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P R E F Á C I O

ROTA VICENTINA

Este manual, se assim o quisermos chamar, é "apenas" uma
introdução aos Trilhos Pedestres. É um guia de apoio para
conhecer, aprender ou tirar dúvidas sobre os Trilhos Pedestres
da Rota Vicentina, sinalética, marcação. 

Assumimos o compromisso que este manual terá várias versões,
tendo em conta que ele será constantemente melhorado ao
longo do tempo. 

Obrigada por o lerem, mas sobretudo por nos acompanhar na
manutenção dos nossos Trilhos Pedestres e por cuidar do nosso
território. 

A Equipa Rota Vicentina 
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I N T R O D U Ç Ã O

ROTA VICENTINA

A Rota Vicentina é um projecto muito ambicioso, que quer o
melhor para a região. Estamos com uma rede com  750 km de
Trilhos Pedestres, todos marcados no terreno e a requerer a
nossa atenção permanente. 

Na Associação, temos uma pessoa dedicada às áreas dos Trilhos
Pedestres e Voluntariado. De forma a garantir a manutenção dos
trilhos, o trabalho é desenvolvido com as Juntas de Freguesia, a
ajuda de voluntários pontuais, assim como uma  rede de
Madrinhas e Padrinhos.

Este manual tem como intuito acompanhar cada pessoa que
cuida de um Trilho Pedestre da Rota Vicentina, em especial cada
Madrinha e cada Padrinho que conhece melhor do que
ninguém os trilhos e assume a co-responsabilidade pela
monitorização do seu percurso, tornando-se um verdadeiro
embaixador da Rota Vicentina no seio da sua comunidade.



OS TRILHOS PEDESTRES 
DA ROTA VICENTINA1
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A Rota Vicentina oferece uma rede de Trilhos Pedestres no
Sudoeste de Portugal. Actualmente totaliza mais de 750 km para
caminhar, ao longo de uma das mais belas e bem preservadas
zonas costeiras do sul da Europa.

MAPA ESQUEMÁTICO

Caminho Histórico 
263 km

Trilho dos Pescadores
226,5 km

Percursos Circulares
263 km

Santiago Histórico
Praia do Sissal
Arrozais de Campilhas
Cercal do Alentejo
Charcos Mediterrânicos
Hortas de S. Luís
Senhora das Neves
Dunas do Almograve
Troviscais ao Mira
S. Martinho das Amoreiras
Charneca de S. Teotónio
A caminho de Totenique
De Santa Clara à Barragem
Odeceixe-ao-Mar
Odeceixe-ao-Rio
Amoreira
Carrascalinho
Da Bordeira até ao Mar
Endiabrada e os Lagos Escondidos
Pontal da Carrapateira
Cerros da Carrapateira
Vilarinha
Amado
Cordoama

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ROTA VICENTINA



O Caminho Histórico mostra a autenticidade da vida rural desta
região, percorrendo caminhos usados tradicionalmente pela
comunidade local. Muitos atravessam propriedades privadas,  
 sendo que pode haver portões e cancelas (que têm de ser
fechados após passagem). Em alguns casos, os trilhos passam
por terrenos com gado. Embora manso, ele não gosta da
aproximação de estranhos às suas crias. 
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CAMINHO HISTÓRICO

TRILHO DOS PESCADORES

Grande Rota “oficial” 
Pertence à GR11 - E9, ligando Sagres a 
S. Petersburgo
13 etapas, total de 263 km
Homologado pela FCMP
Certificação Leading Quality Trails

D
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O Trilho dos Pescadores recupera o percurso feito pelos
pescadores locais a caminho dos melhores pesqueiros. É um
single track onde a vista sobre as falésias é por vezes
avassaladora. 
Este trilho não é recomendado a pessoas com vertigens ou
medo de alturas, podendo apenas ser percorrido a pé, dado o
piso de areia e a proximidade das falésias. 
Quem pretender acampar, apenas poderá fazê-lo em Parques de
Campismo.

Grande Rota “não oficial”
13 etapas, total de 226,5 km 
Essencialmente ao longo  do PNSACV)
Produto mais popular
Percurso mais técnico
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ROTA VICENTINA



Pequenas Rotas (PR) circulares
24 percursos distribuídas pelo Sudoeste 
Dirigidas para o soft hiker
Em processo de homologação pela FCMP
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PERCURSOS CIRCULARES
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Os Percursos Circulares são percursos curtos com início e fim no
mesmo local, para que seja ainda mais fácil descobrir o prazer de
caminhar no Sudoeste de Portugal, sem transferes, sem
complicações e com a duração variável segundo o percurso
escolhido.

