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Municipio de Vila Pouca
de Aguiar
Telef: 259 419 100
Posto de Turismo de Vila
Pouca de Aguiar
Telef: 259 417 043
Bombeiros Voluntarios
de Vila Pouca de Aguiar
Telef: 259 419 140
Centro de Saude de Vila
Pouca de Aguiar
Telef: 259 417 491
GNR
Telef: 259417219
Protecc;ao a Floresta I I 7
SOS 112

Nome do Percurso: Trilho do Pontido

Entidade Promotora: Municipio de Vila Pouca de Aguiar

Localizac;ao do Percurso: Freguesias de Soutelo de Aguiar e

Tel6es

Tipo de Percurso: Pequena Rota

Ambito do Percurso: Paisagistico-Cultural

Ponto de Partida: Parque de Estacionamento do Castelo

Distancia Percorrida: 5 km

Durac;ao do Percurso: 2 h DDm

Grau de Dificuldade: Fikil

Cota Maxima Atingida: 944 m (Lagens do Campo

Redondo)

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

Este percurso e parte
integrante da Rede
Municipal de Percursos
Pedestres do Concelho de
Vila Pouca de Aguiar.
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o Trilho do Pontido e um
percurso pedestre
denominado de Pequena
Rota (PRj,cuja marca~ao e
sina/iz c;: cumprem as
directrl2es i -rnacionais.
Este percurso IQvaUza-seno
extrema sui '0 co .celho de
Vila Pouca de )4.g r, e
envolve parte do territ6rio da
freguesia de Teloes.
A ocupa~ao humana da
freguesia remonta ao
periodo da romaniza~ao,
havendo quem considere
que a nome tem origem no
antrop6nimo romano de
'Tellonis" que significava
"quinta de Tello", no entanto
ha quem considere-cO
top6nimo de orig m
germanica. Durant seculo
XIV ainda se uti/izav a tEl a
'Tellonis" em referenoi a
povoa~ao. Em 1255, .,,'
freguesia recebe carta foral
de D. Afonso III e perde a sua
independencia administrativa
nos principios do secu/o XVI,
quando 15' 5e integrada no
fora/ concedido a Aguiar da
Pena, par D. Manuel I. E de

sa/ientar que a hist6ria do
conce/ho se encontra
intima mente relacionada
com 0 castelo roqueiro,
edificado entre os seculos X
e XI, sobre um penhasco
granitico, sobranceiro ao
Vale do Corgo, 0 qual
desempenhou um papel
fundamental na linha de
defesa e consolida~ao do
territ6rio nacional, durante a
Funda~ao de Portugal.
o percurso inicia-se junto ao
parque de estacionamento,
no /ugar do Castelo, para
subirmos por uma ca/~ada
em direc~ao ao povo. Um
pouco antes de chegarmos
ao nucleo rural, optamos
por um caminho a esquerda
que nos conduz ao Castelo.

Ao longo do trilho, de altura que ocupa uma
podemos observar a ar;@a~er.ntome de trezentos
predomi.nancia d,ocarva/h~1, etr ~uadrados, servindo
vegetac;:ao mals tlplca e d@selfdo alicerce a
propria desta regiao, edificacao militar.
frequentemente recoberta Encontramo-nos num
par Iiquenes, que Ihe miradouro natural de beleza
c?nferem, alem ?a be/eza impar, abrigo ancestral das
cen/ca, a garantla de que 0 aguias _dai 0 nome de
ar que resplra~os apresenta "Aguiar" (aquilae > aguiarJ.
excelente padrao de Depois desta visita,

qua/idade. amonumento
roqueiro vai-se revelando a
cada passo, situando-se
sobre uma enorme penedia
com cerca de trinta metros

retomamos 0 caminho que
cruza 0 pequeno e rustico
aglomerado serrano e
desemboca, mais a frente,
numa estrada florestal,
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utilizada como acesso as
pedreiras. Estas aparecem
ocultas pelo bosque de
cipr,(!ste -' e Lawson
(fQf~@e!yparis lawsoniana)
e plnf-ie'fro-silvestre [Pinus
sylvestrisj, constituindo uma
cortina verde de indiscutivel
beleza. Chegados ao sitio de
Cavadas, seguimos um
caminho em diree<;:aoa

Ponti do. Entre estreitas
"que/has" passarmos pelo
interior do casario. a
Pontido, cujo nome deriva
do /atim "puncte",
significando "ponta",
constitui um elo de uniao
entre a montanha do A/vao
e 0 vale do Corgo. 0 lugar
guarda ainda hoje, um
conjunto de elevado
interesse arquitectonico, tal
como comprovam os seus
imponentes solares e
abastadas quintas agricolas.
Saindo desta aldeia,
seguimos um caminho
empedrado que nos
devolvera ao lugar do
Castelo, onde teve inicio
este pequeno e pitoresco
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 Iixo,
leve-o ate ao respectivo
local de recolha.
Cuidado com 0 gada.
Nao incomode os
animais.
Deixe a Natureza intacta.
Nao recolha plantas,
animais ou rochas.* 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, impermeaveJ
e um chapeu.


