
PERCURSOS PEDESTRES
WALKING TRAILS

Parte à descoberta de lugares únicos
Get ready to discover unique places

ÁGUEDA

PARTE À DESCOBERTA 
GET READY TO DISCOVER

[PT] Águeda desafia-te a visitar o seu património natural, percorrendo os diversos 
trilhos distribuídos por todo o concelho. Prepara-te para mais de 100 km de caminhos, 
veredas, carreiros e estradas, que integram 60 pontos de interesse dispersos pelas 
freguesias do concelho. Parte à descoberta de lugares únicos, da gastronomia típica, 
das tradições locais, do património humano e cultural. Nos trilhos de Águeda, a 
diversidade impera. Da serra à Pateira, das Aldeias de Granito à Cidade, são inúmeros 
os atrativos e locais que merecem a tua visita.

[EN] Águeda challenges you to visit its natural heritage, spread throughout the various 
trails distributed all over the municipality. Get ready for more than 100 km of paths, 
trails and roads, and to explore more than 60 points of interest dispersed around the 
municipality of Águeda. Get ready to discover unique places, the typical gastronomy, 
local traditions, human and cultural heritage. Diversity reigns in the trails of Águeda. 
From the Mountain to the Pateira, from the Granite Village to the City, there are 
numerous attractions and places to visit. 

Posto de Turismo de Águeda | Águeda Tourism Office
Largo Dr. João Elísio Sucena 
3750-234 ÁGUEDA | Portugal

+351 234 601 412
Todos os dias (exceto à segunda-feira e feriados) das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 
(everyday except Monday and holidays) 

GPS  40°34’18.88”N | 8°26’53.73”W

Câmara Municipal de Águeda
Praça do Município
3754-500 ÁGUEDA | Portugal

+351 234 610 070
2.ª a 6.ª das 9:00 às 17:00 (from Monday to Friday)
dv-as@cm-agueda.pt

Imagens de: António Esperanço, Armindo Ferreira, Ernesto Pires, Horácio Graça, 
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Partida e chegada | Departure and arrival : Centro Cívico Eng. Adolfo Roque em Barrô ou no 
Parque de Campismo de Aguada de Baixo | Eng. Adolfo Roque Civic Centre in Barrô or in the 
Camping of Aguada de Baixo.
Âmbito | Scope: Ambiental, paisagístico, cultural e desportivo | Environment, landscape, cultural 
and sports
Tipo de percurso | Type of trail: de pequena rota, circular, por caminhos rurais e florestais 
pedestres e cicláveis | small route, circular, rural and forest walking and bike trails
Distância | Distance: 12,44 km  
Duração prevista | Expected duration: 2h35m
Grau de dificuldade | Difficulty level: Baixo/ Médio | Low/ Medium  
Época aconselhada | Recommended Season: Primavera, Verão e Outono. Particular atenção 
no Inverno dado os registos de cheias nos caminhos utilizados | Spring, Summer and Autumn, 
flooding during the winter in the paths used.
Coordenadas | Coordinates N: 40°32’9.81”, W: 8°28’13.11”

Trilho dos Arrozais 
Rice Paddies Trail 
[PT] Neste percurso poderás encontrar a 
Capela de Santo António, o Centro Cívico Eng. 
Adolfo Roque, a Casa de Repouso Dr. António 
Breda, edifício de interesse patrimonial, a igreja 
de Aguada de Baixo, a Capela de Carqueijo e a Ponte Pedrinha. A paisagem é marcada 
por arrozais e decorre por Estrada Real, levando o pedestrianista ao encontro do 
Caminho Português de Santiago e diversas panorâmicas do vale do rio Cértima.

[EN] In this route you will find the St. Anthony chapel, the civic 
center Eng. Adolfo Roque, the House of Rest Dr. António 

Breda, building of heritage interest, the Aguada de Baixo 
church, the Carqueijo chapel and Pedrinha’s bridge. The 

landscape is marked by rice paddies and runs through 
“Estrada Real”, taking the hiker to the Portuguese 

Way of Saint James and several panoramic views 
of the Cértima river valley.