ROTA VICENTINA



O MUNDO 
DOS TRILHOS 2



É a forma que oferece a
possibilidade de voltar ao ponto
de partida sem percorrer o
mesmo trajecto (é a forma de
todos os Percursos Circulares da
Rota Vicentina).

CIRCULAR

Os trilhos pedestres podem ser classificados pela sua forma,
assim como pela sua extensão e contexto no qual se
desenvolvem.

As duas situações acontecem no Caminho Histórico e no Trilho
dos Pescadores.

É a forma tradicional dos
percursos de longa distância ou
para ligar duas localidades.
Podem ser acrescentadas
variantes ou variações, para
visitar pontos de interesse ou
para evitar zonas sensíveis.

O percurso em oito é uma
forma possível de um percurso
circular, permitindo oferecer
duas possibilidades de percurso:
uma mais curta e outra mais
longa. Alguns dos Percursos
Circulares da Rota Vicentina
têm este formato.
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LINEAR
FORMAS DOS TRILHOS

EM OITO

ROTA VICENTINA

INÍCIO DO PERCURSO
FIM DO PERCURSO

INÍCIO E FIM DO PERCURSO

INÍCIO E FIM DO PERCURSO



Distinguem-se os seguintes tipos de percursos.

As Grandes Rotas (GR) são os que percorrem grandes extensões,
por vezes milhares de quilómetros, unindo povoações, cidades
ou mesmo países muito distantes entre si. A FCMP classifica
como Grande Rota Transeuropeia uma Grande Rota que
atravessa vários países europeus.

As Pequenas Rotas (PR) possuem trajectos mais curtos, de uma
só jornada e com o máximo de 30 km de extensão.

Os Percursos Locais (PL) têm totalidade ou mais de metade do
trajecto a decorre em ambiente urbano. 

Existe uma classificação dos percursos quanto à
extensão, sendo mais ou menos comum a nível
internacional. Em Portugal, quem regula os
trilhos pedestres e a utilização de uma
linguagem e normas comuns é a Federação de
Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP). 

Esta forma permite explorar
uma região ao máximo,
apresentando um grande leque  
de opções. Tendo em conta a
quantidade de percursos e as
diferentes possibilidades, é
importante que o trilho esteja
mumuito bem sinalizado. A Rota Vicentina pela diversidade de

opções que oferece pode ser incluída nesta forma.
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TIPOLOGIA DE PERCURSOS

LABIRINTO

ROTA VICENTINA

GRANDE ROTA

NUMERAÇÃO NACIONAL

LETRA DESIGNATIVA DE PERCURSO
PEDESTRE TRANSEUROPEU

NUMERAÇÃO EUROPEIA
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® ®

® ®

Caminho certo Caminho errado

Para a esquerda Para a direita 

Grande Rota 
(GR)

 

® ®

® ®

Caminho certo Caminho errado

Para a esquerda Para a direita 

Pequena Rota 
(PR)

Percurso Local
 (PL)

® ®

® ®

Caminho certo Caminho errado

Para a esquerda Para a direita 

MARCAÇÃO

A marcação consiste em afixar marcas regulares numa rota de
caminhada para guiar, orientar e tranquilizar o praticante ao
longo de sua jornada.
Essas marcas são definidas por um conjunto de símbolos
representados por formas e cores.

 

®

 

®

> 30 KM DE EXTENSÃO
OU

> 1 DIA

Grande Rota Pequena Rota 

< 30 KM DE EXTENSÃO
OU

< 1 DIA

Percurso 
Local

CONTEXTO 
URBANO

®

MARCAS DA FCMP
Estas são as definidas pela FCMP (que implicam que o percurso
seja homologado pela entidade, para poder utilizar estas
marcas).

ROTA VICENTINA
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OUTRAS MARCAS NO MUNDO

Noutros países as marcas podem ser
ligeiramente diferentes. Por exemplo, em
França, os percursos homologados têm as
seguintes marcas.

