
Nome do Percurso | Name

PR6 - Trilho do Castro e do 

Contrabando

Localização | Location

Vilarinho dos Galegos

Tipo | Classification

Pequena Rota | Small Route

Âmbito do Percurso | Type

Histórico | Paisagístico

History | Landscape 

Ponto de Partida | Starting

Junta de Freguesia de Vilarinho dos 

Galegos

Cota Máxima Atingida | Maximum 

Height attained

Resvaladeira - 654 metros 

Entidade Promotora | Promoter

Município de Mogadouro

Ponto de Início | Starting
GPS: 41°15'58.6"N 6°37'32.5"W//41.266270, -6.625683
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Legenda
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Igreja de Vilarinho dos
Galegos

Parque de Merendas

3
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Pombal

Castro de Vilarinho dos Galegos
(Castelo dos Mouros)

5 Miradouro da Fraga do Calço
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Caminho do Contrabando

Miradouro do Contrabando

8

9
Ponte de Vilarinho dos
Galegos

inicio de percurso

Fonte de Mergulho

Época aconselhada
Todo o ano, a evitar épocas de maior precipitação, 
e de muito calor, o percurso apresenta poucas sombras.

Recommended season
Tall year round, less recommended during periods
of increased precipitation.

Ficha técnica

Mogadouro...mais do que imagina!

escala: 1/25 000

Município de Mogadouro.............+351 279 340 100
Municipality of Mogadouro

Bombeiros..........................................+351 279 340 020 
Firefighters

Centro de Saúde.............................+351 279 340 300 
Health Centre

SOS.........................................................................................112

GNR...........................................................+351 279 340 210 
Police 

Ass. de Mun. Douro Superior.....+351 279 200 740 
Association of Municipalities Douro Superior

1 1 1 1

5,6 km 2h 00m CIRCULAR +/- 213 m

Orientação  
Orientation 

Tipo de piso  
type of ground 

Esforço fisíco  
physical effort 

Adversidade do meio 
environmental 
adversity 

Contactos Sistema MIDE Marcação do percurso pedestre | Sign-posting

Direção Correta
Right way

Direção Errada
Wrong way

Direção Esquerda
Turn Left

Direção Direita
Turn Right

Direção Correta de PR com GR
Right way PR with GR

Vilarinho dos Galegos

Bragança

Viana do Castelo

Braga

Porto

Mogadouro

Aveiro Viseu

Guarda

Coimbra

Vila Real

PR6
MGD

Trilho do 
Castro e do 

Contrabando

Regulamento | Regulations

i Não saia do percurso marcado e 
sinalizado. Preste atenção às 
marcações. Do not stray from 
the marked and signed trail. Pay 
attention to the trail markers.

i Evite fazer ruídos e barulhos.    
Do not make loud noises.

i Respeite a propriedade privada. 
Feche portões e cancelas. 
Respect private property. Close 
all gates behind you.

i Não abandone o lixo, leve-o até 
ao respectivo local de recolha.  
Do not leave litter, deposit it in 
the respective collection points.

i Deixe a Natureza intacta. Não 
recolha plantas, animais ou 
rochas. Leave nature intact. Do 
not remove plants, animals or 
rocks.

i Faça fogo apenas nos locais 
destinados para o efeito.         
Only light fires in locations 
specifically designated for this 
purpose.

i Evite andar sozinho na 
montanha. Leve água consigo. 
Avoid walking alone in the 
mountains. Take water with you.

i Guarde o máximo cuidado nos 
dias de nevoeiro e de neve.    
Take special care in foggy and 
snowy days.



This route is part of the 

Pedestrian Route Network 

of the Mogadouro county. It 

has approximately 5,6 km 

long starting in the square in 

front of the Parish Council, 

next to the fountain, in 

Vi lar inho dos Galegos.  

Turning right, a few meters 

ahead, we can visit the main 

Church and appreciate some 

elements that decorate the 

surrounding walls. Leaving 

the housing nucleus we 

cross a country road where 

there are abundant olive 

groves and the vineyards so 

remarkable of this region. 

We head to the Castro of 

Vilarinho dos Galegos, also 

known as the Castle of the 

Moors. A little further ahead 

we find a natural viewpoint 

Este percurso, faz 

parte integrante da 

R e d e  d e  P e r c u r s o s  

Pedestres do Concelho de  

M o g a d o u r o .  T e m  

aproximadamente 5,6 km, 

com início no largo em 

frente à sede da Junta de 

F r e g u e s i a ,  j u n t o  a o  

fontanário, em Vilarinho 

dos Galegos. Seguindo pela 

direita, alguns metros à 

frente, podemos visitar a 

Igreja Matriz e apreciar 

alguns elementos que se 

encontram a decorar os 

m u r o s  c i r c u n d a n t e s .  

S a i n d o  d o  n ú c l e o  

habitacional percorremos 

um caminho rural onde são 

abundantes os olivais e os 

vinhedos tão marcantes 

desta região. Com destino 

ao Castro de Vilarinho dos 

Galegos, também conhecido 

pelo Castelo dos Mouros, 

um pouco mais adiante, 

e n c o n t r a m o s  u m  

miradouro natural sobre o 

rio Douro, na Fraga do Calço. 

Descemos e usufruímos da 

vista panorâmica para a 

encosta de zimbros, que 

surge à nossa frente, até 

chegarmos à ribeira, esta, 

ladeada por freixos e 

salgueiros, na qual existe 

uma pequena cascata e 

lagoa naturais. Já na outra 

margem, seguimos até ao 

caminho conhecido pelo 

caminho do contrabando. 

Em outros tempos, era feito 

por muitos que íam em 

busca de uma vida melhor. 

Ao longo do caminho 

usufruímos de diferentes 

tipos de vegetação que 

cobrem as encostas sobre o 

rio, entre elas, os zimbros, os 

pilriteiros, as oliveiras, os 

sobreiros, as estevas e os 

giestais. Ao chegar à aldeia, 

podemos contemplar uma 

bonita fonte de mergulho e, 

de seguida, uma pequena 

ponte sobre a ribeira.  

Durante os metros finais, 

a p r e c i a m o s  a l g u n s  

p o r m e n o r e s  

arquitectónicos das casas 

tipicamente transmontanas 

e bem preservadas da 

aldeia.
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over the river Douro, in Fraga do Calço. We go down and 

enjoy the panoramic view of the hillside, which appears 

before us, until we reach the stream, which is bordered by 

ash and willow trees, and offers us a small waterfall and a 

natural lagoon. On the other side of the stream, we follow 

the path known as the path of contraband, which, in the 

past, was used by many people, in search of a better life. 

Along the way we enjoy different types of vegetation that 

cover the slopes of the river, among them, junipers, 

hawthorns, olive trees, cork oaks, stems and gorses.  

Arriving at the village, we can contemplate a beautiful 

diving fountain and then a small bridge over the river. 

During the final meters we appreciate some architectural 

details of the typical and well preserved houses of the 

village.

DescriptionDescrição do Percurso

Perfil do Percurso/Trail Profile
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