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Terras de Bouro é detentor de uma série de potenciali-
dades turísticas que se fazem sentir nos mais diversos 
domínios. É um concelho verde por excelência, convi-
dativo por natureza. Percorrido pelas bacias do Cávado 
e Homem e com o Parque Nacional da Peneda-Gerês 
(Reserva Mundial da Biosfera) a servir de cenário de 
fundo, nesta terra, desfrutar do meio ambiente é um 
modo de vida, ganhando especial relevância uma alar-
gada oferta de condições para a prática de desportos 
náuticos e de montanha.

Conhecer este concelho implica percorrer os trilhos 
pedestres de pastores e agricultores, apreciar a rura-
lidade das aldeias e o artesanato local, reviver o pas-
sado histórico e etnográfico no Núcleo Museológico 
do Campo do Gerês, pernoitar nas casas de turismo 
rural ou nos hotéis e alojamento local, saborear a 
gastronomia, sentir o encanto do Parque Nacional 
da Peneda-Gerês e das albufeiras da Caniçada e de 
Vilarinho da Furna, recuperar forças nas Termas do 
Gerês e nas Termas da Moimenta e viver a fé na Basí-
lica de S. Bento da Porta Aberta. Da sua história des-
taca-se a presença romana, testemunhada na «Estra-
da da Geira» (via Romana XVIII) e nos seus marcos 
miliários, reconhecidos como Património Nacional.

Terras de Bouro is a rich tapestry of tourism po-
tential with some of the most diverse and beau-
tiful sights in the whole of Portugal. It’s a green 
and pleasant land steeped in nature. The beauti-
ful valleys of the Cávado and Homem rivers cou-
rse through the Peneda-Geres National Park, a 
stunning backdrop for a way of life where the envi-
ronment always comes first; the perfect place for 
enjoying watersports, hiking and climbing.

You can enjoy the beauty of Terras de Bouro by ex-
ploring its footpaths and appreciating the unhur-
ried and rural way of life of its villages and hamle-
ts. Admire the local handicrafts and enjoy the 
history and culture of Terras de Bouro’s past at the 
Campo do Gerês ethnographic museum. Spend 
the night in one of our beautiful rural cottages, 
country house hotels and guesthouses. Savour the 
delicious food and wine of our region while you ex-
plore the rugged charm of the Peneda-Gerês Na-
tional Park and the lakes of Caniçada and Vilarinho 
da Furna. Relax and unwind in the Spas of Gerês 
and Moimenta. Renew your spirit at the Basilica of 
Sao Bento da Porta Aberta. Marvel at the history 
of Terras de Bouro’s Geira, an ancient Roman road 
recognized as Portugal’s National Patrimony.

Trilhos Pedestres
Walking Trail`s



Trilho Cidade da Calcedónia
Cidade da Calcedónia Trail

Este percurso, de âmbito Histórico e Paisagístico, desen-
volve-se no território da freguesia de Covide e apresenta 
um repertório histórico-cultural distinto, pelas suas tradi-
ções comunitárias e vestígios arqueológicos.
O Trilho Cidade da Calcedónia permite uma visita ao local 
onde existiu um povoado fortificado da Idade do Ferro e 
depois ocupado pelos romanos, designado de Calcedó-
nia, que se encontra atualmente diluído numa paisagem 
intensamente granítica. Acredita-se que este povoado 
teve uma excecional importância, pois além das suas 
grandes dimensões, foi construído num local de difícil 
acesso, envolto em túneis labirínticos, na tentativa de 
confundir o inimigo. Atualmente, calcorreando a zona 
da Calcedónia ainda é possível encontrar vestígios de 
muros ou de algum fragmento cerâmico.
De notar que este trilho não inclui a passagem pela Fen-
da da Calcedónia (local de escalada manual entre duas 
lajes de consideráveis dimensões).

The Historical and Landscape Trail starts out in the 
parish of Covide and includes plenty of historical and 
cultural references covering a range of community tra-
ditions and some fascinating archaeological remains.
The Cidade da Calcedónia Trail takes in the site of an 
Iron Age fort that was later occupied by the Romans and 
called Calcedónia. This settlement was very important 
judging by its size and how it was sited in a location 
that was hard to reach. The settlement was riddled with 
a labyrinth of tunnels that were built to confuse ene-
mies. Even today, you can still come across traces of 
walls or find ancient ceramic fragments when walking 
around Calcedónia.
Please note that this trail does not pass through the “Fen-
da da Calcedónia” (a fissure created between two large 
slabs of rock that is popular with professional climbers).

PR1
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Pontos de Interesse

A - Cruzeiro do Rei /  King's Cross

B - Pegadas Sta Eufêmea  / Sta Eufêmea Footprints

C - Centro Artesanato Pedras Brancas /
       Pedras Brancas Center Craft

D - Tonel  / Tonel Mountain

1 - Milha XXVI  / Mile XXVI

2 - Calcedónia (Cabeço) /
      Calcedónia Mountain (Head)

Dados Técnicos

Distância / distance 7 Km

Duração / duration 4h00

Dificuldade / difficulty Elevado

Desnível positivo / positive gap 514m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt
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Trilho do Castelo
Castelo Trail

O Trilho do Castelo – o Castelo de Bouro ou de Covide – es-
tende-se pelas chãs e cumeadas da memorável e histórica 
serra de Santa Isabel. O seu percurso percorre veredas singu-
lares, ladeadas pelos maciços montanhosos da Amarela e do 
Gerês e apresenta as várias modalidades de organização de 
paisagem natural e construída, oriundas da época medieval.
No alto do Monte Castelo, a 890 metros de altitude, o Cas-
telo de Bouro ou de Covide era uma construção de madeira 
de uso militar, relacionada com um sistema de defesa da 
fronteira com a Galiza. A sua edificação datou do século XII 
e, hoje em dia, resta apenas um imponente amontoado de 
grandes blocos graníticos no topo do monte que em muito 
ainda nos faz sentir sentinelas de um castelo que domina 
uma extensa e admirável paisagem sobre o vale do rio Ho-
mem e do rio Cávado.
O trilho do Castelo abrange o território das freguesias de Vilar, 
Monte (Santa Isabel), Chamoim e Covide, e apresenta dois 
pontos de início: 1. Cruzeiro do Monte (Stª Isabel); 2. Lugar 
do Calvário, em Covide.

