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PERCURSO PEDESTRE/BTT 
CAPELA DO SANTIAGO 
 
DURAÇÃO: 6 HORAS (PERCURSO PEDESTRE) 3 HORAS (PERCURSO BTT) 
GRAU DE DIFICULDADE: MODERADO 
TIPO DE PERCURSO: LINEAR 
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Indicações para o ponto de partida 

	
Ao sair do parque de estacionamento da  Casa de São Lourenço vire à sua esquerda na Estrada Nacional N232 em direção a Gouveia. 
 
Siga esta estrada nacional durante cerca de 7km. À sua esquerda irá passar pelo cruzamento das Penhas Douradas, pela fonte do Mondeguinho (a nascente oficial do 
rio Mondego) e pelo cruzamento para a Lagoa do Vale do Rossim. Após este último cruzamento, cerca de 1km adiante irá encontrar do seu lado direito um pequeno 
largo em terra batida a partir do qual nascem três caminhos (largo é fácil de identificar pois tem implantados poste de alta tensão). Estacione aí o veículo e inicie o 
percurso pelo caminho indicado pelas placas (vermelho e branco) referentes às Grandes Rotas das Aldeias Históricas, direção Linhares da Beira. 
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O caminho segue por uma cumeada que lhe irá proporcionar vistas panorâmicas e distantes: do seu lado esquerdo avista o concelho de Gouveia que se prolonga até 
Mangualde, Viseu tendo no horizonte a Serra do Caramulo e a Serra do Marão. Do seu lado direito encontra o Vale do Mondego que segue o seu curso na direção da 
Guarda que se vislumbra também no horizonte.  
 
Pelo caminho irá encontrar um grande edifício abandonado, a antiga “Casa das Sementes” onde se armazenavam as sementes de centeio que se plantava nestas 
altitudes nas encostas menos ingremes. Mais à frente, do seu lado esquerdo, inserida num pequeno bosque vai encontrar uma mesa de Picnic com sombra está à sua 
espera para uma paragem. 
 
O trilho segue por estas paisagens, até encontrar de novo as placas indicativas de “Linhares da Beira”, “Folgosinho” e “Capela do Santiago”. Deixe o trilho por onde 
seguia e tome a direção da Capela do Santiago que está à sua frente no cabeço de granito que irá subir. Ao chegar à base dessa formação rochosa siga as “mariolas” 
(pedras sobrepostas utilizadas pelos pastores para marcação dos seus trilhos) até alcançar a Capela do Santiago. Terá da Capela a vista que provavelmente terá do 
Céu… 
 
No regresso vai ter na sua frente o maciço central da Serra da Estrela. Bom passeio. 
	
	
	


