
A ORIGEM
DO BEM-ESTAR

O CIRCUITO DAS TERMAS 
DE ÁGUAS-PENAMACOR
é um percurso pedestre pelos caminhos 
e paisagens rurais na envolvente do balneário 
termal e recomendado como terapia complementar 
à cura pelas águas.

Com as serras da Gardunha e da Estrela em plano 
de fundo e em pleno território do Geopark 
Naturtejo, caminhe por entre carvalhos e enormes 
blocos graníticos moldados pela erosão ao longo 
de milhões de anos, respirando o ar puro da Beira 
Interior. O traçado é circular e acessível a quase 
todos.

Este percurso faz parte de uma rede de circuitos 
pedestres implementados nas estâncias termais
da Região Centro para promoção do lazer activo 
ao ar livre e da descoberta do património natural
e cultural local.

NORMAS DE CONDUTA:

- Seguir apenas pelo caminho recomendado; 
- Evitar fazer ruídos desnecessários;
- Observar a fauna sem perturbar;

- Não danificar a flora;
- Não deixar lixo ou outros vestígios da sua passagem;

- Não recolher amostras de plantas ou rochas;
- Ser afável com as pessoas que encontre no local;
- Respeite a propriedade privada, deixe fechadas 

as cancelas que encontrar pelo caminho;
- Contacte as autoridades locais sempre que encontre 

alguma irregularidade.

CONTACTOS ÚTEIS:
 

SOS Emergência: 112  / SOS Floresta: 117
Informação anti-venenos: 808 25 01 43

GNR de Penamacor: 277 394 274
Bombeiros Voluntários de Penamacor: 277 394 122

Centro de Saúde de Penamacor: 277 390 029
Câmara Municipal de Penamacor: 277 394 106 

Posto de Informação Turística: 277 394 196
Termas de de Penamacor-Águas: 277 305 491

 

CIRCUITO PEDESTRE
DAS TERMAS DE

 ÁGUAS-PENAMACOR



Perfil de variação altimétrica:

Advertência: 
Percurso não sinalizado. 

Recomendada orientação apoiada por GPS ou smartphone.

Época aconselhada: 
O percurso pode ser efetuado em qualquer altura do ano, 
tendo os seus utilizadores que tomar algumas precauções 
por causa das elevadas temperaturas que se podem fazer 

sentir no verão e do piso escorregadio no inverno.

6.9 Km
DISTÂNCIA

2h00

DURAÇÃO 
RECOMENDADA

DESNÍVEL 
ACUMULADO ALTITUDE

155m D+ 
155m D- 520m 390m

máx. mín.

DESCRIÇÃO DO PERCURSO PEDESTRE

O circuito pedestre das Termas de Águas tem início e fim junto
ao balneário termal. Inicie o percurso pelo caminho de terra batida 
na continuação da estrada asfaltada que dá acesso ao balneário 
termal e siga sempre pelo caminho principal.

Após cerca de 1500 metros (no ponto assinalado no mapa como 
“Cruzamento (Ref 01)”, na bifurcação opte pelo caminho da 
esquerda, que o irá conduzir até quase ao topo do cabeço. Após 
passar junto ao enorme bloco granítico que está junto ao caminho, 
no cruzamento vire à esquerda infletindo a sua direcção rumo
à aldeia de Águas. Siga pelo caminho principal passando junto ao 
curioso bloco pedunculado ao seu lado direito. No cruzamento 
assinalado no mapa como “Cruzamento (Ref 02)” opte pelo caminho 
à direita e siga até à estrada asfaltada. Atravesse a estrada e siga 
pelo caminho de terra batida, virando à esquerda cerca de 100 
metros depois. Ao chegar novamente ao asfalto, siga pela estrada 
até à aldeia de Águas.

Junto ao Calvário, saia da estrada principal e siga pelo estreito 
caminho empedrado entre muros até chegar à moderna Igreja 
Matriz. Continue pela rua principal da aldeia e no cruzamento siga 
as indicações de acesso às termas virando à sua esquerda. Siga 
sempre pela estrada asfaltada até chegar novamente ao balneário 
termal, onde terminará o circuito pedestre.

Início do percurso: 
BALNEÁRIO DAS TERMAS DE ÁGUAS-PENAMACOR

Tipo de percurso: 
PERCURSO CIRCULAR

Sentido recomendado: 
CONTRÁRIO AO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO

ESCALA:  

Média - 2
Reduzida - 1

Elevada - 3
Muito elevada - 41 2
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ESCALA:

CircuitoTRAÇADOS PEDESTRES: INÍCIO / FIM DO PERCURSO

500 500 1000 m0

PONTOS DE INTERESSE E DE APOIO:

Termas - Balneário das Termas de Águas-Penamacor

Referência - Cruzamento (Ref. 01) 

Património Geológico - Bloco Granítico 

Património Geológico - Bloco Pedunculado 
- Bloco granítico pedunculado com pseudoestratificação.

Referência - Cruzamento (Ref. 02) 

Área de Lazer - Parque de Merendas - Área de lazer 
equipada com mesas e bancos.

Património Religioso - Calvário

Património Religioso - Igreja Matriz - Igreja datada de 1957
projectada pelo Arq. Nuno Teotónio Pereira e financiada pela
família Megre. É considerada um dos edifícios religiosos mais
importantes da história da arquitetura portuguesa do séc. XX.

Património Religioso - Igreja de S. Marcos 
- Igreja maneirista e barroca. De construção oitocentista, 
atualmente funciona apenas como capela mortuária.

Património Histórico - Casa Megre - Casa de família Megre,
importante família de Águas e mecenas da Igreja Matriz 
de Águas.

Aldeia - Águas
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ACEDA AQUI 
A MAIS INFORMAÇÃO 

E AOS TRACKS GPS
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