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EN The short-distance walking trail “Trilho das Quedas d´Alto” is a 

circular trail which starts and ends by the information panel located next 

to the Associação Cultural Recreativa de Linhares (Cultural and Recreational 

Association of Linhares). In the initial stretch, the PRCRZ5 heads for the 

viewpoint of Quedas d´Alto, passing by the intersection with another short-

distance trail – “Trilho da Fraga das Ferraduras” –. After it and as we continue 

on the trail, we find a deviation which allows access to Ribeira de Linhares 

and the observation of the so-called “Quedas de Alto”, a several-metre-high 

waterfall. Resuming the trail and after crossing the bridge and the walkways, it 

goes along the stream´s bank until a deviation which leads us to the Viewpoint 

of Moinhos, passing by four mill structures which were used by the locals to 

transform cereal into flour. Then, the trail leads us to another deviation which 

allows access to the hillock where the Castle of Linhares stands, overlooking a 

wide stretch of the Douro River Valley, a World Heritage site.

As we move forward, the trail enters the urban space of the village of Linhares, 

passing by the Mother Church, dedicated to S. Miguel, and ending by the 

information panel. The village of Linhares has its genesis in the so-called 

Castle of Linhares, which is located on the granitic promontory above it. This 

place was granted a Carta de Foral* by King Ferdinand, called the Great, in 

the 11th century, but throughout the Middle Ages, its territory ended up being 

incorporated in the administrative circumscription of the municipality of 

Ansiães. One of its main points of interest is the Sampaios Manor, which is a 

splendid example of civil architecture, with a simple rectangular plan whose 

façade stands out due to its windows of great plastic interest and the stone 

carved coat of arms of the Sampaio family.

*(A “Carta de Foral” was a royal document whose purpose was to establish and regulate the administration, 
borders and privileges of a town or council.)

PT A Pequena Rota “Trilho das Quedas d’Alto” é um percurso circular 

com início e fim no painel informativo, localizado junto à Associação Cultural 

Recreativa de Linhares (ACRL). No troço inicial, o PR5CRZ toma a direção 

do miradouro das Quedas d’Alto, passando pela interseção com outra 

pequena rota “Trilho da Fraga das Ferraduras”. Após a transposição deste 

cruzamento e continuando no trajeto encontramos uma derivação que nos 

permite o acesso à Ribeira de Linhares e à observação das denominadas 

“Quedas d’Alto”, queda de água com vários metros de altura. Retomando 

opercurso e atravessando a ponte e os passadiços, o trilho segue junto à

margem da ribeira até uma derivação que nos conduz ao Miradouro dos

Moinhos passando por quatro estruturas molinológicas anteriormente

utilizadas pela população local na transformação do cereal em farinha.  O

percurso encontra de seguida uma outra derivação que nos permite aceder 

ao morro do Castelo de Linhares, de onde podemos visualizar um amplo

troço do vale do Rio Douro, Património da Humanidade. Continuando no

percurso este entra no espaço urbano da aldeia de Linhares, passando pela 

Igreja Matriz, dedicada a S. Miguel e terminando junto ao painel informativo. 

A aldeia de Linhares tem sua génese no denominado Castelo de Linhares

que se localiza no promontório granítico sobranceiro à aldeia. A este local

foi concedida uma carta de foral, outorgada pelo rei Fernando, O Magno,

no século XI, mas ao longo da Idade Média o seu território acabou por

ser incorporado na circunscrição administrativa do concelho de Ansiães.

Um dos pontos principais de interesse da localidade reside no Solar dos

Sampaios, trata-se de um esplêndido exemplar da arquitetura civil,  com

uma planta simples de configuração retangular, onde sobressai uma

frontaria marcada pela presença de janelas de grande interesse plástico e 

pela pedra de armas da família Sampaio.
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Coordenação técnica e implantação:
Coordination and implementation:

Percurso pedestre registado e homologado por:
Path certified by:

PT O percurso pode ser efetuado em qualquer altura do ano, devendo ser 
tomadas precauções no verão, devido às elevadas temperaturas, e no 
inverno, devido às baixas temperaturas e à possibilidade de nevoeiros e 
queda de neve.
EN the walking trail may be done any time of the year, although some 
precautions shall be taken into account considering the high temperatures 
during the summer season and the low temperatures, fog and snowfall during 
the winter season.
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PT Seguir apenas pelo trilho sinalizado; Evitar ruídos e atitudes que 
perturbem a paz do local; Observar a fauna sem perturbar; Não danificar a 
flora; Não abandonar lixo; Não fazer lume; Não colher amostras de plantas 
ou rochas; Ser afável com as pessoas que encontrar; Em caso de acidente 
indique a sua posição utilizando os números no mapa. 
EN  Follow only signalized tracks; Avoid making noise and disturb local peace and 
quiet; Watch but do not disturb the animals; Do not damage vegetation, leave 
waste, make fire, collect plants or rocks; Be kind to people you may meet; In 
case of accident, inform your position using the numbers on the map. www.cm-carrazedadeansiaes.pt
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Calculado de acordo com | Calculated according to: Mide (Método de informação Excursiones)

Carta Militar de Portugal, M888, 
folhas n.o 116 e 117 1/25000. iGeoE
Military Charter of Portugal, M888,
sheets nº 116 and 117 1/25000. IGeoE

Fontes/Sources: ESRI Topo. MDT ALOS World 3D-30m/ESRI topo. DEM AlOS world 3D-30m
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Percurso pedestre  PR5 CRZ
walking trail PR5 CRZ

Derivação
Deviation

sentido recomendado 
Recommended way

Ligação a outras Pequenas Rotas
Connection to other walking trails

Linha do Douro
Douro Railway line

Alto Douro Vinhateiro 
Alto Douro wine Region

Associação Cultural Recreativa 
de Linhares 
Cultural and Recreational Association 
of linhares
início e fim da PR5 CRZ 
Start and End of PR5 CRZ
41°12’34.42’’N, 7°21’56.59’’W

Miradouro das Quedas d’ Alto 
Viewpoint of Quedas d’ Alto

Ribeira de Linhares
linhares Stream

Moinhos
watermills

Miradouro dos Moinhos 
Viewpoint of Moinhos

Capela de santo António
Chapel of Santo António

Castelo de Linhares
Castle of linhares

igreja Paroquial de Linhares 
Parish Church of linhares 

Capela de Nossa senhora de ao Pé da Cruz
Chapel of  Nossa Senhora de ao Pé da Cruz

solar dos sampaios 
Manor of the Sampaios 

Pelourinho de Linhares 
Pillory of linhares 
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8 PT O grau de dificuldade é representado por 4 itens diferentes, sendo cada um deles avaliado 

numa escala de 1 a 5 (do mais fácil ao mais difícil).
EN the difficulty level is represented by 4 different symbols each of them ranges from 1 (the easiest) 
to 5 (the most difficult).


