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Municipio de Vila Pouca
deAguiar
Telef: 259 419 100
Posto de Turismo de Vila
PoucadeAguiar
Telef: 259 417 043
Bombeiros Voluntarios
de Vila PoucadeAguiar
Telef: 259419 140
Centro de Saude de Vila
PoucadeAguiar
Telef: 259417491
GNR
Telef: 259417219
Proteq:ao it Floresta 1I 7
SOS 112

Vila Pouca de Aguiar
Nome do Percurso: Tri/ho da Vreia

Entidade Promotora: Municfpio de Vila Pouca de Aguiar

LocaJiza~ao do Percurso: Freguesia de Vreia de Jales

Tipo de Percurso: Pequena Rota

Ambito do Percurso: Historico-Cultura/

Ponto de Partida: Capela de Cerdeira

Distancia Percorrida: 15 km

Dura~ao do Percurso: 5 h 30m

Grau de Dificuldade: Moderado

Cota Maxima Atingida: 877 metros (Campo de Futebol de

Vreia de Ja/es)
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Placa de indica<;:ao de 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 Conce/ho de

rj Vila Pouca de Aguiar.
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oTrilho da Vreia e um
percurso pedestre
denominado de Pequena
Rota (fR.!-, cuja marcac;ao e
sinaliza<;:aQcumprem as
directrize in 'ernacionais.~
Este percurso 10Qaliza-se
no extrema sud te do
concelho de Vila Pouca de
Aguiar, na Serra da
Falperra, percorre parte
do territ6rio da freguesia
de Vreia de Jales. As
Inquiri<;:6es de 1220 fazem
referencia a tres lugares
que hoje fazem parte da
freguesia: Quinta de Jales,
Raiz do Monte e4£anta
Maria de Jales, este ultimo
correspondendo,
actual mente, a Vreia de
Jales. Esta freguesia~ ~
localiza-se num PlanaltO.'
entre os 750 e 850 metros
de altitude. Associada a
sua hist6ria, encontra-se a
antiga explorac;ao mineira,
que subtrafa ao subsolo

ouro, prata, chumbo e
enxofre.
Este percurso inicia-se
junto a capela de
Cerdeira, que visitamos,
para descobrir uma eira
comunitaria adornada
com os seus canastros ou
espigueiros, estruturas
que serviam para a
secagem e
armazenamento do milho.
Daqui, seguimos em
direo;:ao a a/deia de
Quinta, percorrendo um
caminho por entre os
lameiros que nos
conduzira a ribeira de
ReboJais, a qual cruzamos
para irmos ao encontro
daquele buc6/ico nucleo
rural. Saindo do
agJomerado,junto ao
cemiterio, dobramos a
esquerda e seguimos um
caminho em terra, para, a
escassos metros, virarmos
a esquerda, visitando a
Ponte dos Moinhos.
Regressando ao percurso,
cruzamos a velha ponte

romana sobre 0 rio
Pinhao, conhecida pelos
nomes de Ponte do Arco
ou Barrela. Seguindo em
frente, pelo caminho

transumancia dos gados
provenientes da Regua e
que, neste planalto,
procuravam refUgio. Ao

Jajeado, 0 qual, segundo
al~j:;fS autores, tera
cCilnstiiIDidoa via romana
que partiria de Aquae
Flaviae em direc<;:aoa
Pan6ias e ao Durium,
chegamosaolugarde
Estalagem, que deve 0 seu
nome aos movimentos
pastoris, aquando da

pelos rodados dos carros
de bois, 0 qual nos levara
ao Jugar de Vreia de JaJes.
Chegados ao centro da
freguesia, seguimos pela
rua central ate a Igreja
Paroquial, podendo
apreciar a sua
arquitectura, a beleza da
arte romanica e os jazigos
medievais. Depois desta
curta para gem,
retomamos 0 caminho,
passamos ao lado do
campo de jogos e, pouco
depois, encontramo-nos
no lugar de Cerdeira,
onde teve infcio este
percurso pelo Planalto de
Jales.

chegarmos as primeiras
casas do pequeno nucJeo
rural ~/Famos a esquerda,
ao enCOf:ltro da vizinha
oealiel8de de Barrela.
Depois de atravessarmos 0
interior do lugar, junto a
Escola Prima ria, viramos a
esquerda, seguindo um
caminho lajeado, marcado
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* Nao saia do percurso
marcado e sinalizado.
Preste atenc;:aoas
marcac;:oes.* Evite fazer rufdos e
barulhos.* Respeite a propriedade
privada. Feche portoes e
cancelas.* Nao abandone 0 Iixo,
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 roc has.

* Fac;: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.


