
Caminho certo
right way

Caminho errado
wrong way

Virar à esquerda
turn left

Virar à direita
turn right

Sinalética Trail signage

Distância - distance Duração - duration Tipo de percurso - trail type Altitude máx/min - altitude max/min Época aconselhada_ advised season of the year

2h30min Circular
Subida - uphill

158 m

63 m
11 Km 158 m

PR2
AGD Trilhos pedestres e cicláveis de Águeda

Águedawalking and cycling trails Trilho das Levadas

AAutarquia de Águedanão seresponsabilizapor quaisquer incidentes ou danosfísicosque decorramda utilização dostrilhos pedestrese cicláveis de Águeda.

Desnível acumulado - cumulative

Parque de Merendas

Centro Interpretativo

Parque Verde

O PR2 – Trilho das Levadas é um dos percursos
pedestres que integra a rede de trilhos do Município
de Águeda. Ao longo de cerca de 11 km, o
pedestrianista tem a oportunidade de descobrir um
espaço natural e paisagístico singular, desvendando
os açudes e levadas que no passado conduziam a
água até aos moinhos, mas também campos
agrícolas onde os cereais eram/são cultivados. Este
trilho permite, ainda, mostrar um pouco do
património da freguesia e os costumes da sua
população.
É ao longo do Rio Marnel, afluente do Vouga, que o
visitante é surpreendido por micro-habitats que
suportam e dão refúgio à fauna e flora locais,
atuando como pontes e corredores ecológicos que
asseguram a diversidade biológica da região e que
convidam à descoberta durante o outono, quando o
rio ganha cores bucólicas e as cascatas uma nova
força. É aqui que uma variedade de peixes, répteis
e anfíbios com estatuto legal de proteção
encontram as condições ecológicas que permitem
a sua ocorrência e conservação. Entre estas
espécies, a rã-ibérica (Rana iberica), a salamandra-
lusitânica (Chioglossza lusitanica) e o lagarto-de-
água (Lacerta schreiberi) são os mais
emblemáticos..

Trilho das Levadas

Ponto de partida e chegada - Departure and arrival point

GPS - GPS

Descrição do percurso
O PR2 “Trilho das Levadas” está localizado na freguesia de
Valongo do Vouga e decorre, quase sempre, pelo corredor
eco-fluvial do rio Marnel.
É em percurso circular, com início e fim no Parque de Lazer
da Boiça, no lugar de Aguieira.
Ruma em direção ao lugar da Carvalhosa por um caminho
térreo. Chegando à via asfaltada – rua dos Padres e
Professores, vira-se à direita e, passados uns 250 metros,
deixa-se o asfalto para tomar, à esquerda e após
atravessar um regato em ponte de pedra, um carreiro pelo
meio dos campos. Passados uns 250 metros entramos no
trajeto circular do percurso, podendo seguir por qualquer
dos dois sentidos. Seguindo em direção à sede da Junta
de Freguesia de Valongo do Vouga, rapidamente se entra
em via asfaltada que nos leva à zona habitacional,
passando pelo Posto da GNR e sede da Junta de
Freguesia. Ruma ao lugar do Paço pela Rua da Ponte do
Rio Marnel e depois pela Rua do Paço. Nesta, toma, à
direita, uma viela que conduz a um carreiro que decorre ao
longo de campos de cultivo, culminando em estrada
asfaltada. Ruma-se, agora, à esquerda, até ao lugar das
Picadas onde se toma, à direita, a Rua da Balboa. Junto à
capela da Sra.. da Balboa vira-se à esquerda por caminho
florestal, ao longo de 200 metros, até entroncar noutro
caminho florestal onde se deve virar novamente à
esquerda e percorrer mais 100 metros, onde entroncará na
Rua das Picadas, devendo virar, agora, à direita em suave
subida. Imediatamente antes das linhas de alta tensão,
toma-se, à esquerda, um caminho a descer que passa pela
fonte do Regatinho. No fim da descida toma-se o caminho
da direita que leva à zona dos velhos moinhos. Chegados
ao açude (3º a contar do Parque da Garganta), atravessa-
se o rio Marnel numa ponte de madeira que culmina na
entrada da levada. Neste ponto, podemos optar por seguir
à direita até ao ponto de interesse - local onde existe outro
açude (4º) com lagoa propícia para banhos - através de
trilho em túnel de acácias, salpicando aqui e ali por
loureiros e carvalhos. Junto à água encontramos espécies
que caracterizam a vegetação ripícula da região, de que
são exemplo os salgueiros (Salix sp.) e amieiros (Alnus
glutinosa /Alnus lusitanica), bem como uma extraordinária
coleção de fetos de entre os quais se destaca o feto-real
(Osmunda regalis), de porte impressionante.