 The Castelo Trail – the Castle of Bouro or Covide – extends 
across the plains and peaks of the Santa Isabel mountains. 
It’s a trail of unique footpaths overshadowed by the peaks 
of the Amarela and Gerês Mountains on either side. It’s an 
excellent example of a natural landscape and built environ-
ment that harks back to Medieval times.
The Castle of Bouro or Covide sits at the summit of Monte 
Castelo at 890 m. The castle was originally a military for-
tification constructed from wood and was originally built to 
defend Portugal’s border with Spain. The castle dates back 
to the 12th century and all that remains today are some large 
and imposing blocks of granite at the top of Monte Caste-
lo. It’s possible to imagine how the soldiers on duty might 
have felt as they looked out over the breathtaking views of 
the Homem and Cávado river valleys.
The Castle Trail crosses through the parishes of Vilar and 
Monte (Santa Isabel), Chamoim and Covide, and it has two 
starting points. The first begins at the Cross of Monte, St Isa-
bel, while the second begins at the Lugar do Calvário, Covide.
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Pontos de Interesse

1 - Cruzeiro / Religious Cross

2 - Centro Interpretativo do Monte  / Monte (Sta. Isabel)        
      Interpretive Center

3 - Pegadas de Sta Eufêmea / Footsteps of Sta Eufêmea

4 - Cruzeiro do Rei  / King′s Cross

5 - Monte Castelo / Castelo de Bouro
      Castle Mountain / Bouro Castle

6 - Piorneiro / Piorneiro

7 - Chã da Nave / Chã da Nave plain

8 - Casa dos Bernardos / Bernardos House

9 - Igreja de Monte (Sta Isabel) / Monte (Sta Isabel) Church

Dados Técnicos

Distância / distance 14 Km

Duração / duration 6h00

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 715m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt
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Trilho dos Currais
Currais Trail

PR3

O Trilho dos Currais percorre três currais: o Curral da Espi-
nheira, o Curral da Carvalha das Éguas e o Curral da Lom-
ba do Vidoeiro, numa área de singular beleza natural da 
Serra do Gerês.
Inserido no âmbito Cultural e Paisagístico, o Trilho dos Currais 
proporciona um contacto direto com o espírito e tradições 
comunitárias locais, a partir da organização silvo-pastoril 
na forma de vezeira. Esta prática comunitária, peculiar da 
Serra do Gerês, decorre de maio a setembro, sendo o gado 
bovino da comunidade encaminhado pelos caminhos car-
reteiros até à serra alta, onde se situam os currais. Os ve-
zeiros – proprietários do gado – acompanham durante dias 
ou semanas o gado consoante o número de cabeças que 
possuem, transportando os utensílios para a alimentação 
e estadia nas cabanas dos currais. 
A manutenção destas estruturas comunitárias é assegu-
rada anualmente. Todos os anos, previamente à subida do 
gado para a serra, no dia dos cubais, os proprietários limpam 
os caminhos carreteiros, arranjam as cabanas e as fontes.

The Currais Trail encompasses areas where animals are tra-
ditionally grazed during the summer months. Espinheira’s 
Corral, Carvalha das Éguas’s Corral and Lomba do Vido- 
eiro’s Corral are all set within the natural beauty of the Gerês 
Mountains. The Corral Trail takes in the local community’s 
agricultural traditions including the system of seasonal graz-
ing known as “vezeiras”. Every year, from May to September, 
the local community takes cattle up into the mountain pas-
tures. The cattle herders, or “vezeiros” as they are called, 
stay with their cattle during the long summer months and 
take enough food to sustain them during their stay at the 
small cottages built alongside the corrals.
This ancient tradition of vertical transhumance carries on 
to this day. Each year, just before Cubais – the day when 
the cattle are driven into the mountains – the herders clear 
the mountain trails of vegetation, make repairs to the cot-
tages, and check the courses of the freshwater springs.
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Pontos de Interesse

A - Termas do Gerês /  Gerês Spa

B - Posto de Turismo  / Tourism office

1 - Curral do Gaio / Gaio Corral

2 - Miradouro da Pedra Bela / Pedra Bela Viewpoint

3 - Curral de Espinheira / Espinheira Corral

4 - Curral da Carvalha das Éguas / Carvalha das Éguas Corral

5 - Curral da Lomba do Vidoeiro / Lomba do Vidoeiro Corral

6 - Bosque de Medronheiros / Arbutus Forest

7 - Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro / Vidoeiro     
      Environmental Education Center PNPG

Dados Técnicos

Distância / distance 10 Km

Duração / duration 4h00

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 716m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt
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Trilho dos Moinhos e Regadios Tradicionais
Moinhos e Regadios Tradicionais Trail

PR4

Este trilho que percorre o território da união de fregue-
sias de Chamoim e Vilar, traduz-se num percurso rural 
que confere um reconhecimento da utilidade e valor das 
antigas redes viárias caídas em desuso, tais como os ca-
minhos de pé posto e os caminhos agrícolas lajeados. 
As linhas de água, as levadas, os poços, os regadios e os 
moinhos-de-água, no seu conjunto, constituem autênti-
cas relíquias da arquitetura popular de tempos remotos. 
O Trilho dos Moinhos e Regadios Tradicionais inclui um 
pequeno troço da Via Militar Romana XVIII do Itinerário 
Antonino, mais conhecida por Geira, entre as milhas XXI e 
XXII. Em alguns pontos, ainda é possível observar restos 
da calçada e muros em alvenaria granítica.

