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CAMINHADA ÀS ALDEIAS VIZINHAS

Pedintal-	Ponte	da	Azenha

Ribeira	da	Isna-	Azenha

INFORMAÇO� ES	E	ESCLARECIMENTOS
CAMINHADA	ÀS	ALDEIAS	VIZINHAS

	 1-AS	INSCRIÇO� ES	DEVEM	SER	FEITAS	NA	SEMANA	ANTERIOR.	INSCRIÇO� ES	

DE	U� LTIMA	HORA	E	A	ENTREGA	DO	SACO	DAS	LEMBRANÇAS	E� 	A� S	7h45

		 2-	A	PARTIDA	DO	LARGO	DO	RIBEIRO	E� 	A� S	8h00

	 3-	SE	CUMPRIMOS	O	HORA� RIO	PREVISTO,	A	MAIOR	PARTE	DA	CAMINHADA	

E� 	FEITA	COM	SOMBRAS

	 4-	 PEDIMOS	 QUE	 AS	 PARAGENS	 PROGRAMADAS	 (PEDINTAL,	 CORGA	 DO	

MOINHO	E	VALE	DA	LOUSA),	NA�O	SEJAM	SUPERIORES	A	10	MINUTOS	CADA

	 5 - 	 S E 	 A S S IM 	 FOR , 	 P R EVEMOS 	 QUE 	 A 	 C AM INHADA 	 DURE	

APROXIMADAMENTE	TRE� S	HORAS	E	MEIA.	POR	ISSO	SUGERIMOS	QUE	ARTICULEM	

UNS	 COM	 OS	 OUTROS	 A	 COLOCAÇA� O	 PRE� VIA	 DE	 ALGUNS	 CARROS,	 JUNTO	 A� 	

BARRAGEM,	 OU	 MESMO	 NO	 VALE	 DA	 LOUSA	 (MAS	 A	 ORGANIZAÇA� O	 NA� O	

PROVIDENCIA	ESTE	TRANSPORTE).

	 6-	A� 	SAI�DA	DA	ALDEIA	DA	CORGA	DO	MOINHO	(APROX	1,5Kms)	EXISTEM	

ALGUNS	CORTIÇOS	 (COLMEIAS)	NA	BERMA	DO	ESTRADA�O.	APESAR	DE	ESTAREM	

COM	AS	COSTAS	VIRADAS	PARA	O	PERCURSO,	SUGERIMOS	A	PASSAGEM	PELO	LOCAL	

DE	FORMA	CALMA	E	EM	SILE� NCIO,	E	SE	POSSI�VEL	EM	FILA,	DO	LADO	OPOSTO	DA	

ESTRADA.

	 7-	SE	APRECIAS	E	RESPEITAS	VERDADEIRAMENTE	O	PINHAL	E	A	NATUREZA	

“DEIXA	APENAS	COMO	VESTI�GIOS	AS	PEGADAS	E	TIRA	APENAS	FOTOS”

	 8-	 QUEM	 PRETENDER	 ALMOÇAR	 COM	 O	 GRUPO	 (COMO	 EM	 ANOS	

ANTERIORES)	 JUNTO	 A� 	 IGREJA,	 DIGA	 NO	 ATO	 DA	 INSCRIÇA�O.	 O	 PAGAMENTO	 E� 	

DEPOIS	DO	ALMOÇO.	

Clube		Corredores	Resineiros	das	Corgas	(CRCPN)

