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Sobre a Rota
A Rota Vicentina é um percurso pedestre ao longo da costa Sw de Portugal, numa aposta unânime 
entre privados e públicos, que encontram no Turismo de Natureza uma via de desenvolvimento 
incontornável para esta região tão especial.

Esta rota resulta de uma criteriosa selecção de caminhos rurais e costeiros, para um usufruto pleno 

desta área litoral, que se encontra num precioso estado de conservação, no que respeita à paisagem, 
aos valores naturais e ambientais, à cultura e às tradições.

Formada pelo Caminho Histórico e pelo Trilho dos Pescadores, a Rota Vicentina propõe uma 

vivência única destes dois mundos, entre uma cultura rural viva e autêntica e uma costa 
surpreendentemente selvagem – integralmente dentro do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina – que merecem toda a nossa atenção, para que assim se possam preservar por muitos 
anos.

Ficha Técnica

350 km para percorrer a pé 

Percurso integralmente sinalizado

Etapas de um dia, com um máximo de 25 km

Alojamento e outros serviços no início e final de cada etapa

Esta é uma rota pedestre. Não circule com veículos motorizados nos 
percursos sinalizados

Leia mais abaixo as regras e recomendações a seguir ao percorrer a RV

Caminho Histórico
Percorre as principais vilas e aldeias num itinerário rural com vários séculos de 

história. Constituído maioritariamente por caminhos rurais, trata-se de uma 
clássica Grande Rota (GR), totalmente percorrível a pé e de BTT, com troços 
de montado, serra, vales, rios e ribeiras, numa viagem pelo tempo, pela cultura 
local e pelos trilhos da natureza. 

visitar

230 km em 12 etapas

Trilho dos Pescadores
Sempre junto ao mar, seguindo os caminhos usados pelos locais para acesso 

às praias e pesqueiros. Trata-se de um single track percorrível apenas a pé, ao 
longo das falésias e mais exigente do ponto de vista físico. Um desafio ao 
contacto permanente com o vento do mar, à rudeza da paisagem costeira e à 
presença de uma natureza selvagem e persistente.

visitar

120 km em 4 etapas e 5 circuitos
Ver todas

REGRAS E RECOMENDAÇÕES GERAIS
Circule apenas pelos trilhos sinalizados. 

A circulação de viaturas motorizadas coloca os caminhantes em risco. É 
proibida a circulação de veículos nas dunas. Evite fazer o Caminho Histórico de 
moto ou jeep, estude alternativas. 

Trilho dos Pescadores: nº máx. de 20 pessoas por grupo; Para fazer 

exclusivamente a pé. 
Respeite a propriedade privada; feche portões e cancelas. 
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Respeite a Natureza. Não recolha ou perturbe animais, plantas ou rochas. 

Não deixe lixo ou vestígios da sua passagem. Trilhos sem WC, leve um saco e 

deixe o trilho limpo. 

Cuidado com o gado. Embora manso, não gosta da aproximação de estranhos 

às suas crias. 

Mantenha o seu cão na trela e recolha os seus detritos. 

Não acampe nem faça fogo fora dos locais sinalizados para o efeito. 

Trilho dos Pescadores: Arribas instáveis, perigo de queda; Não recomendado a 

pessoas com vertigens ou medo de alturas. 

Seja afável com os habitantes locais esclarecendo quanto à sinalética e à 

actividade em curso. 

Leve sempre água, mantimentos e protector solar. 

FAQ

Para que não restem 

questões

A Rota

Ir a Secção

Sugestões Caminho Histórico

Visita Histórica em Santiago do Cacém

Quando estiver em Santiago do Cacém sugerimos que aproveite para visitar 

alguns dos locais com maior interesse histórico. O Castelo e Igreja Matriz…

Saber mais

Serra do Cercal e S. Luís

Cerca de 2 km antes da chegada à aldeia de S. Luís, um desvio de 750 m 

indica a direcção do cume de S. Domingos. Com 329 m, este é o ponto mais 

alto da Rota Vicentina!

Saber mais

Odemira tem História

Venha descubrir Odemira e a Histórica que se esconde por entre ruelas e 

Igrejas. Este é o centro administrativo do maior concelho da Europa!

Saber mais

Sugestões Trilho dos Pescadores

Porto Covo

A Praça central de Porto Covo é provavelmente dos recantos mais acolhedores 

das várias aldeias piscatórias que vai encontrar ao percorrer esta costa. Sente-

se por um instante e entre no ritmo Alentejano

Saber mais

Onde o Mira desagua no Atlântico

Vila Nova de Milfontes é quase rodeada de água por todos os lados. Ao 

percorrer a Avenida Marginal em direcção ao Farol poderá acompanhar a 

chegada das águas do Mira ao Atlântico.

Saber mais

Portinhos de pesca artesanal

Descubra vários portinhos de pesca artesanal ao percorrer o Trilho dos 

Pescadores. São obras de engenharia da natureza, adpatadas às 

necessidades das populações locais.

Saber mais

A Rota Vicentina é uma grande rota pedestre no Sw de Portugal, entre a cidade de Santiago do Cacém e o 

Cabo de S. Vicente, totalizando 350 km para caminhar, ao longo de uma das mais belas e bem 

preservadas zonas costeiras do sul da Europa.

Informação
Travessa do Botequim, nº6,

7630-185 Odemira, Portugal

Para qualquer questão relacionada 

com as condições da Rota Vicentina, 

por favor contacte-nos!

Escreva-nos um email!

Emergência
Incêndios Florestais: 117

SOS Emergência: 112

Ambiente e Território: 808 200 520

Subscreve a nossa 

newsletter

Introduza o seu nome e e-mail e fique 

a par das últimas notícias sobre a 

Rota Vicentina.

* Indica exigido

Sobre a Rota
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