The Moinhos e Regadios Tradicionais Trail runs through 
the parishes of Chamoim and Vilar, following ancient 
routes that have fallen into disuse as they were dis-
placed by modern footways and the paved agricultural 
paths. The watercourses, wells, and watermills that dot 
the trail are authentic examples of a local style of rural 
architecture that goes back to ancient times.
The trail also includes a small section of the XVIII mil-
itary highway or Roman road that was built during the 
reign of Emperor Antoninus Pius (AD 138 to 161). The 
road is better known by locals as the Geira. On the path 
between the milestones marked XXI and XXII, you can 
still see remains of a sidewalk enclosed by a rough 
stone wall built from granite.
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Pontos de Interesse

A - Igreja de Chamoim (S. Tiago) /  Chamoim Church (S. Tiago)

1 - Fábrica Água do Fastio / Água do Fastio Factory

2 - Milha XXII / Mile XXII

3 - Milha XXI / Mile XXII

4 - Moinhos de água / Water mills

Dados Técnicos

Distância / distance 8 Km

Duração / duration 4h00

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 611m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt

565m

175m

1

2 3
4



Trilho da Águia do Sarilhão
Águia do Sarilhão Trail

O Trilho da Águia do Sarilhão, localizado na freguesia de 
Campo do Gerês, possui um património de fortes tradições 
culturais e etnográficas. Este trilho pedestre estende-se por 
terrenos aplanados de um vale alargado, por onde passa 
o Ribeiro de Rodas, entre o Núcleo Museológico e a mar-
gem esquerda da albufeira de Vilarinho da Furna. Percorre 
os aglomerados rurais deste antigo povoado e descortina, 
por entre os arruados estreitos, os espigueiros e habitações 
com as suas cruzes cimeiras e varandas com madeiramen-
tos abertas ao logradouro. Do legado patrimonial realça-se, 
com distinção, a estrada romana Via Nova XVIII (Geira), com 
passagem pelas milhas XXVII, XXVIII e XXIX. Nas proximida-
des da milha XXIX avultam vestígios indeléveis da trincheira 
do Campo do Gerês e Casa das Peças que serviu de defesa 
da raia portuguesa nas invasões hostis. Inserido numa im-
portante área do Parque Nacional da Peneda Gerês, este tri-
lho aproxima-se de outros locais de interesse, como a fraga 
do Sarilhão, a Mata da Albergaria (Reserva da Biosfera) e a 
extinta aldeia comunitária submersa de Vilarinho da Furna.

The Águia do Sarilhão Trail in the parish of Campo do Gerês 
is the perfect way to experience the cultural and ethno-
graphical heritage of this part of Portugal. The trail extends 
along the valley of a small river called “Ribeiro de Rodas”. 
The path runs from the Museum Center to the left bank of 
Vilarinho da Furna reservoir. It crosses the ancient village of 
Campo do Gerês and provides glimpses of narrow streets, 
granaries, and old houses with their crested crosses and 
traditional wooden balconies looking out over the “logra-
douro” – the open ground in front of the houses. 
We suggest exploring the ancient Roman road known as 
the “Via Nova XVIII” or Geira, which passes through the 
XXVII, XXVIII and XXIX milestones of the route. At Campo 
do Gerês, near the XXIX-milestone, you can still see the re-
mains of a trench that was dug by Portuguese soldiers to 
defend against hostile invaders. Set in an important area 
of the National Park, this trail is also close to the cliff of the 
Fraga do Sarilhão, the Mata da Albergaria Forest and the 
extinct and submerged village of Vilarinho da Furna where 
once a unique communitarian way of life existed.

PR5
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Pontos de Interesse

A - Igreja do Campo do Gerês / Campo do Gerês Church 

B - Capela  / Chapel

C - Fraga do Sarilhão / Sarilhão Cliff

D - Barragem de Vilarinho da Furna / Vilarinho da Furna Dam

E - Aldeia submersa de Vilarinho da Furna / Submerged  
      village of Vilarinho da Furna

1 - Núcleo Museológico / Museum Center

2 - Cruzeiro do Campo do Gerês / Campo do Gerês Cross

3 - Exemplares de medronhos e pilriteiros / Examples of 
       hawthorn and arbutus

4 - Milha XXIX / Mile XXIX

5 - Trincheira e Casa das Peças / Trench and House of Pieces

6 - Ponte de Eixões / Eixões Bridge

Dados Técnicos

Distância / distance 9 Km

Duração / duration 3h00

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 372m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt
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Trilho dos Miradouros
Miradouros Trail

O Trilho dos Miradouros, situado num local privilegiado 
do Parque Nacional Peneda-Gerês, traduz-se num percur-
so que visita múltiplas paisagens ímpares da Serra do 
Gerês e oferece uma vista privilegiada sobre todo o vale 
do rio Gerês, com destaque para a Vila Termal do Gerês 
e a para albufeira da Caniçada. 
Os Miradouros, construídos sob a alçada dos Serviços 
Florestais, aproveitaram muitos dos cabeços naturais de 
granito, que enredam de histórias e passaram a fazer par-
te integrante da fruição das paisagens. Neste percurso 
destacam-se o Miradouro da Junceda a 915m, no ponto 
mais elevado do trilho, da Boneca a meia encosta, e da 
Fraga Negra e o do Penedo da Freira já no limite urbano 
da vila. Destes locais vislumbra-se assim um horizonte 
paisagístico de inigualável beleza natural, servindo de 
pontos de reflexão onde imperam a paz e a tranquilidade.

