
Centros de BTT das Aldeias do Xisto / Mountain Bike Centre

Fróia

Promotores:

Apoios:

A Câmara Municipal de Proença-a-Nova não se responsabiliza por quaisquer acidentes ocorridos durante a realização nos percursos. 
The Proença-a-Nova Municipality takes no liability for accidents that might occur while tracking the pathways.

PercursosRoutes
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turn right
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Sinalética complementar / Signage supplement 

Tipo de percurso / Route type

escala de dificuldade / dificulty level

seguir em frente
right way

seguir à esquerda
turn left

dois sentidos
two-way

percurso em 
área protegida

route in protected area

perigos vários
various dangers

percurso local
local route

sentido proibido
wrong way

percurso de 
grande rota
great route

      Fácil / Easy
(rolante, piso rijo ou asfaltado e largura > 1,5m; declives 
inferiores a 10% com média inferior a 5%, sem obstáculos)
(rolling, hard or asphalt trail, with a width > 1,5m;  
slopes with < 10% and average <5%, without obstacles)

      Acessível / Average 
(poucos obstáculos altura < 02,m ; poucas passagens 
declives inferiores a 15% com média inferior a 10%, piso 
firme ou estável e largura > 1m)
(few obstacles > 2 m ; few technical passages, slopes < 15% 
with an average < 10%, firm or stable ground and widht > 1m)

ligação
connection

número de percurso
route number

0

00

000

•	Regras de Conduta nos trilhos

•	Circule apenas em trilhos abertos

•	Não deixe vestígios da sua passagem

•	Tenha controlo sobre a sua bicicleta

•	Ceda sempre a prioridade

•	Nunca assuste os animais

•	Planeie antecipadamente o seu passeio

•	Tenha atenção à possibilidade de cruzamento com veículos 
motorizados nos caminhos públicos sinalizados

•	É proibida a circulação de veículos motorizados nos percursos 
de descida

•	Respeite	a	sinalização	específica	de	condicionamento	de	
utilização dos trilhos por razões ambientais ou de manutenção

•	Aconselhável uso de GPS

•	Aluguer disponível da Associação de Moradores

• Ride on open trails only

• Leave no traces of your passage

• Control your bicycle

• Yield to others

• Never scare the animals

• Plan ahead

• Pay attention to motorvehicles on public roads

• It is forbidden to use motor-vehicles on downhill trails

• Respect the environmental or maintenance signage

• Trails are restricted from September to October due to the 
red deer mating season

• Recommended use of GPS device

• Rentals available from the Residents assocation

Normas de condutaRules of the trail

Sinalética usada / Signage used 

      Difícil / Hard  
(com diversos obstáculos altura < 0,5 m e passagens 
técnicas, declives maximos >15% com media inferior a 15%, 
piso muito variavel) 
(several obstacles  > 0,5 m and technical passages, maximum 
slopes > 15% and average  <15%,with variable ground conditions)

      Muito Difícil / Very difficult 
(bastante técnico, só para praticantes com bastante 
experiência, declives maximos >20%, obstaculos nao 
evitaveis altura > 0,5 m ; piso imprevisivel) 
(quite technical, for experienced users only, maximum slopes 
>20%, unavoidable obstacles, height > 0,5 m ; unpredictable 
ground conditions)

SOS Emergência / SOS Emergency: 112

Incêndios Florestais / Forest fire department: 117

Bombeiros Voluntários de Proença-a-Nova / Fire department: 
274 671 444 / 274 671 555

Centro Informação Anti-Venenos / Anti Poisoning Information Centre: 
808 250 143

Centro de Saúde de Proença-a-Nova / Medical Centre: 274 670 040

Câmara Municipal / Town Council: 274 670 000

www.aldeiasdoxisto.pt

GPS
N  39.790387º
W  7.838432º

Contactos úteis / Useful contacts 

Onde dormir / Places to sleep Onde comer / Places to eat 

Como chegar / How to get there

A casa da Lena (Casa de campo)
Tel.: 274 822 186 / 965 762 025
Sobral Fernando

Aldeia das Oliveiras (Aloj. Local)
Tlm. 963 407 547 | Oliveiras

Quinta da Eira (Aloj. Local)
Tlm. 933 875 653 | Oliveiras

Casa do Artesão (Aloj. Local)
Tlm. 968 642 462 | Oliveiras
 
Casa da Pedra (Aloj.Local)
Tlm.: 919 967 557 | Cimadas Cimeiras

Casa d’ Avó Céu (Aloja. Local)
Tlm.: 965 818 365 | Casais Fundeiros

Casa Ti’ Augusta (Casa de campo)
Tel.: 274 822 134 | Figueira

Hotel das Amoras (Hotel ****)
Tel.: 274 670 210 | Proença-a-Nova  

Praia Fluvial de Aldeia Ruiva
(Rural Camping Site)
Tlm.: 932 740 007 / 939 623 269
Aldeia Ruiva

