
O Trilho Interpretativo da Ribeira de Covas é um 
percurso de pequena rota com cerca de 9,6Km, 
com inicio na Igreja Paroquial de Covas. Este 
percurso encontra-se implementado na 
freguesia de Covas, concelho de Vila Nova de 
Cerveira. A Aldeia de Covas está inserida no 
roteiro das Aldeias de Portugal, atribuição 
conseguida pela sua beleza natural e pela 
harmonia entre a montanha, o vale e o rio. Este 
itinerário leva-nos a descobrir os recantos 
naturais desta freguesia. Acompanhamos o 
serpenteante Rio Coura de águas limpas que 
correm desde as montanhas do Corno de Bico 
até ao rio Minho. Nesta caminhada, seguindo o 
percurso do rio no sentido jusante, facilita-nos 
na deslocação pelos caminhos a meia encosta, 
quase sem desnível, e também nos permite 
desfrutar das frondosas árvores autóctones, 
como, o carvalho-alvarinho, que vão surgindo 
ao longo do percurso, proporcionando ótimas 
sombras, ideais para desfrutar em família e em 
épocas mais calorosas. Além da beleza natural 
e paisagística que nos envolve, este percurso 
abarca valores culturais relacionados com a 
arqueologia industrial hidroelétrica, elementos 
que complementam este itinerário, visto que o 
trilho percorre em parte, uma levada que 
conduzia água da barragem para a velha 
Central Hidroelétrica, esta, atualmente 
convertida num pequeno espaço museu, 
visitável mediante solicitação à Junta de 
Freguesia de Covas, apesar do valor que teve 
em anos, foi a 2ª central hidroelétrica a ser 
construída em Portugal. Este percurso é um 
excelente itinerário para a componente 
fotográfica e para observação de fauna e flora, 
principalmente junto ao rio Coura.

PR 2
VNC 9,9km  4h15m CIRCULAR + 189m - 189m

Trilho Interpretativo da Ribeira de Covas
The riveside Covas Interpretative trail

The Ribeira de Covas Interpretive Trail is a 
short route of  about 9.6 km, starting at the 
Parish Church of  Covas. This route is 
i m p l e m e n t e d  i n  t h e  p a r i s h  o f  C ova s, 
municipality of  Vila Nova de Cerveira. The 
Village of  Covas is inserted in the itinerary of  
the Aldeias de Portugal, attribution achieved by 
its natural beauty and by the harmony between 
the mountain, the valley and the river. This 
itinerary takes us to discover the natural 
corners of  this  parish.  We fol low the 
meandering Rio Coura with clean waters that 
run from the mountains of  Corno de Bico to the 
river Minho. On this walk, following the course 
of  the river in the downstream direction, it 
facilitates us to move along the paths down the 
hillside, almost without unevenness, and also 
allows us to enjoy the leafy native trees, such as 
the oak-tree, which appear along the route, 
providing great shadows, ideal for enjoying 
with family and in warmer seasons. In addition 
to the natural and scenic beauty that surrounds 
us, this route encompasses cultural values 
  related to hydroelectric industrial archeology, 
elements that complement this itinerary, since 
the trail runs in part, a levada that led water 
from the dam to the old Hydroelectric Power 
Station, this , currently converted into a small 
museum space, which can be visited upon 
request from the Covas Parish Council, despite 
its value in years, it was the 2nd hydroelectric 
power station to be built in Portugal. This route 
is an excellent itinerary for the photographic 
component and for observation of  fauna and 
flora, mainly by the Coura river.

Trilho Interpretativo da Ribeira de Covas |  The riveside Covas Interpretative trail

Trilho Interpretativo da Ribeira de Covas 
The riveside Covas Interpretative trail

1 5Início PR02 | Igreja Paroquial de Covas
Starting | Covas Church

Ponte das Poldras
Poldras bridge

Escala | scale: 1/6 000
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Orientação  
 Orientation

Tipo de piso  
 Ground type

Esforço fisíco  
 Physical effort

Adversidade do meio 
Environmental adversity 
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Açude, Ponte e Azenha de Pagade
Pagade weir

Ponte sobre rio Coura
Bridge over the Coura River

4 Área de Lazer do Brasil e Centro Cycling & Walking
Brasil Leisure Area and Cycling & Waliking Center

6 Barragem de Covas
Covas dam

7 Levada
Water hallway 

Rede Municipal de Percursos Pedestres de Vila Nova de Cerveira
  Vila Nova de Cerveira Municipal Pedestrian Routes Network

Contatos úteis
Useful contacts

Ÿ Não saia do percurso marcado e sinalizado. Preste atenção às marcações  
Do not leave the marked and signposted route. Pay attention to the markings.

Ÿ Evite fazer ruídos e barulhos | Avoid making noise and clatter.

Ÿ  Respeite a propriedade privada | Respect private property.

Ÿ Não abandone o lixo, leve-o até ao respetivo local de recolha | Do not leave 
trash. Leave it in the appropriate collection point.