The Miradouros Trail is located in the heart of the Pe-
neda-Gerês National Park and takes in the many unique 
landscapes of the Gerês Mountain and offers a spectac-
ular view over the entire valley of the River Gerês, with 
emphasis on the Vila Termal do Gerês and Lake Caniçada.
The Forestry Service has used granite boulders to con-
struct the belvederes or viewpoints, which have become 
an integral part of the local people’s enjoyment of the 
unique landscape. Perhaps the most breathtaking sec-
tion of the trail is the Junceda Viewpoint which, at 915 m, 
is the highest point along the route. The Boneca (or Doll) 
Viewpoint marks the halfway point, and the Fraga Negra 
(“Black Cliff”) and Penedo da Freira (“Nun’s Rock”) are 
situated at the edge of the village. From here there’s a 
view of unparalleled beauty that makes it an ideal place 
to stop for reflection and tranquillity.
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Pontos de Interesse

A - Termas do Gerês / Gerês Spa

B - Posto de Turismo / Tourism office

C - Parque Tude de Sousa / Tude de Sousa Park

D - Centro Educ. Ambiental Vidoeiro / Vidoeiro Environment     
      Education Center PNPG

1 - Miradouro da Junceda / Junceda Viewpoint

2 - Miradouro da Boneca / Boneca Viewpoint

3 - Miradouro da Fraga Negra / Fraga Negra Viewpoint

4 - Miradouro Penedo da Freira / Penedo da Freira Viewpoint

Dados Técnicos

Distância / distance 12 Km

Duração / duration 5h00

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 796m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt
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Trilho de São Bento
São Bento Trail

O Trilho de São Bento estende-se ao longo da encos-
ta sudoeste da freguesia de Rio Caldo e caracteriza-se 
pela existência de locais de interesse histórico-cultural 
e de cariz religioso, num percurso sempre em torno da 
Basílica de São Bento da Porta Aberta, que se apresenta 
como segundo local de romagem a nível nacional, e tem 
as suas principais romarias a 21 de março, 11 de julho e, 
principalmente a 12 e 13 de agosto. 
Além do caráter religioso, este trilho tem como outros 
atrativos, o antigo forno de fabrico de carvão, denomina-
do de Furna, e o Fojo do Lobo, que demonstram e confir-
mam a relação de coexistência vivencial, com benefícios 
e malefícios, entre o homem e determinados animais, 
inclusive o urso e o lobo.

The São Bento Trail extends along the southwest edge 
of the parish of Rio Caldo and is packed with historical, 
cultural and religious interest, based around the Sanc-
tuary of São Bento da Porta Aberta, the second most 
popular place of pilgrimage in Portugal. Major pilgrim-
ages to the Sanctuary occur on March 21, July 11 and 
particularly on August 12 and 13.
In addition to its religious nature, this trail has plenty of 
other attractions, including the old coal-fired furnace 
of Furna and the Fojo do Lobo – a unique site that was 
used by shepherds to capture wolves. These structures 
show how the coexistence between humans and wild 
animals, especially bears and the wolves, hasn’t always 
been peaceful or easy.
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Pontos de Interesse

A - Basilica S. Bento da Porta Aberta / Basilica 
      of S. Bento da Porta Aberta

1 - Miradouro / Viewpoint

2 - Fojo do Lobo de Rio Caldo / Wolf captured spots

3 - Ponte Românica de Rio Caldo / Romanesque Bridge 
       of Rio Caldo

4 - Furna de Carvão / Coal-Fire Furmace

5 - Ponte da "Cachoeira" / "Cachoeira Bridge"

Dados Técnicos

Distância / distance 14 Km

Duração / duration 6h00

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 945m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt
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Trilho do Couto do Souto
Couto do Souto Trail

O Trilho do Couto de Souto desenvolve-se em áreas si-
tuadas na encosta sudoeste do vale do Rio Homem, em 
que atravessa povoações rurais pertencentes às fregue-
sias de Souto e da Ribeira.
Este traçado circular, com início e fim na freguesia de 
Souto, região que outrora foi conhecida por Couto e Vila 
de Souto, visita vestígios edificados pertencentes ao Cou-
to atribuído por D. Afonso III, no ano de 1254, tendo-se 
extinguido no ano de 1836.
Do valioso património cultural enredado neste trilho, faz- 
-se referência à aldeia de Sta. Cruz, sendo o local que 
principia, com a milha XIV, os 30 km da estrada romana 
Via Nova XVIII (Geira) que se alonga pela extensa área 
do concelho de Terras de Bouro.

The Couto do Souto Trail can be found on the south-east-
ern slopes of the Homem River valley and passes through 
rural villages in the parishes of Souto and Ribeira. This 
circular trail begins and ends in Souto, an area formerly 
known as Couto, the Portuguese word for shelter. Along 
the trail there are old houses belonging to the ruler of 
the Couto who was appointed by King Dom Afonso the 
III in 1254. The place where lawbreakers were hanged 
and the fountain where the nobleman would wash his 
hands afterwards can still be seen. Couto became the 
village of Souto in 1836.
There’s plenty of heritage to see on this fairly easy 
walk, especially the village of Santa Cruz which marks 
the beginning of the 30 km long Roman road called the 
Via Nova XVIII or Geira, which makes its way through 
much of the county of Terras de Bouro.
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m

N 205-3

Vila de Terras
de Bouro

Braga Geira

Pontos de Interesse

1 - Capela de S. Roque /  S. Roque Chapel

2 - Capela Sr. dos Passos/ Sr. dos Passos Chapel

3 - Igreja Matriz de S. Salvador / Church of Souto  
      S. Salvador

4 - Capela de Santa Cruz  / Sta Cruz Chapel

5 - Milha XIV / Mile XIV

6 - Capela da Senhora do Socorro / Our Lady of Socorro  
      Chapel

7 - Igreja S. Mateus da Ribeira / S. Mateus da Ribeira  
      Church

8 - Ponte Soidoura / Soidoura Bridge

Dados Técnicos

Distância / distance 9 Km

Duração / duration 4h00

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 506m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt
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Trilho da Geira
Geira Trail

O Trilho da Geira alonga-se por caminhos agrícolas da 
União de freguesias de Chorense e Stª. Isabel do Mon-
te e da freguesia da Balança, que encerram em si vestí-
gios históricos de elevado interesse turístico e cultural. 
Esse interesse advém, sobretudo, da existência de mar-
cas da atividade romana, a Geira e as Milhas XV, no sítio 
de Cantos ou Bico da Geira, XVI no lugar do Penedo dos 
Teixugos, XVII junto à ribeira de Cabaninhas, XVIII Muta-
tio Saliniana, na Chãos de Vilar. O conjunto de miliários 
reunidos nas referidas milhas patenteiam epigrafia a ho-
menagear imperadores da época.
O interesse da mesma região pode, obviamente, esten-
der-se ao ambiente arquitetónico das aldeias típicas em 
granito, onde subsiste um ambiente rural bastante aco-
lhedor e ao ambiente físico e natural que é facilmente 
percetível em muitos dos locais do trilho.

