2 TBR

Nome: Trilho do Castelo
Name: Castle’s Nature Trail

Âmbito do Percurso: Ambiental e Paisagístico
Field: Landscape

Localização: Lugar do Calvário - Covide e
Igreja de Santa Isabel do Monte

PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Environment and Landscape

PR

Location: Village of Calvário - Covide and Sta Isabel do Monte’s Church

Extensão: 16 kms
Lenght: 16 kms

Duração Média do Trilho: Até 6 horas
Duration: 6 hours

Grau de Dificuldade: Médio
Difficulty: Moderate
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Rede de Trilhos Pedestres
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”
Pedestrian Nature Trails
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”

GPS: 41º 41’ 43 N / 8º 14’ 50 W

TRILHO do CASTELO
Castle´s Nature Trail

TRILHO do CASTELO
O Trilho do Castelo – o Castelo de Bouro ou de Covide –
estende-se pelas chãs e cumeadas da memorável e
histórica serra de Santa Isabel. O seu percurso, de 16 km,
atinge uma cota altimétrica de 990 metros e percorre-se
com dificuldade média, por veredas singulares, ladeadas
pelos maciços montanhosos da Amarela e do Gerês.
Ao longo do seu traçado apresentam-se, novamente, as
modalidades de organização de paisagem natural e
construída, oriundas da época medieval.
O Trilho do Castelo abrange o território de três freguesias:
Sta Isabel do Monte, Chamoim e Covide.
O seu traçado apresenta dois pontos de início:
1. Igreja de Sta Isabel do Monte até ao Monte do Castelo;
2. Lugar do Calvário, em Covide, até ao Monte do Castelo;
Desta forma, o pedestrianista ou visitante tem duas
opções para calcorrear o Trilho do Castelo: a primeira,
mais longa, possibilita um contato direto com a riqueza
arquitetónica rural, com a comunidade e tradição
agro-silvo pastoril da freguesia de Sta Isabel e a segunda,
mais curta, poderá contemplar a natureza paisagística e o
Castelo de Covide.

Landscape and Cultural Explanatory Course
The Castle's Nature Trail Bouro's either Covide's Castle extends for
plains and mountain crests of Santa Isabel's historic and
memorable mountains. Its course, of medium difficulty, has 16 km
and reaches an altimetric quotation of 990 meters, across unique
footpaths, sided by Amarela and Gerês Mountains.
Along its outline, we are remarkably presented with the natural
built landscape's organization modalities, coming from the
medieval times.
The Castle's Trail includes the territory of three parishes: Sta Isabel,
Chamoim and Covide. Its outline has two starting places:
1. Sta Isabel do Monte's Church up to “Monte do Castelo”
2. “Lugar do Calvário”, in Covide, up to “Monte do Castelo”
This way, the pedestrian or the visitor has two walking options: the
first and longer one, allows a plain contact with the rural
architectonic richness and with the agricultural, sylvan and pastoral
traditions of Sta Isabel's parish; on the second and shorter one, we
can admire the natural acenery and the Covide's Castle.
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