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Percurso pedestre PR 
Short distance walking path

Caminho certo
Right way

Caminho errado
Wrong way

Virar à esquerda
Turn left

Virar à direita
Turn right

Sinalética / Path signage

Coincidência temporária de PR e GR

www.cimvdl.pt
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões

Código de conduta / Walking code
Siga o trilho traçado; Respeite a Natureza, as pessoas e a propriedade 
privada; Leve mapa ou dispositivo GPS com traçado do percurso a 
realizar; Leve companhia; Informe alguém sobre a realização do percurso; 
Tenha presente as condições meteorológicas e avisos da Proteção Civil.
Follow the predetermined trail; Respect nature, people and private 
property; Take a map or GPS device with the track of the route you will 
take; Bring company along; Inform someone about the route you will take; 
Keep in mind the weather conditions and Civil Protection warnings.

Contactos úteis  /  Useful contacts

Onde comer 
Where to eat

Where to stay

Lisboa

PORTUGAL

Faro

Porto

Viseu

SOS: 112 www.cimvdl.pt
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões

Viseu
Hospital: (+351) 232 420 500 
Policia / Police: (+351) 232 467 940
Bombeiros / Fire Brigade: (+351) 232 422 047 
Posto de Turismo / Tourism Office: (+351) 232 420 950
www.cm-viseu.pt

Cratera da antiga exploração mineira de quartzo / Crater of the old quartz mining location

Do mineral à viagem 
pela História
From the mineral 
to a journey through 
history

Segundo mineral mais abundante do planeta, o quartzo 
apresenta, além da sua beleza natural, utilidades 
e aplicações muito diversificadas, desde os 
computadores à construção civil. O Monte de Santa 
Luzia, rico neste mineral, foi até 1986 palco de uma 
exploração de que resultou a cratera aproveitada 
para a instalação do Museu do Quartzo, ponto de partida 
para a caminhada.

Conjugando património religioso, histórico e cultural 
com geologia e paisagem, a Rota do Quartzo oferece 
pois uma viagem que une o tempo da Terra e o tempo 
do Homem e que tem o seu clímax quando se 
contemplam milhões de anos nos cristais de um 
imponente monólito quartzítico que não deixa ninguém 
indiferente!

Quartz is the second most abundant mineral on Earth 
presenting aside from its natural beauty a highly 
diversified range of uses and applications, from 
computers to construction. Sta. Luzia Mount, specially 
rich in this mineral, was till 1986 the site of a mining 
location, from where resulted the crater which was 
used to build the Quartz Museum, starting point for this 
route.

Combining religious, historical and cultural heritage 
with geology and landscape, Quartz Route offers a 
journey which links the time of Earth and the time of 
Man, reaching its climax when we are allowed to behold 
millions of years in the crystals of an imposing quartz 
monolith which leaves no one indifferent.

Rota do Quartzo 

Viseu

1h50
Duração / Duration

6,42 km
Distância / Distance

Descobrir Viseu
· Museu do Quartzo
· PR2 VIS - Rota do Feto
· PR11 VIS - Rota dos Moinhos de Água D´Alte 

Descobrir Viseu ENG
· Quartz Museum
· PR2 VIS - Fern Route
· PR11 VIS - D'Alte Watermills Route

PR6
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O grau de dificuldade é representado segundo 4 itens 
diferentes, sendo cada um deles avaliado numa escala 
de 1 a 5 (do mais fácil ao mais difícil)

The difficulty level is represented by 4 different symbols 
each of which ranges from 1 (the easiest) to 5 (the most 
difficult)
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Legenda / Caption

Época aconselhada
Recommended season

Nível de dificuldade / Grading

Pontos de interesse / Points of interest

1 X Museu do Quartzo / Quartz Museum — 2  X Igreja Matriz do Campo / Campo Main Church

3 X Igreja de Stª Luzia / Sta. Luzia Church  — 4  X Fonte de chafurdo / Communal fountain

5 X Castro de Stª Luzia / Sta. Luzia Hillfort —  6  X Monólito de Quartzo / Quartz Monolith

7 X Miradouro de Stª Luzia / Sta. Luzia viewpoint  — 8  X Capela de Stª Luzia / Sta. Luzia Chapel

1

O percurso pode ser efetuado em qualquer 
época do ano, tendo os seus utilizadores que 
tomar algumas precauções face às elevadas 
temperaturas que se podem fazer sentir 
durante o verão. 