The Geira Trail follows the footpaths and bridleways of 
the twin parishes of Chorense and Monte (Stª Isabel) 
plus the parish of Balança. There’s plenty of history and 
cultural interest on this walk. Much of the history comes 
from the traces of activity during the Roman occupation. 
While walking the Geira, it’s still possible to view many 
of the remains from the time of the Roman occupation, 
such as the Mutatio Saliniana and the religious rocks 
of Penedo dos Teixugos and Bico da Geira. The mile-
stones marking the various stages are excellent places 
to see the graffiti and carvings on the milestone posts 
that honor various Roman emperors.
The local rustic architecture of the charming villages 
dotted along the trail, consisting of beautiful granite 
houses and cottages, is where hikers can still expect 
to find a warm welcome as they pass though this beau-
tiful and tranquil land.
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M 535

Vila de Terras
de Bouro

Sta Isabel
do Monte

Sta Cruz

Geira

Pontos de Interesse

1 - Capela de S. Sebastião da Geira / S. Sebastião da 
      Geira Chapel 

2 - Milha XVII / Mile XVII

3 - Milha XVIII / Mile XVIII

4 - Capela de Nª Sra da Nazaré / Chapel of Our Lady 
      of Nazaré

5 - Milha XV / Mile XV

6 - Milha XVI / Mile XVI

Dados Técnicos

Distância / distance 10 Km

Duração / duration 4h00

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 484m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt
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Trilho da Preguiça
Preguiça Trail

O trilho da Preguiça localizado ao longo da encosta do Arna-
do, sobre a vertente esquerda do vale de falha do rio Gerês, 
pode ser realizado de três formas: o trilho I representa o per-
curso mais longo, com uma distância próxima dos 6 km. O 
percurso II é o intermédio com encurtamento do percurso 
nas proximidades do Ponto 3 - Ribeira da Laja, com uma vira-
gem à esquerda. Por fim, o percurso III caracteriza-se por ser 
o mais curto, percorrendo a margem do rio Gerês.
O trilho da Preguiça pretende não só um contacto direto com 
a natureza, mas também, despertar o sentimento de pertença 
à comunidade envolvente e estimular a vontade pelo saber. 
É nesta grande diversidade de coberto vegetal que reside o 
principal interesse desta região. Por um lado, preserva for-
mações vegetais com uma diversidade de espécies e uma 
estrutura relativamente próximas da vegetação primitiva que 
cobria toda a região – o carvalhal. Por outro, apresenta outras 
formações vegetais que evidenciam o impacte de atividades 
humanas, nomeadamente a agricultura, a pastorícia, a pro-
dução florestal, o fogo e a introdução de espécies exóticas.

The Preguiça trail located along the Arnado slope, on 
the left side of the Gerês river fault valley, can be done 
in three ways: route I represents the longest route, with 
a distance close to 6 km. Route II is the intermediate 
one with shortening from Point 3 - Ribeira da Laja, turn-
ing left. Finally, route III is characterized by being the 
shortest, covering the bank of the Gerês river.
The Preguiça trail aims to provide not only the direct 
contact with nature, but also to awaken the feeling of 
belonging to the surrounding community and stimulate 
the desire for knowledge. It is in this great diversity of 
vegetation cover that the main interest of this region 
resides. On the one hand, it preserves plant formations 
with a diversity of species and a structure relatively 
close to the primitive vegetation that covered the entire 
region - the oak forest. On the other hand, it presents 
other vegetal formations that show the impact of hu-
man activities, namely agriculture, pastoralism, forest 
production, fire and the introduction of exotic species.

PR10



12

3

6

7

9

Pontos de Interesse

1 - Casa da Preguiça / Preguiça forest guard house

2 - Miradouro da Preguiça / Preguiça Viewpoint

3 - Ribeira da Laja / Laje River

4 - Ribeira da Cantina / Cantina River

5 - Curral da Mijaceira / Mijaceira Corral

6 - Rio Gerês / Gerês River

7 - Cascata de Leonte / Leonte waterfall

8 - Curral da Laja / Laja Corral

9 - Cascata da Laja / Laja waterfall

Dados Técnicos

Distância / distance 6 Km

Duração / duration 3h00

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 403m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt
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Trilho das Silhas dos Ursos
Silhas dos Ursos Trail

Este percurso pedestre desenvolve-se sobre uma das verten-
tes do vale da falha do Rio Gerês. Tem por tema a apicultura 
e a arqueologia rural. O espaço territorial que o trilho percorre 
é constituído por encostas ingremes e cobertas de matos, 
linhas de água, pequenos bosques de carvalhos, vidoeiros 
e azevinhos e prados de altitude gerados por depósitos gla-
ciares, fluviais e de vertente. Neste território é frequente a 
observação de animais silvestres, em especial aves, sendo 
a águia-de-asa-redonda a mais comum. Destacam-se ao lon-
go do percurso dois locais com Silhas. A primeira trata-se de 
um pequeno muro de pedras, construído no topo de um pe-
nedo, cujo interior mantinha os cortiços das abelhas fora do 
alcance dos ursos (séc. XV/XVI). Enquanto a segunda Silha 
apresenta-se na forma de um muro circular (séc. XVI/XVII).
No interior das Silhas, dispostos em pequenos socalcos, eram 
colocados os cortiços das abelhas, de forma circular, feitos 
em cortiça e cobertos por um pequeno telhado de colmo. A 
localização e orientação das Silhas é sempre em encostas 
abrigadas dos ventos e ensolaradas. 

