6 TBR

Nome: Trilho dos Miradouros
Name: Belvederes’ Trail

Âmbito do Percurso: Ambiental e Paisagístico
Field: Landscape

Localização: Batoca - Vila do Gerês
Location: Village of Batoca - Gerês

PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Environment and Landscape

PR

Extensão: 10 kms
Lenght: 1o kms

Duração Média do Trilho: Até 5 horas
Duration: 5 hours

Grau de Dificuldade: Médio a Elevado
Diﬃculty: Moderate to diﬃcult

VIANA DO
CASTELO

PORTO
Eposende
Barcelos

Rede de Trilhos Pedestres
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”
Pedestrian Nature Trails
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”

GPS: 41º 43’ 29 N / 8º 09’ 45 W

TRILHO dos MIRADOUROS
Belvederes’ Trail

TRILHO dos MIRADOUROS
O Trilho dos Miradouros, um percurso pedestre de
pequena rota (PR) de âmbito ecológico e paisagístico,
tem uma extensão de aproximadamente 10 km.
Estima-se que o tempo necessário para o percorrer seja
de 5 horas, sendo o grau de diﬁculdade atribuído de
médio a elevado, com relevos bastante acidentados, em
áreas de crista e de planalto, vertentes íngremes e vales
apertados, daí que alguns dos locais do percurso exijam
ao pedestrianista os cuidados especiais. O seu traçado
localiza-se quase exclusivamente na encosta oeste do
vale do Rio Gerês. Os seus limites mais extremos, a Este
e a Oeste, são respetivamente a vila das Caldas do
Gerês, as áreas de planalto situadas em Lamas e as
curvas de S. Bento.
No Trilho dos Miradouros podem ser vistos muitos dos
“cabeços de granito” - os miradouros da serra do Gerês
– enredados de histórias, destacando-se a Fraga Negra,
a Boneca, os Mirantes Velho e Novo e o Penedo da
Freira. Desses locais vislumbra-se um horizonte
paisagístico de inigualável beleza natural.

Landscape and Cultural Explanatory Course
The Belvederes' Trail is a pedestrian trail of small route (PR) of
landscape and ecological ambits, and extends for 10 km. It is
reckoned to take ﬁve hours to cover and is of medium-high
diﬃculty, with quite irregular land on crested and elevated
areas, steep hills and narrow valleys, so that somo of the spots
demand special precautions. Its outline is located, exclusively
on the west slope of the Gerês River's Valley. Its almost
extreme limits are at East, the village Caldas do Gerês and at
West, the elevated areas located in Lamas and the S. Bento's
curves.
At this trail we may see a lot of “granite's hillocks” and the
belvederes of the Gerês' Mountains intrigued with stories; it is
pointed out the “Fraga Negra” (Black Cliﬀ), the “Boneca”
(Doll), the Old and New Turrets and the “Penedo da Freira”
(The Nun's Rock). From that spots we may observe a
landscape of unique natural beauty.
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