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Rede de Trilhos Pedestres
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”

Pedestrian Nature Trails
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”

TRILHO de SÃO BENTO
São Bento Trail

 

 

 

GPS: 41º 41’ 29 N / 8º 12’ 18 W

Nome: Trilho de São Bento
Name: São Bento Trail

Âmbito do Percurso: Ambiental e Paisagístico
Field: Landscape

Localização: Lugar da Seara - Rio Caldo
Location: Village of Seara - Rio Caldo

Extensão: 15 kms
Lenght: 15 kms

Duração Média do Trilho: Até 4 horas
Duration: 4 hours

Grau de Di�culdade: Médio a elevado
Di�culty: Moderate to di�cult
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770 m 15 kmsPer�l longitudinal
Longitudinal outline

O Trilho de S. Bento, de âmbito cultural e paisagístico, 
apresenta-se como um percurso pedestre de pequena 
rota (PR), tem uma extensão de aproximadamente 15 
km, com um tempo de duração de 4 horas, sendo o 
grau de di�culdade médio a elevado, com alguns 
desníveis acentuados.

Este percurso estende-se ao longo da encosta 
sudoeste do vale do Rio Caldo sendo intercetado, em 
dois locais, pelo troço da E.N 304, que liga as freguesias 
de Rio Caldo e Covide. O seu traçado carateriza-se por 
locais de interesse histórico-cultural, de cariz religioso, 
que despertam curiosidade ao pedestrianista e 
visitante. Um dos principais atrativos deste trilho são os 
antigos fornos de fabrico de carvão, denominados de 
furnas, o fojo do lobo – locais de captura do animal - e 
as rochas graníticas com as pegadas de Santa Eufémia, 
representando vestígios que remetem às tradições e 
mitologias da freguesia de Rio Caldo. O fojo do lobo e a 
furna são estruturas que demonstram e con�rmam a 
relação de coexistência vivencial, com benefícios e 
malefícios, entre o homem e determinados animais, 
inclusive o urso e o lobo.

Landscape and Cultural Explanatory Course

São Bento Trail is a pedestrian trail of small route (PR) of 
landscape and cultural ambits and extends for 15 km; it 
takes four hours to cover and is of medium/high di�culty, 
with quite accentuated di�erences in level.

This trail extends along the southeast slope of Rio Caldo's 
valley being intercepted (On two spots) by the road E.N. 304 
connecting two parishes: Rio Caldo and Covide. Its outline 
includes many historical ans cultural interest points, with 
religious countenances, arousing the pedestrians' curiosity. 
Some of the main allurements of this trail are: the ancient 
furnaces of coal manufacture named “furnas” (dens), the 
wolf's lure (fojo do lobo) spots where this animal was 
captured – and the granitic rocks with “Santa Eufémia” 
footsteps which represent the mythology and traditions of 
Rio Caldo. The wolf's lure and the dens con�rm the 
relashionship of coexistence (with advantages and 
disadvantages) between man and other animals, including 
the wolf and the bear.

TRILHO de SÃO BENTO
Furna


