
lit Contact()s Uteis

Municipio de Vila Pouca
de Aguiar
Telef: 259 419 100
Posto de Turismo de Vila
Pouca de Aguiar
Telet: 259 417 043
Bombeiros Voluntarios
de Vila Pouca de Aguiar
Telef: 259 419140
Centro de Saude de Vila
Pouca de Aguiar
Telet: 259 417 491
GNR
Telef: 259417 219
Proteq:ao it Floresta I I 7
SOS 112

Vila Pouca de Aguiar

deixe-se encantar ...

'--.._'

Nome do Percurso: Trilho da Cabugueira

Entidade Promotora: Mun:cipio de Vila Pouca de Aguiar

Localiza~ao do Percurso: Freguesia de Bornes de Aguiar

Tipo de Percurso: Pequena Rota

Ambito do Percurso: Paisagistico

Ponto de Partida: Igreja Paroquial de Bragado

Distancia Percorrida: 13 km

Dura~ao do Percurso: 5 h OOm

Grau de Dificuldade: Moderado

Cota Maxima Atingida: 745 metros (Dormo) Placade indica<;aode inicio do
percurso e prumo direccional.
"PR"significa que se trata de um
percurso pedestre de Pequena
Rota.

Estepercurso eparte
integrante da Rede
Municipal de Percursos
Pedestresdo Concelho de
Vila Pouca de Aguiar.
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o Trilho da Cabugueira e um
percurso pedestre denominado
de Pequena Rota (PR), cuja
marca<;:ao e sinaliza<;:ao
cumpr~ as directrizes
intern
Este per
extrema noro
de Vila Pouca
precisamente n a de 5.
Pedro e envolve grande parte
do territorio da freguesia de
Bragado e parte da freguesia
de Capeludos. 0 povoamento
da freguesia de Bragado
remonta ao periodo pre-
historico, como se pode
constatar pelos varios vestigios
arqueologicos existentes. Cre-
se que 0 toponimo "Bragado"
se encontra relacio ado com a
cultura do linho, d .~. I se
confeccionava a br No
que se refere a freguia de
Capeludos, a existenci"
territorio de dolmenes
castros permite atestar t
a antiguidade da sua ocupa<;:ao
humana.
o percurso pedestre tem infcio
na sede de freguesia, mais
precisamente na igreja
paroquial da aldeia serrana de
Bragado, para seguirmos em

frente por um caminho
empedrado e, logo depois,
entrarmos num caminho em
terra que surge a nossa direita
e que nos conduz por entre a
floresta de pinheiro-bravo
(Pinus pinaster). Passados
alguns metros, 0 caminho em
terra da lugar a um caminho
empedrado, de serventia aos
campos de cultivo.
Continuaremos percorrendo
um belo tro<;:o do trilho sobre
uma estrutura da arquitectura
civil tradicional (que permite a
passagem em areas
normalmente inundadas),
conhecida pel a nome de
"poldras" ou "empoldras" e que
permitem, apenas, a passagem
de uma pessoa de cada vez.
Ladeando a aldeia de
Carrazedo da Cabugueira,
passamos por um conjunto de
curiosas alminhas que se
destaca pelo seu desenho
arquitectonico e volumetria. 0
camihho desemboca na
Estrada Municipal 1147.
Viramos a direita para,junto
cemiterio, flectirmos a
esquerda, seguindo em frente,
por um caminho de terra entre
o pinhal, 0 qual desembocara
num caminho agricola
empedrado. Aqui voltamos a
esquerda, em direc<;:ao ao
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nucleo rural de Vilarinho de 5.
Bento, pertencente a freguesia
de Capeludos. Cruzando a
aldeia, continuamos caminho
pel a interior de uma floresta de
pinheiro-bravo que nos

existencia destes lagares
permite concluir que esta
regiao possuia uma
consideravel area coberta por
olivais (Olea europeaJ. No meio

(:onduzira ate ao sitio do Casal
daP reira, pertencente ao

p:JI!! "af"' ~de de freguesia de
Cel oos, on de poderemos
visltar as antigos lagares de
azeite, hoje abandonados, m
que em tempos, recorrendo a
for<;:a motriz das aguas
esmagavam a azeitona para
dela extrair 0 azeite,
importante prod uta que servia
de alimento, combustivel e
conservante natural. A

do pequeno casario, destaca-se
um curiosa relogio de Sol,
utensilio que foi, durante
deGjE!aS i· dispensavel para
marc;ar d ~mpo e as horas de
r ~~tmdo pela periferia
de Capeludos, chegamos a
uma estrada florestal que nos
conduzira ao pequeno nucleo
rural de Adagoi, para
seguirmos poucos metros pela
estrada asfaltada. Logo a

seguir, viramos a direita por
uma estrada florestal, onde
podemos observar pequenas
manchas de pinheiro-bravo,
vidoeiros (Betula celtiberica),
ciprestes de Lawson
(Chamaecyparis lawsoniana L
castanheiros (Castanea sativa)
e pinheiro-silvestre (Pinus
sylvestris), as quais permitem
enriquecer a paisagem pela
diversidade de cor, de sombras
e de formas. Continuamos por
um corta-fogo, que
desemboca na estrada
florestal, passando pelas ruinas
de um antigo curral existentes
no sftio de Oormo. Trilhamos,
posteriormente, um caminho
en} terra que surge a direita, e
que, descendo, nos leva ao
lugar de Bragado, on de teve
inicio este passeio.
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Regulamento do Percurso

* Nao saia do percurso
marcado e sinalizado.
Preste aten<;:ao as
marca<;:oes.

* Evite fazer ruidos e
barulhos.

* Respeite a propriedade
privada. Feche portoes e
cancelas.

* Nao abandone 0 lixo,
leve-o ate ao respectivo
local de reco/ha.

* Cuidado com 0 gado.
Nao incomode os
animals.

* Oeixe 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.


