Pesqueira no Rio Minho

A partir do centro
da Vila o percurso
desenvolve-se pela encosta
das Carvalhiças, através de
arruamentos existentes pela
encosta das Carvalhiças,
cruzando o regato Rio do
Porto na Ponte Pedrinha.
Seguese
um pequeno troço em
que o trajecto coincide com a
Avenida 25 de Abril, que
estabelece a ligação ao Centro
de Estágios. Chegado a este
passadiço em madeira com cerca
ponto, o percurso atravessa o
de 1500ml de comprimento e 1,2m
coração do Centro de Estágios
de largura.
até atingir
o pinhal, junto à área
técnica da Piscinas Municipais
Descobertas, onde se inicia
um tramo de 150ml em
caminho de terra e pedra.
De seguida o trilho segue
sobre o trajecto de uma antiga
levada de água, actualmente
desactivada, através de um

Este passadiço desenvolve-se
na encosta do rio Minho e permite
aos utentes apreciar as magnificas

Aspecto do Rio Minho

Description

vistas sobre o património natural
do rio Minho e a sua envolvente
directa.
O passadiço termina numa
pequena área de lazer, seguindo o
trilho,também na encosta do rio
Minho, até ao Centro Hípico de
Melgaço através de caminho em
saibro.
A partir deste ponto o trilho
desce até à Veiga de Remoães,
atravessando aquela zona agrícola.
Finalmente, depois de entrar no
núcleo urbano de Remoães, o
trilho segue até à entrada norte
das Termas do Peso pela zona da
Folia, onde termina.

From the town center
the route develops into
the slope of Carvalhiças through
existing roads along the slope of
Carvalhiças, crossing the Rio do
Porto stream in Pedrinha Bridge.
Next the route goes into a short
section where it coincides with
the 25 de Abril Avenue, which
connects to the Melgaço Sports
and Leisure Centre. At this point,
the route runs through the heart
of the Sports Centre reaching
the pine forest, beside the
technical area of the Sports
Centre outdoor Pool, where
begins a new leg of 150m in a
dirt track. Then the trail follows
the route of an old irrigation
construction deactivated,

natural heritage of the
Minho river and the local
environment. The bridge
ends in a small recreation
area, following the trail, still
on the Minho river hillside
until you reach the
Equestrian Centre of
Melgaço through a clay path.
From here the trail descends
to the plain of Remoães, a
beautiful agricultural area.
Finally, after entering the
urban core of Remoães, the
trail follows to the north
through a wood passageway
entrance of Termas de
with about 1500m long and 1.2m Melgaço Medical Spa on the
wide. This bridge traverses the
Folia area where it ends.
hillside of the Minho river and
allows walkers to enjoy the
breathtaking views of the
Aspecto do Troço do Percurso

Descrição do Percurso

Passadiço no Percurso

Perfil do Percurso/Trail Profile

Miradouro do Corno de Bico
Termas do Peso

vídeo Alto Minho

Ficha Técnica
Nome do Percurso/Name
Percursos Marginais do Rio Minho
Localização / Location
Vila, Prado, Remoães e Paderne Melgaço
Tipo /Classification
Pequena Rota/Small Route
Âmbito do Percurso/Type
Paisagístico/Landscape
Ponto de Partida/Start Point
Alameda Inês Negra (Vila)
Cota Máxima Atingida/
Maximum Height attained:
Vila (Ponto de Partida): 177metros
Entidade Promotora/
Promoter
Município de Melgaço

CIM Alto Minho
258 800 200
Câmara Municipal
251 410 100
Posto de Turismo
251 402 440
SOS
112

Regulamento/
Regulations

Melgaço

Não saia do percurso marcado e

Ponto de Início/Start Point
GPS: 42° 6'48.15"N/8°15'37.24"W

Percursos
Marginais do
Rio Minho

Coleção entre o Mar e a Montanha

Desnível
Descida/
Drop
descent

1h30m

360m

361m

Distância
Horizontal/
Horizontal
Distance

5,7 km

Tipo
Itinerário/
Type

Severidade
Meio/
Severity
Environment

Aberto

2

Orientação/
Orientation

Dificuldade
Progressão/
Difficulty
Progression

Esforço
Físico/
Effort
Physical

3

3

3

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

Município de Melgaço

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.

