PERCURSOS PEDESTRES DE ÁGUEDA

caminho certo

caminho errado

virar à esquerda

virar à direita

Normas de conduta
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;
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TRILHO DO
VALE SERRANO

5,3km / 2:00h / circular

Sentido aconselhado: Anti-horário

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
U.F. de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão:
234 658 223 - 234 623 721 - 234 655 490
Posto de Turismo: 234 601 412

Igreja de St.a Maria Madalena

Igreja de
St.a Maria Madalena
Situada na União de Freguesias de Belazaima do Chão,
Castanheira do Vouga e Agadão, esta igreja foi erguida no
terceiro quartel do século XVIII, destacando-se não apenas
pela sua arquitetura, mas também pelo notável património
integrado, como as pinturas relacionadas com a Infância, a
Paixão de Cristo e Viagens e ainda esculturas de calcário de
oficina Coimbrã, tais como a de Sta. Maria Madalena, a de S.
Lourenço e a de S. Sebastião. Esta igreja encontra-se
classificada como Monumento de Interesse Público.

Rio Agadão

Promotor:

Apoio:

Percurso pedestre em fase
de registo e homologação:

Rio Agadão

Trilho do Vale Serrano
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Este trilho desenvolve-se na U.F. de Belazaima do Chão,
Castanheira do Vouga e Agadão, onde leva o pedestrianista a
conhecer diversos pontos de interesse naturais e culturais,
entre estes, no lugar da Lomba e logo à partida, a Igreja de
Santa Maria Madalena, construída no século XVIII e
classificada como Monumento de Interesse Público. A
paisagem é marcada pela floresta das encostas serranas, onde
predomina o eucalipto. Contudo, ao longo do trilho, sobretudo
na faixa mais próxima do rio Agadão, é possível encontrar
espécies
como
carvalhos,
castanheiros,
sobreiros,
medronheiros, gilbardeira, azevinho, feto-real entre outras
espécies características das áreas ripícolas e da zona.
A maior parte do trajeto desenvolve-se junto ao rio Agadão
onde as águas cristalinas deixam descobrir alguma da fauna
aqui existente. As quedas de água, os parques de merendas e
o parque fluvial da Guistola são também outros dos pontos de
atração deste trilho, que convidam ao descanso e a momentos
de lazer.

DISTÂNCIA - 5,3Km

DESNÍVEL ACUMULADO - 139m

DURAÇÃO - 2h00m

ALTITUDE MÁX/MIN - 139m > 99m

TIPO DE PERCURSO - Circular
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Detalhes da diversidade biológica

Covas

MAPA: Cartas série M888 Nº 186, 187

1: 15 000

Ponto de partida e chegada:

Igreja de Sta. Maria Madalena / GPS: 40°32'27.6"N 8°18'56.0"W

> LEGENDA

percurso pedestre

PR11

estradas e caminhos principais
curso de água
ponto de interesse

> PONTOS DE INTERESSE

Detalhe do trilho

1 Igreja de Sta. Maria Madalena

5 Viveiro de trutas

2 Rio Agadão e queda de água

6 Ponte sobre o Rio Agadão

3 Povoamento de Castanheiros

7 Parque fluvial da Guistola

4 Parque fluvial da Foz

> GRAU DE DIFICULDADE
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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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> ÉPOCA ACONSELHADA

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

Descrição
Inicia-se o percurso no parque de estacionamento junto à Igreja
de Santa Maria Madalena, seguindo em direção ao lugar de
Foz. Desce-se em direção ao rio Agadão onde encontramos
uma pequena represa e uma pequena cascata.
No final da localidade de Foz vira-se à esquerda e segue-se por
um caminho de terra batida que nos leva até junto do Rio
Agadão;
Ao chegar perto do rio seguimos para montante do mesmo
pela margem direita, passando por campos de cultivo e zonas
de floresta, destacando-se a presença de carvalhos e
castanheiros, até encontrar a estrada municipal nº610.
Realizamos a travessia da estrada municipal e continuamos
até ao parque de merendas, onde se realiza a travessia para a
margem esquerda do rio, continuando o percurso para
montante e sempre junto às margens do rio.
Ao longo do percurso podemos observar várias espécies
autóctones, como é o caso dos carvalhos, da gilbardeira, do
azevinho e igualmente diversas espécies de anfíbios e aves.
Após caminhar durante cerca de 2 km ao longo do rio
chegamos junto a uma ponte onde se realiza a travessia para a
outra margem, de seguida encontramos uma bifurcação no
percurso. Neste local podemos optar por continuar o trilho pelo
percurso que nos leva até ao parque fluvial da Guistola, ou
tomar a direção da localidade de Lomba onde termina o trilho
do Vale Serrano.

