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ROTA DO MAROIÇO 

11 DE MARÇO 

PROGRAMA E INFORMAÇÕES 

Grupo de Montanhismo de Vila Real  

PROGRAMA 

 

Dia 11 - Sábado 

 

07:30 – Concentração Srª Conceição 

Saída em caravana automóvel 

09.00 – Barragem da Queimadela, Fafe 

Início da caminhada 

Passagem no alto da Serra do Maroiço (847 metros de altitude). 

Passagem no Marco Geodésico do Alto de Morgair (893 metros de altitude). 

16:30 – Chegada à Barragem da Queimadela, Fafe; 

17:00 – Regresso a Vila Real 

Obs.: O percurso pode ser alterado por motivos imprevistos; 

As indicações horárias e distâncias são aproximadas; 
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INFORMAÇÕES 

1. Preço da Atividade 

7 Montanhistas 

12 Montanhistas (não sócios); 

 

2. A inscrição abrange atividade, transporte; 

3. Seguro desportivo recomendado; 

4. Transportes: 

Em viatura particular acordada com a direção. 

5. Caracterização Desportiva 

Nome Rota do Maroiço  

Código FAF PR1 

Tipologia Circular 

Distância 25 Km 

Duração aproximada 7:00h a 8:00h 

Tipo de piso - Caminhos rurais 

Grau de dificuldade - Médio a Alto 

Local de Partida - Barragem de Queimadela, Parque Campismo 

Local de Chegada - Barragem de Queimadela, Parque Campismo 

Coordenadas geográficas N41º30'24'' W08º09'73'' 

Pequena alteração à rota homologada para passar pelo Alto de Morgair e visitar a nascente 

do Rio Vizela, o que originou um percurso de 25 Km. 

 

Descrição e Motivos de Interesse 

A Rota do Maroiço é um percurso de Pequena Rota (PR), com 21 km de extensão, de nível médio/alto 

e de forma circular, que tem início e fim na Barragem da Queimadela. Com diversos pontos de 

interesse, começa por bordejar as águas tranquilas da albufeira da barragem; segue pelos caminhos 

tradicionais dos pastores, outrora usados na "vezeira" e passa pelos núcleos rurais de Monte, Casal 

de Estime, Luílhas e Queimadela; acompanha bonitos cursos de água e sobe ao alto da Serra do 

http://www.grupomontanhismovr.com/
mailto:grupo.montanhismo.vilareal@gmail.com


GRUPO DE MONTANHISMO DE VILA REAL 
Moinhos de Joana – Parque Corgo Vila Real – apartado 169 

www.grupomontanhismovr.com       email: grupo.montanhismo.vilareal@gmail.com 
Telefone: 934015622/962919361/913353866/936626048 

 

Maroiço (847 metros de altitude) de onde se pode observar um vasto panorama. Na Laje Branca pode 

apreciar-se uma das mais bonitas paisagens do vale do rio Ave: a albufeira do Ermal. Sem grande 

esforço, ainda se consegue avistar o castelo da Póvoa de Lanhoso e o santuário do Sameiro, com as 

serras do Gerês e da Cabreira como pano de fundo. Neste percurso, uma viagem até à época em que 

ainda funcionavam os moinhos de água, deparamo-nos com uma natureza ainda intocada, uma fauna 

e uma flora riquíssimas, paisagens verdejantes, muros de pedra cobertos de musgo e bonitos 

carvalhais.  

 

A Rota no Wikiloc: 

https://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8640691 

 

6. Outras informações úteis: 

Recomendamos 

 Usar vestuário térmico e calçado, impermeáveis; 

 Levar lanterna elétrica ou frontal; 

 Levar alimentação ligeira 
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7. Formas de pagamento: 

Por transferência. Bancária, com comprovativo de pagamento, por correio eletrónico: 

IBAN: PT50 0018 000005435560001 81 

No secretariado, sendo o ato de inscrição prévia, um compromisso de pagamento; 
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