This trail runs over one side of the valley of the fault of 
the Gerês River. The theme is beekeeping and rural ar-
cheology. The territorial space that the trail traverses 
is made up of steep slopes covered with scrub, water 
lines, small woods of oaks, birches and holly and high 
meadows generated by glacial, river and slope depos-
its. In this territory, the observation of wild animals, es-
pecially birds, is frequent, with the round-winged eagle  
being the most common. Along the route, two places 
with “Silhas” stand out. The first is a small stone wall, 
built on top of a boulder, the interior of which kept bee 
hives out of the reach of bears (15th/16th centuries). 
While the second “Silha” is in the form of a circular wall 
(16th/17th century).
Inside the Silhas, the bee hives were arranged in small 
terraces in a circular shape, made of cork and covered 
by a small thatched roof. The location and orientation 
of Silhas is always on slopes sheltered from the winds 
and sunny.
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Pontos de Interesse

1 - Casa Florestal da Junceda / Junceda forest guard house

2 - Silha dos Ursos I / Silha I

3 - Silha dos Ursos II / Silha II

4 - Prado de Gamil / Gamil Meadow

5 - Prado da Tojeira / Tojeira Meadow

Dados Técnicos

Distância / distance 5 Km

Duração / duration 3h00

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 259m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt
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Trilho dos Moinhos de Sta Isabel do Monte
Moinhos de Santa Isabel do Monte Trail

O Trilho dos Moinhos de Stª Isabel do Monte percorre as 
aldeias de Campos Abades, Rebordochão, Seara, Vento-
zelo e Alecrimes, permitindo contemplar 28 moinhos de 
rodízio que se encontram dispersos pelas chãs e pelos 
ribeiros da Ponte e de Rebordochão. Cada lugar revela 
um património rural típico das aldeias de montanha, pre-
servado num ambiente acolhedor de onde sobressai uma 
harmonia natural e perfeita que distingue esta paisagem 
das demais existentes na região.
O objetivo deste trilho é percorrer as estruturas que são 
parte integrante do ciclo do pão: os moinhos-de-água, os 
espigueiros, as sequeiras e eiras, os socalcos de milho e 
centeio e o sistema de rega tradicional.
Acresce, ainda, as manchas de carvalhos, os ribeiros e 
as levadas, cravadas numa paisagem serrana e cam-
pestre que atribui ao trilho um valor rural de excelência.

The Moinhos de Santa Isabel do Monte Trail passes 
through the villages of Campos Abades, Seara, Vento-
zelo, and Alecrimes. There are no fewer than 28 water-
mills to visit along the banks of the streams of Ponte 
and Rebordochão. Each village is an example of typical 
mountain settlements with a welcoming environment 
where the harmony between the landscape and hu-
mans still flourishes above all the others in the region.
The main purpose of this trail is to view the structures 
that were an integral part of the bread cycle where wa-
termills were used to irrigate the fields of corn and rye. 
Beautiful stone granaries called espigueiros were used 
for the drying and storage of grains for the coming year. 
Copses of oak trees, gentle brooks and babbling creeks 
dot the mountainous landscape and make this trail an 
excellent way to experience the real rural Portugal.
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mSrª da Abadia

Valdosende

Vila de Terras
de Bouro

Pontos de Interesse

1 - Cruzeiro / Cross

2 - Centro Interpretativo do Monte / Monte Interpretive  
      Center

3 - Casa dos Bernardos / Bernardos House

4 - Igreja de Monte (Sta Isabel) / Monte (Sta Isabel) Church

5 - Capela do Imaculado Coração de Maria / Chapel of the  
      Immaculate Heart of Mary

Dados Técnicos

Distância / distance 18 Km

Duração / duration 7h00

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 725m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt
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Trilho da Albufeira da Caniçada
Albufeira da Caniçada Trail

O trilho da Albufeira da Caniçada situa-se no vale do Cá-
vado, na freguesia de Valdosende. Demarca-se pela be-
leza paisagística protagonizada pelos seus vales encai-
xados que, na década de 50, permitiram a construção da 
barragem da Caniçada, na Bacia Hidrográfica do Cávado, 
para produção de energia elétrica. O muro da barragem 
em forma de abóbada e com a altura de 76 m, reúne as 
águas confluentes dos rios Cávado, Gerês e Freitas, dan-
do lugar a uma área navegável de 689ha.
O traçado divide-se, assim, em partes distintas, sendo elas 
a das aldeias e respetivas hortas e campos de cultivo, 
a das encostas de matos e a das manchas de folhosas 
junto às margens da albufeira da Caniçada.
No percurso junto à barragem é possível contemplar a 
gigantesca obra de arte do autor Vhils, de nome “Visce-
ral”, que pretende incentivar a ligação "entre o ser huma-
no, a paisagem envolvente e o património edificado das 
grandes estruturas."

The Albufeira da Caniçada Trail runs through the par-
ish of Valdosende, following the Cávado river valley. 
Back in the 1950s, many of the smaller valleys were 
flooded to construct the Caniçada Reservoir and dam, 
which is now used to generate renewable electricity. 
The dome-shaped wall of the dam is 76 m high, and 
it’s where the confluences of the Cávado, Gerês and 
Freitas rivers come together to create a navigable lake 
of some 689 hectares.
The Albufeira da Caniçada Trail is divided into distinct 
sections, namely small villages with their neat vegetable 
gardens and fields, gently sloping hills, plus clumps of 
trees situated along the banks of the reservoir.
Next to the dam is a gigantic work of art created by the 
celebrated Portuguese artist Vhils. The work is entitled 
“Visceral” and it aims to encourage the connection be-
tween the human being, the surrounding landscape and 
the built heritage of the great structure of the dam.
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Vieira do Minho