São quatro as marcas utilizadas: caminho certo, caminho errado
e mudança de direcção à esquerda e à direita. A cor varia
segundo o tipo de rota.
Quando uma Pequena Rota segue pelo traçado de uma Grande 
 Rota, a sinalética é a seguinte.

Estes são exemplos da diversidade de marcas que existem. Elas
podem servir para guiar caminhantes, ciclistas, cavaleiros... 

ROTA VICENTINA

®
® ®

Caminho certo
Caminho errado

Para a esquerda Para a direita 

®
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MARCAÇÃO NA ROTA VICENTINA

®
Caminho errado

®
Para a esquerda

®
Para a direita 

®
Caminho certo

Grande Rota

®

® ®

® ®

Caminho certo Caminho errado

Para a esquerda Para a direita 

® ®

® ®

Caminho certo Caminho errado

Para a esquerda Para a direita 

Pequena Rota

®

CAMINHO 
HISTÓRICO

PERCURSOS
CIRCULARES

Seguir Não seguir

Esquerda Direita 

TRILHO DOS 
PESCADORES

A rede de percursos da Rota Vicentina está integralmente
sinalizada, com recurso a um código de sinalética próprio para
caminhantes, intuitivo e bem visível, para que todos,
independentemente do seu grau de familiaridade com o
pedestrianismo, possam fazer o percurso em total autonomia e
segurança.

ROTA VICENTINA

No Caminho Histórico, homologado como Grande Rota, são
utilizadas as marcas de Grande Rota (cores vermelho e branco).

Nos Percursos Circulares, homologados - ou em processão de
homologação, são as marcas de Pequena Rota que são
utilizadas.

Quando os trilhos do Caminho Histórico e dos Percursos
Circulares são coincidentes, e conforme identificado pela FCMP,
as duas sintéticas combinam. 



O Trilho dos Pescadores utiliza uma marcação completamente
diferente, única no mundo. É por se tratar de uma sucessão de
trilhos em zonas ambientalmente sensíveis, com uma
capacidade de carga reduzida e limitações técnicas em termos
de risco e grau de dificuldade, que o Trilho dos Pescadores utiliza
uma metodologia de marcação e simbologia distintas. Os
marcos estão mais baixos e utilizam cores que se fundem com a
paisagem, sendo na maioria dos casos assinalado o caminho
certo e não as várias alternativas erradas e de mudança de
direcção, tendo-se procurado limitar o impacto sobre a
paisagem.
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COEXISTÊNCIA COM A SINALÉTICA DO BTT 

De notar que a marcação do BTT é feita exclusivamente através
de placas quadradas de 12 x 12 cm na sinalética direcional, ou de
15 x 15 cm para assinalar perigo.

ROTA VICENTINA

A Rota Vicentina também possui mais de 1000 km de percursos
cicláveis para BTT, essencialmente no Concelho de Odemira.
Cerca de 20% dos percursos encontram-se marcados no terreno.



Os painéis são colocados no início e no final de cada percurso,
podendo também ser colocados em pontos intermédios, tendo
em conta que as etapas das Grandes Rotas são meramente
indicativas. Servem para fornecer um conjunto de informações
úteis sobre o mesmo.

Actualmente, no terreno temos três tipos de estruturas de
painéis.

De forma a ir ao encontro das necessidades de informação e
orientação dos praticantes, para equipar zonas com elevada
densidade de percursos ou gerir múltiplas actividades, a
marcação pode ser complementada com a instalação de
mobiliário de sinalização, nomeadamente nos pontos de partida
e de intersecções com outros percursos.

A sinalética complementar (assim como as infra-estruturas) da
Rota Vicentina é em madeira, com algum tratamento para não
apodrecer.

SINALÉTICA COMPLEMENTAR

PAINÉIS

17ROTA VICENTINA

Painel A Painel B Painel C 

Quando os percursos dos Trilhos
Pedestres e do BTT são
coincidentes,  as marcações
podem  estar colocadas num
mesmo poste. 



ROTA VICENTINA 18

Face com informação geral Face com informação geral +
1 percurso 

Face com informação geral +
2 percursos 

Os painéis que são do primeiro modelo (painel A) são aqueles do
início dos Trilhos Pedestres da Rota Vicentina. Com o
desenvolvimento de percursos circulares, nos sítios onde era
possível afixaram-se painéis em paredes (painel C). Por último,
com  o desenvolvimento da oferta mais recentemente e tendo
em conta as exigências do fornecedor, foram colocados no
terreno painéis de tipo B. 