The tour can take place in every season; 
however, participants are advised to take some 
precautions regarding high temperatures 
which may occur in summer. 

FÁCIL  /  EASY

Viseu

Localização
Location 

MAPAS / MAPS Nr.: 178
(Série 88 — IGEOE 1:25.000)
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X

1h50
Duração / Duration

Circular
Tipo de percurso / Type of path

6,42 km
Distância / Distance

+219 m  
Desnível Acumulado / Cumulative Gap

Início / Starting point

Museu do Quartzo
Quartz Museum
GPS: 40°41'47.22"N; 7°55'14.81"W

Início do percurso
Starting point 
of the walking path

Estrada asfaltada / Paved road

Sentido aconselhado do percurso
Advised direction of the path

Marco geodésico
Geodesic landmark542m542m
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Museu do Quartzo
Construído no Monte de Santa Luzia, 
sobre pedreira abandonada da Companhia 
Portuguesa de Fornos Eléctricos, 
é o primeiro museu do mundo dedicado 
apenas a um mineral. Idealizado pelo 
geólogo Galopim de Carvalho, o Museu 
do Quartzo promove desde 2012 a proteção, 
preservação e valorização do património 
geológico como parte integrante 
do património natural da região.

Quartz Museum
Built on Sta. Luzia Mount, over an 
abandoned quarry belonging to Companhia 
Portuguesa de Fornos Eléctricos, it is the 
only museum in the world dedicated 
exclusively to one specific mineral. 
Idealised by the geologist Galopim de 
Carvalho, Quartz Museum promotes since 
2012 protection, preservation and 
enhancement of the geologic heritage as 
an integral part of the natural heritage of 
the region.

X Descrição do percurso
No Monte de Santa Luzia, junto ao Museu do Quartzo, cuja visita 
é indispensável, inicia-se o percurso em descida, voltando 
à esquerda e seguindo por entre pinhal. Próximo de Campo, 
o caminho murado faz-se rodear de terrenos de cultivo e é 
sombreado por carvalhos, nogueiras e castanheiros até chegar 
ao casario onde se destaca a Igreja de Stª Mª Madalena. Depois 
de se descobrir o raro relógio de sol, a eira e o espigueiro [1], 
continua-se por estrada asfaltada até Vila Nova, designação 
que contrasta com os velhos silhares da sua fonte de chafurdo.

Após sair da povoação e do asfalto para subir rumo ao Castro 
de Santa Luzia, temos aos pés um tapete branco de pedras 
de quartzo que parecem ter-se juntado todas mais à frente 
no monumental monólito quartzítico no topo do qual se ergue 
a Capela de Santa Luzia. Pausa para contemplar Viseu e as 
serranias no horizonte e descobrir abaixo o museu e sua lagoa, 
para onde regressamos numa descida final acompanhada de 
pinheiros e outras coníferas.

X Description of the route
The route has its starting point on Sta. Luzia Mount, near 
Quartz Museum, whose visit is mandatory; it goes 
downwards, turning left and following through pine woods. 
Near Campo village, the walled path is surrounded by 
cultivated fields and shadowed by oaks, walnut and chestnut 
trees till reaching the urban area where Sta. Maria Madalena 
Church stands out. After finding out the unique sundial, the 
threshing floor and the granary [1], we continue by paved 
road till Vila Nova, a name in full contrast with the old carved 
stones of its communal fountain.

After leaving the village and the paved road to climb towards 
Sta. Luzia Hillfort and surrounding leisure area, we have in 
front of us a white carpet of quartz stones; a little further on, 
they seem to have come together and form the monumental 
quartz monolith, offering several climbing paths and where 
on its top rises Sta. Luzia Chapel. Here a break is deserved to 
observe Viseu and the mountain ridges on the horizon and to 
discover below the museum and its lagoon, our.
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