Parque de Lazer da Boiça- Aguieira

40°36'42.5"N 8°26'13.8"W

Trilho junto ao Parque da Lazer da Boiça Ribeira da Aguieira Cascata junto ao Parque de Lazer da Garganta

Deve-se depois regressar pelo mesmo trajeto para seguir
o caminho pela floresta. Entre o 3º açude e o Parque da
Garganta podemos contemplar levadas e o património
molinológico remanescente da atividade económica
ancestral (alguns deles em ruínas).
Em seguida, saímos de zona florestal e entramos em zona
habitacional, no lugar de Brunhido, passando por alguns
dos pontos de interesse da Freguesia, como o Cruzeiro
ou as casas seculares, centro de saúde, lar, etc. Rumados
agora ao lugar do Sabugal, percorremos uns 500 metros
e viramos, à esquerda, por caminho rural que nos leva de
volta à companhia do rio Marnel, agora em zona de
campos agrícolas. Daqui, rapidamente chegamos ao
ponto onde iniciámos o percurso circular, fazendo agora
o restante circuito, até ao Parque da Boiça, em sentido
inverso, onde pode observar o Laboratório dos Rios, com
a demonstração de diversas técnicas de engenharia de
base natural para reabilitação fluvial.

Route description
The PR2 (walking route 2) “Trilho das Levadas” is located in the parish of Valongo do
Vouga and runs, almost always, through the eco-fluvial corridor of the Marnel river.

It’s a circular route, starting and finishing in the Leisure Park of Boiça (“Parque de
Lazer da Boiça”), in Aguieira.

Heads in direction to “lugar da Carvalhosa” by a ground path. When arriving to the
paved road – “rua dos Padres e Professores”, take a right and, about 250 meters
ahead, you leave the paved road to take a left and, after crossing a small stream on
a stone bridge, you get to a path in the middle of the fields. After 250 meters into the
path, you enter the circular route of the whole walking route, so you can choose any
of the 2 available courses. Following in direction of the Head Office of the Parish of
Valongo do Vouga, you enter the paved road very quickly taking you to the housing
zone, passing through the police station and the Head Office of the Parish. Head to
“lugar do Paço” by the road “Rua da Ponte do Rio Marnel” and then by “Rua do
Paço”. Here, take a right into an alley that leads you to a path that runs along the
agricultural fields, ending in the paved road. Now, head left to “lugar das Picadas”
where you’ll take a right in the “Rua da Balboa”. By the chapel of “Sra. Da Balboa”
take a left in the forest path along 200 meters, until you find the crossover to another
forest path where you should take a left and go ahead for about 100 meters, where
you’ll find the “Rua das Picadas”; now, you should go right and take the path going
slightly up. Immediately before the high voltage lines, you take a left on a path

going down that passes through the fountain of “Regatinho”. At the end of your way
down, you take the path to your right that leads you to the old windmills zone.
Arriving to the dam (the 3rd counting from the Garganta Park), you go through the
Marnel river on a wooden bridge that ends in the entry way of the water “levada”
(small artificial canal feeding the mill wheel or used to watering landfield). At this
point, you can choose to take a right until the interest point – another dam (the 4th

