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Descrição do percurso
O PR8 – Trilho de D. Nuno, de dificuldade média, tem
uma extensão de 22 km e é circular com um desvio.
Desenvolve-se ao longo de aldeias tradicionais, calçadas
centenárias e propriedades cultivadas, delimitadas por
muros de pedra solta.
O percurso tem início e término na vila de Salto – Parque
do Torrão da Veiga – segue pelas aldeias de Reboreda,
Salto Póvoa, Amial, Corva e Paredes. Nestas localidades é
possível vislumbrar paisagens únicas, onde os lameiros
com gado barrosão predominam e a serra do Gerês é
pano de fundo.
Para além do contacto com a
paisagem, é possível observar
património construído bem
preservado, com casas senhoriais
seculares, capelas oitocentistas,
moinhos e fornos comunitários,
Reboreda
onde o contacto com a população
local é uma constante.

Rib. Labaiças
Sra. dos Aflitos

Reboreda

Alto do Picoto

Monte da
Corneta

Amial
Candelhe

Póvoa

Vila de Salto:
É a maior freguesia do concelho de
Montalegre, tanto em área (78.6 km),
como em população (2375 hab). A principal
atividade económica é a agricultura (milho,
batata e centeio) e a pastorícia, com a criação
de gado de raça barrosã. No entanto, já se
nota algum crescimento na área dos serviços.
Imponente, encontra-se na vila a Igreja
Matriz, construída no final da idade média
e cujo estilo inicial foi sendo alterado por
sucessivas remodelações. A maior festa da
freguesia é em honra da Sra. do Pranto,
padroeira adorada pela população e realiza-se a 15 de Agosto.
Com subsolo rico em minerais, é nesta
freguesia que se situam as minas da Borralha,
outrora as maiores produtoras de volfrâmio.
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Património Natural
Ao longo do percurso entramos em contato com vários tipos de
paisagem. Salientam-se os lameiros verdejantes (alimentos para o
gado), os carvalhais mistos (compostos por carvalhos roble e negral)
e pinhais onde subsistem diversas espécies de mamíferos carnívoros,
como é o caso do corço, javali, raposa, coelho, esquilo e texugo. Este
tipo de vegetação alberga ainda diversas flores silvestres, líquenes
e fungos.
As áreas mais altas são cobertas por matos compostos por urse,
carqueja, tojo e giesta, que são o suporte para o pastoreio de gado
bovino e caprino. Nesta área ocorrem aves como a perdiz, melropreto, falcão, lavandeiras, andorinha e pombo.

Gado no Lameiro

D. Nuno Álvares Pereira
A tradição conta a passagem de D. Nuno por Barroso e o casamento
que contraiu com D. Leonor de Alvim que, por sua vez, havia enviuvado
nestas terras. Por outro lado, a lenda fala-nos de uma torre na localidade
de Reboreda onde D. Nuno terá vivido e treinado o seu cavalo, em terras
denominadas por Corredouras e lhes terá dado de beber no Brigadoiro.
Conta ainda que a partir do Alto do Penasco da Corneta e através de um
corno de boi chamava os seus guerreiros – chamados Reboredos, por
serem dali originários. A mesma lenda refere ainda que estes guerreiros
teriam lutado ao lado do próprio D. Nuno na Batalha de Aljubarrota.

Casa Tradicional em Paredes

Pólo do Ecomuseu - Casa do Capitão

Casa do Capitão
Tendo sido a mais importante de Salto, esta casa está transformada em pólo
museológico do Ecomuseu de Barroso. Através da sua constituição física
pouco alterada, exprime o significado de uma casa de lavoura abastada
no Barroso. A Casa do Capitão é um pólo dedicado aos ofícios tradicionais
e respetivas alfaias, aos ciclos do linho e lã, às atividades locais mais
emblemáticas, como é o caso da produção de gado bovino, da matança
do porco e a festa de S. Sebastião, às minas de volfrâmio da Borralha e às
estórias da presença de D. Nuno Álvares Pereira por terras de Barroso.

Igreja Matriz de Salto

Cuidados Especiais e Normas de Conduta

Ficha Técnica
Partida e chegada: vila de Salto, junto à entrada do parque do Torrão
da Veiga
Âmbito: Natural/Cultural
Tipo de percurso: PR – pequena rota / circular
Distância a percorrer: 22 km
Duração do percurso: 4 h
Grau de dificuldade: médio
Desníveis: tem um desnível muito
acentuado junto ao Monte da Corneta
Altitude máxima: 1110 m
Altitude mínima: 811 m
Época aconselhada: todo o ano
Cartas Militares:

- Seguir somente pelos trilhos sinalizados;
- Cuidado com o gado. Embora manso, não gosta da aproximação de estranhos às crias;
- Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz do local;
- Observar a fauna à distância, de preferência com binóculos;
- Não danificar a flora;
- Não abandonar o lixo. Leve-o até um local onde exista serviço de recolha;
- Fechar as cancelas e portelos;
- Respeitar a propriedade privada;
- Não fazer lume;
- Não colher amostras de plantas ou rochas;
- Ser afável com os habitantes locais, esclarecendo quanto à atividade em curso e às marcas
do percurso.

Contactos Úteis
Câmara Municipal de Montalegre
Ecomuseu de Barroso
Posto de Turismo
Bombeiros Voluntários de Montalegre
GNR de Montalegre
Hospital de Montalegre
Táxi de Montalegre
Alojamento:
Borda d’Água - Salto
S. Cristóvão - Venda Nova:
Restaurantes:
Borda d’Água - Salto
O Parque - Salto
Gomes - Padrões
S. Cristóvão - Venda Nova
Alojamento e restauração na página web:
www.cm-montalegre.pt

276 510 200
276 501 203
276 510 205
276 512 301
276 510 300
276 510 160
276 511 101
253 659 216
253 659 387
253 659 216
253 659 438
253 659 424
253 659 387

O PR 8MTR Trilho de D. Nuno
é um percurso pedestre de
pequena rota, marcado nos dois
sentidos segundo as normas
da Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal.

Financiamento

Percurso Pedestre Registado
e Homologado pela:

Unión Europea
FEDER
Invertimos en su futuro
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