
if Contactos Uteis

Municipio de Vila Pouca
de Aguiar
Telef: 259 419 100
Posto de Turismo de Vila
Pouca de Aguiar
Telef: 259 417043
Bombeiros Voluntarios
de Vila Pouca de Aguiar
Telef: 259 419 140
Centro de Saude de Vila
Pouca de Aguiar
Telef: 259 417491
GNR
Telef: 259417 219
Proteq:ao a Floresta J 17
SOS 112

Nome do Percurso: Trilho de Vreia de Bornes

Entidade Promotora: Municipio de Vila Pouca de Aguiar

Localiza~ao do Percurso: Freguesia de Vreia de Bornes e

Sabroso de Aguiar

Tipo de Percurso: Pequena Rota

Ambito do Percurso; Ecologico - Paisagistico

Ponto de Partida: Igreja Paroquial de Vreia de Bornes

Distancia Percorrida: 10 km

Dura~ao do Percurso: 3 h 30m

Grau de Dificuldade: Facil

Cota Maxima Atingida: 690 metros (Lugar de Barbadaes de

Baixo)

Placade indicac;:aode inicio do
percurso e prumo direccional.
"PR"significa que se trata de um
percurso pedestre de Pequena
Rota.

Estepercurso e parte
integrante da Rede
Municipal de Percursos
Pedestres do Concelho de
Vila Pouca de Aguiar.
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o Trilho da Vreia de Barnes e
um percurso pedestre
denominado de Pequena
Rota (PRj, cuja marca<;:ao e
sinaliza<;:aGJcumprem as
directrr' s' - nacionais.
Este percurso /ecaliza-se no
extrema nor, este (fo
conce/ho de Vila ~uca de
Aguiar, precisamente na
encosta poente da Serra da
Padrela e envolve parte do
territorio da freguesia de
Vreia de Bornes e da
freguesia de Sabroso de
Aguiar. A antiguidade do
povoamento de Vreia de
Bornes assenta no periodo
megalftico, como 0 atestam
os diversos vestigios
arque%gicos eX/'stentes no
territorio da freguesia.
Quanto a Sabroso d AgOi 1',

e umajovem freguesi- do
concelho de Vila Pouca-~ ~
Aguiar, cujo nome ha quem
defenda que advem do latim
"Suberosu" que significa local
de sobreiros, porem ha quem
defenda que 0 nome teve
origem na palavra

"Saboroso", devido a
existencia de varias
nascentes de aguas minero-
medicinais.
o percurso tem infcio junto a
Igreja Paroquial de Vreia de
Barnes. Seguimos 0 caminho
empedrado que nos
conduzira ate uma pequena
vacaria, para posteriormente
continuarmos pOI' um tri/ho
em terra, em direc<;:aoao
proximo aglomerado rural.
Durante 0 percurso,
podemos apreciar bel os
exemplares de carvalho-
alvarinho (Quercus robur) e
uma especie arbustiva
conhecida pOI' abrunheiro-
bravo (prunus spinosa) que,
no Outono, da frutos
esfericos de cor verde-
azu/ado (quando imaturosJ e
azul-escuro (quando
madurosJ.
Chegados a Barbadaes de
Baixo, pertencente a
freguesia de Vreia de Bornes,
percorremos um caminho
em terra par entre os
campos de cultivo e os
lameiros, ate desembocar na
estrada asfaltada, a qual
seguimos pOI' escassos
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metros para, logo depois,
voltarmos a esquerda, pOI'
um caminho mista de terra e
pedra, 0 qual, nos conduzira
a Soutelinho do Monte. Este

constituida pOI' um conjunto
de catorze secu/ares cruzes
ate ao Calva rio, simbolizando
o episodio biblico da Paixao
de Cristo, cruzes essas que se

toponimo esta relacionado
co, "Souto pequeno", uma
equel:l8 area coberta de

casta· 19 iros, destinada a
produ<;:ao do fruta, que,
neste caso, e
complementado pela
expressao «do Monte», para
se distinguir da localidade
Soutelinho do Mesio, situada
no Vale do Corgo. Podemos
observar uma Via Sacra,

encontram ora dispersas ora
formando pequenos
conjuntos, no interior da
a/deia .•

efQois I • passarmos pelo
edif,. i0 da Escola Prima ria,
chegamos a um cruzeiro.
Viramos a esquerda, ao
longo de um caminho que
desemboca na linha-ferrea,
desactivada em 1990, e
actua/mente em
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reconversao, como Ciclovia,
infra-estrutura de apoio ao
turismo na natureza para
percursos a pe, de bicicleta e
a cavalo.
o percurso decorre pela
antiga Iinha do comboio
durante cerca de setecentos
metros, para posteriormente
nos orientarmos a esquerda,
calcorreando caminho ate ao
lugar de Caldas de Sabroso,
pertencente a freguesia de
Sabroso de Aguiar. Depois
de atravessarmos a Estrada
Municipal 1149,
continuamos par um
carninho empedrado que
nos conduzira ao final deste
passeio, precisamente ao
local onde teve inicio 0

percurso, em Vreia de
Bornes.

Insecta soblle F1o-.r••
de Malva ••••.•.

* Nao saia do percurso
marcado e sinalizado.
Preste aten<;:aoas
marca<;:6es.

* Evite fazer ruidos e
baru/hos.

* Respeite a propriedade
privada. Feche port6es e
cance/as.

* Nao abandone 0 lixo.
leve-o ate ao respectivo
local de recolha.

* Cuidado com 0 gada.
Nao incomode os
animais.

* Deixe a Natureza intacta.
Nao reco/ha plantas,
animais ou roc has.

* Fa<;:afogo apenas nos
locais destinados para 0

efeito.

* Evite andar sozinho na
montanha.

* Guarde 0 maximo
cuidado nos dias de
nevoeiro.

* Utilize sempre botas de
montanha, impermeavel
e um chapeu.


