PERCURSOS
PEDESTRES

Se quer desfrutar da beleza que a natureza lhe
oferece, surpreender-se com a sua diversidade e
riqueza em fauna e flora ou aventurar-se pelos trilhos
ao longo das margens de um rio, o rio Uíma, a União de
Freguesias de Caldas de S. Jorge e Pigeiros é o local a
visitar.
O rio Uíma é um afluente da margem sul do rio Douro,
que corre predominantemente de sul para norte,
banhando também Caldas de S. Jorge e Pigeiros. O
leito e as margens do rio são o depositário de um rico
património natural. Na contemplação da diversidade
dos habitats naturais, numa envolvente de grande
valor paisagístico e ambiental, o visitante é convidado
a um contacto estreito com a natureza, para dela beber
a paz e o bem-estar
Ao longo das suas margens, encontrará terrenos
inundáveis, manchas de vegetação paludícola, zonas
de bosque de folhosas, muros de pedra solta,
mosaicos agrícolas e sebes naturais, bem como
estruturas humanas de grande interesse, como os
moinhos de água, os açudes e os parques de lazer,:
Parque da Várzea, Parque do Uíma, Parque da Ilha e
Parque das Termas. Em cada recanto, encontrará o
refúgio ideal para recuperar o equilíbrio físico e
emocional.
Poderá, igualmente, praticar desporto, percorrer os
trilhos demarcados e, no final, visitar as seculares
Termas de S. Jorge. Estas, já com uma longa tradição
termal, são reconhecidas pelas qualidades
terapêuticas das suas águas, captadas numa única
nascente, a 90 metros de profundidade, com uma
temperatura natural de 23°C. É o local ideal para
terminar um dia de contemplação ou de aventura!
As acolhedoras freguesias de Caldas de S. Jorge e
Pigeiros, oferecem vários outros pontos de interesse
histórico e gastronómico que, aliados à envolvente
natural e à simpatia das suas gentes, fazem destes
locais destinos privilegiados para uns dias de
descanso.

PERCURSO DO
RIO UÍMA
PERCURSO DO
CALVÁRIO

AGORA SÓ FALTA IR
À DESCOBERTA...

Contactos
Úteis

PERCURSO
DA ILHA

256 823 122 Bombeiros
227 650 474 GNR
256 911 858 Junta de Freguesia

UNIÃO
DAS
FREGUESIAS

www.jf-caldaspigeiros.pt

Caldas de S. Jorge Pigeiros

Percurso da Ilha

Percurso do Calvário

Percurso do Rio Uíma

extensão 1 km
duração 00h15
ponto de partida e chegada quiosque
tipo de percurso circular
tipo de terreno terra batida
grau de dificuldade baixo

extensão 5 km
duração 01h00
ponto de partida e chegada quiosque
tipo de percurso circular
tipo de terreno terra batida e alcatrão
grau de dificuldade médio

extensão 7 km
duração 01h30
ponto de partida e chegada quiosque
tipo de percurso circular
tipo de terreno terra batida e alcatrão
grau de dificuldade alto
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