
Rio Águeda
É essencial salientar a diversidade de peixes que 
ocorrem nas águas do rio Águeda: enguias, lampreias, 
trutas, sável, barbos, bogas, carpas, entre outras. Junto 
às povoações são diversos os pontos de interesse 
arquitetónicos e culturais que podem ser descobertos, 
quer através deste trilho (PR9) quer através dos trilhos 
que encontrará sinalizados e que o convidamos a 
descobrir num próximo regresso (PR1 e PR6).

PR9
AGD

PERCURSOS PEDESTRES E CICLÁVEIS  DE ÁGUEDA

TRILHO DO
RIO ÁGUEDA

19,33km / 4:00h / circular Sentido aconselhado: Anti-horário

Rio Águeda

Seguir apenas pelo trilho sinalizado;    
Evitar fazer ruídos desnecessários;
Observar a fauna sem perturbar;    
Não danificar a flora;   Não fazer lume;
Não deixar lixo ou outros vestígios da sua passagem; 
Ser afável com as pessoas que encontre no local;

Normas de conduta

caminho errado virar à esquerda virar à direitacaminho certo

      Contactos úteis:

Bombeiros: 234 610 100
G.N.R: 234 622 417
Centro de Saúde: 234 610 210
Câmara Municipal de Águeda: 234 610 070
UF de Recardães e Espinhel: 234 623 697
UF de Travassô e Óis da Ribeira: 234 629 755 / 234 629 735
UF de Águeda e Borralha: 234 622 361
Posto de Turismo: 234 601 412

Promotor: Apoio:
Percurso pedestre em fase
 de registo e homologação:

Açude do rio Águeda e IVV 

Lontra no rio Águeda



Trilho do Rio Águeda
O “Trilho do Rio Águeda” é um percurso pedestre de pequena 
rota que decorre por caminhos e territórios da U.F. de Águeda e 
Borralha, U.F. de Recardães e Espinhel e U.F. de Travassô e 
Óis da Ribeira, unindo o centro da cidade de Águeda à Pateira 
de Fermentelos através do percurso ao longo das margens do 
rio Águeda.
O primeiro de vários pontos de interesse é o “Instituto da Vinha 
e do Vinho”, junto ao açude insuflável que contribui para a 
manutenção do espelho de água na cidade. Os campos 
agrícolas, várzeas do rio Águeda, acompanham praticamente 
todo o trajeto. Dependendo da época do ano, a paisagem é 
marcada pelos campos de milho, em diversos estados de 
desenvolvimento, mas é também o rio Águeda e toda a 
diversidade biológica que enriquecem este trajeto, inserido em 
Rede Natura 2000. As galerias ripícolas compostas por freixos, 
amieiros, loureiros, salgueiros, mas também algumas 
infestantes como as acácias, abrigam aves como o 
Guarda-rios, o Pato-real, diversas espécies de garças, ou 
mesmo as lontras que aqui habitam.

O trilho tem início junto ao edifício do Instituto da Vinha e do 
Vinho (IVV), seguindo para jusante junto à margem direita do 
rio até à ponte de Espinhel, onde se realiza a travessia sobre o 
rio Águeda para a margem esquerda. Continua-se o percurso 
paralelamente ao rio em direção a jusante, de seguida o 
percurso encontra o PR1, seguindo o mesmo traçado tomando 
a direção da localidade de Óis da Ribeira, seguindo até ao 
parque de Óis da Ribeira onde se vislumbra a lagoa da Pateira 
de Fermentelos. O caminho segue pela esquerda, subindo 
ligeiramente e atravessando a localidade até chegar 
novamente à igreja de Santo Adrião, num troço coincidente 
com o PR1.
O trilho segue pela estrada até à igreja de Espinhel, seguindo 
em direção a Recardães, ao fim de cerca de 200 metros vira-se 
novamente à esquerda, em direção ao rio Águeda. 
Segue-se ao longo dos campos agrícolas até quase na cidade, 
encontrar o canal secundário do rio Águeda, após este local o 
percurso ruma em direção à cidade, atravessando a Ponte, vira 
à esquerda e regressa ao local de início do percurso, junto ao 
edifício do IVV.

Ponto de partida e chegada:
Jardim do Cais das Laranjeiras  / GPS:40°34'18.73"N 8°26'54.36"W / 

 

   > ALTIMETRIA

Ciclistas no trilho
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DISTÂNCIA - 19,33Km

DURAÇÃO - 4h10m

TIPO DE PERCURSO - Circular

DESNÍVEL ACUMULADO - 152m

ALTITUDE MÁX/MIN - 28m > 5m

    > PONTOS DE INTERESSE  1 IVV (Instituto da Vinha e do Vinho)

  2 Rio Águeda
 3 Igreja de Óis da Ribeira
 4 Pateira de Fermentelos

 5 Igreja de Espinhel
  6 Posto de Turismo /

   Jardim do Cais das Laranjeiras

   > LEGENDA percurso pedestre 

estradas e caminhos principais

curso de água

ponto de interesse 

PR9
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O grau de dificuldade é representado segundo 4 itens diferentes, sendo cada um deles avaliado 
numa escala de 1 a 5 (do mais fácil ao mais difícil) 
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GRAU DE DIFICULDADE   >

Recomendado para Primavera e Verão. Registo de
cheias durante o Inverno nos caminhos utilizados.   > ÉPOCA ACONSELHADA

Pateira de Fermentelos

ALTITUDE (m)                                       DISTÂNCIA (km)    
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MAPA: Cartas série M888 Nº 185, 186, 196, 197


