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Contactos Uteis

Municipio de Vila Pouca
deAguiar
Telef: 259 419 100

Posto de Turismo de Vila
Poucade Aguiar

Este percurso e parte
integrante da Rede
Municipal de Percursos
Pedestres do Concelho de
Vila Pouca de Aguiar.

Telef: 259 417043
Bombeiros Voluntarios
de Vila Pouca de Aguiar
Telef: 259 419 140
Centro de Saude de Vila

I

Poucade Aguiar

I

Telef: 259 417 491

GNR

caminholl
Certo
••••

Telef:259417219

Protec~ao a Floresta 117
SOS 112

Vila Pouca de Aguiar

camTrlhOl ~
Errado

I~

Nome do Percurso: Trilho de Soutelo
Entidade Promotora: Municipio de Vila Pouca de Aguiar
Localiza~ao do Percurso: Freguesias de Soutelo de Aguiar e
Te/6es

Virar a
Esqu~

I

Tipo de Percurso: Pequena Rota

Virar a
Direita

I

I

I

Ambito do Percurso: Paisagistico-Cu/turaJ
Ponto de Partida: Igreja de Soutelo de Aguiar
Distancia Percorrida: 9 km
Dura~ao do Percurso: 3 h DOm
Grau de Dificuldade:

Moderado

Cota Maxima Atingida:

874 metros (CasteloJ

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

Fatas, Textas & Design
Eros da Montanha, CRl

o Trilho de Soute/o e um
percurso pedestre
denominado de Pequena
Rota (P-R, cuja marcac;:ao
e sinarza<:ao cumprem as
directrizes in @wacionais.
Loca/iza-se no c0racao da
•• •
montanha,
G (loncelho
de Vila Pouca CleAguiar e
envo/ve 0 territ6rio das
freguesias de Soute/o de
Aguiar e de Teloes.
o ponto de partida deste
percurso e a Igreja
Paroquial da freguesia de
Soutelo de Aguiar, a
cerca de 4 quil6metros da
sede do conce/ o. Esta
povoac;:ao foi selsJe e
Santiago de Soute/o, uma
das par6quias inicia s d
terra medieval de Ngtlia
de Pena que, mais tarde,
deu origem ao conce/ho
de Vila Pouca de Aguiar.
Pondo pes a caminho,
seguimos para 0 nucleo
rural de Soute/o, 0 qual
J

passado a/gum tempo
deixamos para tras. A
medida que vamos
caminhando, sobressai,
par entre a verde da
paisagem transmontana,
um velho castelo que
parece vigiar os nossos
passos. Ap6s
atravessarmos a aldeia,
a/canc;:amos 0 Castelo de
Aguiar, erigido sobre um
grandioso penhasco
granitico. A hist6ria do
concelho esta em parte
associada a este castelo
"roqueiro", 0 qual parece
ter side edificado entre os
seculos X e XI, tendo
desempenhado um
importante papel na
consolidac;:ao do
territ6rio, durante a
Fundac;:ao de Portugal.
Dele podemos observar
uma espectacular
panoramica sobre 0 Vale
do Corgo e avistar
grande parte do
conce/ho de Vila Pouca

de Aguiar. Reternperadas
, as forc;:as,seguimos em
sentido descendente para
chegarmos ao local onde

podemos apreciar a
arquitectura popular bem
patente e conservada nas
fachadas das edificac;:oes.

e, passando pelo meio do
ag/omerado, tomamos
um carreiro que surge a
nossa direita, que pouco
depois, desemboca na
estrada de para/e/o.
Seguimos pela estrada
que nos levara ao
pequeno e buc61ico lugar
de Outeiros, 0 qual
cruzamos para
continuarmos por um
caminho de serventia,
por entre as campos de
cultivo. Descemos a trilho
nossa
que surge
esquerda ate ao local
onde demos inicio a este
percurso.

a

I

tev.· irJicio este be/o
percuF 0 pela Terra de
AgUiar.
Retomamos a percurso e
viramos a direita pelo
ve/ho caminho /ajeado
que nos conduzira passoa-passo ao pequeno sitio
de "Lamac;:al". Aqui

Continuamos ate
desembocar num
caminH<q agricola, em
!:@ua,l1:Jatida,
para nos
dirigi7mos em direcc;:ao ao
sitio de Serralheiro.
Seguin do em frente,
a/canc;:amos as primeiras
casas da a/deia de Fontes
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Perfil do Percurso
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Nao saia do percurso
marcado e sinalizado.
Preste aten<;:aoas
marca<;:6es.
Evite fazer rufdos e
barulhos.
Respeite a propriedade
privada. Feche port6es e
cancelas.
Nao abandone a Iixo,
leve-o ate ao respectivo
local de recolha.
Cuidado com a gada.
Nao incomode as
animais.
Deixe a Natureza intacta.
Nao recolha plantas,
animais au roc has.
Fa<;: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.

