
'ATRIMONIO
'orre da Paz

greja Matriz

i. Senhora das Necessidades

:apela do Sardal
:apela dos Pardieiros

\REAS CLASSIFICADAS
\rea de Paisagem Protegida daSerra do A,or

'ONTOS DE INTERESSE
'raia Fluvial da Benfeita

'raga da Pena

~oinhos de Agua

:ascatas na Ribeiro do Carcavao

,ascente da Fraga da Pen a

,evadas

:onstru(6es em xisto, de apoio a actividade rural

:onstru(6es em xisto para a pralica agricola (muros, escadasJ

hideo Museol6gico dos Pardieiros

lNDECOMER
Pardieiros:

lar da Comissao de Melhoramentos dos Pardieiros - 235 7411 09

,Benfeita:

:afe "Martins"

lNDEFICAR
,Pardieiros:

:omissao de Melhoramentos dos Pardielros - 235 74 11 09

,Arganil:

lotel de Arganil - 23S 20 59 60

lesidencial Canario ,,235202457

\RTESANATO
:asinhas de Xisto

:olheres de Pau

ape,arias

;ASTRONOMIA
:abrito

:hanfana

lucho recheado

'igeladas

\rraz doce

'ilh6s de Ab6bora
Ael

Seguir apenas pelo trilho sinalizado; Evitar fazer ruidos desnecessarios;

Observar a fauna sem perturbar; Nao danificar a flora;

Nao deixar Iixo ou outros vestigios da sua passagem; Nao fazer lume;

Nao recolher amostras de plantas ou rochas;

Ser afavel com as pessoas que encontre no local.

50S Emergencia: 112; 50S Floresta: 117
Informa<;ao Anti- venenos: 808 20 51 43

GNR de Arganil: 235 200520
Bombeiros Voluntarios de C6ja: 23572 11 22

Extensao de Saude de C6ja: 23572 80 10
Posto de Turismo de Arganil: 2365521 78

Junta de Freguesia de Benfeita: 236622602
Cumes do A<;6r - Turismo" Lazer e Aventura, Lda - 965 546782
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o Caminho do Xisto da Benfeita eurn perOlrso cirOllar, partindo do centro

desta aldeia. 0 sentido aconselhavel para0 desenvolvimento do perOlrso e

o que sai em diree<;aoao vale da Ribeira do Carcavao. Ao longo da margem

da ribeira toma-se contacto com pequenas mas fantasticas quedas de agua,

bem como com as transforma~oes da paisagem, fruto da ac~ao do Homern,

concedendo apaisagem uma visao humanizada. Dado 0 forte declive desta

zona, sera necessario deixar as margens da Ribeira e subir por antigos

caminhos rurais, com forte presen~a de escadas em pedra, pelo que a

aten~ao dos utilizadores devera ser redobrada. A fase de subida termina

apos apassagem por zonas em que aagua trilhou 0 seu perrurso pela rocha.

Uma vezno cimo da crista rochosa onde termina asubida, a vista que se

alcan~a sobre todo 0 vale edeslumbrante. Dando continuidade ao perrurso,

entra-se num caminho mais largo onde a marcha se toma mais rapida, num

perrurso refrescante durante 0 peIiodo de Verao. Ap6s a passagem pelo

interior da aldeia de Sardal. iniciamos a descida, ate se atingir a Fraga da

Pena, utili zando-se caminhos estreitos mas bem definidos. Esta fase

coincide ja com uma inrursao pela Area de Paisagem Protegida da Serra do

A~or. Na aldeia dos Parclieiros, onde existe apoio logistico (Cafe erestauran-

tel, e aconselhavel a visita ao niicleo museologico de tematica rural. A partir

desta aldeia inicia-se adescida para aRibeira da Mata, ao longo da qual se

fara0 regresso aBenfeita e aolocal de inicio do perOlrso, num ambiente em

que apratica agricola e0 aproveitamento dos campos marcam a envolvente

do perOlrso.

Pontos de interesse:

1 Fonte

2 Fonte - Alde,a de Sardal

3 _ Fraga da Pena (Cascata)

4 _ Nucleo Museol6gico de Pardieiros

5 N Senhora das Necessidades
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o grau de dif ieuldade e representado segundo 4 itens
diferentes.

sendo cada urn deles avaliado numa escaJa de 1 a 5
(do mais fadl ao mais dinei!)

Benfeita
A aldeia da Benfeita integrando a Rede de Aldeias do Xisto, possui urn

conjunto de equipamentos que sao motivos de atrac~ao a quem a visita,

como e 0 caso da Torre da Paz e 0 simbolismo que Ihe esta associado, a sua

Igreja Matriz, os seus arruamentos tipicos e a praia fluviaL A Loja de Aldeia

e a Casa-Museu Simoes Dias, permitem 0 contacto com 0 patrim6nio

cultural e historico local. bem como com 0 artesanato produzido na Fregue-

sia, de que ascolheres de pau e casinhas de xisto sao a principal referencia.

o Niicleo Museol6gico dos Pardieiros, permite conhecer as vivencias rurais

desta popula~ao, representadas por urn vasto conjunto de instrumentos

antigamente utilizados nas praticas agIicolas e f1orestais. Nesta aldeia

pode-se ainda saborear a gastronomia local, com destaque para os produtos

aqui produzidos, nomeadamente 0 Cabrito, a Chanfana, 0 Bucho de Vila

Cova do Alva e aTigelada. Grande parte da area da Freguesia esta inserida

na Area dePaisagern Protegida da Serra do A~or.

Encontramo-nos na Area de Paisagem Protegida da Serra do A~or, em que

se destaca a Mata da Margara~a ea Fraga daPena. A Mata da Margara~a e

classificada como Reserva Biogenetica. E urna das raras reliquias da vegeta-

~aonatural das encostas xistosas do Centro de Portugal, sendo urn notavel

exemplo do coberto f1oIistico primitivo da Regiao. Para alem de especies

arboreas como 0 carvalho, 0 castanheiro, 0 azereiro ou0 ulmeiro, a Mata

possui ainda numerosas plantas vasOlIares de grande interesse cientifico e

endemismos dos quais sedestacam 0 selo-de-salomao e 0 lirio martagao.

Ja a Fraga da Pena e uma zona de recreio e lazer, com quedas de agua

originadas por urn acidente geologico, possuindo igualmente urn conjunto

f1oristico de elevado interesse, conferindo urn caracter singular na

oaisal!ern.