Os painéis da Rota Vicentina possuem as seguintes informações:
- apresentação da Rota Vicentina e da sua oferta;
- mapa da região e listagem de trilhos;
- regras e recomendações; 
- mapa do trilho, com o seu traçado, duração aproximada,
grau de dificuldade, avisos importantes, dicas, obstáculos e
uma pequena descrição.

 

Face com 1 percurso Face com 2 percursos

Face com 3 percursos Face com 4 percursos



Em alguns casos particulares, existem placas de aviso para
responder a diversas situações, entre as quais:

- presença de gado;
- existência de portões;
- tendência a haver lixo;
- caminho alternativo;
- instabilidade da arriba;
- travessia de pontes com limite de pessoas em simultâneo.

Nos cruzamentos de um percurso ou num ponto que se
considere importante a sua presença são colocadas placas
direcionais. Servem para indicar o sentido do percurso e
distância entre as placas e um ou mais locais.

Essas placas, no caso do Caminho Histórico, têm um quadrado a
indicar que pertencem ao GR11-E9; no caso dos Percursos
Circulares têm um quadrado a indicar o código da Pequena Rota
conforme registado na FCMP. No caso do Trilhos dos Pescadores,
está o logo da Rota Vicentina.

Também poderão haver setas que servem para indicar um local
ou curiosidade.

Dependendo da quantidade de percursos que partem desse
sítio e, consequentemente, que deverão constar no painel, a
informação é mais ou menos extensa. Alguns painéis são frente
e verso, outros possuem apenas uma frente e, em alguns sítios,
estão vários painéis. 
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PLACAS DIRECIONAIS

PLACAS DE AVISO

ROTA VICENTINA



Existem trilhos de ligação para aceder a pelo menos uma das
Grandes Rotas:

- a ligação para o Caminho Histórico Sabóia » Odemira
(Sabóia é um dos acessos fáceis para quem vem de comboio
para o Sudoeste, havendo apenas outra que é Lagos);
- ligação entre o Caminho Histórico e o Trilho dos  Pescadores
na parte Norte dos trilhos da Rota Vicentina: Cercal do
Alentejo » Porto Covo.

Ambas estão marcadas com as cores de Grande Rota (vermelho
e branco).

Os trilhos principais da Rota Vicentina podem ser
complementados por outros trilhos. Apresentamos os diferentes
casos que ocorrem aqui.

OUTROS ITINERÁRIOS

LIGAÇÕES
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As variantes são itinerários que permitem oferecer uma
alternativa ao percurso principal, devido a determinados
factores como a sazonalidade, condições meteorológicas e
outros  factores (inundação, marés, etc.). As marcações são as do
trilho principal e seguem as mesmas regras. Os pontos de
bifurcação têm setas direccionais e/ou placas de aviso.

As variantes estão identificadas nos diferentes materiais de
comunicação da Rota Vicentina e são as seguintes:

- etapa do Caminho Histórico S. Teotónio » Odeceixe 17 km;
variante 15 km;
- etapa do Trilho dos Pescadores Arrifana » Carrapateira 20
km, variante 21,5 km.

As variantes podem ser mais curtas ou mais longas do que o
percurso principal.

VARIANTES
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Tratam-se de itinerários alternativos, para substituir o trilho
original, após ter acontecido alguma ocorrência que
impossibilita a passagem (por exemplo, uma derrocada). 
A marcação será idêntica à do traçado principal, devendo as
bifurcações ser dotadas, tanto quanto possível, de sinalização
que explique o desvio. 

DESVIOS

Em alguns casos, especialmente em etapas longas que não têm
ponto de abastecimento no próprio trilho, são sugeridas
algumas ligações a localidades. Tem apenas uma placa
direccional e o resto do itinerário não tem marcação.

ACESSOS



 TÉCNICAS DE MARCAÇÃO
E SINALÉTICA3
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Marcar e sinalizar Trilhos Pedestres significa, por um lado,
desenvolver um espaço para fins turísticos ou de lazer e
promover o desenvolvimento da prática de caminhada (e
aumentar o número de utilizadores dos trilhos). Por outro lado,
implica a “domesticação” dos espaços atravessados   pela
colocação de marcas e sinaléticas e, por muito pouco que seja,
modificar a estética visual dos caminhos e do seu espaço
envolvente. 

