Normas de Conduta

Percurso Pedestre | Pedestrian Route

PR8 TRILHO DA ÁGUA
VZL WATER TRAIL

Rules of Conduct

- Mantenha-se no trilho traçado; | Remain on the pre-determined trail;
- Preserve a flora e evite perturbar a fauna; | Preserve the flora and avoid disturbing the fauna;
- Evite fazer ruído desnecessário; | Avoid making unnecessary noise;
- Não deixe lixo ou outros vestígios de passagem; | Do not litter or leave other traces of your passage;
- Não faça lume; | Do not make fire;
- Não colha amostras de plantas ou rochas; | Do not collect samples of rocks or plants;
- Seja afável com as pessoas que encontre no local. | Be friendly with the people you find on the site.
Igreja Paroquial de Queirã | Parish church of Queirã

Paulo Novo

Contactos Úteis

Património Natural
Natural Heritage

Ribeira de Ribamá - O Vale Termal | Ribamá River - The Thermal Valley
Fazendo o seu curso pela grande falha geológica de Ribamá, o seu vale,
profundamente encaixado, serve de refúgio a uma floresta autóctone dominada
pelo carvalho alvarinho acompanhado, mais próximo da linha de água, de um
conjunto de espécies que constituem o bosque ribeirinho onde dominam o amieiro, o salgueiro e o sabugueiro. Neste aquífero profundo, de rochas graníticas,
corre a água mineral natural que aparece à superfície em dois setores produtores
de água termal: o pólo das Termas de São Pedro do Sul e o pólo do Vau (Valgode –
Vouzela). As suas águas límpidas e frescas são o habitat perfeito para muitas
espécies faunísticas estritamente dependentes da pureza e bom estado de
conservação destes cursos de água, típicos de montanha. São exemplos disso, a
salamandra-lusitânica, o lagarto-de-água, a lontra e a toupeira-de-água.
Taking its course through the great geological fault of Ribamá, its deeply
embedded valley serves as a refuge to the native forest dominated by the
common oak, and accompanied, when closer to the water line, by a group of
species that constitute a riparian forest where the alder, the willow and the
elder trees are predominant. It is in this deep granite aquifer that flows the
natural mineral water surfacing in two sectors that produce thermal water: the
São Pedro do Sul Baths sector and the Vau (Valgode - Vouzela) sector. These
clear and fresh waters are the perfect habitat for many fauna species strictly
dependent on the purity and good conservation status of these typical
mountain water courses. Examples of these species are the gold-striped
salamander, the Iberian emerald lizard, the otter and the Pyrenean desman.

Património Cultural

Useful Contacts

SOS Emergência | Emergency SOS: 112
Informação Anti-Venenos | Anti-Poison Information: 808 250 143
Táxis | Taxis: +351 232 771 294
Câmara Municipal de Vouzela | Municipal Council of Vouzela: +351 232 740 740
Junta de Freguesia de Queirã | Parish Council of Queirã: +351 232 774 286 | +351 966 495 942
Posto de Turismo | Tourist Office: +351 232 740 070
Centro de Saúde | Health Centre: +351 232 740 110
Bombeiros | Firefighters: +351 232 772 096
G. N. R. | National Republican Guard (Police Force): +351 232 740 730

