
 

MANGUALDE EM MOVIMENTO: MAIS DE 30 PESSOAS 
PARTICIPARAM NA “ROTA DAS ÁGUAS MILENARES” 

Rotas pedestres regressam no mês de maio e já têm inscrições abertas 
 

  
O Município de Mangualde promoveu, no passado domingo, dia 10 de abril, a Rota das Águas Milenares. O percurso 
pedestre, que teve início nas Termas de Alcafache, contou com mais de 30 participantes, que foram acompanhados 
pelo Presidente da Junta de Freguesia de Alcafache, Nelson Almeida, e por elementos do corpo técnico da secção de 
Desporto do Município. 
 
O percurso circular de 6 km teve início na Capela de Nossa Senhora de Fátima, nas Termas de Alcafache, pelas 9h30. Os 
participantes percorreram Casal Sandinho, Aldeia de Carvalho e Casal Mendo e as suas vastas áreas florestais, observaram 
antigos pedaços do troço de calçada romana, diferentes capelas, como a de Senhora de Fátima, de São Frutuoso, de Nossa 
Senhora da Piedade e de Santa Cruz, e ainda as picotas e os poços em alvenaria. A iniciativa terminou junto ao rio Dão, 
por volta das 12h, onde se destacou a bela paisagem natural.  
 

A Rota das Águas Milenares integra mais uma edição dos Percursos Pedestres ‘Mangualde em Movimento’, que tem como 
intuito incentivar o desporto e dar a conhecer Mangualde, e que arrancou no dia 3 de abril com o “Trilho de Ricardina” 
na freguesia de Espinho. 
 
 
No próximo mês de maio as caminhadas regressam. No dia 22 de maio, tem lugar a “Rota da Senhora dos Verdes” em 
Abrunhosa-A-Velha, e no dia 29 de maio, os “Caminhos do Bom Sucesso” em São João da Fresta.  O ponto de encontro 
é sempre o Largo do Rossio, em Mangualde, pelas 9h00.  
Estas atividades são gratuitas, mas com inscrição obrigatória na secretaria das Piscinas Municipais, através do email 
desporto@cmmangualde.pt ou ainda através do telefone 232 619 820. 
 
 
 
Mangualde, 11 de abril de 2022. 
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