Vale	de	Lousa-Lajes	eira Corga	do	Moinho-LagarVale	de	Lousa-casa	recuperada

15 julho 2017



CAMINHADA	ÀS/POR	ALDEIAS	VIZINHAS
	 	 	 O	 Clube	 Corredores	 Resineiros	 das	 Corgas	
(CRCPN)	vai	organizar	a	6ª	edição	da	sua	caminhada	
anual	no	dia	15	de	Julho	de	2017,	sábado	das	festas	
anuais	 da	 aldeia,	 em	 honra	 de	 Nossa	 Senhora	 do	
Carmo.	 Esta	 iniciativa	 insere-se,	mais	 uma	 vez,	 em	
alguns	 dos	 principais	 �ins	 do	 Clube,	 “Utilizar	 o	
desporto	 como	 pretexto	 para	 alicerçar	 os	 laços	 de	
Amizade	 entre	 os	 seus	 membros	 e	 Amigos…”	 e	
“Contribuir	 para	 a	 manutenção	 e	 aprendizagem	 da	
cultura,	costumes	e	tradições	da	aldeia…”
Os	princıṕios	que	nos	regem	estão	sempre	associados	
à	natureza,	à	�loresta	e	ao	pinhal.	Quem	ama	as	Corgas,	
ama,	respeita	e	cuida	de	toda	a	sua	envolvente	fıśica,	
nomeadamente	 o	 pinhal.	 E	 também	 não	 devemos	
esquecer	 que	 o	 pinhal	 foi,	 especialmente	 durante	
grande	parte	do	séc.	XX,	um	dos	pilares	económicos	
mais	importantes	dos	habitantes	das	Corgas	e	de	toda	
a	 região.	 Como	 é	 sabido,	 antes	 a	 �loresta	 era	
maioritariamente	 constituı́da	 pelo	 castanheiro,	
oliveira	 e	 pelo	 sobreiro.	 Nesse	 sentido,	 é	 nossa	
obr igaç ão 	 sens ib i l i zar 	 e 	 a ler tar 	 todos 	 os	
participantes,	 para	 alguns	 princı́pios	 e	 atitudes	
básicas	 que	 devemos	 ter	 para	 com	 a	 �loresta	 e	
cuidados	a	ter	para	evitar	e	prevenir	os	incêndios.
Lembramos	que	o	povo	das	Corgas	foi,	por	diversas	
vezes	nos	últimos	anos,	também	vıt́ima	do	�lagelo	dos	
incêndios,	 pelo	 que	 é	 particularmente	 sensıv́el	 e	
solidário	com	a	tragédia	recentemente	ocorrida	nos	
concelhos	muito	próximos.
Convém	lembrar,	pois	muitas	vezes	 é	 “esquecida”,	a	
mensagem	 que	 um	 chefe	 ı́ndio	 enviou	 às	 Nações	
Unidas,	 há	 muitas	 décadas,	 e	 que	 se	mantém	 bem	
atual:	 “A	 Terra	 não	 nos	 pertence,	 apenas	 nos	 foi	
emprestada	pelas	gerações	futuras”.
A	escolha	do	tema	deste	ano	-	Caminhada	às	ou	por	
aldeias	vizinhas	-	visa	lembrar	e	dar	a	conhecer	as	
condições	 e	 modos	 de	 vida	 de	 várias	 gerações	 da	
aldeia	de	Corgas	que,	ao	 longo	de	séculos,	 têm	tido	
vidas	partilhadas	em	territórios,	recursos,	valores	e	
famıĺias,	com	algumas	das	aldeias	suas	vizinhas.
R e s g a t a r 	 a s 	 m em ó r i a s 	 a d o rm e c i d a s 	 e	
(des)conhecidas	das	vidas	(des)construıd́ as,	entre	as	
Corgas	 e	 algumas	 aldeias	 vizinhas	 é,	 pois,	 um	
imperativo	 das	 gerações	 vivas	 para	 que	 as	 futuras	
lhes	 dêem	 continuidade	 e	 também	 prestemos	 a	
merecida	homenagem	àquelas	que	nos	antecederam.

iA	caminhada,	num	percurso	de	cerca	de	12	km 	,	tem	
saıd́a	do	largo	do	ribeiro	(Corgas),	às	8h	e	passa	pelos	
seguintes	 sı́tios:	 selada,	 carvalhal,	 portela	 da	
Zebreira.	Mais	 à	 frente	 chegamos	 a	 aldeias	 e	 sıt́ios	
vizinhos,	 	Pedintal	(6	residentes),	Corga	do	Moinho	
(15	residentes),	moinho	da	foz	da	ribeira	do	Vale	da	

iiCuba,	ponte	velha	da	ribeira	da	Isna	e	Vale	da	Lousa 		
(11	 residentes),	 localidades	 que,	 como	 sabemos,	

iiipertencem	 à	 freguesia	 da	 Isna 	 do	 concelho	 de	
Oleiros	(Para	mais	pormenores	entrem	neste	link-		
http://www.municipiosefreguesias.pt/index.php/s
how/junta/2423/isna
Na	 Corga	 do	 moinho	 além	 de	 atravessarmos	 uma	
ponte	semelhante	à	ponte	velha	que	passaremos	mais	
à	 frente,	 existe	um	 lagar	de	moer	a	azeitona,	 ainda	
xxxx

