
PT  O percurso pode ser efetuado em qualquer altura do ano, 
mas devem ser tomadas algumas precauções no verão, devido às 
elevadas temperaturas, e no inverno, devido às baixas temperaturas e 
possibilidade de nevoeiros e queda de neve.
EN The path can be done any time of the year, although some precautions 
should be taken in the summer, due to high temperatures, and in the winter, 
due to low temperatures, fog and snowfall.

ÉPOCA ACONSELHADA | RECOMMENDED SEASON

SOS: 112

Entidade Promotora  | Promotor: (+351) 918 129 499 
Posto de Turismo | Tourism Office: (+351) 276 348 180 

Hospital | Hospital: (+351) 276 300 900

Bombeiros | Fire Brigade: (+351) 276 322 122 

GNR | Local Police:  (+351) 276 340 210

CONTACTOS ÚTEIS | USEFUL CONTACTS

PERCURSO PEDESTRE | WALKING PATH

TRILHO 
COVA DO LADRÃO
MOREIRAS - CHAVES

DESCRIÇÃO DO PERCURSO | PATH DESCRIPTION

PT  O percurso pedestre “Trilho Cova do Ladrão” localiza-se na freguesia 

de Moreiras, entre a ribeira de Oura e a Serra do Brunheiro, é circular 

de Moreiras. Este percurso segue para noroeste, em direção à aldeia de 

Almofre, onde começa a descer a vertente oeste da Serra do Brunheiro, 

virando para sudoeste até à Capela de São Vicente. Segue inicialmente 

para sul e depois para norte, começando a subir a vertente oeste da 

Serra do Brunheiro, em direção ao Esconderijo da Moura que apresenta 

características da presença de um povoado da Idade do Ferro e onde 

é possível vislumbrar uma paisagem verdadeiramente deslumbrante. Ao 

atingir o planalto, segue para a aldeia de Torre e depois em direção a 

norte até chegar à aldeia de Moreiras. Passa pela Igreja Matriz e termina 

no ponto inicial, junto à Escola primária.

EN The walking path “Trilho do Ladrão” (meaning “the thief’s den”)is 
located in Moreiras parish, between the Oura river and the Brunheiro 
ridge, it is circular and its starting and ending point by the information 
panel located next to the Elementary School of Moreiras. It heads 
northwest, toward the village of Almofre, and then starts down the 
west slope of the Brunheiro ridge, turning southwest to the São Vicente 

the Brunheiro ridge towards the “Esconderijo da Moura” (meaning 
Moor Lady’s Hiding Place), which has characteristics of the presence 
of an Iron Age settlement and where it is possible to admire a truly 
breathtaking scenery. Upon reaching the plateau, the path heads 
towards the village of Torre and then northbound until it reaches the 
village of Moreiras. It passes through the Church and ends at the 
starting point near the Elementary School.
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TRILHO COVA DO LADRÃO - MOREIRAS



Start and end of the walking path

Área urbana  
Urban area

Estrada asfaltada 
Paved road

Percurso pedestre 
Walking path

Curva de nível
Contour

Capelinha de São Vicente 
São Vicente Chapel

Esconderijo da Moura 
Moar Lady’s Hiding Place

1

Igreja de Moreiras
Moreiras Church

Sentido aconselhado do percurso
Advised way of the path

Carta Militar de Portugal, folhas nº47 e 61

1/25000. IGeoE
Military Charter of Portugal, sheets nº47 and 61

1/25000. IGeoE

GRAU DE DIFICULDADE  | GRADING


