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Entrando de novo na aldeia, o trajeto levanos a Rua D. Carlos I
e passamos em frente a Casa Rafael, a qual foi usada para aco
rnooacao da comitiva de el Rei D. Carlos na hist6rica cacada.
Face a timidez da populacao masculina e de forma a assinalar
a estadia do monarca na aldeia, as mulheres solicitaram a cons
trucao de uma fonte de bica, a qual se encontra hoje a meio
daquela rua e recebeu o nome de Fonte das Mulheres.

TRILHO
D'EL REI
O percurso tern infcio no largo das festas da aldeia, junta da sede
da associacao lsna Sport Clube e Alvelos. Seguindo para a envol
vente exterior da aldeia, este percorre vales e serranias por on
de El Rei D. Carlos I organizou a celebre e hist6rica cacada, em
novembro de 1901.

Prosseguindo o Trilho d'el Rei, eis que chegamos em frente a
Casa Ribeiro que serviu para acomodacao do Rei D. Carlos. Por
fim, em pleno interior da aldeia, encontramos o Largo da lgreja
e a Pia dos Bois que servia para matar a sede a estes animais,
com um papel fundamental nos trabalhos agrfcolas.

O primeiro ponto de paragem situase nas Cinco Fontes, local que
exibe a maior concernracao de castanheiros e regista a passagem
de javalis e noutros tempos, de veados.

Aqui encontramos tarnbern a lgreja Matriz, construfda em 1793
e remodelada em 1943. Com duas portas laterais, uma situada
a nascente, designada por "Porta da Mulheres" e outra a poente,
chamada de "Porta da Sorn bra".

Deixando para fras este enquadramento vegetativo, podemos pros
seguir ate ao Moinho Velho, local com forte vocacao agrfcola onde
podemos encontrar um deslumbrante espelho de aqua e uma
tradicional azenha, marco de uma agricultura empresarial exis
tente em tempos na aldeia. Os campos de milho sao uma reteren
cia, dando origem a um cereal com caracterfsticas (micas que
esta na base da famosa Broa da lsna produzida pelas mulheres
da aldeia.

Continuando o percurso,
chegamos ao seu ponto de infcio.

Continuamos pelo trajeto e chegamos a Ponte
da Varzea Longa. Com a data de edlticacao atribuf
da a 1957, a sua finalidade de construcao assenta noutra
atividade executada na aldeia: a produgao de carvao, facilitando
o seu transporte para o concelho vizinho. Por entre as encostas
verdejantes, continuamos a percorrer o trajeto, onde verificamos
a existencia de varlas nascentes. Chegamos a Fonte da Lameira,
uma fonte do estilo "chafurdo", onde corre aqua cristalina.
Entretanto circundamos a aldeia, podendo ter uma panorarnica
do casario tradicional de xisto que a caracteriza. Mais frente,
podemos contemplar a mina de aqua que abastece a jusante
a Fonte das Mulheres. Na continuidade do nacado, chegamos
ao Lavadouro, uma das reterenclas da aldeia. Datado de 1960,
era utilizado pelas mulheres da lsna para a lavagem de roupa
das suas famflias.
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