
NORMAS DE CONDUTA  | CODE OF CONDUCT
 Seguir apenas pelo trilho sinalizado | Keep to the signposted track;

 Evitar fazer ruídos desnecessários | Avoid making unnecessary noise;

 Observar a fauna sem perturbar | Observe wildlife without disturbing it;

 Não danificar a flora | Do not damage the flora;

 Não deixar lixo ou outros vestígios de passagem 
Do not leave rubbish or any other trace;

 Não fazer lume | No naked flames;

 Não colher amostras de plantas ou rochas | Do not take samples of plants or rocks;

 Ser afável com as pessoas que encontre no local 
Be nice to the people you might meet along the way.

Percurso pedestre registado e homologado pela:  
Path Registered as Certified by:

Promotores:  
Promoters:
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A Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica 
de Mindelo, localizada no litoral do noroeste de Portugal, entre a margem esquerda 
da foz do rio Ave e a margem direita do rio Onda, apresenta um vasto conjunto de 
recursos biológicos e paisagísticos, composta por cordões dunares, rochedos, 
zonas húmidas e áreas agrícolas, ao longo de 8,5km de costa. 
A existência de charcos temporários permite a ocorrência de anfíbios, enquanto os 
mosaicos agrícola, florestal e dunar suportam diversas espécies de mamíferos, 
aves, répteis e insetos.
A sua importância é vincada pela presença de espécies florísticas, incluindo dois 
endemismos: Coincya johnstonii e Jasione lusitanica.
The Coastal Regional Protected Landscape of Vila do Conde and the Mindelo 
Ornithological Reserve is located on the northwest coast of Portugal, between the 
left bank of the mouth of the Ave River and the right bank of the Onda River. It 
possesses a vast array of biological and landscape resources, composed of lines of 
dunes, cli�s, wetlands and agricultural areas, along 8.5 km of coastline.
The existence of temporary ponds allow the presence of amphibians, while the 
agricultural, forest and dune mosaics support various species of mammals, birds, 
reptiles and insects.
Their importance is highlighted by the presence of floristic species, including two 
endemic species: the Coincya johnstonii and the Jasione lusitanica.

Castro de S. Paio  
Este povoado marítimo Proto-Histórico apresenta-se como caso ímpar em 
Portugal. Rodeado por um sistema defensivo, terá sido uma aldeia piscatória de 
pequena dimensão. Os trabalhos arqueológicos permitiram identificar duas fases 
de ocupação, temporalmente sequenciais: de meados do século VI a.C. a meados 
do século II a.C., tendo a ocupação mais recente findado durante o século I a.C..

Capela de S. Paio  
Integra elementos arquitetónicos datáveis do século XVII. No seu interior, uma 
referência a 1885 poderá assinalar obras de restauro ou reformulação, tendo 
sofrido uma profunda remodelação durante a década de 70 do século XX. 

Gravuras dos Penedos Amoladoiros  
De morfologia naviforme apresentam-se polidas, contrastando com a rugosidade 
do restante bloco rochoso, tendo sido criadas, presumivelmente, durante o 
processo de amolar instrumentos. Na impossibilidade de as datar, julga-se 
estarem relacionadas com as atividades das comunidades que ocuparam o 
Castro de S. Paio. 

Runa  
Na elevação imediatamente a sul da Praia dos Castros, próximo do marco 
geodésico, existe uma gravura com forma de tridente e que tem semelhanças, 
muito fortes, com o Algiz, um fonema do alfabeto rúnico. A presença deste 
símbolo comprova a passagem, embora efémera, dos Vikings neste local. 

Castro de S. Paio  
This Proto-Historical maritime village is presented as a unique case in Portugal. 
Surrounded by a defensive system, it was once a small fishing village. The 
archaeological works allowed the identification of two phases of occupation, 
temporally sequential: from the mid-sixth century BC to the mid-second century 
BC, and the most recent occupation must have ended during the first century BC.

Chapel of S. Paio  
It possesses architectural elements dated from the 17th century. Inside, a 
reference to 1885 may mark works of restoration or reformulation; during the 70s 
(20th century), the chapel underwent a profound remodelling.  

The Penedos Amoladoiros (whetstones) Engravings   
Possessing a naviforme morphology, the rocks are polished, contrasting with 
the roughness of the remaining rock block, and were presumably created during 
the process of sharpening instruments. Without the possibility to date them 
accurately, the engravings are thought to be connected with the activities of the 
communities that once occupied the Castro de S. Paio.

