
TRILHO INTERPRETATIVO 
DE CASTRO LABOREIRO

The interpretative trail of 

Castro Laboreiro has an 

approximate distance of 5.8 

kilometers, and starts at the 

crossroad of Castro Laboreiro, 

next to the Hotel Castrum 

Villae. It is a short circular 

route, marked and signposted 

in accordance with national 

and international standards.

We start from the Parish 

Church, whose patron saint is 

Nossa Senhora da Visitação. 

Even if it is not its original 

location, the cross that stands 

next to the church, and which 

has been risen in 1560, 

coincides with the attribution 

of the new charter to Castro 

Laboreiro. Then, we move 

forward, along some meters to 

�nd the Old Bridge  of Castro 

Laboreiro (ponte velha), which 

was formerly used to cross the 

Laboreiro river , when coming 

from Rodeiro and Portos in 

direction to the Castle.

We leave then behind the 

village of Castro Laboreiro and 

start up towards Branda da 

Portela. This place was usually 

used in summer, from May to 

September, when people used 

to move to higher lands and 

took cattle to graze there, 

leaving the land in lower 

altitude areas for the 

cultivation of rye, wheat, 

potatoes and other essential 

products.  Not far away from 

here, the Plateau of Castro 

Laboreiro distinguishes itself 

by its immensity, but it is in the 

spring season that the plateau 

gains impact with an 

"explosion" of colors, ranging 

from purple, yellow and green.

Reaching the highest point of 

this trail (1100 meters high), a 

natural scenery �ourishes 

among the granite blocks from 

which one can enjoy the 

landscape and all the valley of 

the Laboreiro river and its 

"sharp" peaks, deep down, 

making the mountain one of 

the most beautiful 

surrounding of this trail. 

We start down toward the 

Veigas and then a di�erent 

landscape appears. Before 

�nishing the path, we still have 

the opportunity to wander 

through History with the 

Bridge of Veigas. This one 

served as a link between 

Castro Laboreiro and Melgaço. 

We �nally return to our 

starting point.
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Contactos úteis
Useful contacts

Loja Interactiva de Turismo

Central de reservas do
Parque Nacional Peneda Gerês

Tel. 251 402 440

Tel. 258 452 450

Tourism O�ce

Reservations center of Peneda Gerês

Bombeiros Voluntários
de Melgaço

Tel. 251 402 596

Melgaço Fire Brigade

Centro de Saúde de Melgaço Tel. 251 400 330
Melgaço Health Center

Parque Nacional Peneda Gerês Tel. 253 965 830
National Park of Peneda Gerês

Câmara Municipal de Melgaço Tel. 251 410 100
Melgaço Municipal Council

Porta de Lamas de Mouro Tel. 251 465 010
Porta de Lamas de Mouro

GNR Tel. 251 402 346
Country Police

O Trilho Interpretativo de Castro 

Laboreiro, conta atualmente 

com uma distância aproximada 

de 5,8 km, com inicio no 

cruzamento de Castro 

Laboreiro, junto ao Hotel 

Castrum Villae. É um itinerário 

circular de pequena rota, 

marcado e sinalizado de acordo 

com as normas nacionais e 

internacionais.  

Começamos pela Igreja 

Paroquial, cuja padroeira é a 

Nossa Sra. Da Visitação. O 

Pelourinho também se destaca 

ao lado da Igreja, mandado 

erguer em 1560, coincide com a 

atribuição do novo foral a 

Castro Laboreiro, embora não 

seja o local de implantação 

original. Após avançarmos uns 

metros encontramos a Ponte 

Velha de Castro Laboreiro, que 

antigamente servia como 

travessia do rio Laboreiro, de 

quem vinha do Rodeiro e dos 

Portos e seguia para o Castelo.