[PT]

- Seguir apenas pelo trilho sinalizado;
- Observar a fauna sem perturbar;
- Respeitar a flora;
- Não fazer lume;
- Não deixar lixo ou outros vestígios 

da sua passagem;
- Ser afável com as pessoas que encontre 

no local;
- Respeitar a propriedade privada; 
- O caminhante deve confirmar a extensão

do percurso pedestre a efetuar e 
verificar as condições climatéricas; 

- Levar uma mochila para transporte
de mantimentos, estojo de primeiros 
socorros, água, e ainda 
um chapéu/boné;

- Levar roupa, calçado confortável 
e proteção para o frio. 

[EN]

- Follow only for the signaled trail;
- Observe wildlife without disturbing;
- Respect the flora;
- Don’t make fire; 
- Don’t leave trash or other trace of 

your passage;
- Be friendly with the people you find;
- Respect private property;
- Hikers should confirm the extension 

of the trail to make and check the 
weather conditions;

- Take a backpack to carry supplies, 
first aid kit, water, and even a hat/cap;

- Take clothes, comfortable shoes 
and protection against the cold.

Caminho certo
Right way

Caminho errado
Wrong way

Vire à direita
Turn right

Vire à esquerda
Turn left

Sinalética 
Signage

Contactos Úteis 
Useful Contacts

Normas de Conduta
Rules of Conduct

Bombeiros Voluntários de Águeda | Águeda Volunteer Firefighters (+351)  234 610 100

GNR – Guarda Nacional Republicana | Police (+351)  234 622 417

Hospital Distrital de Águeda | Águeda Hospital (+351)  234 611 000

Centro de Saúde de Águeda | Águeda Health Centre (+351)  234 610 210

Contacto de Emergência Médica | Medical Emergency 112
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TRILHO DA PATEIRA AO ÁGUEDA PATEIRA TO 
ÁGUEDA TRAIL 

Partida e chegada | Departure and arrival : 
Parque da Pateira em Óis da Ribeira ou Espinhel 
| Pateira park at Óis da Ribeira or Espinhel park
Âmbito | Scope: Ambiental, paisagístico, cultural 
e desportivo | Environment, landscape, cultural 
and sports
Tipo de percurso | Type of trail: De pequena 
rota, circular, por caminhos rurais e florestais 
pedestres e cicláveis | Small route, circular, rural 
and forest walking and bike trails
Distância | Distance: 14 km
Duração prevista | Expected duration: 
3-4 horas | 3-4 hours
Grau de dificuldade | Difficulty level: 
Médio/Baixo | Low/Medium
Época aconselhada | Recommended Season: 
Todo o ano | All year
Coordenadas | Coordinates 
N: 40°34’32”, W: 8°30’42”

TRILHO DOS POÇOS POÇOS TRAIL 

Partida e chegada | Departure and arrival : Largo 
da Pateira (junto à Estalagem), Fermentelos 
| Pateira Square (close to the Estalagem) 
Fermentelos
Âmbito | Scope: Ambiental, paisagístico, cultural 
e desportivo | Environment, landscape, cultural 
and sports
Tipo de percurso | Type of trail: De pequena 
rota, circular, por caminhos urbanos, rurais e 
florestais pedestres e cicláveis | Small route, 
circular, by urban, rural and forest walking and 
bike trails 
Distância | Distance: 10 km
Duração prevista | Expected duration: 
3-4 horas | 3-4 hours
Grau de dificuldade | Difficulty level: 
Baixo/Médio | Low/Medium
Época aconselhada | Recommended Season: 
Todo o ano | All year
Coordenadas | Coordinates 
N: 40°34’20”, W: 8°30’57”

PARTE À DESCOBERTA
GET READY TO DISCOVER

TRILHO DAS TERRAS DE GRANITO 
TERRAS DE GRANITO TRAIL 

Partida e chegada | Departure and arrival : 
Igreja Matriz de Macieira de Alcôba | Macieira de 
Alcôba Mother Church
Âmbito | Scope: Ambiental, paisagístico, cultural 
e desportivo | Environment, landscape, cultural 
and sports
Tipo de percurso | Type of trail: De pequena 
rota, circular, por caminhos tradicionais, rurais e 
florestais | Small route, circular, traditional, rural 
and forest trails
Distância | Distance: 8 km
Duração prevista | Expected duration: 2h30 
horas | 2h30 hours
Grau de dificuldade | Difficulty level: Baixo/
Médio | Low/Medium
Época aconselhada | Recommended Season: 
Todo o ano | All year
Coordenadas | Coordinates 
N: 40°37’20”, W: 8°16’29”

