
Nome do Percurso: 
Trilho do Alto da Ciradelha
Localização: Concelho de Vinhais
Freguesias: Vinhais
Tipo de Percurso: Circular
Âmbito do Percurso: 
Paisagístico / Histórico
Ponto de Partida e Chegada: 
Parque Biológico de Vinhais
Distância do Percurso: 3,2km
Duração Aproximada: 1h
Grau de Dificuldade: Baixo
Fonte: Carta Militar de Portugal, 
folha n.º 23 e 24   1/25000, IGeoE, 1995

Ficha Técnica

- Siga somente pelo trilho sinalizado, prestando atenção às 
marcações (o trilho encontra-se marcado nos dois sentidos);

- Evite barulhos e atitudes que perturbem a paz do local;
- Observe a fauna à distância, de preferência com binóculos;
- Não danifique a flora;
- Não abandone o lixo. Leve-o até um local onde haja  serviço 
de recolha;

- Respeite a propriedade privada;
- Não faça lume;
- Não colha amostras de plantas ou rochas;
- Seja afável com os habitantes locais;
- Utilize calçado adequado, impermeável, chapéu e leve sempre 
água consigo;

Cuidados Especiais e Normas de Conduta

Parque Biológico de Vinhais                        Tel.: 273 771 040
Câmara Municipal de Vinhais                       Tel.: 273 770 300
Bombeiros Voluntários de Vinhais               Tel.: 273 770 250
Guarda Nacional Republicana                     Tel.: 273 770 090
Alojamento em Bungalows                          Tel.: 273 771 040
(Parque Biológico)
geral@parquebiologicodevinhais.com

Contactos Úteis

Co-Financiamento:

Trilho do Alto da CiradelhaPR 9 
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Percurso Pedestre Registado 
e Homologado pela:

O PR 9 VNH é um percurso pedestre de pequena rota, marcado nos dois 
sentidos segundo as normas da Federação de Campismo e Montanhismo 
de Portugal. Alto da Ciradelha

Polo Interpretativo
Parque Biológico de Vinhais

Pontos de Interesse

Entidade Promotora:

Financiado por:
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Perfil Altimétrico

Parque Biológico de Vinhais

Parque Biológico de Vinhais



Este percurso tem ótimas condições para a prática de 
pedestrismo, podemos até afirmar que é um ex-libris da 
modalidade. É um percurso circular de pequena rota (PR), 
de âmbito paisagístico e histórico, com uma extensão de 
3,2Km. Está integrado no Parque Natural de Montesinho e 
tem como principal objetivo aproximar o homem à natureza, 
através da contemplação da flora e da fauna existentes.
Esta área rica em biodiversidade, devido às características 
climatéricas e pela sua altitude, apresenta paisagens 
de elevada beleza, o que constitui o maior atrativo para a 
realização deste percurso. 

Descrição do Percurso

Durante o percurso, podemos ter contacto com as 
espécies florestais mais abundantes da região: amiais 
(Alnus glutinosa), carvalhais (Quercus pyrenaica) e giestais 
(Cytisus scoparius).
Nas zonas de elevada altitude e consequentemente mais 
frias, podemos observar o surgimento de matagais de urze 
(Erica sp e Collunoulicetea), carqueja (Chamaespartium 
tridentatum)  e estevas (Cistus Iadanifer e Cistus 
lavanduletea).
No que diz respeito às resinosas vamos encontrar três 
espécies principais, o pinheiro bravo (Pinus pinaster), o 
pinheiro negro (Pinus nigra) e o pinheiro-de-riga (Pinus 
sylvestris).
Em termos de fauna, as espécies que podemos ver são, o 
veado (Cervus elaphus), o corço (Capreolus capreolus), o 
javali (Sus scrofa), o gato-bravo (Felis silvestrys), a raposa 
(Vulpes vulpes) e o esquilo (Sciurus vulgaris). As espécies 
de aves mais observáveis são a cegonha branca (Ciconia 
ciconia), a águia-de-asa-redonda (Buteo buteo), a rola brava 
(Streptopelia turtur) e a cotovia-pequena (Lulula arborea).
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Alto da Ciradelha

É neste local que podemos ter contacto com vestígios 
reais da história da vila de Vinhais, através da observação 
de diversos vestígios arqueológicos como o castro da 
Ciradelha, povoado proto-histórico, fortificado de grandes 
dimensões e de elevado valor estratégico e defensivo. 
Situado no cume do Monte da Ciradelha ou Cidadela, a 
noroeste da vila, observamos, uma barbacã, um fosso e a 
muralha.
A partir do século I / II d.C., estes povoados fortificados 
foram perdendo a sua importância, devido à necessidade 
de terrenos mais férteis, o que fez com que as populações 
se deslocassem do cimo dos montes para os vales, onde 
havia melhores terrenos agrícolas. Neste caso, passaram a 
ocupar o vale mais a Sul.
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Flora e Fauna

Vista do Alto da Ciradelha

Vista do Alto da Ciradelha

Polo do Alto da Ciradelha

Parque Biológico


