
Trilho 
do Castro de Roques 

PR 
 

CUIDADOS ESPECIAIS E NORMAS DE CONDUTA 
 

- Seguir somente pelos trilhos sinalizados; 

- Cuidado com o gado! Embora manso não gosta da 
aproximação de estranhos às suas crias; 

- Evitar barulhos e atitudes que perturbam a paz do 
local; 

- Observar a fauna à distância, preferencialmente com 
binóculos; 

- Não danificar a flora; 

- Não abandonar o lixo; 

- Respeitar a propriedade privada; 

- Não fazer lume; 

- Ser afável com os habitantes locais,  

esclarecendo-os quanto à atividade em curso e às mar-
cas do percurso. 
 

AS MARCAS  

CAMINHO 

CERTO 

CAMINHO 

ERRADO 

VIRAR À 

ESQUERDA 

VIRAR À 

DIREITA 

CONSELHOS PARA UMA BOA MARCHA 
 

- Calçado cómodo e já habituado ao pé, preferencial-
mente botas de marcha; 

- Meias macias e sem costuras; 

- Roupa leve e adequada ao estado do tempo; 

- Não vá só: leve a família e os amigos e, obviamente, a 
máquina fotográfica. 
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Entidade 

Executora: 

Quinta do Carmo 

O Trilho do Castro de Roques surge 
no âmbito das atividades desenvolvi-

das na Zona de Intervenção Florestal 
(ZIF) do Monte de Roques. 

 
A ZIF do Monte de Roques é uma 

área territorial contínua e delimitada, 
constituída maioritariamente por 

espaços florestais, submetida a um 
Plano de Gestão Florestal e a um 
Plano Específico de Intervenção Florestal e é gerida pela Associação 

Florestal do Lima.  
 

Com um total de 3336 hectares, localiza-se no concelho de Viana do 
Castelo e abrange as freguesias de Carvoeiro, Deão, Deocriste, Geraz 

do Lima (Santa Leocádia), Geraz do Lima (Santa Maria), Mujães, Por-
tela Susã, Subportela, Vila de Punhe, Vila Franca, Vila Fria. 

Calçada Habitação castreja 

Entidades Promotoras: 



Grau de Dificuldade: Moderada 

Extensão: 14,2 km 

Duração: 4 horas 

O "Trilho do Castro de Roques” tem início e termina no 

Largo das Neves, na Freguesia de Vila de Punhe, Viana do 

Castelo.   Após cruzar a EN 306 passa junto à Quinta da 

Torre das Neves, à Quinta do Bonfim e Quinta do Carmo, 

tomando aqui a Estrada Real. É por aqui que podemos 

apreciar o conjunto de cruzeiros que constitui o Calvário 

de Arques e ainda um aqueduto que conduzia a água, 

proveniente do monte, para os terrenos mais baixos. 

Seguindo-se a Estrada Real passaremos nas traseiras da 

Casa da Quinta do Bonfim, na Quinta do Monte, na Quinta 

da Bouça e ainda pela calçada bem conservada que confi-

na com a Quinta da Portela.  

Entrando agora na área florestal, o percurso desenvolve-

se essencialmente por caminhos de terra batida, passan-

do nas proximidades do vértice geodésico “Roques” e 

atingimos a área onde se implantou o antigo castro. Nes-

ta zona iremos cruzar com 3 muralhas espaçadas entre si 

e iniciamos a descida em direção ao Balneário Castrejo. 

Por toda a envolvente está presente uma significativa 

quantidade de pedra solta, muita da qual pertenceria às 

construções existentes no castro. 

De seguida será possível contemplar a agradável vista 

envolvente, nomeadamente para Deocriste, Portela Susã 

e Barroselas. É já do miradouro, próximo do caminho, e a 

partir do Alto da Pegada que pode ser apreciada uma 

perspetiva soberba para o mar e para a foz do Rio Lima, 

passando pelo Monte Galeão, Monte de Santa Luzia, Mon-

te de São Silvestre e Monte de Santo Ovídio - Ponte de 

Lima. Ao deixarmos as vistas para trás iniciamos o per-

curso descendente, onde se encontra a mítica “Boca da 

Serpe”.  

Descido o monte entraremos na área agrícola, onde estão 

presentes muros em xisto e uma antiga poça de consor-

tes. Com uma curta passagem pela EM 540 entraremos 

de novo em caminhos florestais. O destino será agora o 

lugar do Paço, onde serão percorridos alguns caminhos 

da freguesia de Mujães até à passagem pelo lugar de 

Arques. Aqui estamos no troço final do percurso pedestre 

e continuaremos pelo meio rural até à passagem junto ao 

campo de futebol do Neves F. C. 

 

Com o Largo das Neves já bastante próximo contornare-

mos a Casa e Quinta da Torre das Neves, de onde prati-

camente avistamos o ponto onde se iniciou o trilho. 

Já em ambiente predominantemente urbano, o agradável 

largo poderá ser usufruído como local de descanso e 

retemperamento de forças depois da exigente, mas com-

pensadora, caminhada pelo Monte de Roques. 

Ponto de Partida - Largo das Neves 
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