Ÿ Deixe a Natureza intacta. Não recolha plantas, animais ou rochas | Leave 
nature intact. Do not collect plants,animals or rocks.

Ÿ Evite andar sozinho. Leve água consigo. Preste atenção quando caminhe 
por estradas | Avoid walking alone. Take water with you. On public roads, always 
circulate with caution.

Ÿ Utilize sempre calçado adequado, impermeável e um chapéu | Always use 
appropriate footwear, waterproof  sunscreen and a hat.

Ÿ Em caso de risco máximo de incêndio florestal, por questões de 
segurança não caminhe na floresta | In case of  maximum risk of  forest fire, for 
safety reasons do not walk in the forest

Regulamento

Direção Correta
Right direction

Direção Errada
Wrong direction

Direção Esquerda
Left direction

Direção Direita
Right direction

Marcação do percurso pedestre
Regulation Signs and route marker
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REDUZIDO

ELEVADO HIGH

MODERADO
MUITO ELEVADO

MÁXIMO

PARA SUA SEGURANÇA, CONSULTE O RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL EM  ; EM WWW.IPMA.PT
CASO DE RISCO MUITO ELEVADO A MÁXIMO ESTÁ CONDICIONADO OU MESMO PROIBIDO 
CAMINHAR NA FLORESTA!  FOR YOUR SAFETY, CONSULT THE FOREST FIRE RISK AT WWW.IPMA.PT
IN CASE OF VERY HIGH OR THE MAXIMUM RISK IS CONDITIONED OR EVEN PROHIBITED TO WALK IN 
THE FOREST!

REDUCED

MODERATE
VERY HIGH

MAXIMUM

 ;1. Mantenha a calma | keep calm

2.  Ligue 112 | ;call 112

3.  Indique a sua posição utilizando os números inscritos no 
mapa, por exemplo “estou entre o ponto 6 e o ponto 7, junto ao 
caminho...” ou dê coordenadas | indicate your position using 
the numbers on the map, for example “I am between the point 6 
and the point 7, next to the path ...” or coordinates;

4. Indique a gravidade do acidente | Indicate the severity of  the 
accident;

5. Aguarde por auxilio | wait for assistance.

Em caso de acidente | In case of  accident
Legenda 
Legend
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Distância | Distance (m)

Perfil Altimétrico | Altimeter Profile

8 Antiga Central Hidroelétrica de Coura
Old Coura Hydroelectric Plant 

9 Capela de São Sebastião
São Sebastião Chapel
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Arga de Baixo 8 kmArga de Baixo 8 kmArga de Baixo 8 km

Ponte de Lima 21 kmPonte de Lima 21 kmPonte de Lima 21 km

Vila Nova de Cerveira 12,8 kmVila Nova de Cerveira 12,8 kmVila Nova de Cerveira 12,8 km

Vila Nova de Cerveira 15,4 kmVila Nova de Cerveira 15,4 kmVila Nova de Cerveira 15,4 km

Caminha 19,3 kmCaminha 19,3 kmCaminha 19,3 km

Serra de Arga 14 kmSerra de Arga 14 kmSerra de Arga 14 km

A1PR1

Trilho do Cervo
41°57'25.18"N | 8°44'45.67"W

PR2

PR1

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7
PR8

PR9

GR2

Trilho Interpretativo da Ribeira 

de Covas - 41°53'6.99"N | 8°41'48.40"W

A1

Trilho do Alto da Pena
41°53'15.41"N | 8°30'52.94"W

A1

Trilho Vale das Donas
41°54'32.96"N | 8°44'6.63"W

A1

Trilho da Carranca
41°55'3.49"N | 8°45'6.03"W

A1

Trilho da Cabana do Ladrão
41°54'6.01"N | 8°40'17.32"W

A1

Trilho da Ribeira de Mogos
41°55'23.36"N | 8°39'22.06"W

A1

Trilho dos Moinhos de Candemil
41°55'56.54"N | 8°41'24.20"W

A1

Trilho do Alto do Picoto
41°57'16.46"N | 8°40'41.85"W

A1GR2

Travessia das Terras de Cervaria
41°57'25.23"N | 8°44'45.93"W

A1PR2

PR3

PR5
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PR4

PR6

PR7

PR8

PR9

Início PR02  
Starting 

JF

Município de Vila Nova de Cerveira |  Municipality of  Vila Nova de Cerveira

Bombeiros Vila Nova de Cerveira | Vila Nova de Cerveira Firefighters

Centro Saúde de V. N. de Cerveira | Health Centre of  Vila Nova de Cerveira

Junta de Freguesia de Covas | Covas Parish Council

GNR | Republican National Guard

Loja de Turismo de V. N. de Cerveira | Vila Nova de Cerveira Tourism Information

+351 251708020

+351 251795315

+351 251795289

+351 251941433

+351 251795113

+351 251708023

http://WWW.IPMA.PT