Manuel Dias Cardoso (Aloj. Local) 
Tel. 274 844 238 | Pedra do Altar

Casas Rurais de Xisto (Aloj. Local)
Tlm.: 968 632 236 | Malhadal 

Café/Rest. “A Rotunda”
Tlm: 968 576 017 |  Proença-a-Nova

Restaurante/Pizzaria ”O Ti Zé”
Tel.:  274 671 517 | Proença-a-Nova

Churrasqueira ”A Gruta”
Tel.:  274 671 497 | Proença-a-Nova

 Café/Rest. “Boa Viagem”
Tlm: 968 576 022 | Proença-a-Nova

Rest. ”O Gostinho da Aurora”
Tel.:  274 672 113 | Proença-a-Nova

Restaurante ”Fonte Velha”
Tlm.: 914 681 727 | Proença-a-Nova

Restaurante ”Milita”
Tlm.: 960 456 677 | Proença-a-Nova

Restaurante ”Rosa”
Tel.: 274 671 733 | Proença-a-Nova

Restaurante ”Táscá”
Tlm.: 910 918 557 | Proença-a-Nova

Cafetaria Municipal
Tel.:  274 673 373   Proença-a-Nova
 
Café/Rest. ”Noite e Dia”
Tel.: 274 844 145 | Vale da Mua 

Café/Rest. ”Os Amigos”
Tel.: 274 844 238 | Pedra do Altar
 
Rest. ”Casa ti’Augusta”
Tel.:  274 822 134 /965 099 711
Figueira

Restaurante ”O 29”
Tel.: 274 822 792 | Sobreira Formosa

Churrasqueira ”Sobreirense”
Tlm.: 968 494 739 | Sobreira Formosa

Percurso circular com início e fim no Centro de 
BTT. O trilho contorna as margens da Ribeira 
da Fróia e passa na aldeia da Pedreira, Fróia e 
das Oliveiras. É o percurso mais fácil do centro, 
acessível a todos os praticantes da modalidade.

Percurso circular com início e fim no centro de 
BTT. O trilho contorna as margens da Ribeira 
da Fróia e passa nas aldeias da Pedreira e 
Sobreira Formosa. O percurso descreve um 
oito permitindo assim mais opções. Continua 
depois em direção à Aldeia do Xisto da Figueira. 
Passa ainda por Pereiro e Oliveiras. Percurso 
moderado, excelente para quem se está a iniciar 
na modalidade do BTT.

Percurso circular com início e fim no Centro de BTT. 
Passa em Pena Falcão, Giesteiras Cimeiras, Figueira, 
Pereiro, Ripanço, Marcelino, Fróia e Oliveiras. O 
trilho acompanha a ribeira de Pena Falcão e de 
seguida a ribeira chão do Galego. Passa pela 
ribeira da Fróia e apanha a ribeira da Figueira.  
É um percurso difícil, mas compensado pela 
companhia permanente da água.

Percurso circular com início e fim no Centro 
de BTT. Passa em Pena Falcão, Alvito da Beira, 
Cerejeira, Casal da Ribeira, Carregais, Chão do 
Galego, Giesteiras Cimeiras, Figueira, Vale de 
Urso, Proença-a-Nova, Amoreira, Casalinho, 
Atalaia, Pucariço, Porteleiros, Pedreira, Fróia e 
Oliveiras. O trilho passa por vários pontos de 
interesse, tais como as praias fluviais da Fróia, 
Alvito da Beira, Cerejeira. As Portas do Almourão 
são um dos pontos marcantes do percurso, 
podendo pedalar na companhia dos grifos 
residentes. Vales e ribeiras cheias de vida e cor 
é o que nos revela este percurso espetacular. 
Percurso muito difícil, aconselha-se uma boa 
preparação física.
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Circular route beginning and ending at the 
MTB Center. This route skirts the banks of 
Ribeira da Fróia stream, passing through 
the villages of Pedreira, Fróia and Oliveiras. 
It is the easiest route available, accessible to all 
practitioners of this sport. 

Circular route beginning and ending at the MTB 
Center. This route skirts the banks of Ribeira 
da Fróia stream, passing though the villages 
of Pedreira and Sobreira Formosa. The route 
is shaped like an 8 figure, that allows a greater 
range of options for the user. It continues to the 
Schist Village of Figueira, passing through the 
villages of Pereiro and Oliveiras. This is a moderate 
route, excellent for those who are beginners in the 
mountain biking sport.

Circular route beginning and ending at the MTB 
Center. The route follows the Penafalcão stream 
and later the Chão do Galego stream. Once it 
passes the Ribeira da Fróia stream, it follows 
the Figueira stream, in a route where the water 
is always within sight. This is a difficult route 
that passes through the villages of Penafalcão, 
Giesteiras Cimeiras, Figueira, Pereiro, Ripanço, 
Marcelino, Fróia and Oliveiras.

Circular route beginning and ending at the MTB 
Center. Passing through the villages of Penafalcão, 
Alvito da Beira, Cerejeira, Casal da Ribeira, 
Carregais, Chão do Galego, Giesteiras Cimeiras, 
Figueira, Vale d’Urso, Proença-a-Nova, Amoreira, 
Casalinho, Atalaia, Pucariço, Porteleiros, Pedreira, 
Fróia and Oliveiras. There are several main points 
of interest along this route, like the municipality 
river beaches – Fróia, Alvito da Beira, Cerejeira 
– and the geological monument of ‘Portas do 
Almourão’ (also, a reference point of the route), 
as well as the nesting place of the resident colony 
of Griffins. Valleys and streams, full of life and 
color, is what this spectacular route offers. This 
is a very difficult route, so it is advisable a good 
physical preparation to do it.
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