
As Fisgas de Ermelo são a queda de água mais alta que existe em Portugal. 
Localiza-se próximo de Mondim de Basto e em 2016 foi inaugurado um percurso pedestre, com o seu nome. 
É um local agradável para quem gosta da natureza e, se feito quando os matos estão verdejantes, ainda é mais interessante. 
Pode ser difícil para quem o fizer na íntegra, se caminhar já com algum limite físico ou com pouco entusiasmo. 
Contudo, e para que todos possam ir, há a possibilidade de os menos dotados fisicamente fazerem só parte do percurso. 
Quem optar por fazer só parte do percurso não terá dificuldades, desde que tenha presente que vai fazer uma caminhada e 
não um passeio. 

Caminhada nas Fisgas de Ermelo – Mondim de Basto 
3 e 4 de junho de 2017 – sábado e domingo 

DESPORTO CAMINHADA 

Local da partida: Rua Ivone Silva (junto ao Hotel Zurique/Estação da 
CP de Entrecampos). 

Hora da partida: 06h30. 

Hora final prevista de chegada a Lisboa: dia 4 pelas 23h30. 

Grau de dificuldade: 4 (de 1 a 5), se feita na totalidade.  

Distância aproximada: 14 km. 

Custo: €76,50 (inclui transporte, 3 refeições e alojamento em 
duplo); €46,50 (sem dormida e sem jantar). 

Inscrições até 29 de março. No dia 31 de março o 
Clube colocará no site o nome dos associados cujas 
inscrições forem consideradas. 

Limite: 54 Sócios inscritos. 

Não é válida nenhuma inscrição não confirmada 
pelo Clube. Após divulgação no site e caso não 
possa comparecer, avise de imediato o Clube ou o 
Seccionista. Não são aceites justificações de faltas. 

A falta de comparência terá um custo de €20, salvo 
se outro sócio ocupar a vaga em aberto.  

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt  

A residencial só nos disponibilizou 27 quartos 

pelo que só será possível alguém ficar em 

quarto individual se houver menos de 54 

inscritos, ou algum sócio que queira ir sem 

dormida incluída. 
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Programa – 3 de junho - sábado 

Caminhada nas Fisgas de Ermelo – Mondim de Basto 
3 e 4 de junho de 2017 – sábado e domingo 

DESPORTO CAMINHADA 

FICHA DE INSCRIÇÃO FISGAS DE ERMELO 

Saída de Lisboa às 06h30 em direção à Régua, seguindo para o Pinhão e dali para Favaios. Em Favaios almoçamos  

(ementa: bacalhau frito com arroz de feijão). Visita à Quinta e à Enoteca. 

Seguimos para Vila Real, onde iremos dormir na Residencial Clássico, no Lordelo. 

Jantamos num restaurante junto à residencial (ementa: sopa e carnes grelhadas). 

Programa – 4 de junho - domingo 

Saída de Lordelo às 07h00, passando pela Barragem do Alvão, Cavernelhe, Fojo e Ermelo. 

Em Ermelo iniciamos a caminhada, pelas oito horas, descendo até à Ribeira da Fervença e, a partir dali, são quase três 

quilómetros sempre a subir (mas sem grandes desníveis, ou seja, com poucos degraus) até chegar às PIOCAS DE CIMA, onde 

os mais aventureiros poderão ali molhar os pés com cuidado para evitar alguma queda. Prosseguimos, agora por caminhos 

relativamente fáceis, até Varzigueto, fazendo uma paragem na Taberna Martins. 

A partir de Varzigueto a caminhada continua a ser fácil até chegarmos ao "Miradouro das Fisgas“ (este miradouro tem acesso 

de carro). Aqui paramos uns instantes e, dali em diante, é quase sempre a descer até chegarmos ao rio Olo. Do rio até Ermelo 

ainda temos uma subida  mas o restaurante onde almoçamos (ementa: vitela estufada) já não fica muito longe. 

A caminhada levará seis horas, pelo menos, para que todos possam, calmamente, respirar o ar da montanha. 

Por volta das 17h00 partimos de Ermelo. Vamos passar pelo Monte Farinha, onde se situa o Santuário da Senhora da Graça, 

sítio tão falado quando da Volta a Portugal em bicicleta e que avistamos quando andamos na caminhada. 

Após uma rápida visita continuamos por Mondim de Basto, e dali para Lisboa onde chegaremos já depois das 23:00 horas. 

Notem muito bem: 

Para quem não quiser fazer a caminhada na totalidade, o 

autocarro deixa-os um pouco depois de Cavernelhe. 

Caminham 2,2 km, pela M1206 até Varzigueto. Ali tomam a PR na 

direção das PIOCAS DE CIMA e vão ao encontro dos que fizerem 

a caminhada na totalidade, tendo presente que, tudo o que 

descerem, vão ter de subir. 

Mas quem fez a Benfeita, sem problema, também faz esta, e na 

totalidade. E quem fez as Aldeias de Xisto da Lousã, também não 

terá dificuldade, se fizer a segunda parte do percurso. 

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033953