from the “Garganta” leisure park) with a lagoon that invites you to take a swimm –
through the tunnel path of acacias, speckled here and there with laurel and oak
trees. By the water, you can find species that characterize the riparian vegetation of
the region, such as willow (Salix sp.) and alder trees (Alnus glutinosa /Alnus
lusitanica), as well as an extraordinary collection of ferns, among which we highlight
the royal fern (Osmunda regalis), of impressive size. You should, then, come back
through the same path to follow the forest route. Between the 3rd dam and the
Garganta Park, you can contemplate “levadas” and the watermill, reminiscent
heritage of this ancestral economic activity (some of those in ruins). Then, you leave
the forest area and enter the residential zone, in Brunhido, going through some
interest points of the parish, like the “Cruzeiro” and the secular houses, (health
center, the retirement home, etc.). Heading to Sabugal, you walk 500 meters and
take a left through a rural path that’ll lead you back to the Marnel river, now in a zone
of agricultural fields. Here, we quickly arrive to the beginning point of the circular
route, completing it until the “Boiça” Park, going in the reverse direction, where you
can see the River Laboratories (“Laboratório do Rio”), with the demonstration of
several techniques of natural based engineering for river rehabilitation.

The PR2 (walking route 2) – “Trilho das Levadas”, is one of the walking
routes of the municipal net of pedestrian walking routes. Along 11
kilometers, the hiker has the opportunity to discover a unique natural
landscape, through dams and water “levadas” that, in the past, lead the
water to the mills, as well as agricultural fields where the cereals were and
still are cultivated. This walking route allows us to show you a little bit of
the parishes heritage and it’s people’s traditions.
It is along the Marnel river, affluent of the Vouga river, that the hiker is
surprised by micro-habitats that supports and shelters the local fauna and
flora, acting as bridges and ecological corridors that ensure the biological
diversity of the region and invite you to come visit during the Fall months,
when the river gets bucolic colors and the waterfalls gain new strength. It
is here that some fishes, reptiles and amphibians with legal protection
statute, find the ecological conditions that enables its occurrence and
conservation. Between these species, the Iberian-frog (Rana iberica), the
Golden-striped salamander (Chioglossa lusitanica) and the Iberian emerald
lizard (Lacerta schreiberi) are the most emblematic.

Rã Iberica

Contactosúteis:
Emergência Nacional (112)
Bombeiros: 234 610 100
G.N.R de Arrancada do Vouga: 234 644 137
G.N.R: 234 622 417
Unidade de Saúde de Valongo do Vouga: 234 644 126
Centro de Saúde: 234 610 210
Câmara Municipal de Águeda: 234 610 070
JF Valongo do Vouga : 234 644 573
Posto de Turismo: 234 601 412

ApoioPromotor
Percurso pedestre em fase de registo e

homologação

Todo o ano.
All year.

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).
The difficulty level is represented by 4 different symbols each of which
ranges from 1 (the easiest) to 5 (the most difficult).

Grau dedificuldade - Difficulty level
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Seguir apenas pelo trilho sinalizado _ Follow sign-posted trails only

Evitar fazer ruídos desnecessários _ Avoid making unnecessary noise

Observar a fauna sem perturbar _ Observe the fauna carefully and do not disturb it

Não danificar a flora _ Do not damage any vegetation

Não deixar lixo ou outros vestígios da sua passagem_Do not leave traces of your visit or garbage

Não fazer lume _ Do not light fire

Não colher amostras de plantas ou rochas_ Do not collect or damage plants or rocks

Ser afável com as pessoas que encontre no local_ Be kind to people you find along the way
Có

digo
deconduta_Codeof conduct
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Pontos de interesse - Points of interest

LOCAL ONDE
SE ENCONTRA

Escola Básica do 2º e 3º
ciclo de Valongo do Vouga

Brunhido
Parque da
Garganta

Parque de lazer da
Boiça

Junta de Freguesia
de Valongo do

Vouga

Fonte do Regatinho

GNR- Posto Territorial

Rapinas

Carvalho

Casa isolada

Linha de água

Localização Exata

PR2

Vegetação tripícola

Avifauna de bosque

Azenha

Aldeia Lugar

Cascata / açude

Ponte

Estrada Asfaltada

Linha Férrea

Inicio e fim do percurso

Zona de Lazer

Cruzeiro

Junta de Freguesia

Eucalipto

1- Represa
2- Moinhos
3- Parque da Garganta

4- Cruzeiro
5- Parque de Lazer da Boiça
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