
localizac;:ao

if Contactos Qteis

Municipio de Vila Pouca
deAguiar
Telef: 259 419 100
Posto de Turismo deViia
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 4 J 7 491
GNR
Telef: 259 417219
Protec~ao a Floresta 117
SOS 112

Vila Pouca de Aguiar
(;,

deixe-se encantar ...~.
?aD

Nome do Percurso: Trilho Entre-Tinhelas

Entidade Promotora: Municipio de Vila Pouca de Aguiar

Localizac;:aodo Percurso: Freguesia de Bornes de Aguiar

Tipo de Percurso: Pequena Rota

Ambito do Percurso: Paisagistico

Ponto de Partida: Capela de Bornes de Aguiar

Distancia Percorrida: 12 km

Durac;:aodo Percurso: 5 h 30m

Grau de Dificuldade: Moderado

Cota Maxima Atingida: 960 m (Nucleo Rural de BalugasJ 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
Pedestresdo Concelho de
Vila Pouca de Aguiar.
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da segunda metade do
XIX, quando um m dic
Dr. Henrique Bot Iho,
procedeu a analis d ri~ao
das suas propriedad . Pouco
tempo depois, esta gu s
venceram um concur a
internacionat celebr do n
Austria, criando-s ntCloa
Companhia dasAgua das
Pedraspara promov r
preservar este patrim6nio. A
companhia teria, a u
responsabilidad, xplora~ao
eo aproveitam nto d s
nascentes. Em 1879 foi
construido 0 r nde Hotel
para receber aja intenso
numero de visitantes. Com a
decadencia do turi mo termat
ja nos finais do S . XX,a
Parque Termal d - P dras
Salgadasficou votado a
esquecimento, ate qu ,
recentemente, se -Iaborou um I d b - ,

. d IT - 0 qua esem oca, mals a
proJecto e requa I Ica~ 0, ~ r~ a Estrada Municipal.
com a qual se pretend -
did 'd (] uza ao a asfalto, segUlmos

evo ver ao espa~o? . eVI 0 0 am'lnno ue avistamos 10,a
destaque e valor tunstlco. em frente, ~e nos levara, p'f!.r
o nos~opercurso pedestre entre campos de centeio, ate a
tem Inlclo na capela de Barnes aldeia de Tinhela de Baixo.
de AgUiar para segUirmospar Chegados ao ava, viramos a
u~ camlnho ascendente que esquerda rum~ ao vizinho
Ira desembocar na Estrada I d T' hid C'M - - I T - d ugar e In e a e Ima,

unlclpa, ponto ?revi Igla a onde existem vestigios de duas
para belas panoramlcas sobre barragens romanas. 0 trilho

os pequenos vales dos Ribeiros
de Meao e Carro. Depois de
cruzarmos a Estrada Nacional
206, continuamos passo-a-
passopor um caminho
empedrado, paralelo a estrada,

segue paralelo ao
serpenteante RioTinhela. No
lugar de Tinhela de Cima,
percorremos os caminhos
entre as casas,virando depois
a direita, por um caminho em
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terra, ao longo de um ribeiro,
afluente do RioTinhela.
Dirigimo-nos a'Balugas, onde
cruzam s-aEstrada Nacional

06, 0 taI>ldopela estrada
floresrOilque se encontra a
nossa direita. Logo ap6s,
virarmos a esquerda e
continua mas par um caminho
com vegetac;:aomarginal. 0
caminho, descendente,
acompanha a Regato de

Po/6nia, que se alarga, mais
adiante, formando um
pequeno lago. Deparamo-nos
com a oportunidade de
observar um ecossistema
repleto de vida, onde e
possiveladmirar especiesde
grande importancia do ponto
de vista da conservac;:aoda
natureza, principa/mente
avifauna e anfibios, tais como
a Aguia de asa-redonda
[Buteo buteo), a Tritao-
marmoreado (Triturus
marmoratus) e 0 Lagarto-de-
agua (Lacerta schreiberi). A
cerca de 300 metros do
pequeno lago, viramos a
direita, pela estrada florestat
ate encontrarmos dep6sitos de
captac;:aode agua, onde
virarmos a direita, para atingir
a ponto onde teve inicio este
percurso.

* Nao saia do percurso
marcado e sinalizado.
Presteatenc;:aoas
marcac;:6es.* Evite fazer ruidos e
barulhos.* Respeitea propriedade
privada. Feche port6es e
cancelas.* Nao abandone a lixo,
leve-o ate ao respective
local de recolha.
Cuidado com a gado.
Nao incomode os
animais.
Deixe a Natureza intacta.
Nao recolha plantas,
animais ou rochas.* Fac;: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.


