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Ficha Tecnica do Percurso

Nome do Perc 'urso: Trilho do A/vao

Entidade Promotora: Municfpio de Vila Pouca de Aguiar

Localiza~ao do Percur so: Freguesias de Saute/a de Aguiar e

de Lixa do A/vao

Tipo de Percurso : Pequena Rota

Ambito do P ercurso : Historico-Cultural

Ponto de P art ida: Barragem da Falperra

Distanci a Percorr ida: 5,5 km.

Dura~ao do Percurso: 2 11 OOm

Grau d e Dificuldade : Facil

Cota Maxima Atingid a: 929 fPraina da Tomadaj
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Placa de indicac;:ao de inicio do
percurso e prumo direccional.
"PR" significa que se trata de um
percurso pedestre de Pequena
Rota.

Marca~ao do Percurso

Este percurso e parte
integrante da Rede
Municipal de Percursos
Pedestres do Concelho de
Vila Pouca de Aguiar.
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DE\Scricao do Percurso-\ " .
oTrlilho do Alvao e um
percurso pedestre
denominado de Pequena
Rota (PRj, cuja marca<;:aoe
sinaliza<;:aocumprem as
directrizes internacionais,
Este percurso localiza-se
na parte mais extrema da
Serra do Alvao,
atravessando 0 territorio
das freguesias de Soutelo
de Aguiar e da Lixa do
A/vao. A freguesia de
Soutelo, que deve 0 seu
toponimo a presen<;:ade
soutos, pequenas
associa<;:6esde
castanheiros, no seu
territorio, loca/iza-se no
Vale de Aguiar e tem
origens historicas que
remotam a Idade Media.
Pelo contra rio, a freguesia
da Lixa do Alvao e a mais
recente do concelho,
tendo-se separado de
Soutelo em 2003. Com
cerca de J 4 Km2

, 0 seu
territorio de montanha

diferencia-se
consideravelmente, em
termos de re/evo,
agricultura e patrimonio
natural, das terras planas
do vale.
o percurso tem infcio
junto a Barragem da
Falperra, a cerca de dois
quilometros do sitio de
Colonos de Paredes,
pertencente ao lugar de
Praina do Outeiro Basto.
Esta barragem tem um
papel fundamental no
enquadramento
paisagistico, conferindo
uma elevada beleza ao
espa<;:oenvolvente.
Partindo da margem
esquerda da barragem,
junto a estrada que une
Paredes do Alvao a
Afonsim, seguimos em
direc<;:aoSuI pela estrada
asfaltada, para logo
depois, virarmos a direita,
em direc<;:aoa ermida da
Sr.a da Luz, regressando a
estrada asfaltada, a qual
cruzamos, para seguir um
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caminho em terra que nos
leva a ermida de Santo
Isidro.
Virando a direita,
continuamos caminho

verdes campos e as
bucolicas pasta gens de
altitude. Ao mesmo tempo,
apercebemo-nos como

pe/a extensa cha que nos
conduz as primeiras casas
do lugar de Cadaval. Antes
de a/can<;:armos0

pequeno nucleo, viramos
a direita por um caminho
empedrado que pouco
depois, dara lugar a uma
via em terra. A medida que
vamos avan<;:ando,
pod emos apreciar os

estas comunidades rurais
foram, durante seculos,
traba/hando arduamente a
rudeza da montanha,
deixando-nos um legado
unico de inestimavel valor
que devera ser mantido
para as gera<;:6es
vindouras. E esta a maior
manifesta<;:aocultural da
identidade de um povo,

I
agarrado aos seus
costumes e tradi<;:6es,ao
saber-fazer,
orgulhosamente
transmontano.
Apos cruzarmos um
riacho, vamos
contornando e
observando a dist2'lncia a
Barragem da Falperra.
Desembocamos na
estrada asfaltada, para
algum tempo depois,
seguirmos por um
caminho que margina tao
refi"escante albufeira.
Pouco depois, estaremos
no lugar onde teve infcio
estepercurso, nas
encostas do Alvao.
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* Nao saia do percurso
marcado e sinalizado.
Preste atenc;:aoas
marcac;:oes.

* Evite fazer ruidos e
barulhos.

* Respeite a propriedade
privada. Feche portoes e
cancelas.

* Nao abandone a lixo,
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 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. impermeavel
e um chapeu.