N 308
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Pontos de Interesse

1 - Capela S. Caetano /  (S. Caetano) Chapel

2 - Barragem da Caniçada  / Caniçada Dam

3 - Piscina de Paradela / Pool of Paradela

4 - Capela de S. Tomé  / (S. Tomé) Chapel

5 - Nicho de Nª Sra da Piedade / Nª Sra da Piedade shrine

6 - Parque de Merendas do Andame / Andame Picnic Park

7 - Igreja Paroquial do Chamadouro / (Chamadouro) Church

8 - Fonte da Ponte de Soutelo / (Soutelo Bridge) Fountain

9 - Lagar de Azeite do Assento / (Assento) Olive oil Lagar

10 - Igreja Evangélica Metodista / Methodist Church

11 - Igreja Matriz de Sta Marinha / (Sta Marinha) Church

Dados Técnicos 

Distância / distance 13 Km

Duração / duration 5h00

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 623m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt
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Trilho do Sobreiral da Ermida
Sobreiral da Ermida Trail

O trilho do Sobreiral da Ermida do Gerês tem início no Mi-
radouro da Ermida, uma aldeia serrana de vocação agro-
-pastoril, de onde se vislumbram os maciços da serra do 
Gerês, a vida da aldeia, a paisagem rural e os elementos 
históricos e da arquitetura tradicional. 
O percurso atravessa a ponte do Arado, construída em 
1936, que torna possível a passagem para o alto da serra, 
nas proximidades da cascata do Arado. Ao longo do per-
curso é possível observar três currais: Malhadoura, Portos 
e Cortes, criados para a prática do pastoreio da vezeira 
(condução do gado para a serra alta, durante dias ou se-
manas, consoante o número de cabeças que possuem).
Além destes pontos, o trilho deve o seu nome, ao sobrei-
ral de 200 hectares que se destaca na paisagem monta-
nhosa, localizado numa encosta virada a sul, sobranceira 
ao rio Arado e Fafião. Com igual ponto de partida, há a 
possibilidade de fazer um percurso alternativo de 6 km, 
com passagem pelo Miradouro da Fraga do Justo, Cas-
cata da Rajada e Miradouro da Vela.

The trail to the Sobreiral da Ermida do Gerês begins 
at Miradouro da Ermida, a mountain village with an 
agro-pastoral vocation, from where you can glimpse the 
massifs of the Serra do Gerês, the life of the village, the 
rural landscape and the historical and architectural el-
ements traditional in a panorama of prodigious beauty.
The route crosses the Arado bridge, built in 1936, which 
makes it possible to pass to the top of the mountain, 
close to the Arado waterfall. Along the route it is possible 
to observe three corrals: Malhadoura, Portos and Cortes, 
created for the practice of grazing the time (driving cat-
tle to the high mountains, for days or weeks, depend-
ing on the number of heads they have). In addition to 
these points, the trail owes its name to the 200-hectare 
cork oak that stands out in the mountainous landscape.
With the same starting point, there is the possibility of 
taking an alternative 6 km route, passing through the Fra-
ga do Justo belveder, Rajada waterfall and Vela belveder.
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Pontos de Interesse

1 - Miradouro da Ermida / Belveder of Ermida

2 - Miradouro das Rocas / Rocas belveder

3 - Ponte e Cascata do Arado / Arado waterfall and bridge

4 - Curral da Malhadoura / Malhadoura Corral

5 - Curral dos Portos / Portos Corral

6 - Curral das Cortes / Cortes Corral

7 - Sobreiral / Cork oak forest

8 - Miradouro da Fraga do Justo / Fraga do Justo belveder

9 - Cascata da Rajada / Rajada waterfall

10 - Miradouro da Vela / Vela belveder

Dados Técnicos

Distância / distance 14 Km | 6Km

Duração / duration 5h00 | 2h00

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 750m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt
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Grande Rota da Serra Amarela
Serra Amarela Great Route

Este percurso circular tem um total de 35 Km, reparti-
dos em 4 etapas, duas nos territórios do concelho de 
Ponte da Barca e duas no concelho de Terras de Bouro.
A Serra Amarela, com 1361 m, é uma das serras que fa-
zem parte do PNPG. O clima é fresco no verão e os in-
vernos são rigorosos. A precipitação é muito abundante 
quando comparada com o resto do país.
A vegetação que se pode encontrar na Serra Amarela é 
condicionada pelo clima e pela geologia, mas principal-
mente pela ocupação humana. Desta forma, a maior par-
te da serra está coberta por matos secos dominados por 
urzes e tojos, e matagais dominados por giestas. Junto 
ao pico da Louriça encontram-se das maiores manchas 
de azevinho (Ilex Aquifolium) de Portugal.
Ao nível da fauna podemos referir que uma grande parte 
das 235 espécies de vertebrados do PNPG podem ser 
observadas na Serra Amarela.

This circular route has a total of 35 km, divided into 4 
stages, two in the territories of the municipality of Ponte 
da Barca and two in the municipality of Terras de Bouro.
Serra Amarela, with 1361 m, is one of the mountains 
that are part of the PNPG. The climate is cool in the 
summer and the winters are harsh. Precipitation is very 
abundant when compared to the rest of the country.
The vegetation that can be found in the Serra Amarela 
is conditioned by the climate and geology, but mainly 
by human occupation. In this way, most of the mountain 
range is covered by dry scrubland dominated by heath-
er and gorse, and scrubland dominated by broom. Next 
to the peak of Louriça are the largest patches of holly 
(Ilex Aquifolium) in Portugal.
In terms of fauna, we can mention that a large part of 
the 235 vertebrate species of the PNPG can be observed 
in the Serra Amarela.
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Pontos de Interesse

1 - Aldeia de Cutelo / Village of Cutelo

2 - Carvalhal / Oak forest

3 - Casarotas / Casarotas (Stone shelters)

4 - Barragem de Vilarinho da Furna / Vilarinho da Furna dam

5 - Aldeia submersa de Vilarinho da Furna / Submerged 
      village of Vilarinho da Furna

