
Lugar da  U.F. do Préstimo e Macieira de Alcôba, concelho 
de Águeda, Lourizela é uma das aldeias mais típicas e 
bonitas do concelho. Com características únicas na região, 
é essencialmente marcadas pelas construções feitas em 
xisto, bem preservadas e recuperadas pelos proprietários, 
mantendo as características tradicionais. Esta aldeia 
encontra-se ainda emoldurada pelo verde da floresta, 
marcada pelo eucalipto, mas onde ainda se encontram 
bosques de espécies como o carvalho e o castanheiro, e o 
tom cristalino das águas do rio Alfusqueiro, que corre 
sobranceiro pela encosta escondendo paisagens e 
recantos naturais de uma beleza singular. Atualmente com 
cerca de 10 habitantes à semana, é ao fim de semana que 
ganha o movimento de outrora, dado que recomeçou a 
cativar os seus “filhos” e turistas.

Lourizela

PR10
AGD

PERCURSOS PEDESTRES  DE ÁGUEDA

TRILHO
DE LOURIZELA

4km / 2:00h / circular Sentido aconselhado: Ponteiros do relógio

Rio Alfusqueiro

Seguir apenas pelo trilho sinalizado;    
Evitar fazer ruídos desnecessários;
Observar a fauna sem perturbar;    
Não danificar a flora;   Não fazer lume;
Não deixar lixo ou outros vestígios da sua passagem; 
Ser afável com as pessoas que encontre no local;

Normas de conduta

caminho errado virar à esquerda virar à direitacaminho certo

      Contactos úteis:

Bombeiros: 234 610 100
G.N.R: 234 622 417
Centro de Saúde: 234 610 210
Câmara Municipal de Águeda: 234 610 070
UF de Préstimo e Macieira de Alcôba: 234 561 187 / 234 640 294
Posto de Turismo: 234 601 412

Promotor: Apoio:
Percurso pedestre em fase
 de registo e homologação:

Detalhes de Lourizela

Canal da mini-hídrica



Trilho de Lourizela
Este trilho desenvolve-se nas proximidades da aldeia de 
Lourizela, situada na União de Freguesias de Préstimo e 
Macieira de Alcôba, esta aldeia encontra-se recuperada em 
xisto, mantendo uma autenticidade única na região. Lourizela 
foi residência real em 1580-1581, tendo D. António Prior do 
Crato vivido escondido dos Filipes de Espanha.
Neste recanto da serra observamos várias casas construídas 
em xisto, a pequena Capela de S. Tomé, bem como estreitas 
ruelas que nos conduzem pela aldeia. Encontram-se terras de 
cultivo, que se traduzem numa paisagem Bocage, típica das 
zonas rurais, para além das pequenas áreas de floresta 
autóctone. Por caminhos de floresta e pequenos carreiros 
chegamos ao Rio Alfusqueiro, onde somos brindados com 
paisagens naturalmente espantosas, descobrimos a 
escadaria que nos conduz às ruínas da antiga mini-hídrica, 
fantásticas “marmitas de gigante”, moinhos de água, bem 
como pequenas cascatas e lagoas de água cristalina.

O percurso pedestre é circular, podendo ser iniciado em 
qualquer dos pontos por onde passa. Tendo como início o largo 
da Capela de S. Tomé situada no início da aldeia, rumando em 
direção a uma zona florestal, segue-se por um caminho que 
nos leva até junto das margens do rio Alfusqueiro onde 
encontramos a casa da antiga turbina hidroelétrica. Segue-se 
pelo canal de condução de água para montante, paralelamente 
ao rio Alfusqueiro, até encontrar a placa direcional que nos 
indica a continuação do percurso por uma zona florestal por 
cerca de 800 metros (neste ponto podemos optar por seguir até 
ao ponto de interesse, local onde existia a antiga represa 
utilizada para a captação de água, devendo depois regressar 
para seguir o caminho pela floresta). Desce-se novamente até 
junto do rio Alfusqueiro num ponto de interesse onde podemos 
encontrar ruínas de antigos moinhos na margem de um 
pequeno ribeiro, neste local conseguimos chegar junto do rio e 
desfrutar das suas águas cristalinas, formações geológicas e 
património natural. Sobe-se então para a aldeia de Lourizela, 
aqui podemos observar as típicas casas de xisto, na zona mais 
a sul de Lourizela encontramos um ponto de interesse, onde 
existe uma fonte, uma pequena represa e um antigo moinho, na 
envolvente temos uma área de bosque onde predominam os 
carvalhos e outras espécies autóctones. Regressamos ao 
ponto de partida. 

Ponto de partida e chegada:
Capela de S. Tomé  / GPS:40°38'26.3"N 8°19'08.8"W  / 
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LOURIZELA

MAPAS: Cartas série M888 Nº 186, 187 Descrição
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Antiga Mini-hídrica
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DISTÂNCIA - 4Km

DURAÇÃO - 2h00m

TIPO DE PERCURSO - Circular

DESNÍVEL ACUMULADO - 189m

ALTITUDE MÁX/MIN - 215m > 107m

    > PONTOS DE INTERESSE  1 Capela de S. Tomé
  2 Antiga mini-hídrica

 3 Central mini-hídrica
 4 Términus do canal

 5 Antigos moínhos
  6 Cruzeiro

 7 Fonte

   > LEGENDA percurso pedestre 

estradas e caminhos principais

curso de água

ponto de interesse 
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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) 
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GRAU DE DIFICULDADE   >

Recomendado para Primavera e Outono. Particular atenção
para o período do verão devido às temperaturas elevadas
e no Inverno ao piso escorregadio.

   > ÉPOCA ACONSELHADA

Detalhe do trilho / moínho de água