movido	 a	 água.	 Tentaremos	 visitá-lo.	 A	 parte	 da	
caminhada,	cerca	de	1,5km	depois	de	sairmos	da	
Corga	do	moinho	até	à	ponte	velha,	é	feita	ao	lado	
da	 ribeira	 da	 Isna	 (rio	 Isna),	 numa	 paisagem	
magnı�́ica	e	com	uma	frescura	convidativa	a	“por	o	
pé	 na	 água”.	 A	 seguir	 à	 ponte	 velha	 subimos	 a	
encosta	para	o	Vale	da	Lousa,	ainda	com	bastantes	
sombras.	Depois	do	Vale	da	Lousa,	regressamos	às	
Corgas,	sempre	por	caminhos	secundários	de	terra	
batida,	na	parte	�inal,	ao	lado	da	baıá	da	barragem	
(25	kms2),	numa	envolvente	paisagıśtica	sempre	
muito	 bonita,	 Vimos	 sair	 junto	 ao	 paredão	 da	
barragem	(25,5	m	de	altura).	Daı	́regressamos	às	
Corgas	pela	estrada	de	alcatrão.
A	 caminhada	 pretende	 proporcionar	 às	 pessoas	
que	 participem	 vistas	 panorâmicas,	 paisagens	
únicas,	 espécies	 arbóreas,	 avifauna,	 recursos	
hıd́ricos	 e	 eólicos.	 Merece	 especial	 destaque	 as	
vidas	 de	 gerações,	 que	 nestas	 aldeias	 e	 sı́tios	
viveram	 e	 percorreram	 os	 caminhos	 que	 vamos	
trilhar,	 cujas	 descendências,	 ainda	 vivas,	 vamos	
poder	 contactar,	 ainda	 que	 desta	 vez	 de	 forma	
rápida,	 porque	 a	 caminhada	 é	 longa.	 Estamos	
certos	que	nos	vão	acolher	com	amizade	de	séculos.
As	explicações	e	conversas	que,	a	tıt́ulo	individual	e	
em	 colectivo	 partilharmos,	 e	 as	 percepções	 que	
cada	 pessoa	 captar,	 constituem	 aprendizagens	 e	
ensinamentos	 que,	 acreditamos,	 vão	 reforçar,	
perdurar	 e	 perpetuar	 na	 vida	 das	 pessoas	 das	
aldeias	que	visitarmos	e	nas	dos	Corguense	e	seus	
amigos	que	nos	acompanharem.
Como	 é 	 do	 conhecimento	 da	 maioria	 dos	
part ic ipantes , 	 a 	 r ibe ira 	 da 	 Isna 	 separa ,	
topogra�icamente,	 aquelas	 aldeias	 da	 aldeia	 de	

ivCorgas .	 Contudo,	 as	 aldeias	 que	 vamos	 visitar	
estabeleceram	entre	si	e	ao	longo	da	sua	história	
ligações	profundas	e	em	dimensões	signi�icativas	
da	vida	das	suas	gentes.
Essas	ligações	�izeram	das	Corgas,	e	ainda	hoje	em	
alguns	 aspectos,	 uma	 aldeia	 de	 importância	
relevante	a	norte	do	concelho	de	Proença-a-Nova,	
designadamente,	 em	 relação	 a	 estas	 aldeias	
“fronteiriças”	da	freguesia	da	Isna	do	concelho	de	
Oleiros.		
De	realçar	que,	embora	próximas,	outrora	tinham	
uma	acessibilidade	difıć il,	sobretudo	no	perıódo	de	
inverno.	Estas	aldeias,	embora	com	menor	número	
de	residentes,	desde	que	há	memória,	em	relação	

vàs	Corgas 	,	tempos	houve,	em	séculos	anteriores,	
que	estas	aldeias	vizinhas	constituıám	para	a	nossa	
aldeia	 origem	 de	 sustento,	 criação	 de	 laços	 de	
amizade	 e	 afectividade	 e,	 em	 vários	 casos,	
constituição	 de	 famı́ l ias, 	 descendências	 e	
parentescos	que	perduram.
Forneciam	 trabalho	 de	 diferente	 natureza,	
adquiriam	bens	e	serviços	nas	casas	de	comércio	
tradicional	 da	 nossa	 aldeia,	 cediam	 meios	 para	
trabalhos	 agrıćolas	 a	 famıĺias	 mais	 carentes	 em	
troca	 de	 mão-de-obra,	 frequentavam	 a	 escola,	 a	

viigreja 	 e	 eventos	 de	 lazer	 (bailes	 de	 carnaval,	
Páscoa,	 festa	 anual),	 participavam,	 como	 hoje	
ainda,	 nas	 festas	 de	 nossa	 Senhora	 do	 Carmo.	
Moıám	a	azeitona	nos	nossos	lagares,	ainda	hoje	lá	
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DEVEMOS	AMAR	E	RESPEITAR	A	
NATUREZA

