DESCRIÇÃO DO PERCURSO | O percurso pedestre de pequena rota
(PR2) é um traço de união entre a urbe e a montanha. Faz-nos
recordar tempos em que por toda a Serra ecoava o balir das ovelhas encaminhadas por pastores e protegidas por corpulentos cães.
Também outrora da cidade subia um rumor feito de trabalho, onde
em torno da lã se teciam vidas.
A Rota parte da freguesia de Cantar Galo cruzando alguns trilhos
antes calcorreados por gentes que vinham das aldeias recônditas
da Serra à procura de um escasso ganha-pão. Deparamo-nos
também com alguns campos agrícolas, na sua maioria abandonados, estreitas courelas em socalcos rasgados à montanha, em
busca de terra arável. Atravessamos pequenas veredas, por
entre muros que acolhem líquenes e musgos. Na subida, em
direcção ao Parque do Pião, a paisagem é repleta de contrastes.
Ora florestas de castanheiros e carvalhos, pinhais e matos ora
zonas rochosas dominadas pelo granito.
Por todo o caminho, sobretudo quando a secura do Verão ainda não
abrasou a Serra, abundam pequenos ribeiros e nascentes de água.
À medida que o percurso sobe, os horizontes rasgam-se. Quanto
mais longínqua a cidade da Covilhã, mais larga a vista sobre a planície da Cova da Beira. Olhando mais longe, sobretudo nos dias
limpos, a paisagem é imensa e deslumbrante: desde a serra da
Gardunha a Sul, à serra da Malcata a Leste. No limite do horizonte
as longínquas serras de Espanha.

FREGUESIA DE CANTAR GALO | Aglomerado algo desordenado,
resultante da agregação recente numa única freguesia dos
bairros de S. Vicente de Paulo, S. Domingos, Lameirão e
Pousadinha. Com raízes na construção de pobres casas dos
operários que buscavam trabalho nas antigas fábricas de lanifícios da Covilhã e aqui encontraram terrenos onde fundar
abrigo. Muitas destas habitações que foram crescendo à medida da família e do magro pé-de-meia estão hoje inteiramente
recuperadas. Entre elas foram surgindo entretanto numerosas
vivendas, de construção recente.
A origem do pitoresco nome não é conhecida. Diz a lenda que se
deve ao galo que teimava em cantar todas as madrugadas na ponte
que atravessa a ribeira da freguesia. Para muitos o galo era o sinal
de despertar e partir para mais um dia de labor.
FLORA | Localizada na vertente sudeste da serra da Estrela, é uma
zona de paisagem multifacetada devido à diversidade de influências climáticas.
Na floresta pontuam, por entre mimosas e salgueiros, o pinheiro bravo, o carvalho negral e o castanheiro. Nas zonas de

Normas de conduta
Seguir somente pelos trilhos sinalizados | Ter cuidado com o
gado | Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz do local
| Não danificar a flora | Não abandonar o lixo, levando-o até
um local onde haja 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-os quanto à actividade em
curso e às marcas PR

matos predominam espécies arbustivas como a giesta, a urze e
a carqueja. Poderemos ainda descobrir, por entre musgos,
fetos e vegetação rasteira, deslumbrantes narcisos amarelos ou
campânulas lilases.

FAUNA | Com um pouco de sorte, poderemos apreciar a águia-de-asa-redonda, o milhafre negro, a raposa, o javali, o coelho bravo,
o corvo, a perdiz e outros animais como a toupeira, a lagartixa
ibérica e o sapo comum.
Nalgumas áreas ainda dedicadas à pastorícia, é possível cruzarmo-nos com rebanhos de cabras e ovelhas.
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Contactos Úteis
Posto de Turismo - 275 319 560 | Bombeiros - 275 329 270
SOS Floresta - 117 | SOS - 112 | GNR - 275 332 259
PSP - 275 320 920
Hospital Distrital da Cova da Beira - 275 330 000
Junta de Freguesia de Cantar-Galo - 275 334 006
Centro de Recuperação de Animais Selvagens - 272 324272

Parque de Campismo
do Pião
Casas e prados

Alojamentos

Carvalhos

Covilhã
Hotel Turismo - 275 330 400 | Hotel D. Maria - 275 310 000
Hotel Covilhã Parque - 275 327 518
Serra da Estrela
Parque de Campismo do Pião - 275 314 312
Hotel Varanda dos Carqueijais - 275 319 120
Hotel Serra da Estrela - 275 310 300

Igreja
Gado
Rapinas
Avifauna de bosque

Caminho certo

Partida e Chegada

Para a esquerda

Opção 1 - Cantar-Galo
Opção 2 - Parque de Campismo do Pião
Âmbito - Ambiental, cultural e desportivo
Tipo de Percurso - de pequena rota, por caminhos florestais e rurais
Distância a percorrer - cerca de 9,5 kms
Duração do Percurso - 3h30
Nível de Dificuldade - Baixa
Desníveis - 1050m - Cota máxima | 670m - Cota mínima
Época aconselhável - todo o ano

Para a direita

O PR2 «Rota das Fontes» é um percurso pedestre de pequena rota
marcado, nos dois sentidos, segundo as normas da Federação de
Campismo e Montanhismo de Portugal. As marcas com tinta
amarela e vermelha são as seguintes:

Calçada romana
Caminho errado

Painel informativo
Fontes
PR2
Estrada asfaltada

