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MUlTO IMPORTANTE > Nas Serras sigo sempre pelos caminhos e trilhos e nao
me afasto das marcacoes existentes ao longo dos percursos, por razoes de
seguranca, devido a existencia de fojos e respiros camuflados pela vegetacao

> Antes de me aventurar pelos percursos pedestres, visito 0 Posto de Turismo ou 0

Centro de Interpretayao Ambiental (sob marcayao), onde posso pedir informacoes
e adquirir documentacao e artigos sobre a area

> Avalio previamente se a minha condiyao fisica se adapta as caracterfsticas do
percurso a realizar

> Levo calyado adequado e vestuario confortavel e adaptado as condicoes
c1imatericas. Nao me esqueco de protecyao para 0 Sol quando necessario: chapeu
e protector solar

> Nao ateio fogo nem faco fogueiras, pois posso provocar incendios florestais

> Na Aideia de Couce ou na proximidade de outras habitacoes ou moinhos, nao
danifico as culturas e respeito os costumes e bens da populacao local. Nao entro
em propriedade privada sem previa autorizayao

> Levo sempre um saco para colocar os residuos que produzo, depositando-o
posteriormente em local adequado

> Respeito a Natureza e a tranquilidade dos locais, nao perturbo a vida selvagem
produzindo ruido excessive

> Nao capturo animais nem danifico os seus ninhos ou outros abrigos, assim como
nao recolho nem danifico plantas, f6sseis, pecas arqueol6gicas ou outros vestfgios

> Levo bin6culos e material para registar 0 que for observando: maquina
fotografica, bloco de apontamentos e de desenho

> Levo agua e alguns alimentos como sandes e fruta

Servilto Nacional de Emergencia _ 112
. Linha 50S Ambiente e Territorio (GNRlSEPNA) _ 808 200 520

Bombeiros Voluntarios de Valongo _ 22 422 00 02

Posto de Turismo de Valongo _ 222426490/932292716
E-mail DepartamentodoAmbiente_e-daqv@cm-valongo.pt

Extensao aproximada_ 9.000 metros

Duracao aproximada _ 4 horas

Ponto de partida e chegada _ Parque da Juventude e Pias

Tipo de percurso _linear, excepto troco circular na Serra de Pias

Tipo de terreno _ passadicos / solo natural com declives moderados

Grau de dificuidade Baixo / medio

Altimetria:

mailto:DepartamentodoAmbiente_e-daqv@cm-valongo.pt


DESCRi~AO do pERCURSO

o Corredor Ecol6gico e um percurso essencialmente pedestre atraves do
qual se pretende conduzir a populal(ao a uma grande mancha verde, ao longo
de sistemas fluviais importantes e estruturantes da paisagem, nomeadamente
a Ribeira e Rio Simao e 0 Rio Ferreira, corredores ecol6gicos por excelencia.

Este percurso liga 0 Parque da Juventude a Serra de Pias, passando pelo
Parque da Cidade e a Aldeia de Couce e aproximando dois componentes da
paisagem: a cldade e as serras. Para a implemental(ao deste trajecto optou-se
pela recuperal(ao de antigos caminhos rurais e florestais em detrimento da
abertura de novas rotas, respeitando a morfologia do terreno e a configural(ao
dos caminhos existentes. Em casos pontuais foram implementados
passadi90s para a transposil(ao de pequenas Iinhas de agua, cotas mais
elevadas ou por questoes de seguranl(a.

o percurso pedonal em meio urbano tem iniclo no Parque da Juventude e
prolonga-se por uma extensao aproximada de 2.000 metros, acompanhando a
Ribeira Simao, uma area ecol6gica fundamental dentro da cldade. Este
trajecto, alem de Iigar dois espa90s verdes com um importante caracter social
(Parque da Juventude e Parque da Cidade), enquadra tambem um importante
legado hist6rico - cultural (EixoAntigo de Valongo).

No Parque da Cidade atravesse 0 Rio Simao, rumo ao Sitio Rede Natura
2000, c1assificado pelo seu interesse biol6gico. Repare como as areas
agricolas delimitam a transil(ao entre 0 espal(o urbano e 0 florestal.

Uma subida da as boas-vindas a vertente florestal do percurso, podendo ser
observados varios exemplares de carvalho-alvarinho e sobreiro a ladear 0
caminho. Nas Serras siga sempre as indical(oes e nunca saia do trilho.

Repare na sinaletica que indica a presenl(a de um Fojo e espreite com cuidado
este testemunho da presenl(a romana na regiao.

Desl(a ate a Azenha, cuja ponte
convida a despedida do Rio Simao,
que desagua no Ferreira ja na
pr6xima curva do caminho, onde
estao presentes os Moinhos do
Cuco, em labora9ao ate ao final de
2005.

