
localiza~ao

2 Contactos Uteis

Municipio de Vila Pouca
deAguiar
Telef: 259 4 I 9 100
Posto de Turismo de Vila
PoucadeAguiar
Telef: 259 4 17043
Bombeiros Voluntarios
deVila PoucadeAguiar
Telef: 259 4 I 9 140
Centro de Saude de Vila
PoucadeAguiar
Telef: 259 4 I 7 49 I
GNR
Telef: 259 417 2 I 9
Proteq:ao a Floresta I I 7 '
SOS 112

Vila Pouca de Aguiar
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•••••• , Percurso
Marcado

Ficha Tecnica do Percurso

Nome do Percurso: Trilho GO Castelo

Entidade Promotora: Municipio de Vila Pouca de Aguiar

Localiza~ao do Percurso: Freguesias de TelcSese Gouvaes

da Serra

Tipo de Percurso: Pequena Rota (PR)

Ambito do Percurso; Paisagistico

Ponto de Partida: Igreja Paroquial de TelcSes

Distancia Percorrida: 18km

Dura~ao do Percurso: 6 h 3,Om

Grau de Dificuldade: Moderado

Cota Maxima Atingida: 1130 metros (Cha da Sombra)

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 Castelo e urn
percurso pedestre denominado
de Pequena Rota (PR),cuja
marca<;:aoe sinaliza<;:aocumprem
as direc dzes internacionais.
Este pe ourso localiza-se na
regiao meill;lio.· I do concelho
de Vila Pouca derJXgtJiare
percorre 0 terr"furio <fas
freguesias de Teliif?l~de
Gouvaes da Serra.~1gundo
alguns historiadores 0 toponimo
TelDes e de origem latina (Tellonis
Villae) que significa "terra de
Telo", levando a crer que seria
propriedade de urn
administrador romano, porem
outros autores apontam a origem
germanica ao nome da freguesia.
Foram muitos os povos que aqui
deixaram importantes vestigios,
desde a Pre-Historia, come<;:ando
pelos construtores <10 .
monumentos mega If ioo ,

. .jf
passando pelos habltaTe~s dos
povoados castrejos, ate'80S
romanos, godos e arab '.
Quanto a Gouvaes da Se'fa,
seu primeiro nome e de ori'§)
germanica estando 0 segundo
relacionado com a situa<;:ao
geograFica. 0 povoamento desta
freguesia remonta a epoca da
Pre-Historia e possui urn legado
patrimonial de elevada
importancia, sendo digno de

destaque 0 lugar de Praina do
Outeiro, de on de saiu 0 unico
menir conhecido do municipio de
Vila Pouca de Aguiar,
actualmente nos jardins da
antiga Camara Municipal. Este
vestigio arqueologico situava-se,
originalmente, entre duas
mamoas que ainda ai
permanecem. Tambem no
mesmo local existem
alinhamentos de grandes pedras
que sugerem urn possivel
cromelec.

o percurso tern inicio na Igreja
Paroquial de TelDes. Daqui
descemos pela estrada
empedrada que nos levara as
primeiras casasda aldeia de
TelDes,on de viramos a esquerda
e, logo a seguir, a direita, para
continuarmos por urn caminho
em terra que nos conduzira ao
Pontido. Caminhando pelo
interior do aglomerado,
dobramos a esquerda, urn pouco
antes de chegarmos a capela de
St.°Antonio. Desemboca num
caminho empedrado que nos
conduzira a aldeia do Castelo.
Aqui, torna-se obrigatoria a visita
ao Castelo que da nome a est~
percurso e, a partir do qual, se
pode observar todo 0 Vale SuI.
Fonte economicamente mais
importante da antiga terra
medieval de Aguiar de Pena e do
actual concelho de Vila Pouca de
Aguiar. Depois de uma breve

paragem, para apreciarmos 0
belo panorama, voltamos ao
percurso para entrarmos na
aldeia e seguirmos urn caminho
empedrado que termina numa
estrada florestal de acesso as

freguesia de Gouvaes da Serra.
Urn pouco antes de chegarmos
ao aglomerado, visitamos a
necropole medieval da Povoa<;:ao,
na Bou<;:ados Pardieiros, que e
constituida por urn importante

pedreiras. Continuando caminho, conjunto de sepulturas abertas
pa~a os por diversas manchas na dura rocha granitica,
orestf~cultivadas em mosaico, remontando provavelmente aos

C~lilsti~lJiaspor pinheiro- sec~lp,s~ll, VIII e as mais tardias
vermelho (pInus sylvestns), ~ao s·eGJlJ/I.~•. Regressando ao
vidoeiros (Betula celtiberica) e~(if~'\!!:lJ;)dll<avistamos a nossa
C1prestesde Lawson esquer'da uma eira comunitaria,
IChamaeciparis lawsoniana). A situada num esporao, para
estrada florestal vai dar lugar a facilitar, atraves da ac<;:aodo
urn caminho parcia/mente vento, a separa<;:aodo grao da
empedrado e, virando a palha aquando das malhadas. A
esquerda, conduz-nos a aldeia de seguir a urn cruzeiro, desgastado
Povoa<;:ao,pertencente a pelas neves e pelos ventos da

montanha, tomamos urn
carninho empedrado que surge a
esquerda e passa pelo interior da
aldeia. Daqui, seguimos em
direc<;:aoa Gouvaes da Serra.
Depois de passarmos a aldeia,
seguimos urn caminho
ascendente que nos conduzira ao
Alto dos Carris, para
posteriormente seguirmos a meia
encosta, em direc<;:aoao marco
geodesico da Sombra,
actualmente acompanhado pelas

majestosas torres eolicas. A
medida que vamos descendo, a
aridez da montanha vai dando
lugar a zonas de pastagens e
campos de cultivo. Apos os quais
alcan<;:amos0 lugar de Outeiro e,
ddpois, Souto. Daqui seguimos ,
em direc<;:aoao ponto onde teve
inicio este percurso ao longo da
extensa cha, por entre lameiros e
b9squetes de carvalhos, cuja luz
e cor da vegeta<;:aogarantem
grande beleza a paisagem.
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* Nao saia do percurso
marcado e sinalizado.
Preste aten<;:ao as
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.


