SENDERO TRANSFRONTEIRIZO MEDIOAMBIENTAL ALMEIDA – CIUDAD RODRIGO

CIUDAD RODRIGO

Grande Rota das Cidades Muralhadas

Almeida e Ciudad Rodrigo, Portugal e Espanha! Tudo é motivo para reforçar a ligação,
cada vez mais intensa, entre estas duas urbes que usam o seu património construído e
cultural para procurar dinâmicas de desenvolvimento.
As suas fortalezas abaluartadas do Sec. XVII são hoje reconhecidamente o seu bem mais
valioso. Construídas como máquinas de guerra para se imporem ao inimigo, os
caminhos que antes as separavam e actualmente as ligam, têm uma distancia de
aproximadamente 50Km, foram percorridos estrategicamente pelas tropas, onde
ocorreram vários combates ao longo da história na procura da definição dos limites da
nacionalidade. São estes caminhos que agora se propõem para constituírem a Rota das
Cidades Muralhadas.
Com início em Almeida ou em Ciudad Rodrigo, é um trajecto circular, com 106Km de
extensão, que efectua a sua ligação, passando por algumas aldeias portuguesas e
espanholas: Vale de Coelha, Aldea del Obispo, Villar de Ciervo, Villar de la Yegua,
Serranillo, Castillejo de Marín Viejo, Saelices el Chico, Ivanrey, Gallegos de Argañán,
Fuentes de Oñoro, Vilar Formoso e São Pedro do Rio Seco.

Para alem do vasto património construído e cultural de que se pode desfrutar ao longo
dos 106Km do trajecto, pode-se tomar contacto com a flora e fauna muito diversificadas.
O trajecto é constituído essencialmente por caminhos em terra batida, na sua
generalidade largos e de bom piso.
Dadas

as

características

dos

percursos e sua extensão, o trajecto
de 106Km, é mais vocacionado
para a bicicleta de todo o terreno,
embora

também

possa

ser

efectuado a pé ou a cavalo. Neste
contexto, destaca-se a existência do

picadeiro D’el Rey em Almeida, bem como, algumas empresas e associações tanto de
turismo equestre como de cicloturismo e de pedestrianismo e ainda os alojamento que
poderão beneficiar desta iniciativa.
Nesta 1.ª fase o projecto contempla a sinalética direccional, sendo a sinalética
interpretativa relegada para uma 2.ª fase, bem como a edição do respectivo guia.

No inicio do percurso, em Almeida ou em Ciudad Rodrigo, serão colocadas
infraestruturas de apoio ao “bttista”, onde se pode efectuar a manutenção às bicicletas,
estudar o percurso a efectuar em painéis específicos para o efeito, descarregar os tracks
para o gps ou usar as instalações sanitárias. Ou seja, Almeida e Ciudad Rodrigo ficarão
dotadas de um Centro de BTT devidamente homologado.

O percurso será marcado em toda a sua
extensão, na vertente de BTT, por placas de
dimensões reduzidas (15cm), em material
resistente tipo dibond, aplicadas em suportes
locais ou em postes de plástico reciclado, ou
madeira, utilizando a sinalética homologada
pelas entidades oficiais.
Sinalética tipo para o BTT

O percurso será marcado, também, com a
sinalética específica para o pedestrianismo,
através da colocação de postes em compacto
fenólico, madeira maciça ou pintadas em
elementos existentes, com a aplicação das
marcas

homologadas

pelas

respectivas

entidades oficiais.
Regista-se

ainda

o

facto

de,

também,

coexistirem as duas sinaléticas em simultâneo,
neste caso os postes de compacto fenólico será
a opção a adoptar.
Sinalética tipo Pedestre e BTT