O procedimento de marcar e sinalizar requer uma técnica
relativamente simples (que é apresentado a seguir). No entanto,
resulta de um processo intelectual de design, criação e
implementação, que por vezes podem ser complexos. Esta
construção requer uma metodologia precisa e uma análise
detalhada da tipologia de trilhos.

Por isso, a aposição de marcas e sinalética deve ser feita com
medida, seriedade e qualidade, assumindo ao mesmo tempo a
responsabilidade quanto à sua instalação e manutenção.

Também deve ser considerado que a marcação, a colocação  de
sinalética e construção de infraestruturas receberam a
autorização dos proprietários, no caso de terrenos privados, ou
das autoridades competentes no caso do Parque Natural ou
outras áreas protegidas.

ROTA VICENTINA
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OS PRINCÍPIOS DA MARCAÇÃO

Formato, dimensões e cores das marcas
definido pela FCMP e Rota Vicentina

CAMINHO 
HISTÓRICO

PERCURSOS
CIRCULARES

TRILHO DOS 
PESCADORES

ROTA VICENTINA

A marcação deve ser feita respeitando uma série de princípios,
apresentados aqui.

DIMENSÕES

Cada cor corresponde a um código que deve ser respeitado. A
FCMP indica quais são as cores, da seguinte forma: branco -
branco; vermelho ral 3001; amarelo ral 1003. 

O formato das marcas para o Caminho Histórico e Percursos
Circulares é aquele definido pela FCMP. No caso do Trilho dos
Pescadores temos vindo a modificar o formato da cruz devido ao
facto de no terreno não ser reconhecida facilmente ao longe.
Estamos neste momento a fazer marcas de caminho errado com
uma cruz cujo formato é semelhante ao dos outros trilhos
pedestres da Rota Vicentina.  



Marcação nos 2 sentidos

25

IDA VOLTA

As pinturas devem ser feitas para os dois sentidos. As duas
Grandes Rotas podem ser percorridas num sentido ou noutro.
No caso dos Percursos Circulares, um sentido é recomendado,
no entanto o caminhante poderá fazê-lo no outro sentido.

NOTA: UMA ÚNICA MARCA PARA AMBOS OS SENTIDOS
Embora se deva tentar evitar fazê-lo, por vezes pode ser muito
conveniente que uma marcação seja válida para os 2 sentidos.

Isto acontece sobretudo em
muros e paredes paralelas ao
trilho, mas por vezes também em
pedras. É pouco recomendado,
mas válido.

ROTA VICENTINA

A marcação em ambos os sentidos é obrigatória na Rota
Vicentina, embora os Percursos Circulares tenham um sentido
aconselhado. Permite assim dar escolha ao caminhante de qual
o sentido que ele quer seguir e organizar a sua caminhada em
função disso.



Frequência: marcas usadas na medida do
necessário (nem a mais, nem a menos)

A marcação atende a três objetivos: guiar, orientar e tranquilizar
o utilizador, estando integrada ao seu ambiente. Uma boa
marcação deve responder a estes três objectivos, utilizando o
mínimo de marcação. A frequência das marcas deve apresentar
bom senso, adaptando-se ao tipo de terreno, à dificuldade do
percurso e ao tipo de prática prevista no percurso. É importante
evitar qualquer sobremarcação, especialmente em áreas
naturais.

Distinguiremos regras ligeiramente diferentes para os trilhos
homologados pela Federação e para o Trilho dos Pescadores. 

Frequência das marcas no Caminho
Histórico e nos Percursos Circulares
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A distância entre as marcas, e
necessariamente o número de marcas,
varia  consoante  o  terreno  seja  mais 
 ou menos acidentado e o caminho
apresente mais ou menos cruzamentos,
mas a distância não deve ultrapassar os
250 m entre duas marcas consecutivas.  

ROTA VICENTINA

< 250 m

< 250 m

< 250 m



No início e no final do percurso
pedestre, a menos de 50 m dos painéis
informativos: caminho certo.

Antes dos cruzamentos e bifurcações
em que se verifique mudança de
direcção, a menos de 30 m: mudança
de direcção à direita ou à esquerda.

< 50 m

< 30 m

27

Actualmente, grande parte dos painéis da Rota Vicentina têm
"setas orelhas" que indicam qual a direcção a seguir.

