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li Contactos Uteis

Municipio de Vila Pouca
de Aguiar
Telef: 259 419 100
Posto de Turismo deVila
Pouca de Aguiar
Telef: 259 417 043
Bombeiros Voluntarios
de Vila Pouca de Aguiar
Telef: 259 419 140
Centro de Saude deVila
Pouca de Aguiar
Telef: 259 417 491
GNR
Telef: 259 417 219
Protecc;:ao a Floresta I I 7
SOS 112

Vila Pouca de Aguiar Nome do Percurso: Trilho de Jales

Entidade Promotora: Munidpio de Vila Pouca de Aguiar

Localizac;:aodo Percurso: Freguesias de Alfarela de Jales e

Vreia de Ja/es

Tipo de Percurso: Pequena Rota

Ambito do Percurso:Paisagistico-Cultural

Ponto de Partida: Pelourinho de Alfarela de Jales

Distancia Percorrida: 12 km

Durac;:aodo Percurso: 4h 30m

Grau de Dificuldade:Moderado

Cota Maxima Atingida: 860 m (Sainc;:a)
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Placa de indicac;:ao de inicio do
percurso e prumo direcdonal.
"PR" significa que se trata de um
percurso pedestre de Pequena
Rota.

Marca(:L1o do Percurso

Este percurso e parte
integrante da Rede
Municipal de Percursos
Pedestres do Concelho de
Vila Pouca de Aguiar.
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o Trilho de Jales e um
percurso pedestre
denominado de Pequena
Rota (P lcuja marca<;:ao e
sinali2'ac;:a0 cumprem as
directnzes in nacionais.
Este percurs / 0 ~Iiza-se no
extrema su f! '(;Jo
concelho de Vii Pouca de
Aguiar, mais precisamente
na en costa poente da Serra
da Falperra e envolve parte
do territ6rio da freguesia
de Alfarela de Ja/es e da
freguesia de Vreia de Jales.
o top6nimo Alfarela
provem da palavra arabe
"AI-faxa'rl), que significa

"p quena olaria'l.
ocupa<;:ao huma a 1:;10

territ6rio da freguesia de
Alfarela de Jales e mll[f/to
remota, tal corrio atmta. _
os diversos vestigios
arqueo/6gicos,
destacando-se 0 castro,
denominado por Castelo
dos Mouros, que sobressai
pelo que resta da sua

muralha, datada do Bronze
Final. Alfarela de Jales era
povoa<;:ao integrante do
concelho de Terras de
Ja/es, as quais receberam
foral em 1514 por D.
Manuel I, constituindo um
concelho independente
ate 1853, data em que
passou a fazer parte do
Municipio de Vila Pouca de
Aguiar.
Quanto a Vreia de Jales,
cre-se que a sua ocupa<;:ao
remonte ao periodo de
ocupa<;:ao romana.
o percurso tem inicio junto
ao pelourinho existente no
centro de Alfarela de Jales,
classificado como im6vel
de interesse publico.
Seguindo pelo caminho
empedrado, passamos
pelas primeiras casas do
aglomerado e viramos a
esquerda, por um camin Cd

ladeado por muros de
pedra salta que conduz a
Moreira de Jales. Passando
pelo interior do casario,
desembocamos no
caminho agricola, em terra

~4~0

.(200

batida, seguindo ate
Reboredo de Jales. Desta
a/deia partimos para a
vizinha Cidadelha de Jales,
a qual atravessamos.

POJ-lcoa pouco,
mil;:' ando pelas

p queoas matas de
pinheiro-bravo (pinus
pinaster), deparamo-nos
com as escombreiras das
Minas de Jales,ja na
localidade de Campo de
Jales, exploradas desde 0

periodo romano ate 1992,

tendo empregado, nos
anos mais recentes, cerca
de 800 trabalhadores,
mao-de-obra basicamente
masculina proveniente das

freguesias e concelhos
circundantes. Das diversas
galeria a ertas no subsolo
ate a Rrofundidade de 620
metr. ,extraia-se 0 ouro, a
prata e 0 chumbo. Ap6s 0

encerramento das minas, a
escombreira foi
requalificada, de modo a
evitar danos a popula<;:ao
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residente nas

proximidades.

Deixando para tras
Campo de Jales,

pertencente a freguesia

de Vreia de Jales, cujo

desenvolvimento era

sustentado pela industria

mineira, avanc;:amos entre

os campos de cultivo ate

chegarmos as primeiras

casas de Alfarela de Jales,

ponto em que

atravessamos a Estrada
Nacional 21 2. Adiante,

subimos um caminho

que nos conduzira ao
local onde teve inicio este

percurso.

* Nao saia do percurso
marcado e sinalizado.
Preste atenc;:aoas
marcac;:6es.* Evite fazer ruidos e
barulhos.* Respeite a propriedade
privada. Feche port6es e
cancelas.* Nao abandone a lixo,
leve-o ate ao respectivo

•

local de recolha.-~ * Cuidado com 0 gado.
W ••• _ Nao incomode as

animais.* Deixe a Natureza intacta.
Nao recolha plantas.
animais ou roc has.* Fac;:afogo apenas nos
locais destinados para a
efeito.* Evite andar sozinho na
montanha.* Guarde a maximo
cuidado nos dias de
nevoeiro.* Utilize sempre botas de
montanha, impermeavel
e um chapeu.


