Descrição do Percurso

Carreteiro

Perfil do Percurso/Trail Profile

populosas do concelho de Monção,
encontra-se a Igreja de Merufe que,
após várias reformas, ainda conserva
o rasgado da porta que comunicava
com o antigo convento. À entrada,
existe uma antiga pia baptismal. O
exterior é românico, tendo-lhe sido
acrescentada uma torre no século
XVIII.
Hoje, a povoação é dominada
pelo belo edifício da junta de
freguesia. Inaugurado em 22 de
Setembro de 1992, resultou da
recuperação e aproveitamento de um
antigo celeiro. Trata-se de uma obra,
feita em pedra da região e por artistas
da freguesia, que se evidencia pelo
seu aspecto monumental e
funcionalidade dos serviços.

topography, with a distance of 12,5
km and an average duration of 5
hours. It offers a level of moderate
difficulty, with minimum values of
around 105 meters and maximum
about 650 meters.
The trail's name is due to the
fact that, before the construction of
new roads, funerals from the most
mountainous places to the church
were through this trail. The
deceased were transported in
oxcarts, taking days to reach the
Parish Church.
Besides this peculiarity, we can
find along the route traces of the
first civilizations that settled in this
Termas
region
in do
thePeso
4th millennium BC,
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more specifically the tumulus
Cotinho, a collective funerary
monument and place of worship,
where the dead were deposited. It
is about 30 meters in diameter
with visible traces of stony armour
and some props.
In this parish, one of the most
populated of Monção, there is the
Church of Merufe that after several
restoration works, still retains the
original door that communicated
with the former convent. At the
entrance, there is an old baptismal
font. The exterior is Romanesque,
having been added a tower in the

18th century.
Today, the village is
dominated by the beautiful
building of the parish council.
Opened in September 22nd
1992, it resulted from the
recovery and use of an old
barn. This is a work made of
stones from the region and
artists of the parish, which
highlights its monumental
appearance and functionality
of services.

Rio de Sucrasto

funerais desde os lugares mais
montanhosos até à igreja paroquial se
fazerem por este caminho. Os finados
eram transportados em carros de
bois, demorando dias até chegar à
Igreja Paroquial.
Além desta particularidade,
podem-se encontrar ao longo do
percurso vestígios das primeiras
civilizações que assentaram nesta
região no 4º milénio A.C., mais
especificamente a Mamôa do Cotinho,
um monumento funerário colectivo e
local de culto, onde eram depositados
os mortos. Tem cerca de 30 metros
de diâmetro com violação central
muito pronunciada, sendo visíveis
vestígios da couraça pétrea e alguns
esteios.
Nesta freguesia, uma das mais

Starting from the seat
of the municipality, there is
the exit of Arcos de Arcos in the
roundabout. Arriving there, we turn
towards Melgaço through EN 202
until a crossroad saying Cabo
(8,8Km). Then follow the road
towards Merufe until Mosteiro
parish (7 Km). Continuing towards
Tangil, 1 Km ahead, we find the
beginning of our trail next to
Senhor dos Passos Chapel.
It is a cultural and landscape
trail, set in a valley and mountain

Vaca de Raça Cachena

Vista Panorâmica

Partindo da sede do
Município, segue-se saída
dos Arcos de Valdevez até à
rotunda. Chegando aí, vira-se na
direcção de Melgaço pela EN 202
até ao cruzamento de Cabo
(8,8Km). Depois, segue-se pela
Estrada Municipal em direcção a
Merufe, até ao lugar de Mosteiro
(7 Km). Continuando na direcção
de Tangil, 1 Km à frente,
encontraremos o início do nosso
percurso junto à Capela do
Senhor os Passos.
É um trilho de âmbito
Paisagístico-Cultural, inserido
numa topografia de vale e
montanha, com uma distância
aproximada de 12,5 Km e uma
duração média de realização de
05H00. Apresenta um nível de
dificuldade moderada, com cotas
mínimas a rondar 105 metros e
máximas cerca de 650 metros
de altitude.
O nome do trilho deve-se ao
facto de, antes da construção
das novas vias rodoviárias, os

Description

Ficha Técnica
Nome do Percurso/Name
Trilho do Caminho dos Mortos
Localização / Location
Merufe - Monção
Tipo /Classification
Pequena Rota/Small Route
Âmbito do Percurso/Type
Paisagístico-Cultural
Landscape-Cultural
Ponto de Partida/Start Point
Capela do Sr. dos Passos
Cota Máxima Atingida/
Maximum Height attained
Cotinho: 649 metros
Entidade Promotora/
Promoter
Município de Monção

CIM Alto Minho
258 800 200
Câmara Municipal
251 649 000
Loja Interativa de Turismo
251 649 013
SOS
112

Regulamento/
Regulations
Não saia do percurso marcado e

Ponto de Início/Start Point
GPS: 42° 0'39.14"N/8°22'56.39"W

Trilho do
Caminho dos
Mortos

Coleção entre o Mar e a Montanha

Desnível
Descida/
Drop
descent

5h00m

654m

654m

Distância
Horizontal/
Horizontal
Distance

12,7 km

Tipo
Itinerário/
Type

Severidade
Meio/
Severity
Environment

Circular

2

Orientação/
Orientation

Dificuldade
Progressão/
Difficulty
Progression

Esforço
Físico/
Effort
Physical

2

2

1

Marcação do Percurso Pedestre/Sign-posting
Direção Correta
Right way
guia Alto Minho

Município de Monção

Duração/
Duration

Desnível
subida/
Drop
ascent

Direção Errada
Wrong way

Direção Esquerda
Turn Left

Direção Direita
Turn Right

sinalizado. Preste atenção às
marcações./Do not stray from the
marked and sign-posted trail. Pay
attention to trail markers.
Evite fazer ruídos e barulhos./Do
not make loud noises.
Respeite a propriedade privada.
Feche portões e
cancelas./Respect private
property. Close all gates behind
you.
Não abandone o lixo, leve-o até ao
respectivo local de recolha./Do
not leave litter, deposit it in the
respective refuse collections
points.
Deixe a Natureza intacta. Não
recolha plantas, animais ou
rochas./Leave nature intact. Do
not remove plants, animals or
rocks.
Faça fogo apenas nos locais
destinados para o efeito./Only
light fires in locations specifically
designated for this purpose.
Evite andar sozinho na montanha.
Leve água consigo./Avoid walking
alone in the mountains. Take
water with you.
Guarde o máximo cuidado nos
dias de nevoeiro e de neve./Take
special care in fog and snow.