ROTA VICENTINA



Logo após as mudanças de direcção,
para confirmar o trajecto certo, a menos
de 50 m: caminho certo

< 50 m

< 30 m

< 30 m

< 250 m

<50 m

Logo após o início de caminhos a evitar, a
menos de 30 m: caminho errado.

ROTA VICENTINA

Depois de um cruzamento, onde o trilho
é claramente em frente: a marca
caminho certo a menos de  50 m do
cruzamento; as marcas caminho errado
nos outros dois caminhos são opcionais.
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Nota: no caso de serem utilizados
postes para a marcação, utilizando-se
ambos  os lados (marcação nos dois
sentidos), a marca de confirmação
acaba por estar a menos de 30 m. 
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Frequência das marcas no Trilho dos Pescadores

O Trilho dos Pescadores obedece a regras de marcação próprias.

Apenas devem ser pintadas ou colocadas se
necessário, para que não haja dúvidas em
relação ao caminho a seguir e também para
evitar pisoteio fora do trilho, nomeadamente em
zonas de dunas.

ROTA VICENTINA

x m

y m

z m

No início e no final do percurso pedestre, a
menos de 50 m dos painéis informativos:
caminho certo

< 50 m



< 30 m

< 30 m
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Antes dos cruzamentos e bifurcações em
que se verifique mudança de direcção, o
mais próximo possível do ponto real onde
se deve virar (e a menos de 30 m): mudança
de direcção à direita ou à esquerda

Em alguns aparecem caminho certo e uma
seta, porém esta marcação  está a ser
substituída pelo sinal virar à esquerda ou à
direita apenas.

ROTA VICENTINA

Após cruzamentos ou bifurcações em que se
verifique mudança de direção, a menos de 30 m:
confirmação de caminho certo. 

Nota:  caso seja um poste, poderá ser
colocado na outra face indicação de
virar à direita ou à esquerda.



< 30 m

x m
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Apenas pintar ou colocar postes quando
verdadeiramente se justifica, nomeadamente no
abandono de um caminho ou trilho de importância
superior para outro inferior ou ainda para evitar
pisoteio desnecessário.

Outras marcas no Trilho dos Pescadores

ROTA VICENTINA

Em vez da utilização de "caminhos certos" e setas para
indicar o caminho, são colocadas mariolas. Consistem
num conjunto de três ou mais pedras sobrepostas,
geralmente de forma piramidal ou cónicas que indicam
de trecho em trecho o caminho a seguir.

mariolas

y m

z m

Este método está a ser
utilizado na etapa Vila do
Bispo » Sagres num troço de
800 m a sul da Praia do
Telheiro. Esta solução foi
adoptada devido ao
proprietário do terreno não
ter autorizado a instalação de
postes ou pinturas. Está
devidamente assinalado na
ficha descritiva da etapa.



Marcas colocadas em locais que permitam a
sua visibilidade a uma distância razoável
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Devem ser visíveis do mais longe possível (idealmente pelo
menos 10 m) e, para facilitar manutenções futuras, deve-se evitar
instalá-los demasiado junto de plantas de crescimento rápido
como silvas, acácias, estevas, etc.

As marcas devem também situar-se no mínimo a 80 cm a contar
do chão e não ultrapassar os 2 m. No caso do Trilho dos
Pescadores esta regra não é respeitada pois a marcação deve ser
discreta na paisagem. 
 

Alinhamento de pedrinhas: método utilizado em
pequenos troços em vários pontos, materializando assim
de uma forma muito clara o caminho a seguir.pedrinhas

Este método permite evitar um excesso de marcações no
terreno.



Marcas colocadas em diversos tipos de
suportes naturais e artificiais consoante as
características dos locais

1. Os suportes onde se colocam as marcas devem ser escolhidos
com o devido cuidado, para garantir solidez e durabilidade.

2. As infraestruturas já existentes como, muros, paredes, postes
de eletricidade, postes dos telefones, árvores (etc.) são as
possibilidades que devem ser consideradas em primeiro para a
marcação.
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3. A colocação de marcas em infraestruturas privadas (paredes,
muros, vedações...) só deve ser feita após obtida a devida
autorização verbal dos proprietários, rendeiros ou responsáveis.

4. Não se devem colocar marcas em monumentos, cruzeiros,
alminhas, fontes, parte da frente de sinais de trânsito ou outras
construções de valor histórico e/ou arquitectónico.

