
Localiza~ao

if Contactos Uteis

Municipio de Vila Pouca
deAguiar
Telef: 259 419 100
Posto de Turismo de Vila
Poucade Aguiar
Telef: 259 417 043
Bombeiros Voluntarios
de Vila PoucadeAguiar
Telef: 259 419 140
Centro de Saude de Vila
Poucade Aguiar
Telef: 259 417 491
GNR
Telef: 259 417 219
Proteq:ao a Floresta 117
50S 112

Vila Pouca de Aguiar Nome do Percurso: Trilho do Vale do Corgo

Entidade Promotora: Municipio de Vila Pouca de Aguiar

localiza~ao do Percurso: Freguesia de Teloes

Tipo de Percurso: Pequena Rota

Ambito do Percurso: Ecol6gico-Paisagistico

Ponto de Partida: Junto a Estrada Municipal de acesso a

Zimao

Distancia Percorrida: 9 km

Dura~ao do Percurso: 4 h OOm

Grau de Dificuldade: Facil/Moderado

Cota Maxima Atingida: 850 metros (Encosta do RoxoJ
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Placa de indicac;:aode 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 Concelho de
Vila Pouca de Aguiar.
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oTrilho do Vale do
Cargo e um percurso
pedestre denominado. de
Pequena Rota (PRJ,cuJa
marca,a e sinaliza~ao
cumprem as iSh ectrizes
internacionais. :
Este percurso Imsaliza-se
no extrema suI do
conce/ho de Vila Pouca
de Aguiar, precisamente
no Vale do ria Cargo e
envolve parte do
territ6rio da freguesia de
Tel6es.
A hist6ria do
povoamento desta
freguesia remo ta ,a
epocas anterior .
Funda~ao da
Nacionalidade, poLs
inumeros sao asve tt~]Q
deixados pelos povos do
megalitico, pelos
castrejos, romanos,
godos e arabes. D.
Afonso III, a Bolonhes, no

Gon~alo. Daqui,
seguimos par um .
caminho paralelo ao no
Cargo e que nos leva ate

dia lOde Junho de 1255,
concedeu carta foral a
Tel6es.
Como curiosidade
cultural importa referir
que a freguesia de Tel6es
possui uma das bandas
musicais mais antigas de
Portugal, a Banda do
Ponti do, a qual tera sido
fundada em 1765.
o percurso pedestre
'Trilho do Vale do Cargo"
tem inicio junto a Estrada
Municipal 1165, a 750
metros do km 43 da
Estrada Nacional 2 e a
cerca de 500 metros de

Zimao. Corgo

o caminhf?ts~guemPpoors aa/deia de Gralheira, de geol6gicas que
entre as er els ca . em caracterizam a paisagem. d . d on segUlmos
de CU/tIVO,bar eJa as fII:' -a ao campo de Pouco depois depia res de Ire -lj :c3 R'b - a de
par exem I . h J gas para passarmos 0 cr zar s a I elr
carvalho-a vabnnJda seu I~do esquerdo e Qcft d. Wales,peJo a~ude,
(Quercus ro ur, e . a caminho desemboca. . contlnuarmos, em
amlelros (Alnus . _ T ncinho numa estrada florestal,
glutinosaJ e de cerejeiras dlrecc;:aoa oure - onde viramos a esquerda
- d' (Prunus Percbrrendo as suas ruas,
au cer elras --- . . em direcc;:aoao marco
avium) conduzindo-nos pelo Intenor do geodesico do Roxo. 0

-.-.-' 'd de 5 aglomerado, vamosate a erml a .

subindo, calcorreando
caminho par entre
grandes macic;:os
graniticos, formac;:6es

Perfi' do Percurso

0,0

6000 7000 8000 90000, 0 1000 2000 3000 4000' 5000

Disrancia 1m)

4Smln lh ISm/nIOmin lSmln

Tempo

caminho f/orestal vai
praticamente mantendo
a cota e leva-nos a
percorrer a trilho
sossegadamente .
Passados cerca de tres
quil6metros e meio,
descermos par um
caminho que se abre a
nossa esquerda e que
nosconduzaolugarde
Zimao. Depois de
visitarmos a lugar,
seguimos, pelo interior
da aldeia, tomando a
estrada principal de
acesso que nos conduzira
ao ponto onde teve inicio
este belo percurso.

* Nao saia do percurso
marcado e sinalizado.
Preste aten<;:aoas
marca<;:6es.* Evite fazer ruidos e
barulhos.* Respeite a propried~de
privada. Feche portoes e
cancelas.

* Nao abandone a lixo,
leve-o ate ao respectivo
local de recolha.
Cuidado com a gada.
Nao incomode as
anima is.
Deixe a Natureza intacta.
Nao recolha plantas,
animais au rochas.* Fac;:afogo apenas nos
locais destinados para 0

efeito.* Evite andar sozinho na
montanha.* Guarde a maximo
cuidado nos dias de
nevoeiro.* Utilize sempre botas de
montanha, impermeavel
e um chapeu.