Deixamos para trás a Vila de 

Castro Laboreiro, e começamos 

a subir, em direcção à Branda da 

Portela, este lugar era mais 

utilizado no verão, onde as 

pessoas a partir de Maio até 

setembro, se deslocavam para 

as terras mais altas e levavam o 

gado, para aí pastarem, 

deixando os terrenos em zonas 

de mais baixa altitude para o 

cultivo do centeio, trigo, batata 

e outros produtos essenciais. A 

passos curtos, o Planalto de 

Castro Laboreiro destaca-se 

pela sua imensidão, mas na 

época primaveril é quando o 

planalto ganha impacto como 

uma “explosão” de cores, 

variando entre lilases, amarelos 

e verdes.

Atingido o ponto mais elevado 

deste percurso (1100 metros de 

altitude), um miradouro natural 

�oresce no meio de blocos de 

granito, aqui podem apreciar 

todo o vale do rio Laboreiro, e 

os seus picos “a�ados”, lá no 

fundo, tornando a montanha 

um dos cenários mais belos 

deste trilho. Começamos a 

descer em direção às Veigas e 

surge uma paisagem diferente 

da inicial. Antes de terminar a 

caminhada, ainda temos 

oportunidade de vaguear pela 

história com a Ponte das Veigas, 

que servia de ligação entre 

Castro Laboreiro e Melgaço. 

Logo de seguida 

encontramo-nos, novamente 

onde começou este percurso.

CASTRO LABOREIRO
INTERPRETATIVE TRAIL
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Carta Militar / Military Map nº 9
Instituto Geográfico do Exército / Geographical Institute oh the Army
Escala / Scale 1:25.000  

Regulamento do percurso  

Per�l do percurso / Trail pro�le Percurso / Route

Sinalização / Sign-posting

Trilho Curro da Velha - 7 Km

Caminho certo

Altitude (metros) / (meters)

Distância percorrida (metros) /  Distance travelled (meters)

Caminho errado
Right way Wrong way

Turn left Turn right
Virar à esquerda Virar à direita

Pousios - Castro Laboreiro

Ficha técnica do percurso  Trail factsheet

Evite fazer ruídos e barulhos.

Respeite a propriedade privada. 
Feche portões e cancelas.

Não abandone o lixo, leve-o até ao 
respectivo local de recolha.

Deixe a Natureza intacta. Não 
recolha plantas, animais ou rochas.

Faça fogo apenas nos locais 
destinados para o efeito.

Evite andar sozinho na montanha. 
Leve água consigo.

Guarde o máximo cuidado nos dias 
de nevoeiro e de neve.

Nome do percurso pedestre:
Trilho Interpretativo de 
Castro Laboreiro

Tipo: Pequena Rota (PR)

Âmbito do percurso:
Paisagístico

Localização:
Castro Laboreiro (Melgaço)

Ponto de partida: 
Cruzamento - Castro Laboreiro  

Distância percorrida: 5,8 Km

Duração do percurso: 
Cerca de 2h20m

Grau de di�culdade: Moderado

Cota máxima atingida: 1100 metros 

Entidade promotora:
Municípo de Melgaço

Name:
Castro Laboreiro Interpretative Trail  

Classi�cation: Small Route

Type: Paisagistic

Location:
Castro Laboreiro (Melgaço)

Start Point: 
Cruzamento - Castro Laboreiro  

Distance: 5,8 Km

Trail time: 2h20m

Di�culty grade: Moderate

Maximum altitude: 1100 meters

Promoter:
Município de Melgaço

Trail regulation

Do not make loud noises.

Respect private property. Close all 
gates behind you.

Do not leave litter, deposit it in the 
respective refuse collections points.

Leave nature intact. Do not remove 
plants, animals or rocks.

Only light �res in locations speci�cally 
designated for this purpose.

Avoid walking alone in the 
mountains. Take water with you.

Take special care in fog and snow.

Placa de indicação de início de percurso.
O “G” (cor amarela) signi�ca que é 
aconselhável p percurso com Guia.

Sign indicating start of the trail.
the letter “G” indicates that it is
advisable to be accompanied by a Guide.
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