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- Nao realize percursos pedestres sozinho
- Use roupa ecal~ado confonavel
- Nos periodos mais frios e chuvosos, use roupa guente e impermeivel
- Leve sempre agua e alimentos para percursos mais longos
- Nao seaproxime dos precipicios
- Utilize apenas oscaminhos publicos, preferencialmente os sinalizados

- Evire 0 ruido e aperrurba~ao da fauna, pois, para alem de serprejudicial
para algumas especies, dificulta a sua observa~ao (a aproxima~ao a ninhos
e proibida)
- Ajude-nos a manter 0 pargue limpo, Jeve 0 lixo consigo ate aocontentor
mais proximo
-0 fogo pode ser muito perigoso, por favor nao fa~alume etenha
cuidado com asbeatas dos cigarros

Serle:
Mogadouro
Rua de Santa Marinha, 4,
5200 MOGADOURO
Tel.: (351) 279 340 030
Fax: (351) 279 341596
pndi@icn.pt

Largo do Outeiro
5180 FRElXO DE ESPADAA CINTA

Tel.: (351) 279 658 130
Fax: (351) 279 658 130Delega~oes:

Rua do Convento
Palacio da Justi~a
5370 MIRANDA DO DOURO
Tel.: (351) 273 431 457
Fax: (351) 273431457

Rua Anur Costa, N° 6 - 1"
6440 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Tel.: (351) 271 313382
Fax: (351) 271 313382

Edirii o: Pargue Natural do Douro Internacional
ResponsdtJeis pela Edifao: Antorlio Monreiro, Ana Berliner

Textos geologia. Alves M., Dias G., BriJha]., Pereira D. (DCT-Universidade do 'WIinho);
Ferreira N., Castro P.(Instiruto Geologico c Mineiro)

Fotografias: Ana Berliner (AB), Antorlio Jorge Barros(AJB), Antonio Monteiro (Atv!),
Fotografia da Capa: Antonio Monteiro (AM)

COlJJposifaoe excCltfaogrtijica: Intermezzo
Colaborafao: Adrenalina, Irnpactus eAvenrura-Anima~ao TuristicasLd'•...._----

•

mailto:pndi@icn.pt


'".;
Avif imna aqlltiti ca
(Mergulhiio-Peqlleno)

Aii nheira cententiria
. (Almofala)

~
Ruina de capela antiga
(5t' Andri)

~
As 'Ambos" de Aglleda

~
Pombal tradicional

(VemJiosa)

~
o crtJ'(fir o do Roqll ilho

(AllIJofala)
Casario Tradicional

(Almofala)

Na zona sul do Parque Natural do Douro Internacional destacam-se 2 locais
de especial interesse para 0 turismo de natureza, que saD a albufeira da St'
Maria de Aguiar e 0 sitio do StOAndre. 0 primeiro dos quais resultante da
constru<;ao de uma barragem de terra batida em 1979, constitui um
tranquilo espelho de aguacom cerca de 100 ha concentrando importantes
efectivos de aves aquaticas. 0 StOAndre, em plenas arribas do Rio Agueda e
um local mitico onde se observam as ruinas de uma povoa<;ao do tipo
castrejo, sendo de destacar a paisagem escarpada e agreste, um verdadeiro
enclave natural com uma fauna e flora unicas. A unir estes dois pontos de
interesse propoe-se um itinerario que atravessa amplos horizontes
dominados pela agricultura e pastodcia permitindo observar e contactar
com diversos elementos do patrimonio paisagistico, natural, arqueologico e
historico desta regiao.

o percurso corresponde a um circuito que se l!l1C1anas margens da
albufeira de St' Maria de Aguiar seguindo por carninho vicinal ate a Torre
das Aguias (Monurnento Nacional) e dai seguindo por trilhos e carninhos
vicinais ate ao Serro e descendo entao ate a capela de StOAndre, podendo
antes desviar para 0 local de Vale das Loiras para observar uma azinheira
centenaria que esta classifi cada a myel nacional. 0 regresso faz-se por
caminho vicinal ate capela de St' Barbara seguindo ate Almofala e depois
por estrada municipal ate voltar ao ponto inicial nas rnargens da albufeira de
St' Maria de Aguiar. A partir de Alrnofala 0 visitante tem a possibilidade de
realizar urn percurso alternativo (aconselhavel de BTI') de regresso (rnais
longo) via Vermiosa, depois Rio Chico e por estrada municipal ate ao
paredao da albufeira.

Na regiaoenvolvente do PR 1 FCR existe um conjunto sugestivo de roteiras
e locais de visita onde sedestaca a Rota das Aldeias Historicas (GR 23)
onde se enquadra 0 Castelo Rodrigo e 0 convento de St' Maria de Aguiar.
Dentro do Parque Natural do Douro Internacional existem outros percursos
de natureza, sobre os quais sugerimos que contacte urna das nossas
delega<;oes.
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(www.cp.pt)
Pocinho (Linha do Douro)
60 Km (Freixo de Espada i Cinta)
Guarda (Linha da Beira Aha)
54 Km (Figueira de Castelo Rodrigo)
Vilar Formoso (Linha daBeiraAha)
34 Km (Figueira de Castelo Rodrigo)

Joaho (www.rede-futura.pt/joalto)
(217959099): Autocarros diarios de Lisboa
(Gare do Oriente) para Mogadouro
(279342278), para Figueira de Castelo
Rodrigo (271312168), com passagem na
Guarda (271221515).