Sinalética

® FCMP

Signage

®

caminho certo
right way

Onde ficar
Where to stay

®

caminho errado
wrong way

®

virar à esquerda
turn left

®

virar à direita
turn right

Onde comer
Where to eat

Cultural Heritage

A zona oriental do concelho de Vouzela é rica em jazigos de minérios de estanho e
de volfrâmio. O presente percurso pedestre desenvolve-se integralmente em
espaço mineiro, atravessando dez dessas antigas concessões. Mas o ponto do
trajeto onde os vestígios de mineração são mais evidentes corresponde à Mina da
Sega, na encosta da Ribamá. A concessão da Sega, dedicada à extração de volfrâmio, foi criada em 1917 a favor da sociedade Dias Mining Corporation, com sede
em Nova Iorque. A laboração, com sucessivos concessionários, prolongou-se
até à década de sessenta do século passado. Foi declarada abandonada em 1968.
The eastern part of the municipality of Vouzela is rich in tin and tungsten mineral
deposits. This route takes place entirely in a mining area, crossing ten of these
former concessions. However, the part of the route in which the presence of
mining activity is more evident is at the Sega Mine, on the Ribamá slope. The Sega
concession, dedicated to tungsten extraction, was created in 1917, in favour of
the Dias Mining Corporation, based in New York. The work, with successive
concessionaires, continued up to the 1960’s, being abandoned in 1968.
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Technical Sheet

Junta de Freguesia de Queirã,
Rua do Calvário
Parish Council of Queirã, Rua
do Calvário
40°41'45.82" N 8° 3'14.59" W
Início do percurso
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Ribeira de Ribamá | Ribamá River
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CMV/João Cosme

Percurso
Route

Este trilho tem início na rua do Calvário, no lugar de Queirã, junto à sede da Junta de
Freguesia.
O inicio do percurso atravessa o centro da aldeia de Queirã, (sentido recomendado),
passando pela fonte do Carril, a primeira de duas fontes brasonadas que poderá
encontrar neste percurso, designadas pela população local como “Fontes Velhas“.
Daqui segue em direção às margens da ribeira de Ribamá. Ao longo deste trajeto,
poderá contemplar vários pontos de interesse com destaque para a lagareta da Cruz
da Ribeira, um lagar esculpido num afloramento granítico e vários testemunhos da
exploração mineira nesta zona.

Legenda do Mapa

3h

460 / 332 m

duração (aproximada)
duration (approximate)

altitude máx/min
altitude max/min

This trail begins at Calvário street, in the place of Queirã, next to the Parish Council.
The beginning of the route crosses the centre of the village of Queirã (recommended
direction), passing by the old fountain of Carril (Queirã), the first of two fountains with
coats of arms that are present along the trail, called “Fontes Velhas” (Old Fountains) by
the local population. From here, proceed towards the banks of the Ribamá River. Until
there, you can enjoy some points of interest, with emphasis on the Lagareta da Cruz
da Ribeira, a press carved from a granite outcrop, and some evidences of the mining
activity in this area.
Reaching the River, you are surrounded by the green and intact natural landscape,
and its rich fauna and flora. Along this section, there is a harmonious combination of
trees that contributes to the vast biodiversity of the area. Certain animal species,
such as the white-throated dipper, the woodpecker and the brown owl, depend on
these woods to survive.
After reaching the lowest point of the route, proceed to the village of Loumão, along
a winding ascent through the banks of the Moinhos River, on the ancestral paths used
by the population to access the various water mills, where they transformed the
cereals into flour. In Loumão, take a break near the second fountain with a coat of
arms. Leaving the village, head towards the Parish Church of Queirã, then you will
finish the route.
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Chegando à ribeira é envolvido por uma paisagem verdejante e uma natureza ainda
intacta, com uma fauna e flora riquíssimas. A ladear este troço subsiste uma
harmoniosa combinação de árvores que contribui para a enorme biodiversidade
desta zona. Certas espécies animais, como o melro de água, o pica pau e a coruja do
mato, dependem destes bosques para sobreviver.
Depois de alcançar o ponto mais baixo do percurso, siga na direção da aldeia de
Loumão, por uma subida sinuosa nas margens da ribeira dos Moinhos e por caminhos
ancestrais, utilizados pela população para acesso aos vários moinhos de água que ali
existiam e onde se transformavam os cereais em farinha. Em Loumão, faça uma
pausa junto à segunda fonte brasonada. À saída da aldeia siga em direção à Igreja
Paroquial de Queirã e assim termina o percurso.
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