
Extensão aproximada _

Duração aproximada _

Ponto de partida e chegada _

Tipo de percurso _

Tipo de terreno _

Grau de dificuldade _

 9.000 metros

 4 horas

 Parque da Juventude e Pias

 urbano - linear; florestal - circular

 passadiços / solo natural com declives e desníveis 
moderados

 Baixo / médio

Características gerais do percurso

Corredor Ecológico

Câmara Municipal de Valongo

> Posto de 
Turismo Centro de Interpretação Ambiental

>
segurança

> incêndios

> binóculos

 Antes de e aventurar pelos percursos pedestres, visito o 
 ou o , onde posso pedir 

informações e comprar documentação e artigos sobre a área

Lev  calçado adequado e vestuário confortável e adaptado às condições 
climatéricas. Não  esqueç  de  quando necessário: 
chapéu e protector solar

  sempre pel  caminhos e trilhos e não e afast  das 
marcações existentes ao longo dos percursos, por razões de , 
devido à existência de fojos e respiros camuflados pela vegetação

 Na Aldeia de  ou na proximidade de outras habitações ou moinhos, 
não danif

 Le
posteriormente em local adequado

 Não at

 Respe da 
selvagem produzindo  excessivo

 Não ca
ueológicas ou 

outros vestígios

 Le

 Lev  e alguns alimentos como sandes e fruta

m

 o
me o

Nas Serras sigo os m o

ico as culturas e respeito os costumes e bens da população local. 
Não entro em propriedade privada sem prévia autorização

vo sempre um saco para colocar o  que produzo, depositando-o 

eio fogo nem faço fogueiras, pois posso provocar  
florestais

ito a Natureza e a tranquilidade dos locais, não perturbo a vi

pturo  nem danifico os seus ninhos ou outros abrigos, assim 
como não recolho nem danifico , fósseis, peças arq

vo  e material para registar o que for observando: máquina 
fotográfica, bloco de apontamentos e de desenho

o 

> condição física Avalio previamente se a minha  se adapta às características 
do percurso a realizar

>
protecção para o sol

> lixo

> animais
plantas

> Couce

>
ruído

> água

Conduta do visitante

Serviço Nacional de Emergência - 112
Bombeiros Voluntários de Valongo - 22 422 00 02

w w w .edp.pt

O Corredor Ecológico
O  é um percurso essencialmente 
pedestre através do qual se pretende conduzir as pessoas a 
uma grande mancha verde ao longo de sistemas fluviais 
importantes e estruturantes da paisagem, nomeadamente a 
Ribeira e   e o , corredores ecológicos 
por excelência. 

A valorização de áreas sensíveis de interesse ambiental e 
paisagístico, o incremento da circulação pedonal e a melhoria 
da qualidade de vida dos munícipes foram as premissas que 
impulsionaram este projecto.

Este percurso, com uma extensão aproximada de 9000 
metros, liga o , 
passando pelo Parque da Cidade e a Aldeia de Couce, 
distinguindo-se dois troços: o urbano e o florestal.

O percurso pedonal em meio urbano possui uma extensão 
aproximada de 2000m acompanhando a Ribeira Simão, uma 
área ecológica fundamental dentro da cidade. Este percurso, 
além de ligar dois espaços verdes com um importante 
carácter social (Parque da Juventude e o Parque da Cidade), 
enquadra também um importante legado histórico - cultural.

O percurso pedonal em meio florestal contempla duas 
vertentes: a rural, passando por áreas agrícolas que 
praticamente delimitam a transição entre o espaço urbano e 
natural; e a florestal, entrando em pleno 

, que apresenta diferentes tipos de coberto vegetal.

Este troço, com cerca de 7000m, percorre o Sítio Valongo ao 
longo do Rio Simão e do Rio Ferreira, ligando a Serra de 
Santa Justa e a de Pias, permitindo a valorização dos 
espaços agrícolas e florestais, reforçando o seu 

 e promovendo o contacto com 
diferentes aspectos naturais, designadamente geológicos, 
faunísticos e florísticos.

Para a implementação deste troço optou-se pela 
recuperação de antigos caminhos rurais e florestais em 
detrimento da abertura de novas rotas, respeitando a 
morfologia do terreno e a configuração dos caminhos 
existentes. Em casos pontuais foram implementados 
passadiços para a transposição de pequenas linhas de água, 
cotas mais elevadas ou por questões de segurança. 

Numa segunda fase serão construídas travessias sobre o rio 
Ferreira estabelecendo a ligação entre as 

, de uso exclusivamente pedonal.

Esta possibilidade proporcionará diversas alternativas de 
percurso, com diferentes extensões, criando condições para 
a obtenção de novos ângulos visuais e oferecendo também 
novas emoções e sensações.

Este é um espaço natural integrado num sistema ecológico 
que se pretende valorizar continuamente, na vontade de 
promover o desenvolvimento sustentado da região e 
melhorar a qualidade de vida da população.

Desfrute das sensações que poderá experimentar ao longo 
deste trilho. 

Corredor Ecológico

Serras de Santa 
Justa e Pias

Rio Simão Rio  Ferreira

valor 
ecológico e paisagístico

Boa caminhada!

Parque da Juventude à Serra de Pias

Sítio Rede Natura 
2000

Wwww.valongoambiental.com

Pela , Cidade de Valongo
Santa Justa

e Pias

Pelouro do Ambiente
da Câmara Municipal de Valongo

Posto de Turismo - 22 422 79 00
E-mail Ambiente - daqv@cmvalongo.net 
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