
ÉPOCA ACONSELHADA | RECOMMENDED SEASON

CONTACTOS ÚTEIS | USEFUL CONTACTS

PT O percurso pode ser efetuado em qualquer altura do ano, devendo 
ser tomadas precauções no verão devido às elevadas temperaturas e no 
inverno devido às baixas temperaturas e à possibilidade de nevoeiros e de 
queda de neve.
EN The walking trail may be done any time of the year, although some 
precautions shall be taken into account considering the high temperatures 
during the summer season and the low temperatures, fog and snowfall during 
the winter season.

EN The short-distance walking trail “Trilho de Vila Verde - Forno dos Mouros” 
is a circular pedestrian trail starting and ending at Alvaredos square in Vila 
Verde. In the centre of the village of Vila Verde the trail deviates to a fountain 
and water tanks. When you exit the village, the trail continues to Forno dos 
Mouros, located next to the Monim stream, then comes “Castro da Cerca” 
– possibly an Iron Age settlement, overlooking the Asca stream, where a 
Roman road may have passed. Finally, you return to the starting point by 
crossing once again the Monim stream.
This short-distance walking trail is bordered to the north by the Falperra and 
Padrela mountain ranges, in a forested area that is already in a transition 
zone, and to the south by the Douro Wine Region, Baixo Tua, and Ansiães 
landscapes. Thus, the trail can be divided into two landscape components: 
on the one hand, an agricultural component which starts from Vila Verde and 
covers farming fields, taking advantage of the most fertile soil of the small 
flood plain where the rural settlement is located and, on the other hand, a 
mountainous component composed of broom scrubland which covers the 
granitic massifs of the highest and most infertile lands overlooking Vila Verde.
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Coordenação técnica e implantação:
Coordination and implementation:

Percurso pedestre registado e homologado por:
Path certified by:

Entidade Promotora | Promotor: Entidade Apoiante | Supporter:
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TRILHO DE VILA VERDE - 
- FORNO DOS MOUROS

PT A Pequena Rota “Trilho de Vila Verde - Forno dos Mouros”, é um 
percurso pedestre circular com o seu início e fim no Largo dos Alvaredos 
em Vila Verde. No centro da aldeia de Vila Verde o percurso tem uma 
derivação para uma fonte e tanques de água. Saindo da aldeia, o trilho 
segue para o lugar do Forno dos Mouros, junto da ribeira de Monim, 
continua para o Castro da Cerca – um povoado, possivelmente da idade 
do ferro, sobranceiro ao ribeiro do Asca, onde terá passado uma via 
romana, e regressa ao ponto inicial atravessando novamente a ribeira 
de Monim.
Esta pequena rota é enquadrada a norte pelas Serras de Falperra e 
Padrela, numa envolvente florestal mas já numa zona de transição, e 
enquadrada a sul pelas paisagens do Douro Vinhateiro e do Baixo Tua 
e Ansiães. O percurso pode, assim, dividir-se em duas componentes 
paisagísticas: uma componente agrícola que, partindo de Vila Verde, 
percorre os campos de cultivo que aproveitam as terras mais férteis 
de uma pequena veiga onde se encontra o aglomerado urbano da 
povoação rural, e uma componente serrana composta por matos baixos 
de carqueja, que cobrem os maciços graníticos das terras mais estéreis 
e altas, sobranceiras a Vila Verde.

SOS: 112
Entidade Promotora | Promotor: (+351) 259 957 100
Entidade Apoiante | Supporter: Junta de Freguesia de Vila Verde: (+351) 259 929 797
Posto de Turismo | Tourist O�ce: (+351) 259 950 095
Centro de Saúde | Health Center: (+351) 259 592 210
Bombeiros | Fire Brigade: (+351) 259 686 132
GNR | Local Police: (+351) 259 950 543

Cofinanciado por | Co-financed by:



TIPO DE PERCURSO | TYPE OF TRAIL DISTÂNCIA | DISTANCE DURAÇÃO | DURATION ALTITUDE | MIN-MAX

LEGENDA | CAPTION Carta Militar de Portugal, folha nº. 103 
1/25000. IGeoE
Military Charter of Portugal, sheet no 103 
1/25000. IGeoE

SINALÉTICA | TRAIL SIGNAGE PR8 ALJ

GRAU DE DIFICULDADE | GRADING

CÓDIGO DE CONDUTA | WALKING CODE

PERFIL DE ALTIMETRIA | GRADIENT PROFILE

PT Seguir apenas pelo trilho sinalizado; Evitar ruídos e atitudes que 
perturbem a paz do local; Observar a fauna sem perturbar; Não danificar a 
flora; Não abandonar lixo; Não fazer lume; Não colher amostras de plantas 
ou rochas; Ser afável com as pessoas que encontrar; Em caso de acidente 
indique a sua posição utilizando os números no mapa. 
EN  Follow only signalized tracks; Avoid making noise and disturb local peace 
and quiet; Watch but do not disturb the animals; Do not damage vegetation, 
leave waste, make fire, collect plants or rocks; Be kind to people you may meet; 
In case of accident, inform your position using the numbers on the map.

DESNÍVEL ACUMULADO | CUMULATIVE GAP

P R 8
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4,9 km 1h 50 min. +221 m -221 m
725 m

597 mCircular | Circular

PT O grau de dificuldade é representado por 4 itens diferentes, sendo cada um deles avaliado 
numa escala de 1 a 5 (do mais fácil ao mais difícil).
EN The di�culty level is represented by 4 di�erent symbols each of them ranges from 1 (the easiest) 
to 5 (the most di�cult).

Percurso Pedestre
Walking Trail

Derivação
Deviation

Sentido Recomendado
Recommended Way

VILA VERDE 
Largo dos Alvaredos
Alvaredos Square
Início e Fim da PR8 ALJ  
Start and End of PR8 ALJ  
41°21’51.86’’N, 7°32’59.86’’W

Igreja Paroquial 
Parish Church

Cruzeiro
Stone Cross

Capela de São Gonçalo
Chapel of São Gonçalo

Fonte e Tanques de Água
Fountain and Water Tanks

CERCA
Cerca do Castro 
(Povoado da Idade do Ferro) 
Castro Hillfort
(Iron Age Settlement)
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Fontes/Sources: ESRI Topo. MDT ALOS World 3D-30m/ESRI Topo. DEM ALOS World 3D-30m
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FÁCIL | EASY
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Calculado de acordo com | Calculated according to: Mide (Método de informação Excursiones)
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