
GOI
PR.4 Trilho da Serra do Açor

Colmeal - Soito - Carrimá - Malhada
 - Aldeia Velha - Carvalhal - Colmeal

sinalética _  trail signageinformações úteis _  useful informations

Caminho certo virar à esquerda virar à direitaCaminho errado

Colmeal - Góis - Coimbra

right way turn left turn rigthwrong way

código de conduta _  code of conduct

Contactos úteis _ useful contacts

- Seguir somente pelos trilhos assinalados;
- Cuidado com o gado. Embora manso não gosta da aproximação de estranhos às                                     

suas crias;
- Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz do local;

- Observar a fauna à distância, preferencialmente com binóculos;
- Não danificar a flora;

- Não abandonar o lixo, levando-o até um local onde haja serviço de recolha;
- Fechar as cancelas e portelos;

- Respeitar a propriedade privada;
- Não fazer lume;

- Não colher amostras de plantas ou rochas;
- Ser afável com os habitantes locais, esclarecendo quanto à actividade em curso e às 

marcas do PR.

SOS Emergência: 112
SOS Floresta: 117

Informações anti-venenos: 217950143
GNR Góis: 235770160

Bombeiros voluntários de Góis: 235771122
Centro de saúde de Góis: 235770180

Lousitânea: 235778644
Trans Serrano: 235778938
Posto Turismo: 235770113

Informações Úteis _ useful information

Alojamento _ accommodation

Casa das Oliveiras – AL
Soito - Colmeal
3330-069 Góis 
Telm.: 933 496796
E-mail: aaduarte52@gmail.com

Parque de Campismo Municipal** – PC 
Castelo de Góis
3330 Góis 
Tel.: 235 770 113
Fax. 235 770 113

CC – Casa de campo TR – Turismo rural R – Residencial     
PC – Parque de campismo AL –  Alojamento local

Restauração _ restaurants

Café “Abel”
Colmeal
3330-073 Góis
Tel.: 235761411

Café “José Álvaro Domingues”
Colmeal
3330-073 Góis
Tel.: 235761415

Café “Casa de Convívio do Soito”
Soito - Colmeal
3330-069 Góis

Café Restaurante “Goiense” (O careca)
Rua do Celeiro
3330-314 Góis 
Tlm.:918 697 127

Artesanato _ handicraft

Pintura, Jóias de cristal e Bordados - Maria Amélia B. Neves
Cabreira
3330-013 Cadafaz 
Tel.: 235 778 041
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Trilho de Serra do Açor
Colmeal - Soito - Carrimá - Malhada - Aldeia Velha - 
Carvalhal - Colmeal

DESCRIÇÃO GERAL DO PERCURSO:
O percurso tem início e final na praia fluvial do Colmeal nas margens do 
rio Ceira.
Segue paralelo ao vale deste rio até à aldeia do Soito. No Soito, poderá 
observar o antigo casario, que tem vindo a ser recuperado, mantendo a 
arquitetura tradicional das habitações. Poderá visitar o Núcleo 
Museológico desta aldeia. A casa de convívio dispõe de um forno e 
churrasqueira de utilização comunitária. Aqui pode encurtar o percurso 
em cerca de metade da distância a percorrer, indo diretamente para a 
Ribeira D'além. 
Volte ao caminho principal em direção à aldeia de Carrimá, um pequeno 
mas agradável povoado, com uma magnífica ribeira a qual terá que 
atravessar. 
Suba agora em direcção à Malhada, uma povoação que no passado 
chegou a possuir uma escola primária em funcionamento. Junto ao largo 
encontrará um telheiro, com bancada, onde poderá abastecer-se com 
água ou simplesmente descansar um pouco e comer a sua merenda. 
Continue a subir, passando junto à ruína da antiga escola primária e 
caminhe ao longo dos estradões florestais. 
A primeira casa que irá encontrar é pertença da Quinta das Águias. 
Caminhe ao longo do estradão por entre castanheiros centenários. 
Mais à frente, junto a umas casas de pedra, irá subir mais um pouco até à 
Aldeia Velha, entrando pela parte mais antiga da povoação, descubra os 
socalcos, prova que neste local ainda se pratica uma agricultura de 
subsistência.
Finalmente, fará a descida em direcção ao ponto de partida, por um 
bonito trilho a meio da encosta. À sua frente apresenta-se a Serra do Açor 
e, um pouco mais distante, a Serra da Estrela, ambas pertencentes à 
Cordilheira Central.
No fim deste trilho entrará o Carvalhal do Sapo, onde poderá presenciar 
o casario, a capela ou o lavadouro comunitário. 
Continuará a descer por estradões até encontrar a estrada de alcatrão, 
numa curva em gancho. Aconselha-se a afastar-se do trilho por alguns 
instantes e visitar a aldeia do Rossaio, uma aldeia comunitária onde se 
pratica a permacultura. De volta ao percurso, desça por um pequeno 
trilho que o levará directamente à praia fluvial, onde, em tempos de 
calor, poderá calmamente usufruir deste espaço para se refrescar e dar 
por encerrada a sua marcha.

GOI
PR.4 17 Km 6h00min circular

distância _  distance duração _  duration tipo de percurso _  trail type desnível acumulado _  altitude variation altitude máx/min _  altitude max/min

1096 m
795 m

337 m
subida _ uphill

ponto de interesse _ points of interest:

Todo o ano _ all year

época aconselhada _ advised time of the year

Pormenor no Soito

1 - Praia fluvial do Colmeal  _ River beach of Comeal

2 - Aldeia Preservada do Soito (Museu) _  Preserved village of Soito

3 - Quinta das Águias _ Quinta das Águias 

4 - Trilho com paisagem _  Scenic trail

5 - Aldeia do Carvalhal _   Village of Carvalhal

6 - Variante (Levada encanada) _ Alternative trail (irrigation canal)
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legenda: 

 pontos de partida e chegada _ Departure and arrivel poin

percurso _ route

percurso alternativo _ alternative Trail

ponto de interesse _ points of interest0

Património natural
O Trilho da Serra do Açor é um percurso que se inicia junto ao Rio Ceira. Este rio 
nasce a 1302m de altitude na Serra do Açor e desagua no rio Mondego a montante de 
Coimbra. O seu percurso total é de cerca de 106km, sendo que cerca de 8km estão na 
freguesia do Colmeal.
Neste percurso para além do rio Ceira, estará em contacto com outras linhas de água 
que têm uma grande beleza natural. É o caso da Ribeira de Carrimá e a Ribeira 
d'Álem. Esta última tem pequenas cascatas que pode observar e até desfrutar no pico 
do verão. Este percurso dá-lhe uma boa perspectiva da floresta autóctone e a não 
autóctone. Vai encontrar núcleos de castanheiros, medronheiros, sobreiros, espécies 
mais ribeirinhas, como o salgueiro, sabugueiro e amieiro. E núcleos de pinheiros, 
eucaliptos e acácias.
Se estiver atento, junto das linhas de água, ainda se encontram algumas construções 
em xisto, que serviam de habitações sazonais e/ou de currais para animais.

Fonte "Folha n.º 253 da Carta Militar 1/25.000 da Série M888, 
do Instituto Geográfico do Exército".

Paisagem do percurso
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