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PERCURSOS PEDESTRES  DE ÁGUEDA

TRILHO
DOS ARROZAIS

12,44km / 2:35h / circular Sentido aconselhado: Anti-horário

Cegonhas no arrozal

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
União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo: 
234 691 251 / 234 667 796
Posto de Turismo: 234 601 412

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

Rio Cértima

Centro Cívico
Eng. Adolfo Roque

Broa de Barrô

A “Broa de Barrô” é uma 
iguaria típica da região, 
sendo ela própria uma 
atração túristica.
Tem origem numa receita 
centenária e é cada vez mais 
um simbolo da localidade.

Obra emblemática do 
Arquiteto Tomáz Taveira 
possui o nome do ilustre 
Eng. Adolfo Roque, natural 
de Barrô e que fundou na 
localidade uma das maiores 
empresas de cerâmica do 
país.

Casa de repouso
Dr. António Breda

A Casa de Repouso Dr. 
António Breda e Lea Breda 
resultou duma doação do 
casal Breda do seu solar e 
terrenos anexos em Barrô, à 
Santa Casa da Misericórdia 
de Águeda, a 5 de Julho de 
1987. Propriedade e residência 
de três gerações de médicos 
distintos, dos quais o Dr. 
António Breda foi o último, é 
uma construção singular e 
única na região.



Trilho dos Arrozais
Este trilho desenvolve-se na União de Freguesias (UF) de Barrô 
e Aguada de Baixo e, um pequeno troço, na UF de Recardães e 
Espinhel, levando o pedestrianista a conhecer diversos pontos 
de interesse naturais e culturais. No largo onde se inicia o trilho, 
encontra a Capela de Santo António e, já em marcha, os 
seguintes pontos de interesse: Centro Cívico Eng.º Adolfo 
Roque, obra emblemática do arquiteto Tomás Taveira; a Casa 
de Repouso Dr. António Breda, edifício de interesse patrimonial 
que evidencia diversas influências arquitetónicas; a igreja de 
Aguada de Baixo, a Capela de Carqueijo e a Ponte Pedrinha. Os 
troços coincidentes com a estrada Real levam o pedestrianista 
ao encontro do Caminho de Santiago (Caminho Português de 
Santiago) e ganha destaque o património natural e paisagístico, 
inserido no Rede Natura 2000, encontrando diversas 
panorâmicas do vale do rio Cértima onde a paisagem é marcada 
pelos arrozais e pela biodiversidade florística e faunística 
(diversas espécies de garças, patos, entre outras aves), que 
acompanha o pedestrianista ao longo de vários km. As diferentes 
etapas do cultivo do arroz, bem como as espécies associadas a 
este ecossistema, convidam ao regresso em diversas épocas do 
ano, onde a paisagem será certamente diversificada. 
Curiosidade: o Pão de Barrô é uma iguaria típica e muito 
procurada. A saborear!

Descrição
O percurso pode ter início em dois locais: junto do Centro Cívico Eng.º 
Adolfo Roque ou perto do Parque de Campismo de Aguada de Baixo. 
Iniciando o percurso junto ao Centro Cívico, segue-se em direção aos 
campos de arrozais, passando pelo edifício da Casa de Repouso, 
antes de encontrar a vista panorâmica sobre os arrozais e o vale do rio 
Cértima. Após este ponto iniciamos a descida que nos levará até aos 
arrozais, sendo que ao fim de 300 metros saímos da estrada 
alcatroada, viramos à direita para um caminho de terra batida que nos 
conduz por zona florestal onde é possível observar diversas espécies 
de árvores: sobreiros, carvalhos, pinheiros, entre outras. Após esta 
zona de floresta chegamos perto da localidade de Paradela, onde 
iremos entrar no vale do Cértima, envolvidos pela paisagem dos 
arrozais e toda a biodiversidade existente.
O troço ao longo dos caminhos agrícolas leva-nos a uma zona onde 
encontramos uma placa direcional que nos indica dois percursos 
possíveis: o percurso normal, que nos leva em direção ao parque de 
campismo de Aguada de Baixo e outro alternativo, mais curto, que nos 
leva em direção à capela de Carqueijo, encontrando-se neste local 
com o percurso principal que vem do parque de campismo em direção 
ao Centro Cívico Eng.º Adolfo Roque. Se optarmos por seguir o trajeto 
mais longo até ao parque de campismo pelos campos de arroz, e 
sempre na proximidade do rio Cértima, chegaremos à estrada 
alcatroada junto da localidade de Landiosa. Ao chegar a esta estrada 
tomamos a direção de Oliveira do Bairro, percorrendo com particular 
atenção e cuidado cerca de 400 metros, até virar à esquerda em 
direção a Aguada de Baixo. Ao fim de 300 metros saímos para um 
caminho de terra batida que nos leva por uma zona florestal até ao 
parque de campismo. Seguimos pelo caminho que coincide com a 
Estrada Real (e Caminho Português de Santiago), onde 
encontraremos diversos edifícios de interesse, passando a Ponte 
Pedrinha encontraremos de novo a localidade de Landiosa. Virando à 
esquerda junto à capela, continuamos o percurso pela localidade, 
passando a capela de Carqueijo, seguindo as indicações até 
encontrar a Igreja de Barrô. Ao longo do trajeto são vários os locais 
onde temos a oportunidade de desfrutar de uma vista panorâmica, 
novamente sobre os arrozais e todo o vale do Cértima. O percurso 
continua pela estrada que nos levará ao centro de Barrô e ao ponto de 

Ponto de partida e chegada:
 

 

   > ALTIMETRIA

Panorâmica sobre o vale do rio Cértima
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DISTÂNCIA - 12,44Km

DURAÇÃO - 2h35m

TIPO DE PERCURSO - Circular

DESNÍVEL ACUMULADO - 100m

ALTITUDE MÁX/MIN - 70m  > 5m
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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, Verão e Outono. Particular atenção
no Inverno dado os registos de cheias nos caminhos utilizados.   > ÉPOCA ACONSELHADA

Cegonhas

MAPAS: Cartas série M888 Nº 197

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

1  Centro Cívico Eng.º Adolfo Roque
 2  Casa de Repouso Dr. António Breda 

3  Arrozais e rio Cértima
4  Prq. de Camp. Aguada de Baixo  8  Capela de Carqueijo / 

 Fonte dos Amores5  Estrada Real 
 6  Igreja de Aguada de Baixo 9  Igreja Paroquial de Barrô 

7  Ponte Pedrinha 
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