5. Em determinados locais, o uso de postes pode revelar-se a
única opção.
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Várias pinturas no mesmo lugar

As marcas devem seguir
a seguinte ordem: 
1. Caminho Histórico 
2. Percurso Circular
 

1. Trilho dos Pescadores
2. Percurso Circular
Os postes da Rota Vicentina têm apenas um sinal sulcado
na madeira. Sendo necessário pintar neles mais do que 
 uma marca, os seguintes devem ser pintados utilizando
os moldes.
Neste momento, quando o Caminho Histórico e Trilho dos
Pescadores são coincidentes, só aparece a sinalética do
Caminho Histórico. 

Em alguns raros casos, os Trilhos Pedestres e Percursos
de BTT (marcados  no terreno) são coincidentes. Acontece
apenas no Caminho Histórico e Percursos Circulares.

Coexistência com a sinalética do BTT

Quando é o caso, um
mesmo poste é
utilizado para ambas as
marcações. As marcas
aparecem na seguinte
ordem:
- Trilhos Pedestres;
- BTT.



Os 2 lados dos postes são utilizados com excepção dos
"Caminhos errados" em que na maioria dos casos apenas se
utiliza um lado.

Os postes devem ser sempre colocados de forma a não estorvar,
nomeadamente o acesso a entradas e saídas de propriedades e
os acessos a caminhos e trilhos, ainda que estes possam dar a
impressão de não serem muito utilizados. 
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TÉCNICAS DA MARCAÇÃO

Colocação de postes 

A utilização dos postes só acontece quando não existe nenhum
outro suporte para marcação.

Devem ser colocados de forma a não prejudicar a normal
utilização dos trilhos tanto por pessoas como por animais ou
veículos. A lei permite que os postes sejam colocados até 1,5 m
para lá do bordo de trilhos ou caminhos públicos, mas o ideal é
fazê-lo entre 0,5 e 1 m. 



É necessário preparar os suportes onde se vão fazer as marcas, a
fim de garantir uma boa aderência das mesmas. 
Em rochas, paredes e árvores com casca lisa, a escova de aço é
essencial para a remoção de poeira, musgo, etc. 

36ROTA VICENTINA

Superfícies lisas

Em superfícies lisas (muros, paredes, postes eletricidade, …):
Sempre que possível utilizar o respetivo molde.

Pinturas

Preparação dos suportes

A escolha do local da marca implica que se garanta que o sítio
seja bem visível, podando-se se necessário a vegetação
envolvente. Pode ser necessário podar à volta do pé do suporte,
pois o crescimento da vegetação pode ser rápido.

Aconselhamos em que se afaste no caminho para verificar se a
marca está bem visível (e a poda foi efectuada correctamente).

Nas árvores com casca grossa e
irregular (carvalhos, pinheiros),
um aplainador pode ser útil   para
uniformizar a superfície a pintar,
sendo que não deve ser feito em
árvores com casca fina e lisa, ou
em árvores jovens.
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Superfícies arredondas

Em superfícies arredondadas (postes telefones, árvores…),
não sendo possível utilizar os moldes, pintar à mão
tentando ser o mais exacto possível.
De notar que a pintura em
eucaliptos deve ser evitada
sempre que haja alternativas.
Isto é devido à renovação
rápida da casca.

Superfícies irregulares

Em superfícies irregulares (pedras, árvores, …), não sendo possível
utilizar os moldes, pintar à mão tentando ser o mais exacto
possível.
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O  processo  de  anulação  de  sinais  varia  em  função  do

Anulação de sinais

Suportes pouco largos ou pouco altos

Quando o suporte não
permite pintar o tamanho
completo da marca (e não
existe mais nenhum suporte
alternativo), pintar à mão
reduzindo   o   tamanho   do
sinal    de   forma    a    caber 
na superfície. É recomendado um especial cuidado para
que o resultado seja claro e bem visível.

Por vezes as superfícies a utilizar têm uma cor que se
confunde com uma das cores dos sinais a pintar. 

Superfícies com pouco contraste

Nesses casos pinta-se
primeiro um fundo cinzento
e só depois de este seco se
pinta por cima o sinal
pretendido.

suporte. Em árvores com
casca grossa, postes ou
pedras, utilizar primeiro a
escova de aço. Em função
das superfícies, pode-se
utilizar tinta cinzenta,
castanha ou verde para
camuflar a antiga marca.
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Recomenda-se uma marcação limpa, eficiente, mas
discreta: deve respeitar escrupulosamente os códigos e
recomendações deste manual. A fim de evitar alguns
erros que possam ser cometidos, apresentam-se aqui
alguns.