6 - Silha do Fundo do Peito da Rocha / Silha do Fundo do 
      Peito da Rocha 

7 - Calçada de Vilarinho da Furna / Vilarinho da Furna sidewalk

8 - Cabana-Abrigo do Curral de Porto Covo / Hut-shelter of the    
      corral of Porto Covo

9 - Ribeira, Marmitas de gigante / Riverside, Giant lunchboxes

Dados Técnicos 

Distância / distance 18 Km

Duração / duration 12h00

Dificuldade / difficulty Difícil

Desnível positivo / positive gap 2040m

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt

1351m

399m

2 3

4 5

6

7
8

9

1

Et
ap

a 2

Et
ap

a 3

Etapa 2 - 9Km - 6h
Etapa 3 - 9Km - 6h

Albufeira
 de

Vila
rin

ho da Furna



Grande Rota da Peneda-Gerês
Peneda-Gerês Great Route

Com cerca de 200 km, distribuídos por 19 etapas, a GR 50 
- Grande Rota Peneda-Gerês atravessa os cinco municípios 
que compõem o P.N. da Peneda-Gerês, desde a Ameijoeira, 
em Castro Laboreiro, no extremo noroeste, até Tourém, na 
extremidade nordeste. Cada etapa, longa ou curta, tem início 
nas aldeias e o grau de dificuldade de cada uma é distinto.
Verdadeiramente inspirada na cultura e nos modos de 
vida das comunidades que desde há muito habitam este 
território, a GR 50 dá a conhecer vias romanas e calçadas 
medievais, os caminhos das migrações sazonais entre as 
brandas e as inverneiras, os velhos trilhos percorridos pelas 
vezeiras até aos prados de altitude, caminhos de romeiros 
em peregrinação aos locais de culto, rotas do contrabando, 
entre outros itinerários. 
Em toda a sua extensão não faltam oportunidades para 
conhecer o riquíssimo património histórico e arqueológico 
do Parque Nacional, conviver com as tradições e a cultura 
das comunidades que habitam este território de montanha 
e apreciar os sabores locais.

With about 200 km, spread over 19 stages, the GR 50 - 
Peneda-Gerês Grande Route crosses the five municipal-
ities that make up the Peneda-Gerês National Park, from 
Ameijoeira, in Castro Laboreiro, in the extreme northwest, 
to Tourém, in northeast end. Each stage, longer or short-
er, begins in the villages and the degree of difficulty of 
each one is different.
Truly inspired by the culture and ways of life of the com-
munities that have been inhabiting this territory for a long 
time, the GR 50 reveals Roman roads and medieval side-
walks, the paths of seasonal migrations between the mild 
and the winter, the old trails that have been altitude mead-
ows, pilgrimage paths on pilgrimage to places of worship, 
smuggling routes, among other itineraries.
In all its extension, there is no lack of opportunities to get 
to know the rich historical and archaeological heritage of 
the National Park, live with the traditions and culture of 
the communities that inhabit this mountain territory and 
enjoy the local flavors.
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Pontos de Interesse

1 - Aldeia de Portugal: Brufe / Brufe Village

2 - Ponte de Quintão / Quintão Bridge

3 - Albufeira de Vilarinho da Furna / Vilarinho da Furna Dam

4 - Cruzeiro do Campo do Gerês  / Campo do Gerês Cross

5 - Miradouro de Junceda / Junceda belveder

6 - Miradouro da Fraga Negra / Fraga Negra belveder

7 - Vila Termal do Gerês / Gerês Village

8 - Miradouro das Rocas / Rocas belveder

9 - Miradouro da Ermida / Ermida belveder

Dados Técnicos 

Distância / distance 31 Km

Duração / duration 2 a 3 dias

Dificuldade / difficulty Médio

Desnível positivo / positive gap 7564m

Etapa 11 - 11Km - 5h
Etapa 12 - 10Km - 4h
Etapa 13 - 10Km - 4h

Etapa 12

Etapa 11

Etapa 13

Download:

. Ficheiro GPX

. Mapa A4

. Info

Site: turismo.cm-terrasdebouro.pt

1256m

57m



Código de Conduta
Walking Code

Antes de iniciar qualquer trilho, verifique se se encontra 
bem-disposto(a) e em condições físicas para a realização 
do percurso. Siga as indicações da sinalização e não saia 
do traçado definido. Não abandone lixo e leve-o até um local 
de recolha. Respeite a propriedade privada, feche as cance-
las. Não faça fogo. Deixe a natureza intacta. Não recolha 
plantas, animais ou rochas. Fotografe, será uma excelente 
recordação. Cuide do seu conforto e pro teção. Transporte 
água e alimento ligeiros, use protetor solar e utilize calça-
do e vestuário adequado à época do ano. No final do trilho, 
verifique bem as roupas e o corpo, para deteção de algum 
inseto indesejável. 

Before starting out on any of our hiking trails please ensure 
you are in both good physical and mental health. Always 
follow the signposts and do not leave the marked trail. Be 
careful not to litter or discard any rubbish. Keep any waste 
with you and dispose of it carefully in marked rubbish bins.
Please respect private property and be sure to close all 
gates. Do not light any fires and be sure to dispose of 
cigarettes with the utmost care. Please respect our nat-
ural environment by not collecting any plants, wildlife or 
geological samples. Take only memories and leave only 
footprints. For your maximum personal comfort and pro-
tection take plenty of drinking water and snacks with you. 
Apply an effective sunscreen and wear appropriate foot-
wear and clothing for the time of year. At the end of the 
trail, check your clothes and body thoroughly for any un-
desirable insects.



Contactos Úteis
Useful Contacts

SOS: 112
Entidade Promotora | Promotor: 253 350 010
Posto de turismo | Tourism Office:
(Gerês) 253 392 096 / (Rio Caldo) 253 391 503 
(Moimenta) 253 351 404

Hospital | Hospital: 253 027 000 
Bombeiros | Fire Brigade: 253 350 112 
GNR | Local Police: 253 900 100




