situados nas suas margens. É uma 
vista surpreendente.

Regressando agora ao caminho principal continue em frente até encontrar uma torre de vigia florestal. Estas torres são de elevada 
importância no verão, fazendo a prevenção e garantindo uma atuação rápida em caso de incêndio.

Continuando no trilho, vai encontrar uma bonita floresta de Pinheiros de Oregon. À medida que avança, aparecem então as Faias 
e as suas cores maravilhosas, sobretudo no outono. Nesta época o trilho poderá ser um tapete de folhas, enquanto estas continu-
am a cair mesmo em frente aos seus olhos. As cores variam de estação para estação, dando sempre um toque diferente a esta rota.
Passado este ambiente encantador, a descida segue agora por um trilho mais pequeno contornando Castanheiros (no outono 
poderá recolher castanhas, mas cuidado com os ouriços…). Passará agora por casas de pessoas que escolheram este local paradisía-
co para morar. Prepare-se porque agora a subida vai começar.

Upa upa, por esse trilho estreito e húmido das águas do vale. Sinta o cheiro a hortelã-brava. Olhe para trás e contemple o vale que 
se encontra nas suas costas.

Regressado à Cruz das jogadas, está na altura de regressar ao Hotel. Siga pelo mesmo trilho que o levou a este local, contemplando 
agora a paisagem de uma forma diferente… Estaremos à sua espera para o merecido descanso.
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Percurso pedestre pelo Campo Romão, mata de São Lourenço, Capela de São Lourenço, 
e Faias. O percurso está assinalado com marcas amarelas e vermelhas em rochas, árvores 
e postes. Estas marcas assinalam percursos de pequena rota.

Tenha em atenção que ao longo do seu percurso poderá encontrar marcações de outros 
percursos, deverá no entanto ter sempre atenção em seguir a sua rota consoante as 
indicações dadas ao longo deste texto.
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