	 Como	 sabe,	 as	 �lorestas	 são	 fundamentais	
para	o	equilıb́rio	da	natureza.	São	as	árvores	
que	 enriquecem	 e	 puri�icam	 o	 ar	 com	 o	
oxigénio	que	libertam.
	Por	outro	lado,	as	árvores	também	evitam	a	
erosão	 do	 solo,	 ou	 seja,	 que	 este	 seja	
arrastado	 pela	 água	 e	 o	 vento	 para	 outros	
lados.
	É	que	as	plantas	retêm	as	gotas	de	água	e	a	
humidade	do	ar.	Por	seu	turno,	as	folhas	e	os	
ramos	 que	 caem	 no	 chão	 apodrecem,	
enriquecendo	o	solo	e	tornando-o	mais	fértil.
Assim,	o	desaparecimento	das	�lorestas	é	um	
grande	perigo	não	só	para	o	solo,	como	para	o	
homem.
	É	necessário	proteger	as	�lorestas,	evitando	o	
abate	de	árvores	e	o	risco	dos	incêndios.

PROTEGER	A	FLORESTA,	PREVENIR	
INCÊNDIOS

		Não	colha	ou	estrague	plantas	numa	�loresta	
o u 	 e m 	 q u a l q u e r 	 e s p a ç o 	 v e r d e ,	
principalmente	Azevinho	pois	é	uma	espécie	
protegida.
	“O	turista	ecológico	é	aquele	que,	por	onde	
passa	a	única	coisa	que	tira,	são	fotogra�ias.	E	
a	única	coisa	que	deixa,	são	pegadas	na	terra”
		Se	for	a	conduzir	ou	como	ocupante	não	atire	
fósforos	nem	pontas	de	cigarro	pelas	janelas.
		Se	entrar	numa	�loresta	não	fume.
	Não	 faça	 fogueiras	 na	 �loresta	 nem	na	 sua	
proximidade.	 Existem	 locais	 apropriados	
para	esse	efeito.
		Ao	terminar	o	seu	piquenique	não	abandone	
o	 lixo,	 recolha-o	 e	 deposite-o	 nos	 locais	 e	
contentores	próprios.	Deixe	a	�loresta	como	a	
encontrou.	Não	se	esqueça	que	ela	é	de	todos!
Nunca	se	esqueça	que	“não	há	fora,	estamos	
todos	dentro”.	
	 	Para	a	realização	de	uma	queimada	(uso	do	
fogo	 em	 espaços	 rurais	 para	 renovação	 de	
pastagens),	em	qualquer	mês,	tem	que	pedir	
autorização	prévia.
	 Se	 detectar	 um	 incêndio,	 não	 hesite	 em	
telefonar	para	a	Linha	de	Alerta	de	Incêndio	
–	117,	ou	para	o	112,	de	forma	a	avisar	as	
entidades	 competentes.	O	 seu	aviso	poderá	
ser 	 fundamenta l 	 para 	 que 	 acorram	
atempadamente	ao	local	do	fogo.
	 	Participe	activamente	na	vigia	e	proteção	
das	�lorestas.	
	 	Participe	em	campanhas	de	requali�icação	
das	 �lorestas	 através,	 nomeadamente,	 da	
plantação	 de	 árvores.	 Informe-se	 acerca	
destas	 campanhas	 junto	 de	 entidades	
especializadas.