Utilização de marcas não
previstas, por mais artísticas que

sejam.

Erros e maus exemplos

Desenho de marcas de uma
forma não precisa.

Desenho de marcas que não
existem. 

As marcas serem pintadas com as
cores invertidas.



De forma complementar e articulada com as marcações, a
instalação de sinalética é considerada (mais ou menos)
necessária pela Rota Vicentina, dependendo das
condições do território pelo qual o trilho passa.
Efectivamente, possibilita:

- aumentar a informação destinada aos utilizadores 
 (percursos existentes, distâncias, durações, locais,
altitudes, nomes de percursos, etc.);
- melhorar a segurança, divulgando informações sobre
as características do trilho, as regras e recomendações.
- a presença de sinalética também ajuda a dar uma
sensação de segurança ao caminhante que não
necessariamente está familiarizado com a rede Rota
Vicentina;
- destacar alguns elementos patrimoniais e
paisagísticos do território.

A colocação de cada  sinalética é sempre cuidadosamente
estudada, por vários motivos:

- o impacto;
- a coerência;
- o custo do material, sua colocação e a sua
manutenção. 
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COLOCAÇÃO DE SINALÉTICA



MANUTENÇÃO DOS 
TRILHOS PEDESTRES4
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Projectar, desenvolver, marcar, instalar sinalética e promover
trilhos pedestres também significa ter o compromisso
duradouro de mantê-lo, a fim de garantir aos utilizadores uma
qualidade que atenda às suas expectativas. Embora a frequência
da manutenção necessária dependa fortemente do ambiente,
algumas regras foram estabelecidas na Rota Vicentina. 

É aconselhável verificar pelo menos uma vez por ano cada
percurso: as marcas, a sinalética e o próprio trilho. As condições
destes elementos podem deteriorar-se rapidamente
dependendo da sua exposição (sol, vento, chuva, humidade). É
especialmente importante efectuar o trabalho de manutenção
antes dos períodos de grande movimento.

Na Rota Vicentina, existe um modelo de manutenção, onde a
comunidade local tem um papel activo e fundamental. O
sistema permite ter agentes no território  que percorrem
regularmente os Trilhos Pedestres, monitorizando-o e
procedendo a alguma manutenção.  

ROTA VICENTINA

JUNTAS DE
FREGUESIA

VOLUNTÁRIOS 

MADRINHAS
PADRINHOS

EQUIPA 
ROTA

VICENTINA

A Madrinha/o Padrinho é um membro da comunidade local -
indivíduo, empresa, grupo ou instituição/associação - pelo que
conhece melhor do que ninguém os trilhos RV na sua área
geográfica e as comunidades residentes e assume a co-
responsabilidade pela monitorização de uma etapa/um percurso
e o papel de embaixador Rota Vicentina no seio da sua
comunidade.



BOAS
PRÁTICAS5



44

Os Trilhos Pedestres são uma oportunidade para descobrir
paisagens, pessoas, ambientes naturais notáveis, monumentos
interessantes, sendo também um local privilegiado para recriar
ligações com a natureza e adoptar comportamentos que
respeitem o meio ambiente e a biodiversidade.

ROTA VICENTINA
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A G R A D E C I M E N T O S

Não era possível "fechar" este manual sem um agradecimento
muito especial à nossa comunidade de voluntários, em
constante crescimento, sendo que alguns deles tornaram-se,
outros já o são desde os inícios da Rota Vicentina, Padrinhos dos
nossos trilhos. Aliás, como deverão ter reparado, em muitas das
fotografias eles aparecem a cuidar dos trilhos. 

A Rota Vicentina também não seria o que é sem o cunho do pai
da Rota Vicentina, o Rudolfo Muller e seu braço direito, o José
Granja.  

Por último, mas não menos importante, um agradecimento à
equipa maravilha da Rota Vicentina: Beatriz Silvestre, Delphine
Attali, Diogo Trindade, Filipa Curto, Hugo Candeias, Marcela
Sousa, Marta Cabral, Susana Coelho e ao Eduardo Santos.
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