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2.° DIA - VALE DO BESTANÇA

O Bestança é um dos rios menos poluídos da Europa. Para esta visita, deve levar calçado
prático e roupa leve, pois o turista será convidado a seguir os percursos pedestres, calcorreando
carreiros e estradas de origem romana.
Saindo de Cinfães, dirija-se a Travassos, Avitoure e Valverde. Ao longo do percurso, aprecie a
paisagem que agora se tornou verdejante, contrastando com a paisagem agreste e granítica da
montanha. Os aramados da vinha, por vezes com três metros de altura, as hortícolas, as
cerejeiras e as laranjeiras tomam agora conta dos campos.
Deixe o carro junto à estrada em Vila de Muros e siga um dos três percursos pedestres
existentes. Agora, vai descer até ao Bestança, onde poderá admirar o rio, a ponte românica de
Covelas, os moinhos e o casario empoleirado nas encostas. Depois de visitar o lugar e de o
registar em fotografias, inicie a subida até ao carro, na certeza de que valeu a pena o esforço
despendido. Dirija-se a Pias, atravesse o Bestança e à direita siga em direcção a Ruivais e
Covelas para visitar a zona arqueológica.
Após cinco quilómetros de Pias, está em Covelas, agora volte à esquerda e prossiga até
Ruivais. Aqui, volte à direita em direcção a Ferreiros (3 Km), onde encontrará a zona
arqueológica do Monte das Corôas.
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Este Castro das Corôas foi edificado num Outeiro alongado sobranceiro à margem direita do
Bestança e tem uma boa visibilidade sobre o rio Douro, o que lhe conferia uma importante
situação estratégica. Agora, vá em direcção a Boassas, típica aldeia rural do Vale do Douro.
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