TRILHO DA ALDEIA  
ALDEIA TRAIL 

Partida e chegada | Departure and arrival : 
Igreja Matriz de Macieira de Alcôba | Macieira de 
Alcôba Mother Church
Âmbito | Scope: Paisagístico, cultural e histórico 
| Landscape, cultural and historic
Tipo de percurso | Type of trail: De pequena 
rota, circular, por caminhos da aldeia e rurais 
pedestres e cicláveis | Small route, circular, rural 
and village walking and bike trails
Distância | Distance: 2,5 km
Duração prevista | Expected duration: 1 hora | 
1 hour
Grau de dificuldade | Difficulty level: Baixo | Low
Época aconselhada | Recommended Season: 
Todo o ano | All year
Coordenadas | Coordinates 
N: 40°37’20”, W: 8°16’29”

Trilho da Aldeia | Trilho das Terras de Granito 
Aldeia Trail | Terras de Granito Trail
[PT] Os dois trilhos, considerados dos mais bonitos de Portugal, levam-te a descobrir 
a Aldeia de Macieira de Alcôba, onde domina o granito, patente nas habitações típicas. 
Visita também o Centro Interpretativo do Milho Antigo, o restaurante no espaço da 
antiga escola primária, os moinhos e levadas recuperados.

[EN] The Aldeia trail and the Aldeias de Granito trail, take you to discover the village 
of Macieira de Alcôba, where granite dominates, as evidenced in the typical dwellings. 
You can also visit the Interpretive Center of the Ancient Corn, the restaurant in the old 
primary school, mills and recovered paths.

Trilho da Pateira ao Águeda | Trilho dos Poços 
Pateira to Águeda Trail | Poços Trail
[PT] A partir da Pateira – uma das maiores lagoas naturais da Península Ibérica, poderás 
realizar dois trilhos. No trilho dos Poços podes contemplar alguns ainda com nora, 
testemunhando a importância que tiveram num passado não muito longínquo. O trilho 
da Pateira ao Águeda percorre caminhos maioritariamente em área da REDE NATURA 
2000. De realçar a passagem pelo Parque de Espinhel, embarcadouro do Rio Cértima e 
pela várzea do Rio Águeda. 

[EN] From the Pateira - one of the largest natural lakes of the Iberian Peninsula, you can 
perform two tracks. On the Poços trail you can see some water wells, testimony of the 
importance that these wells had in the recent past. The Pateira to Águeda trail runs 
mostly in the NATURA 2000 area. You should visit the Espinhel park, the Cértima river 
community dock and the Águeda river floodplain.
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Partida e chegada | Departure and arrival : Jardim do Cais das Laranjeiras | Cais das Laranjeiras Garden 
Âmbito | Scope: Ambiental, paisagístico, cultural | Environment, landscape, cultural 
Tipo de percurso | Type of trail: De pequena rota, circular, por caminhos rurais e florestais pedestres 
e cicláveis | Small route, circular, rural and forest walking and bike trails 
Distância | Distance: 19,33 km 
Duração prevista | Expected duration: 4h10m
Grau de dificuldade | Difficulty level: Médio| Medium
Época aconselhada | Recommended Season: Primavera e Verão, registo de cheias durante o Inverno 
nos caminhos utilizados | Spring and summer, flooding during winter in the paths used
Coordenadas | Coordinates N: 40°34’18.73”, W: 8°26’54.36”

Partida e chegada | Departure and arrival : Igreja de Sta Maria Madalena, Agadão | Sta Maria 
Madalena Church, Agadão 
Âmbito | Scope: Ambiental, paisagístico, cultural e desportivo | Environment, landscape, cultural and sports 
Tipo de percurso | Type of trail: de pequena rota, circular, por caminhos rurais e florestais pedestres 
| small route, circular, rural and forest walking 
Distância | Distance: 5,3 km   
Duração prevista | Expected duration: 2 horas | 2 hours 
Grau de dificuldade | Difficulty level: Médio | Medium  
Época aconselhada | Recommended Season: Primavera e Outono. Particular atenção para o período 
do Verão devido às temperaturas elevadas e no Inverno ao piso escorregadio e áreas inundadas 
| Spring and Autumn. Particular attention to the summer period due to high temperatures and in 
winter to the slippery ground and flooded areas.
Coordenadas | Coordinates N: 40°32’27.6”, W: 8°18’56.0”

