
 VALE ENCANTADO 
Saímos na sexta-feira pelas 19h00 em direcção de santa Comba dão onde tínhamos marcado 

encontro com o nosso amigo Jorge, mais uma vez conseguimos encontrar ao mesmo tempo a 

entrada a ip3, vindo ele da Fig. Da foz e eu de Pombal. 

Paramos para jantar na área de serviço de ST. Comba dão. GPS N40.20.56 W8.10.20 

 

Continuamos caminho até ao local de pernoita em Penalva do Castelo GPS 40.40.28 W 7.41.54 

 

Lugar de muito sossego adorei muito a pernoita este lugar, muito calmo e com muito espaço 

de estacionamento a volta da vila. 

No dia seguinte continuamos a viagem até a Nossa Senhora da Lapa GPS N40.52.16 W7.34.26. 

Lugar muito encantador, a igreja muito bonita, não se esqueçam de passar entre as rochas 



 

 

A igreja lá ou fundo e ao lado a antiga prisão agora transformada em museu. 

 

Aqui está o crocodilo e ao lado a famosa rocha onde apenas quem tem fé consegue passar! 

 



Lá continuamos até a nossa senhora das Necessidades GPS N40.54.46. N7.31.24 

 

 

 

Daqui fomos almoçar junto a barragem de vilar. A seguir continuamos até a Moimenta da beira 

para beber um café. Passamos a Leomil lugar onde devia-se ter parado para beber o café e 

visitar. 

Continuamos então até São João da Tarouca. Valeu a pena visitar! 

 

 

 

 



 

 

Daqui continuamos até ucanha visitar a ponte fortificada. 

 

Então depois disto continuamos até ao Peso da régua, ficamos nos lugares lá reservados as 

autocaravanas. 

 



No dia seguinte continuamos a viagem até a aldeia Anta, uma aldeia de pastores. 

GPS N41.00.29 W 7.51.24 

Atenção que depois de Mazes é ainda a 2km a pé! 

Melhor caminho para lá chegar será de sair da A24 a Bigorne . 

 

 

 

Daqui continuamos até as Termas de São Pedro do Sul ,onde fizemos a manutenção das ac. 

 

 fim  550 km até casa. 