Rune  
In the hill immediately south of the Castros Beach, near the survey marker 
or geodetic mark, there is a trident-shaped engraving that has a very strong 
resemblance with Algiz, a phoneme of the runic alphabet. The presence of this 
symbol proves the passage, though brief, of the Vikings in this place.
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CONTATOS ÚTEIS  | USEFUL CONTACTS

INÍCIOS DE PERCURSO  | START POINTS  

 SOS Emergência | SOS Emergency: 112

 Informação Anti-Venenos | Anti-Poison Information: +351 808 250 143

 Câmara Municipal de Vila do Conde | City Council of Vila do Conde: +351 252 248 400 

 União de Freguesias de Labruge  | Union of the Parishes of Labruge: +351 229 284 686

União de Freguesias de Vila Chã  | Union of the Parishes of Vila Chã: +351 229 285 607

 

 Posto de Turismo | Tourist Office: +351 252 248 473 

Hospital de Vila do Conde | Hospital of Vila do Conde:  +351 252 690 600

 Bombeiros Voluntários | Volunteer Firefighters: +351 252 631 333 

P. S. P. Vila do Conde | Public Security Police of Vila do Conde:  +351 252 640 710 

 G. N. R. Vila do Conde | National Republican Guard of Vila do Conde (military police)

 

+351 252 640 160

Centro de Interpretação do Castro de S.Paio

Vila Chã  

41º16’56.27”N / 8º43’51.46”W  

41°17’35.53”N /   8°44’2.68”W

Praia dos Castros e Penedos Amoladoiros  
Castros Beach and Penedos Amoladoiros (whetstones) Engravings



O percurso tem início junto ao Centro de Interpretação do Castro de S. Paio, de 
visita obrigatória antes de conhecer os vestígios do único povoado marítimo 
castrejo (Galaico, ou pré-romano) existente em território português. Aproveite e 
visite a capela sobranceira.

Seguindo o passadiço para sul, na Praia dos Castros, encontre três gravuras: os 
Penedos Amoladoiros; um entalhe no afloramento granítico em forma de colher; 
e uma outra semelhante a um algiz (letra do alfabeto rúnico), próximo do marco 
geodésico.

O caminho segue junto ao mar, em plena Paisagem Protegida Regional Litoral de Vila 
do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo. 

Já na passagem pela Praia de Labruge, o caminho inflete para Este em direção ao 
lugar de Calvelhe e, daí, até ao lugar de Moreiró.

Percorrendo o mosaico agrícola alcançamos a freguesia de Vila Chã, onde se 
recomenda visita à Igreja Paroquial e ao Núcleo Museológico “Memórias de uma Terra”.

Continuando em direção à costa, visite o Porto de Pesca e o Bairro dos Pescadores. 
Daqui o percurso segue para Sul, até ao ponto de partida. 

The route starts at the Castro de S. Paio Interpretation Centre, a mandatory stop 
before visiting the remains of the only maritime castro (Iron Age settlement) in 
Portuguese territory. Enjoy and visit the prominent chapel.

Following south on the walkway, at the Castros Beach, you will find three 
engravings: the Penedos Amoladoiros (whetstones); a spoon-shaped notch in the 
granite outcrop; and another similar to a algiz (runic alphabet letter) near the survey 
marker or geodetic mark.

The route proceeds along the sea, in the middle of the Coastal Regional Protected 
Landscape of Vila do Conde and the Mindelo Ornithological Reserve.

While at the Labruge Beach, the route goes east towards the village of Calvelhe and, 
then, to the village of Moreiró.

Walking through the agricultural mosaic, you will reach the village of Vila Chã, where 
a visit to the Parish Church and the “Memories of a Land” Museum is recommended.

Proceeding towards the coast, visit the Fishing Port and the Fishermen’s Quarter. 
From here, the route goes south, back to the starting point.

PONTOS DE INTERESSE | PLACES OF INTEREST PERFIL DE ALTIMETRIA | GAENT PROFILE

FICHA TÉCNICA 
TECHNICAL SHEET

 Centro de Interpretação do Castro de São Paio 
The Castro de S. Paio Interpretation Centre 

Castro de S. Paio | Castro of S. Paio  

Capela de S. Paio | Chapel of S. Paio  

Penedos Amoladoiros | Penedos Amoladoiros 
(whetstones)  

Igreja Paroquial de Vila Chã | Parish Church of 
Vila Chã  

PERCURSO 
ROUTE

Bairro dos Pescadores  | Fishermen’s Quarter

Capela de S. Paio  | Chapel of S. Paio

9 km
distância
distance

Circular
sentido contrário ao 
dos ponteiro do relógio
counter - clockwise

2 h 30
duração
time

172 m
desnível acumulado
altitude variation

28 /4 m
altitude máx/min
altitude max/min

Fácil (nív el II
grau de dificuldade
Easy (level 2)
difficulty level

Todo o ano
época aconselhada
All year round
recommended season

SINALÉTICA | SIGNAGE

caminho certo
right way

caminho errado
wrong way

virar à esquerda
turn left

virar à direita
turn right

®

® ®

® FCMP

®

Núcleo Museológico “Memórias de 
uma Terra ( Vila Chã) | “Memories of a 
Land” Museum

Porto de Pesca | Fishing Port

Bairro dos Pescadores | Fishermen’s 
Quarter
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LEGENDA DO MAPA  | MAP LEGEND
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Ocupação de solo | Land occupation Estradas | Roads
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Motor way
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