
localizac;ao

if Contactos Uteis

Municipio de Vila Pouca
deAguiar
Telef: 259 419 100
Posto de Turismo de Vila
PoucadeAguiar
Telef: 259 417 043
Bombeiros Voluntarios
de Vila PoucadeAguiar
Telef: 259 419 140
Centro de Saude de Vila
Poucade Aguiar
Telef: 259 417 491
GNR
Telef: 259417 219
Proteq:ao it Floresta I I 7
SOS 112

Vila Pouca de Aguiar

Ficha Tecnica c!9 Percurs~

Nome do Percurso: Trilho da Regatinha

Entidade Promotora: Municipio de Vila Pouca de Aguiar

localiza~ao do Percurso: Freguesia de Tresminas

Tipo de Percurso: Pequena Rota

Ambito do Percurso: Eco/6gico - Paisagistico

Ponto de Partida: Cape/a de Fi/hagosa

Distancia Percorrida: 15km

Dura~ao do Percurso: 5 h OOm

Grau de DificuJdade: Moderado

Cota Maxima Atingida: 882 metros (Campo de Futebol de

Vilare/ho)

Marca~ao do Percurso

~1fJis. Este percurso e parte
'~, integrante da Rede
--:: Municipal de Percursos

Pedestres do Conce/ho de
Vila Pouca de Aguiar.

PercuooPed<strn 1m
'~'Trilh'daR!lalinha'15km m

H,RuraldlRev,I.4,8km-_. ------~

Placa de indica<;:ao de inicio do
percurso e prumo direccional.
"PR" significa que se trata de um
percurso pedestre de Pequena
Rota.

caminholl
Certo ••• 11
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Tresminas, assim como
Campo de Jales, constitui
um legado de elevada
importtlncia arqueol6gica
do Imperio Romano, numa
exploral;:ao aurifera que se
iniciou ap6s a pacifical;:ao
do noroeste da Peninsula
Iberica, por ordem do
imperador Augusto, entre
27 a.C e 14 d. C.
o percurso pedestre tem
inicio junto a capela de
Filhagosa, num caminho
em terra que serve os
campos de cultivo.
Adiante, seguimos uma
estrada florestal de acesso
as matas, 0 qual cruza
uma area erma, coberta
por matos rasteiros que
adornam os afloramentos
rochosos, tais como a
alfazema (Lavandula
officinalisje as urzes fEri
,ill.,). Surge-nos um riacho,
que atravessamos pelo
muro do al;:ude. 0
percurso continua por
uma estrada florestal que,
mais a frente, se une a um

pinhal de pinheiro-bravo
(Pinus pinasterj que nos
conduzira ao lugar de
Vi/arelho. Daqui, seguimos
por uma call;:ada em
direcl;:ao ao campo de
jogos. Passados cerca de
600 metros, viramos a
esquerda, seguindo
caminho em direcl;:ao ao
nucleo rural de Filhagosa.
A medida que
caminhamos, pod emos
testemunhar 0 arduo
trabalho de geral;:oes,
moldando 0 dificil
territ6rio desta montanha.
Dirigimo-nos, enfim, ao
local onde teve inicio este
belo percurso.

caminho em terra, estreito,
ladeado por muros de
pedra solta. Aqui,
podemo~refrescar-nos
com a agua de uma

(Chamaecyparis
lawsoniana), e depois a
um bosque de pinheiro-
silvestre (Pinus sylvestris).
Seguidamente

o Trilho da Regatinha e
um percurso pedestre
denominado de Pequena
Rota fP-R),cuja marcal;:ao e
sinaliz,al;:~ cumprem as
directrize' InteJ;nacionais.

!O .
Este percurso lo€~llza-se
no extrema sud"te do
cance/ho de \ltl Pouca de
Aguiar, na freguesia de
Tresminas.
A designal;:ao "Tresminas",
ao contrario do que
muitos historiadores
defenderam em tempos,
nao advem do facto de
existirem minas romanas
no territ6rio da freguesia.

. r "--dDerlva, .a~ que s cr,f. 0

antroponlmo ger· anlco
de Trasmirus, 0 ~u I te:r<\
side uma Figura Ilus Etqo.e
por aqui se fixou noljsEl~.J
VIII. Nas Inquiril;:oes de
1220, a freguesia vem
referenciada com 0 nome
de S. Miguel de Trasmires,
nome que foi conservado
ate ao secu/o XV.

percorremos um caminho
empedrado, perto do
cam£o de jogos de Revel.
Cir&iJ-1llc;lJ"ldoesta a/deia,

ii' I
seg:wi.oiB"suma estrada
florestal que nos
conduzira a Covas, onde,
chegados as primeiras
edifical;:oes, dobramos a
esquerda para seguirmos
um caminho por entre 0

nascente. Seguindo um
.fW'Jomisto, ora
aCl- c ra em terra,

a/,{camos a travessia dt:l,
Ribeir~ da Fi/hagosa, sotyf
uma ponte que apresenta
um caracteristico arco
g6tica. 0 trilho leva-nos a
percorrer um bosquete de
Ciprestes de Lawson

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

* Evite fazer ruidos e
barulhos.

* Respeite a propriedade
privada. Feche port6es e
cancelas.

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

* Cuidado com 0 gado.
Nao incomode os
animais.

* Deixe a Natureza intacta.
Nao recolha plantas,
animais ou rochas.

* 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.
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