Partida e chegada | Departure and arrival : Capela de S. Tomé, Lourizela | S. Tomé Chapel, Lourizela 
Âmbito | Scope: Ambiental, paisagístico, cultural e desportivo | Environment, landscape, cultural and sports 
Tipo de percurso | Type of trail: De pequena rota, circular, por caminhos rurais e florestais pedestres 
| Small route, circular, rural and forest walking 
Distância | Distance: 4 km  
Duração prevista | Expected duration: 2 horas | 2 hours 
Grau de dificuldade | Difficulty level: Médio | Medium  
Época aconselhada | Recommended Season: Primavera e Outono. Particular atenção para o período 
do Verão devido às temperaturas elevadas e no Inverno ao piso escorregadio | Spring and Autumn. 
Particular attention to the summer period due to high temperatures and in winter to the slippery ground. 
Coordenadas | Coordinates N: 40°38’26.3”, W: 8°19’08.8”

Trilho do Rio Águeda
Águeda River Trail
[PT] O “Trilho do Rio Águeda” une o centro 

da cidade de Águeda à Pateira de Fermentelos através do percurso ao longo das 
margens do Rio Águeda. Neste trilho podes descobrir o antigo Instituto da Vinha e do 
Vinho junto ao açude insuflável no Rio Águeda, que contribui para a manutenção do 
espelho de água da cidade, bem como os campos agrícolas e várzeas do 
rio Águeda, que acompanham praticamente todo o trajeto.

[EN] The “Águeda River Trail” connects the center of the city of 
Águeda to the Pateira de Fermentelos along the route along the 
banks of the Águeda River. In this trail you can discover the old 
Institute of Vine and Wine next to the inflatable water dam 
on the Águeda River, which contributes to the maintenance of 
the city’s water mirror, as well as the agricultural and floodplains 
of the Águeda river, which accompany practically the entire route.

Trilho do Vale Serrano 
Serrano Valley Trail 
[PT] Este trilho leva o pedestrianista a 

conhecer diversos pontos de interesse, entre 
eles a Igreja de Santa Maria Madalena, construída 

no século XVIII e classificada como Monumento de 
Interesse Público. A maior parte do trajeto desenvolve-se junto ao rio Agadão onde 
as águas cristalinas deixam descobrir alguma da fauna aí existente. 

[EN] This trail takes the hiker to know several points of interest, 
among them the Santa Maria Madalena Church, built in the XVIII 
century and classified as Monument of Public Interest. Most of 
the route develops next to the Agadão river where the crystalline 
waters let you discover some of the fauna that exists there.
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Trilho de Lourizela 
Lourizela Trail
[PT] Este trilho desenvolve-se nas 
proximidades da aldeia de Lourizela, que se 
encontra recuperada em xisto, mantendo uma 
autenticidade única na região. Neste recanto 
da serra podes observar casas construídas em xisto, a pequena 
Capela de S. Tomé, bem como estreitas ruelas que te conduzem 
pela aldeia. Por caminhos de floresta e pequenos carreiros 
chegas ao rio Alfusqueiro, onde podes descobrir as ruínas da 
antiga mini-hídrica, “marmitas de gigante”, moinhos de água, bem 
como pequenas cascatas e lagoas de água cristalina. 

[EN] This trail develops near the village of Lourizela, which is recovered in shale, 
maintaining a unique authenticity in the region. In this corner of the mountain you can 
see houses built in shale, the small Chapel of S. Tomé, as well as narrow alleys that lead 
you through the village. Through the forest and small paths you reach the Alfusqueiro 
River, where you can discover the ruins of the old mini-hydro, “giant kettles”, water 
mills, as well as small waterfalls and lagoons with crystal clear water.