A época mais aconselhada para efectuar o percurso é a Primavera, sendo a única
dificuldade de registo a sua distância.
Características do percurso:
O percurso é circular, com uma extensão
de 106Km e um desnível acumulado
positivo de 1270m, tendo uma altitude
máxima de 794m e mínima de 585m.
- Do percurso, se iniciado em Almeida,
percorrem-se cerca de 9Km até à linha de fronteira definida, pela Ribeira de Tourões,
entre Portugal e Espanha. O trajecto é constituído por caminhos amplos, de bom piso,
incluindo cerca de 1km em estrada municipal, tendo um desnível positivo acumulado
de 85m. O atravessamento da Ribeira de Tourões, muito próximo da localidade de Vale
de Coelha, pode ser
efectuado

por

um

pequeno pontão de lajes
de granito ancestrais que
possibilitam a passagem
de pessoas e bicicletas ao
longo de todo o ano.
- Depois de percorrermos mais 2km, na generalidade caminho de bom piso, com um
desnível positivo acumulado de 18m, chegamos a Aldea Del Obispo.
- Aldea Del Obispo e Villar de Ciervo estão separadas por um percurso de 7Km, com
um desnível acumulado positivo de 149m, a rolar em caminhos de bom piso. Neste
troço, percorrido o 1.º Km, atravessamos a ribeira de Dos Casas num ponto onde o seu
leito está pavimentado com betão. Devido
ao seu caudal, em época de chuvas, pode
ser preferível utilizar a estrada como
alternativa numa extensão de 1,5Km.
- Entre Villar de Ciervo e Villar de la
Yegua são apenas 4Km de caminhos em
bom estado de conservação, com um

desnível positivo acumulado de 58m.
- De Villar de la Yegua até Serranillo são 7Km, com um desnível positivo acumulado de
65m. Aos 5,5 km passamos o ribeiro de Las Malpicas de Martillán.
- Serranillo e Castillejo de Martín Viejo distam 3,5Km, com um desnível positivo
acumulado de 97m. Neste troço, passado o 1ºKm, destaca-se o atravessamento do rio
Águeda, sendo necessário percorrer mais
1Km em estrada nacional.
- O trajecto entre Castillejo de Martín
Viejo e Saelices el Chico inicia-se com
1Km de estrada nacional, tendo um total
de 3,5Km

e um

desnível positivo

acumulado de 17m.
- De Saelices el Chico até ao coração de Fortaleza de Ciudad Rodrigo são 14,5Km, com
um desnível positivo acumulado de 160m. Os últimos 4Km deste troço são dos mais
agradáveis de toda a Grande Rota, segue-se ao longo das margens do rio Águeda, onde
se pode usufruir de trilhos estreitos que proporcionam uma vivencia de proximidade
com o leito do rio. Também é neste troço
que encontramos as maiores dificuldades
de intervenção no percurso, envolvendo a
necessidade de aplicação de pequenas
passagens

pavimentadas

em

betão

incluindo a colocação de poldras de
granito a montante, portaleiras metálicas
que permitam a passagem de pessoas e
bicicletas e impeçam a passagem de
animais, e a regularização de pequenos
troços de caminho de forma a ser
garantida

uma

largura

mínima

da

plataforma de 1m.
- Entre Ciudad Rodrigo e Gallegos de
Argañán distam 17Km, com um desnível positivo acumulado de 231m. A saída de

Ciudad Rodrigo processa-se pela ponte
“velha”, de origem romana, sobre o rio
Águeda, em muito bom estado de
conservação. O trajecto desenvolve-se
inicialmente em pisos betuminosos e na
sua maioria em terra batida, sempre em
bom estado e de plataforma ampla. Aos
8Km, cuidado!, passagem de nível sem guarda na linha de caminho de ferro que liga
Portugal ao resto da Europa! Aos 13,5Km, passagem ribeira de Azaba.
- De Gallegos de Arganán a Fuentes de Oñoro o percurso é rolado por caminhos de
terra batida com larguras apmplas na generalidade da sua extensão. Os 13Km de
distância têm um desnível positivo acumulado de 161m, chegando-se ao limite desta
localidade definido pela ribeira de Dos Casas.
- Até Portugal são apenas 1,5Km dos 8Km
que se percorrem entre Fuentes de Oñoro
e o largo da Ribeira de Tourões, em Vilar
Formoso. Estes 8Km têm um desnível
positivo acumulado de 86m. É um
trajecto diversificado, transitando entre o
urbano, os caminhos largos de terra
batida e os trilhos que atravessam a
ribeira de Tourões e seguem o seu vale, em território português, ao longo de 2,5Km.
- Entre Vilar Formoso e São Pedro do Rio Seco distam 7,5Km, com um desnível
positivo acumulado de 83m. Este trajecto
desenvolve-se em caminhos em bom
estado

de

conservação

até

novo

atravessamento da ribeira de Tourões.
Actualmente

esse

atravessamento

é

efectuado pelas poldras existentes, a
intervenção prevê a implementação de
um pequeno pontão, a jusante, executado

em madeira maciça, para passagem de pessoas e bicicletas, seguem-se-lhe trilhos estreitos
de média dificuldade técnica.
- De São Pedro do Rio Seco até Almeida
distam 11Km com 54m de desnível
positivo acumulado. Esta ligação processase por trilhos rolados de dificuldade
técnica baixa.

