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Nome: Trilho dos Moinhos de St.ª Isabel do Monte
Name: Saint Isabel do Monte Mill’s Trail

Âmbito do Percurso: Ambiental e Paisagístico
Field: Landscape

Localização: Lugar de Campos Abades - St.ª
Isabel do Monte

PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Environment and Landscape

PR

Location: Village of Campos Abades - St.ª Isabel do Monte

Extensão:18,5 kms
Lenght: 18,5 kms

Duração Média do Trilho: Até 6 horas
Duration: 6 hours

Grau de Dificuldade: Moderado
Difficulty: Moderate
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Rede de Trilhos Pedestres
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”
Pedestrian Nature Trails
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”

GPS: 41º 41’ 50 N / 8º 14’ 52 W

TRILHO dos MOINHOS DE
ST.ª ISABEL DO MONTE
Saint Isabel do Monte Mill’s Trail

TRILHO dos Moinhos de St.ª Isabel do Monte
O Trilho dos Moinhos de Sta Isabel do Monte percorre
as aldeias de Campos Abades, Rebordochão, Seara,
Ventozelo e Alecrimes, permitindo a visita aos 29 moinhos de rodízio que se encontram dispersos pelas chãs e
pelos ribeiros da Ponte e de Rebordochão. Cada lugar
revela um património rural típico das aldeias de montanha, preservado num ambiente acolhedor de onde
sobressai uma harmonia natural e perfeita que
distingue esta paisagem das demais existentes na
região.
O objetivo deste trilho é percorrer as estruturas que
são parte integrante do ciclo do pão: os moinhos-deágua, os espigueiros, as sequeiras e eiras, os socalcos
de milho e centeio e o sistema de rega tradicional.
Acresce, ainda, as manchas de carvalhos, os ribeiros e
as levadas, cravadas numa paisagem serrana e campestre que atribui ao trilho um valor rural de excelência.
Para completar o percurso, a novidade está na
exposição patente na Escola do Monte, na qual a
masseira, o grão de milho e centeio transformados em
farinhas e, por fim, as deliciosas broas, preservam
vivamente os costumes e tradições do povo da aldeia.
Landscape and Cultural Explanatory Course
The Saint Isabel Mill's Trail passes thtough the villages of
Campos Abades, Seara, Ventozelo and Alecrimes, allowing the visit of 29 water mills which are dispersed by the
brooks of Ponte and Rebordochão. Each place reveals a
rural patrimony typical of mountain villages, preserved in
a hosting environment where a perfect and natural
harmony stands out which distinguishes this landscape
from the other ones of the region.
The goal of this trail is to see the structures belonging to
the bread cycle: the water mills, corn warehouses, places
where cereals are dried and cleaned, rye and corn fields
and the traditional irrigation system. Besides that, there´s
also the oak woods, brooks and creeks. To complete the
trail, the main event is exposed in Monte School where
are the “masseira” (place to knead bread), the rye and corn
grains transformed in flour and, to finish, the delicious
“broa” (traditional bread) that preserve people's costums
and traditions.
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