Partida e chegada | Departure and arrival : Parque Fluvial da Redonda 
(Castanheira do Vouga) | Redonda Fluvial Park (Castanheira do Vouga)
Âmbito | Scope: Ambiental, paisagístico, cultural e desportivo | Environment, 
landscape, cultural and sports
Tipo de percurso | Type of trail: De pequena rota, circular, por caminhos 
urbanos, rurais e florestais pedestres e cicláveis | Small route, circular, by 
urban, rural and forest walking and bike trails
Distância | Distance: 21,9 km
Duração prevista | Expected duration: 6:20 horas | 6:20 hours
Grau de dificuldade | Difficulty level: Elevado | High
Época aconselhada | Recommended Season: Todo o ano | All year
Coordenadas | Coordinates N: 40°32’50.00”, W: 8°22’53.80”

Trilho da Serra
Serra Trail 
[PT] O maior dos trilhos de Águeda, de onde 
se destaca a Igreja Matriz de Belazaima 
do Chão, monumento de interesse público, bem como o Parque Fluvial da Redonda, 
agradável espaço de convívio com a natureza. Rumando ao longo do Rio Águeda, chega-
-se à povoação da Falgarosa e daqui ruma-se ao Cabeço Santo.

[EN] The largest trail, where the Belazaima do Chão Mother Church stands out, monument 
of public interest, and the Redonda River Park, pleasant area for contact with nature.
Heading along the Águeda river, you arrive to the village of Falgarosa and, from there, 
you head to the Cabeço Santo.
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Partida e chegada | Departure and arrival : Parque de Lazer da N. Sra. do Amparo, 
Travassô | N. Sra. do Amparo leisure park, Travassô
Âmbito | Scope: Ambiental, paisagístico, cultural e desportivo | Environment, 
landscape, cultural and sports
Tipo de percurso | Type of trail: De pequena rota, circular, por caminhos 
urbanos, rurais e florestais pedestres e cicláveis | Small route, 
circular, by urban, rural and forest walking and bike trails
Distância | Distance: 7,4 km
Duração prevista | Expected duration: 2-3 horas | 2-3 hours
Grau de dificuldade | Difficulty level: Baixo/Médio | Low/Medium
Época aconselhada | Recommended Season: Todo o ano | All year
Coordenadas | Coordinates N: 40°35’33”, W: 8°30’55”
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Partida e chegada | Departure and arrival : Largo 1º de Maio, Águeda | 1º de Maio Square, Águeda
Âmbito | Scope: Ambiental, paisagístico, cultural e desportivo | Environment, landscape, cultural 
and sports 
Tipo de percurso | Type of trail: De pequena rota, circular, por caminhos urbanos, rurais e florestais 
pedestres e cicláveis | Small route, circular, by urban, rural and forest walking and bike trails
Distância | Distance: 8 km
Duração prevista | Expected duration: 2-3 horas | 2-3 hours
Grau de dificuldade | Difficulty level: Baixo/Médio | Low/Medium
Época aconselhada | Recommended Season: Todo o ano | All year
Coordenadas | Coordinates N: 40°34’16”, W: 8°26’48”

Trilho do Águeda
Águeda Trail

[PT] Na vertente urbana, este trilho divide-
se em dois percursos distintos que se tocam 

formando um oito. Um percurso percorre os 
pontos históricos, culturais, patrimoniais, naturais e desportivos mais emblemáticos 
da cidade. O outro itinerário, mais extenso, é demarcado pelos campos agrícolas 
cultivados com cerealíferas, em particular o milho. O Rio Águeda é o elemento chave e 
comum aos dois percursos.

[EN] Set in an urban landscape, this trail is divided into two distinct pathways, which 
make an eight shape. One path runs the historic part of the city and emblematic 
cultural, heritage, natural and sports points of interest in the city. The other path is 
demarcated by agricultural fields grown with cereal, in particular corn. The Águeda 
river is the key and common element to both pathways.

Trilho da Ponte de Ferro
Ponte de Ferro Trail
[PT] Este percurso leva-te a descobrir a Ponte de Ferro, onde passa a linha de comboio 
do Vouga, a Capela da Nossa Senhora do Amparo e o seu parque de lazer e a Igreja 
Paroquial de S. Miguel. Ao longo do trilho observam-se várias espécies de aves e 
mamíferos, o Rio Águeda e a Ponte de Requeixo.

[EN] This pathway takes you to discover the Iron Bridge, that crosses the Vouga railway 
line, the Nossa Senhora do Amparo Chapel, the leisure park and the S. Miguel Parish 
Church. Along the way it is possible to see several species of birds and mammals, the 
Águeda River and the Requeixo Bridge.