têm	tulhas	assim	como	prédios	rústicos	e,	de	igual	
modo , 	 também	 famı́ l i as 	 das 	 Corgas 	 t êm	
propriedades	em	áreas	daquelas	aldeias,	mercê	de	
heranças	 ou	 outro	 modo	 de	 aquisição	 daqueles	
bens.
Houve	perıódos	em	que	essas	aldeias	se	tornaram	
fonte	de	rendimento	para	 famıĺias	numerosas	de	
Corgas,	pois	aqui	vinham	“contratar”	pessoas	para	
trabalhos	 de	 resinagem,	 agricultura,	 corte	 de	
árvores,	 pastorı́cia,	 apanha	 da	 castanha	 e	 da	
azeitona	 e,	 também,	 alguns	 corguenses,	 numa	
oportunidade	 para	 participarem	 em	 eventos	 tão	
duros	quanto	agradáveis,	como	as	malhas,	matança	
do	 porco,	 vindima/provas	 do	 vinho,	 “pisa”	 da	
castanha	e	outros.
Negócios	de	compra	e	venda	de	terrenos	�lorestais	
e	outros	produtos	locais	faziam	das	Corgas	local	de	
passagem	de	pessoas	e	de	transporte	em	camiões	
daqueles	 bens	 para	 seus	 destinos	 (serrações,	
fábricas	de	resina,	etc…).
O	 acervo	 demográ�ico,	 socioeconómico,	 cultural,	
etnográ�ico	 e	 geracional	 proporcionado	 pela	
caminhada	 pretende-se	 que	 constitua	 um	 valor	
positivo	 para	 as	 pessoas	 participantes,	 que	
desejamos	seja	o	mais	possıv́el	vivido	e	assimilado.
O	propósito	é	também	para	que	os	laços	de	amizade	
e	solidariedade	entre	a	nossa	aldeia	das	Corgas	e	as	
já	referidas	aldeias	vizinhas	se	reforcem.

Que	 a	 determinação	 nos	 assista	 para	 novas	
caminhadas,	 por	 outras	 aldeias	 nossas	 vizinhas,	
em	próximos	anos.

Bem-haja	pela	participação	e	boa	caminhada!

(Baseado	num	texto	elaborado	por	Libânio	Martins)

i	O	percurso	tem	acesso	de	viatura	em	cada	uma	das	aldeias	e	
sítios	por	onde	vamos	caminhar.	Para	quem	o	pretenda	pode	
terminar	a	participação	e,	por	aquele	meio,	mais	facilmente,	
regressar	às	Corgas,	mesmo	antes	da	hora	prevista	(13h00);
ii	 No	 Vale	 da	 Lousa,	 tal	 como	no	 Pedintal	 e/ou	 Corga	 do	
Moinho	 prevê-se	 uma	 pausa,	 onde	 temos	 Pessoas	 que	 ali	
vivem	 a	 esperar-nos	 e	 se	 disponibilizam	 para	 acolher	 os	
participantes,	conversar	sobre	a	vida	daquela	aldeia	e	quem	
sabe,	partilhar	algo	mais;
iii	A	Isna	é	uma	das	10	freguesias		do	concelho	de	Oleiros,	com	
27,58	km²	de	área	e	209	habitantes	(2011).	É	constituída	
pelas	 povoações	de	 Isna	 (sede),	 Pedintal,	 Ribeira	 de	 Isna,	
Vale	 da	 Cuba	 e	 Vale	 de	 Lousa.	 A	 altitude	 média	 é	
aproximadamente	730m,	situa-se	num	vale	de	altitude	ao	
qual	o	Cabeço	Rainho	é	 	sobranceiro.	A	distância	à	sede	de	
Concelho	(Oleiros)	é	de	14	Km,	com	Sobreira	Formosa	a	12	
Km . 	 (Ma i s 	 i n f o rma çã o 	 v i d e : h t t p : / /www. cm -
oleiros.pt/conteudos/8/53/isna/);
vi	 A	 partir	 do	 Vale	 da	 Lousa	 a	 caminhada	 continua,	 no	
sentido	da	barragem	das	Corgas,	carvalhal,	selada	e	termina	
junto	da	igreja,	pelas	13h00,	onde	o	merecido	almoço	espera	
os	participantes	que,	previamente,	tenham	feito	marcação.	
v		Em	determinados	períodos	da	sua	história	a	população	de	
Corgas	aproximou-se	do	número	de	habitantes	da	localidade	
da	 Isna	 sede	 da	 freguesia.	O	 que	 também	correspondia	a	
mais	habitantes	do	que	as	residentes	em	todas	as	aldeias	que	
vamos	visitar.	
vi	 Tempos	 houve	 em	 que	 estas	 aldeias	 preparavam	 os	
“andores	“	ou	“fogaças”	com	o	seu	embelezamento	e	recheio	e	
vinham	 juntar-se	 aos	 que	 por	 cada	 rua	 das	 Corgas	 se	
preparava	e	em	procissão	no	domingo	da	festa,	se	dirigiam	
para	 a	 Igreja. 	 Hoje	 	 em	 dia, 	 somente	 	 temos	 os	
andores/fogaças	das	ruas	das	Corgas.


