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Parque Natural de Montesinho 2015  

Primeiro fim de semana completo dedicado ao trekking com os Domingueiros... 

Dois dias, três trilhos: a saber, os trilhos do Carvalhal de Nogueira, da Ribeira do 

Ornal e da Calçada... 

Onde ? Pleno coração do Parque Natural de Montesinho, nordeste transmontano... 

 

 

Troncos com líquen, indicador da boa qualidade do ar... 

 

 

E onde há boa qualidade de ar, há pastagens e rebanhos...(foto do João)... 

http://www.dani-monteiro.blogspot.pt/2015/09/parque-natural-de-montesinho-2015.html
http://4.bp.blogspot.com/-UFC7BfkhuM0/VgGIokdLa1I/AAAAAAAAGp8/DkG8hdKeWBw/s1600/DSCF8664.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-CdfFtEECWBM/VgGIjsymNvI/AAAAAAAAGpM/yl4gZXorMS4/s1600/DSC00953.JPG


 

 

Aldeias que se vão preservando...(foto da Susana).... 

 

 

Colmeias... 

Que eu tivesse ouvido, sem zumbidos!... 

http://1.bp.blogspot.com/-zizf2EPxfZI/VgGIjkQsrXI/AAAAAAAAGpI/ioHdSws3p7Q/s1600/DSC00989.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-hK1K-eQupH4/VgGIlYzYRZI/AAAAAAAAGpg/owyiKc9uMRM/s1600/DSCF0407.JPG


 

 

Mas a grande emoção do dia surgiu de tarde, no segundo trilho. 

Avistou-se e "capturou-se" uma víbora cornuda! Pelos vistos, das poucas 

venenosas em Portugal... 

Obra do Hélder, o único "especialista" com coragem para pegar no bicho com 

cerca de 40 cm... 

Bonito e assustador ao mesmo tempo! 

Regressou, de seguida, ao seu habitat natural,... 

 

 

A estadia foi em Vilarinho de Cova da Lua, na casa dos Marrões... 

Uma antiga quinta agrícola transformada em turismo rural. 

Hospitalidade foi coisa que não faltou à nossa anfitriã!... 

http://1.bp.blogspot.com/-8vyi_OkYZ2Y/VgGIp8195dI/AAAAAAAAGqE/HRFBIGtbHaA/s1600/DSCF8698.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-nKMe296PC9g/VgGIz_34nKI/AAAAAAAAGrE/1OOKnPb8dqk/s1600/IMG_5282.JPG


 

 

 

 

Com piscina biológica!... 

 

 

Em trás-os-montes, escusado será dizer que se come muito bem! A posta da 

fotografia fala por si... 

http://3.bp.blogspot.com/-guia9YPn3WA/VgGIuEm63EI/AAAAAAAAGqc/abwDxqhZi6w/s1600/DSCF8785.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-DcdyXEqbTIU/VgGIq5cgCZI/AAAAAAAAGqI/oT0qQa2sq20/s1600/DSCF8763.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-XK_PYWrN2eQ/VgGIjWEX6YI/AAAAAAAAGpE/5M4wE0PdjdY/s1600/DSC00999.JPG


As "nossas vegetarianas" tiveram que se virar para o bacalhau na brasa, que não 

ficou nada atrás! 

 

 

No domingo, o trilho da Calçada! O melhor de todos na minha opinião. 

Pelas paisagens, pelos mergulhos,...pelo contrabando!?! 

Nunca tinha visto um museu dedicado ao contrabando! Podemos concluir que 

estamos numa zona fronteiriça que foi propícia à dita atividade... ;-) 

Teria sido interessante visitá-lo... 

 

 

Quase a chegar ao alto... 

 

 

...do miradouro da serra da Coroa... 

http://1.bp.blogspot.com/-oxkX_pcfpLs/VgGIrdB4WpI/AAAAAAAAGqQ/dWz_EZbij8c/s1600/DSCF8772.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-TbIa3LjadFs/VgGIv1AjW_I/AAAAAAAAGqk/6olFkseX4RE/s1600/DSCF8804.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-aHN-qe9GLkU/VgGIv3sU9XI/AAAAAAAAGqo/rUQPd3ajffQ/s1600/DSCF8812.JPG


 

 

Simples contemplação... 

 

 

Vestígios de um incêndio recente;...ainda pairava no ar o cheiro a queimado... 

 

 

A bonita ponte de Couço sobre o rio Tuela... 

Mais um mergulho! Pelas minhas contas, o terceiro...em águas geladas! 

http://4.bp.blogspot.com/-33ZdlZcAV-g/VgGIwWt_8dI/AAAAAAAAGqs/JH9fYQMbeRc/s1600/DSCF8829.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-fZ_wDcLwgLQ/VgGIxpZyPTI/AAAAAAAAGq4/Bu5xzPbjArU/s1600/DSCF8831.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-xbPG3O9ImsE/VgGIki_ippI/AAAAAAAAGpQ/SY3hEJnyQXM/s1600/DSC01063.JPG


 

 

À falta de uma foto de um castanheiro (o que parece incrível, pois são aos 

milhares pelo parque), uma macieira carregada... 

 

 

 

Clima excelente!  

Trilhos curtos e de grau fácil/médio (num total de 25 kms)! 

Mergulhos refrescantes! 

Gastronomia e companhia! 

Tudo para um FDS bem passado.  

Parabéns Juan pela organização. 

Até à próxima! 

 

http://3.bp.blogspot.com/-0Gn4YberG9k/VgGI0CxG_JI/AAAAAAAAGrI/tHkNtt5eKcU/s1600/DSCF8845.jpg
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