ROTA DO QUARTZO | QUARTZO ROUTE
Distância: 6km || Duração: 2:00h || Tipologia: Percurso Circular | Distance: 6km || Time: 2 hours || Typology: Circular Path

Este percurso de 6km caracteriza-se pela passagem por núcleos de espigueiros, capelas e cruzeiros, tendo como ponto de
maior referência desta freguesia o Monte de Santa Luzia, com especial destaque para o Museu do Quartzo, o Castro de Santa
Luzia, bem como a vista panorâmica sobre a cidade de Viseu.
This 6km route is characterized by the passage through granaries, chapels and wayside crosses, the highest point of this parish
is Monte de Santa Luzia, with special emphasis on the Quartz Museum, Castro de Santa Luzia, as well as the panoramic view over
the city of Viseu.

ROTA SANTA EUFÉMIA | SANTA EUFÉMIA ROUTE
Distância: 9km || Duração: 3:30h || Tipologia: Percurso Circular | Distance: 9km || Time: 3h 30min || Typology: Circular Path

Localizado na aldeia de Cepões, este percurso é de 9km localiza-se a cerca de 20 km de Viseu.
Com inicio em Santa Eufemia, local de grande referência religiosa para a freguesia, segue em direcção a uma área florestal,
passando por várias povoações onde se podem observar diversos pontos de interesse ligados à fauna, flora e património local.
Located in the village of Cepões, the route is 9km long and is located about 20 km from Viseu.
Starting in Santa Eufémia, place of religious reference for the parish continues towards a forest area, passing through several
villages where you can see various points of interest related to fauna, flora and local heritage.

ROTA DOS 3 TRILHOS | THE ROUTE OF THE THREE TRAILS
Distância: 20,950km || Duração: 4:00h a 6:00h || Tipologia: Percurso Circular | Distance: 20,950km || Time: 4 to 6 hours ||
Typology: Circular Path

O percurso “Rota dos Três Trilhos”, é constituído pelo “Trilho Romano”, “Trilho do Rio” e “Trilho das Vinhas”. Este percurso de
20,9km tem pontos de interesse de âmbito arquitectónico, histórico e ambiental. O percurso tem inicio num troço de estrada
romana com marcas visíveis de vivências passadas, segue em direcção ao Trilho do Rio, passando por área de aproximação do
Rio Dão, onde é possível desfrutar de uma envolvente paisagística de tranquilidade e rara beleza. O fim do percurso faz-se com
passagem na povoação de Fragosela de Baixo e Fragosela de Cima.
Este percurso de 6km caracteriza-se pela passagem por núcleos de espigueiros, capelas e cruzeiros, tendo como ponto de
maior referência desta freguesia o Monte de Santa Luzia, com especial destaque para o Museu do Quartzo, o Castro de Santa
Luzia, bem como a vista panorâmica sobre a cidade de Viseu.

ROTA DE CORVOS | CORVOS ROUTE
Distância: 4,8km || Duração: 2:00h || Tipologia: Percurso Circular | Distance: 4,8km || Time: 2 hours || Typology: Circular Path

O Percurso inicia-se na aldeia de Corvos, na freguesia de Santos-Êvos, concelho de Viseu. A rota de Corvos com de 4,8km,
caracteriza-se pela passagem em vários pontos de interesse de âmbito paisagístico, histórico e cultural, como são exemplo o
recanto fluvial, a igreja de Nossa Sra. de Lurdes, a Casa do Eirado, a Fonte das Três Bicae e a estrada romana.
The route starts in the village of Corvos, in the parish of Santos-Êvos, municipality of Viseu. The route of Corvos with 4,8km, is
characterized by passing through several points of interest of landscape, historical and cultural scope, such as the river nook,
the church of Nossa Sra. De Lurdes, Casa do Eirado, Três Bicas fountain and the Roman road.
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