Lopes (271312112): Autocarros diarios
entre Pocinho eBarca d' Alva.

Santos (279652188): Autocarros diirios de
Lishoa (Gare do Oriente - 218956890) e
Porto (Campo 24 de Agosto - 225104915)
para Freixo de Espada i Cinta. Autocarros
diirios entre esta localidade e Bragan<;a
(273326552), Mirandela (278265471),
Celorico da Beira (271741241) e Pocinho.
Circuitos diirios entre as aldeias do
concelho de Frei:<ade Espada i Cinta.



o Parque Natural do Douro Internacional, classificado em 1998,
localiza-se no Nordeste do pais, abrangendo os vales escarpados
dos rios Douro e seu afluente Agueda, assim como uma ampla
faixa planaltica. Nessa superficie de 85000 ha concentra-se urn
conjunto notavel de valores paisagisticos, narurais e socio-
culturais, que esta Area protegida quer salvaguardar mas tambem
promover em termos de educaqao ambiental e de rurismo de
natureza. Nesse ambito foram identificados, diversos percursos de
natureza (Pequenas Rotas eGrandes Rotas), a partir de antigos
trilhos e caminhos publicos, que est1fo agora homologados pela
Federaqao Portuguesa de Campismo e possuem sinalizaqao no
terr eno.

o percurso PR 1 FCR abrange 3realidades paisagisticas distintas,
o espelho de aguada albufeira de St" Maria de Aguiar, os terrenos
planalticos com alternancia de campos agricolas, pasragens,
lameiros, pequenos maciqos florestais, e as "Arribas" do Rio
Agueda com escarpas edensos matagais. Em termos de vegetaqao
natural, esta zona encontra-se algo degradada pelos fogos, sendo
dominada pela azinheira e pela giesta (Cytisfls Jlm/tif/oms), sendo
tambem de assinalar a presenqa com urn do sobreiro e do
carvalho-cerquinho. Destaca-se ainda a vegetaqao ribeirinha e
aquatica da Ribeira de Aguiar e da albufeira, nomeadamente os
freixiais e osmaciqos detabua.

o percurso proposro apresentavariabilidade de Iirologias e as-
pecros geomorfologicos relevantes, de entre os quais se salientam
as "arribas", caractedstica dominante do Douro Internacional e
seus afluentes. Ao longo do percurso e evidente uma noravel
selecqaode materiais geologicos utili zados pelo Homem nas mais
diversas aplicaqaes. Seguindo 0 caminho ao longo da Barragem de
St' Maria de Aguiar, observam-se algumas Iirologias caractedsticas
do Complexo Xisro-Grauvaquico, em que leiros de xisros alternam
com leiros arenosos grosseiros e microconglomerados metamor-
fizados. Ao longo do caminho da cumeada da Caldeireira sacbem
expressivos as afloramentos de quar tzito de cor branca acinzentada
e aspecro compacro,para alem de uma paisagem dominada pela
superficie aplanada correspondente aSuperficie Fundamental da
Meseta. 0 caminho prossegue ate acapela de StO Andre em xistos
biotiticos, associadosa granitos e migmatitos que apresentam, por
vezes, interessantes estrutura s internas. Junto a capela de StD Andre
a paisagem e surpreendente, pois a plataforma aplanada em que
seguiamos interrompe-se bruscamente no grande canhao do Rio
Agueda, com cerca de 300 m de desnlvel neste local. Este profundo
entalhe do rio ocorre desde ha cerca de 2 milhaes de anos, devido
ao aumenro da capacidade erosiva das suas aguas.
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Aspecta daCape/a
deSt'Andre

Albufeira de St' Maria de Aguiar - Mergu-
Ihao-de-crista, Mergulhao-pequeno, Paro-
real, Garqa-real, Galeiriio, Galinha-de-agua,
Cegonha-branca, Rouxinol-grande-dos-cani-
qos (primavera e Verao), Lontra, Cagado-de-
carapaqa-estriada, Barbo, Boga, Pimpao e
Carpa. Campos de cereal e pastagens nos
arredores da albufeira - Milhafre-de-rabo-de-
bacalhau, Sisao, Calhandra-real, Rolieiro,
Abutte-negro (ocasional), em termos de
mamiferos os mais comuns sao 0 Javali , a
Raposa ea Fuinha. Vale do Agueda - desta-
cam-se os grifos, localmente denominados
por abutardos, Britango, a Aguia-real, e a
Cegonha-preta.

Presenqa de e1emenros notaveis da arqui-
tecrura tradicional sendo de destacar os pom-
bais, as picotas, os muros, capelas ecasario
tradicional das aldeias de Almofala e Vermi-
osa. Esta regiaoe ptodiga em patrimonio
historico e arqueologico, merecendo umavi-
sita atenta a Torre das Aguias (construqao to-
mana com ocupaqao medieval, classificada
como Monumento Nacional), 0 castro, cape-
la de StO Andre/St' Eufemia e osberraes, 0

cruzeiro do Roquilho (Almofala), a ponte
"romana" de Vermiosa. Em rermos de arte-
sanato sac dignas de referencia as cadeiras
tipicas demadeira e tabua ainda produzidas
nas aldeiasdesta regiao.
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