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

Nome do Percurso: Trilho de Tresminas
Entidade Promotora: Municipio de Vila Pouca de Aguiar
Localiza~ao do Percurso: Freguesias de Tresminas

Virar
Esqu~

Tipo de Percurso: Pequena Rota

I

Virar a
Direita

,r

Ambito do Percurso: Historico-Paisagistico

I

Ponto de Partida: Cruzeiro de Tresminas
Distancia Percorrida: 13 km
Dura~ao do Percurso: 5 h OOm
Grau de Dificuldade: Moderado
Cota Maxima Atingida: 840 (Alto do Cimo dos Lagos)
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Placa de indica()io de infcio do
percurso e prumo direcclonal.
"PR" significa que se trata de um
percurso pedestre de Pequena
Rota.

I

Fotos, Textos & Design
Elos da Montanha, CRL
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o Trilho de Tresminas e um
percurso pedestre
denominado de Pequena
Rota (PRj, cuja marcac;:ao e
sinaliz c;a0 cumprem as
directrizes'
t macionais.
Este percurso Ic:>caliza-seno
extrema sud ste
concelho de Vila--Rouca de
Aguiar e percorre grande
parte do territ6rio da
freguesia de Tresminas. Esta
camunidade, de
caracteristicas mineiras,
aparece referenciada pela
primeira vez nas Inquiric;:oes
de 1220, sob a nome de S.
Miguel de Trasmires
pertencente
terra medieval
de Pan6ias, que velb, mais
tarde, integrar a jl'Jlg do e
conce/ho de Jales. 30mente
em 1855, a freguesia de
_
Tresminas integrou a ~
concelho transmontano {;f
Vila Pouca de Aguiar.
o percurso inicia-se junto ao
cruzeiro, em frenteao
edificio da sede da Junta de
Freguesia de Tresminas.
Comec;:amos a passeio com

a

uma visita
igreja paroquial,
a qual. apesar das varias
intervenc;:oes e alterac;:oes
posteriores, apresenta
importantes e marcantes
elementos da sua origem
medieval, na Alta Idade
Media. No exterior do
edificio destacam-se as
cachorradas, com esculturas
profanas, mesc/adas com
referenciais sagrados,
manifestando-se na rudeza
do granito.
o percurso pedestre inicia-se
ao long a do caminho de
terra que se encontra a
nossa frente, para de
direita e
seguida, virarmos
subirmos, gradual mente, ate
estrada alcatroada, que
cruzamos. Podemos
canstatar a amplitude do
arduo trabalho da industria
mineira do Imperio Romano.
Estas seculares explorac;:oes
mineiras sao conhecidas 'or
Cortas, a mais pequena e
denominada Carta de Covas
e a maior Carta da
Ribeirinha. Existe uma
terceira carta, de Lagoinhos,
muitissimo menor e mais
perigosa, com pouco

interesse para a turista.
Segundo a historiador
romano Floro, depois de
consolidada a pacificac;:ao do
noroeste peninsular, a

tendo-se removido mais de
cinco milhoes e oitocentos
mil metros cubicos de terra.
Esta explorac;:ao, sob a
dominio directo da

a

imperador Augusto tera
2li1!J51doproceder a
e pia lj: - a mineira do rica
s 95 a destas terras.
Durante cerca de dais
seculos, do I ao " seculo d.
c.. das cartas foram
extraidas e tratadas
importantes quantidades de
minerios com elevados
tea res de ouro e prata,

administrac;:ao imperial, tera
mobilizado uma grande
quantidade de indivfduos.
Retoma
a a percurso,
se. i
um caminho que,
par eMtre lameiros e campos
de cultivo, nos conduz ao
povoado de Ribeirinha. A
pequena ermida do lugar
ostenta um re/6gio de Sol
que permitia indicar as horas
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e determinar as perfodos de
durac;:ao de rega. Deixando
a lugar, seguimos um
caminho descendente,
sombra dos castanheiros,
para mais a frente
alcanc;:armos a lugar de
Cevivas. Percorremos a seu
interior, para tomarmos um
caminho em terra que nos
conduzira a um caminho
f10restal que desemboca na
estrada alcatroada. Viramos
esquerda e seguimo-Ia,
durante cerca de 300
metros, para continuarmos
par um caminho f10restal
que se abre a nasset
esquerda e que nos levara a
descer ate Tresminas,
precisamente ao lugar onde
teve inicio este passeio.
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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.