Ja nesse local, repare no animo com que 0 Rio Ferreira surge de montante,
demonstrando a bravura com que conseguiu rasgar as cristas quartziticas que
recortam 0 horizonte. Olhando com atenl(ao para a outra margem do rio ve-se
uma dobra, um dos muitos testemunhos do passado geol6gico das Serras.

Continue ao longo do rio, sempre com a Serra de Pias na margem esquerda e a
Serra de Santa Justa erguendo-se na margem direita.

Vao-se venda varios moinhos ao longo do rio, um legado dos tempos em que
Valongo era um importante nucleo de panifical(ao.

Recordamos que esta numa zona que ja esteve coberta por mar, no inicio do
Paleoz6ico, encontrando-se por isso f6sseis de seres marinhos, sendo os
mais conhecldos as Trilobites. Esteja atento e, assim que surgir uma entrada
particuiar, repare na rocha que se encontra a ladear 0 lado direito do caminho.
As marcas nessa rocha foram desenhadas peia ondulal(ao da agua.

De facto, uma particularidade destas Serras e estarem a superficle estratos
rochosos do principio da Era Paleoz6ica. "Este percurso [trajecto de Sta.Justa
ao longo do Ferreira] asIa implantado em terrenos com litologias pertencentes
ao Precambrico e/ou Cambrico e ao Ordoviclco. No inicio do estradao,
pr6ximo dos Moinhos do Cuco, observam-se siltitos que vao aitemando com
xistos e quartzitos (de idade ordovicica). Seguindo na direcl(ao de Couce, as
bancadas de siltitos vaGdesaparecendo, dando lugar a bancadas quartziticas
que se tomam dominantes. A definil(ao da estratifical(ao nestas bancadas e
perfeita, sendo visiveis estratos dobrados e com oriental(oes diversas. Sao
ainda visiveis estratos de conglomerados de granulometria variavel que
marcam a base do Ordovicico. Ap6s estas bancadas surgem os terrenos do
Complexo Xisto-grauvaquico (Precambrico e/ou Cambrico) nos quais sac
visiveis altemanclas de xistos, vaques e conglomerados.(CentrodeGeologia-UP)"

Na bifurcal(ao com indical(ao de caminho sem saida, siga por este e entre no
antigo acesso a Couce. Repare nas zonas de valeta que, quando cheias de
agua, albergam por exemplo tritoes eras, e tente detectar as plantas
insectivoras, presentes em certos taludes humidos.

Na pr6xima bifurcal(ao siga pelo caminho de cima. Nao deixe de reparar nas
marcas existentes em certas rochas no chao, que correspondem ao rodado
dos carros de bois que por 113passavam.

Repare nos amontoados de pedra existentes em Pias; tem 0 nome de
escombreiras e resultam da acumulal(ao de material durante as exploral(oes
mineiras.

ovale vai comel(ar a abrir, sendo em breve visivel a aldeia de Couce. 0vale de
Couce e uma zona que mantem condil(oes propiclas a biodiversidade,
podendo-se encontrar diversos exemplos de arvores aut6ctones, como 0
carvalho-alvarinho, 0 sobreiro, 0 amieiro ou 0 freixo (estas duas ultimas tipicas
da galeria ripicola), alem de uma rica vegetal(ao rasteira. No que respeita a
fauna, e comum observar-se a aguia-de-asa-redonda, a garl(a-real e 0 gaio,
estando tambem presentes muitos outros animais, como a raposa, cobras de
agua, lagarto-de-agua, libelulas, poupa, guarda-rios, entre outros.

A caminho de Couce encontra-se uma presa de agua, um exemplo de regadio
tradiclonal, na qual e possivel observar ras adultas, girinos e larvas de trjtoes.

Este povoado, de origens remotas, e composto essenclalmente por casas em
xisto e mantem vivas tradil(oes como a agricultura, a pastoricla e a apicultura.
Couce foi recentemente alvo de requalifical(ao, destacando-se a construl(ao
de ETA e ETAR, 0 empedramento dos caminhos interiores da aldeia e a
colocal(ao de iluminal(ao publica.

A saida de Couce opte pelo caminho que desce ate a ponte sobre 0 Rio
Ferreira, para uma das paisagens mais bonitas das Serras.

Entre na Serra de Pias, siga pelo caminho florestal da esquerda e conhel(a um
pouco da outra margem do Rio Ferreira. A intensa exploral(ao de eucalipto
tambem e um ponto a observar, aproveitando-se para reflectir no impacto das
actividades do Homem nos ecossistemas natura is.