A chegar a Almeida!

A diversidade dos materiais utilizados, para implementação desta Grande Rota,
abrangem:
- Postes de compacto fenólicas de 140x14x1,2cm (1m a 1,1m acima do solo), para
marcação do percurso pedestre e de btt;
- Placas com 12 x 12 x 0,3cm , em “dibond”, para complemento do percurso de btt;
- Pintura de marcas em suportes existentes, com tintas não prejudiciais ao meio
ambiente;
- Pequenas pontes em estrutura de madeira maciça, devidamente tratada para exterior;
- Portaleira executada em estrutura metálica metalizada e pintada à cor cinzento escuro,
que possibilite a passagem de pessoas e bicicletas e impeça a passagem de animais;
- Aplicação de saibro seleccionado em pequenos troços de caminhos degradados,
garantindo uma largura mínima de plataforma de 1m.

Ponte tipo a aplicar para atravessamento dos cursos de água ao longo de todo o percurso

Trilho ao longo do rio Águeda, com registo das situações a tratar:
Foto n.º1

Foto n.º2

Foto n.º 3

- Colocação de travessia por pavimentação em betão e linha de poldras em granito: foto
n.º1;

- Regularização e limpeza de caminho existente, garantindo uma largura mínima de 1m:
foto n.º 2 e 3;
- Escavação ligeira de terreno para abertura de plataforma com largura de 1m: foto n.º 4
Foto n.º 4

Foto n.º5

- Regularização e limpeza de caminho existente, garantindo 1m de largura: foto n.º 5;
- Abertura de plataforma e colocação de saibro seleccionado, garantindo 1m de largura:
foto n.º 6

- Implementação de Portaleiras metálicas em
substituição das existentes: Fotos n.º 7

foto n.º 7

- Implementação de Portaleiras metálicas em substituição das existentes: Fotos n.º 8 e 9

Foto n.º 8

Foto n.º 9

- Implementação de Portaleiras metálicas em complemento das existentes: Fotos n.º 10;
11; 12; 13; 14 e 15
Foto n.º 10

Foto n.º 11

Foto n.º 12

Foto n.º 13

Foto n.º 14

Foto n.º 15

Fichas dos licafectados pela Grande Rota em Espanha

FICHA TÉCNICA

GRANDE ROTA DAS CIDADES MURALHADAS

Localização:

Vila de Almeida,

Ciudad Rodrigo,

Concelho de

Província de

Almeida, Distrito da

Salamanca, Castela

Guarda,

e Leão, Espanha

Portugal
Acessos:

Tipo de percurso:
Pontos de Partida e
Chegada:

Distancia:
Desníveis
acumulados:
Altitudes:

A25 + EN 332

A-62 + N 620 a

Grande Rota - Circular - Histórico
Almeida

Ciudad Rodrigo

N40 43.331

N40 35.892

W6 54.325

W6 32.140

Portugal: 32Km

Espanha 74Km

Portugal:

Espanha:

Positivo: 280

Positivo: 990m

Total: 106Km

Total:1270
Máxima: 794m
Mínima: 585m

Duração:

Total: 3 dias

Grau de dificuldade

III - Algo difícil

Época aconselhada

Primavera

A aplicação de sinalética deve respeitar fielmente os requisitos dos normativos definidos
pela Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León,
dentro do território espanhol, e pela Federação de Campismo e Montanhismo em
Portugal.
Todos os materiais a aplicar devem ser previamente aprovados pelo projectista e
fiscalização da obra.

Almeida, Março de 2014
O arquitecto:

(João de Jesus Martins Marujo)

Ciudad Rodrigo ao fundo!

