
Nome do Percurso: 
Trilho da Barragem de Prada
Localização: Concelho de Vinhais
Freguesias: Vinhais
Tipo de Percurso: Circular
Âmbito do Percurso: 
Paisagístico 
Ponto de Partida e Chegada: 
Parque Biológico de Vinhais
Distância do Percurso: 5,9km
Duração Aproximada: 2h
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 da Barragem de PradaPR 8 
VNH

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
M

ar
ca

çã
o,

 S
in

al
iza

çã
o 

e 
C

on
ce

çã
o 

G
rá

fic
a:

 N
at

ur
B

ar
ro

so
   

ge
ra

l@
na

tu
rb

ar
ro

so
.n

et
  T

el
. 2

76
 5

18
 1

25
 /

 9
35

 6
63

 0
60

Percurso Pedestre Registado 
e Homologado pela:

O PR 8 VNH é um percurso pedestre de pequena rota, marcado nos dois 
sentidos segundo as normas da Federação de Campismo e Montanhismo 
de Portugal. Polo e Barragem de Prada

Polo e Charca da Vidoeira
Moinho de Paçó
Parque Biológico de Vinhais

Pontos de Interesse

Entidade Promotora:

Financiado por:
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Perfil Altimétrico

Durante o percurso, podemos verificar as espécies florestais 
mais abundantes tais como, amiais (Alnus glutinosa), carvalhais 
(Quercus pyrenaica) e giestais (Cytisus scoparius). Verifica-
se também o surgimento de matagais de urze (Erica sp e 
Collunoulicetea) e carqueja (Chamaespartium Tridentatum) 
nas zonas mais frias, visto que estamos numa zona de elevada 
altitude e simultaneamente, coexistem matagais de estevas 
(Cistus Iadanifer e Cistus lavanduletea). No que diz respeito 
às resinosas existentes neste troço, existem três espécies 
principais, que são, o pinheiro bravo (Pinus pinaster), o pinheiro 
negro (Pinus nigra) e o pinheiro-de-riga (Pinus sylvestris). A 
nível da fauna, as espécies que podem ser observadas são 
o mergulhão pequeno (Tchybaptus ruficollis), o pato-real 
(Anas platyrhynchos), a galinha d´água (Gallinula chloropus), 
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). 

Flora e Fauna

Javali (Sus scrofa)Lobo ibérico (Canis lupus signatus)



Barragem de Prada

Gandara Velha

Alto da Bicada

Mosqueiro

Vidoeira

Castrilhão

Charca da Vidoeira

Eira Velha

Castanheira

Parque Biológico

Este percurso circular, de pequena rota (PR) tem uma 
extensão de 5,9km e óptimas condições para a prática 
de pedestrianismo. Está integrado no Parque Biológico 
de Vinhais e tem como objetivo divulgar a biodiversidade 
modelada pelas características climatéricas e pela altitude.
As paisagens de amplos horizontes pintalgados com 
mosaicos agro-silvo pastoris de elevada beleza, constituem 
um grande atrativo deste local. A apreciação da beleza 
natural da flora e da vegetação, é indissociável da paisagem 
e da forma como a vemos e interpretamos. Neste aspeto, 
a zona envolvente do Parque, apresenta um elevado valor 
paisagístico.  
Durante o percurso podemos observar a Albufeira de Prada 
e as diversas espécies 
que lhe estão associadas e a Charca da Vidoeira, que é um 
charco artificial, onde foi instalado um abrigo / observatório 
de modo a poderem ser feitas observações de fauna 
selvagem. Iremos ainda encontrar o moinho de Paçó que em 
tempos foi de utilização  comunitária. 

Descrição do Percurso

Avifauna 
de Bosque

Rapinas

Pinheiro

Carvalho

Caminho

Linha de Água

P. Partida e 
Chegada

PR8 Trilho da 
Barragem de Prada

Eucalipto

Polo da Charca 
da Vidoeira
Polo da 
Barragem de 
Prada

Terrenos 
Agrícolas Levada

Moinho Choupo 
Negro

Moinho de Paçó

Este é um moinho comunitário hidráulico, que servia a aldeia 
de Paçó e as comunidades próximas, as suas paredes são 
em alvenaria de xisto com telhado de duas águas.
Trata-se de uma estrutura constituída por roda horizontal e 
rodízio metálico descoberto, fixo à pela,  que pela força da 
água, fará mover as mós, que se encontram no interior do 
edifício e que hão-de moer o grão.

Trilho da Barragem de PradaPR 8
VNH

Este lago é uma paragem obrigatória para muitos animais, 
quem sabe se não se consegue avistar algum lobo ibérico, 
raposa, javali, corço, veado ou outro animal a saciar a sede.
Neste polo, também se podem descobrir diferentes espécies 
de insetos pertencentes à Ordem Odonata, as conhecidas 
libélulas e libelinhas. Destas são de destacar:
-Libelinha-esmeralda-pequena; Libelinha-vermelha-
pequena; Libelinha-azul-comum
Há também várias plantas que são típicas das margens de 
massas de água:
- Choupo negro; Persicária-sempre-noiva

Charca da Vidoeira

Neste polo pretende-se tirar partido da pequena albufeira, 
criando uma zona de presença de aves aquáticas típicas de 
lagoas de altitude e da presença de outros animais tais como 
megulhão-pequeno, o pato-real, a galinha-d’água, o corço, o 
javali, o gato-bravo, a raposa e o esquilo. As espécies de aves 
mais observáveis são, a cegonha branca, a águia-de-asa-
redonda, a rola-brava e a cotovia-pequena. Para além disso, 
pode deparar-se com várias espécies de libélulas presentes 
a partir da época primaveril até ao outono. São elas:
- Imperador-azul; 
- Libélula-escarlate 

Barragem de Prada

Pato-real (Anas platyrhynchos) Rola-brava (streptopelia turtur)

Barragem de Prada

Charca da Vidoeira

        Moinho de Paçó


