
PT Circular apenas em trilhos abertos; Não deixe 
vestígios da sua passagem; Evitar ruídos e atitudes 
que perturbem a paz do local; Tenha controlo da sua 
bicicleta; Ceda sempre a prioridade; Nunca assuste os 
animais; Planeie antecipadamente o seu passeio; Tenha 
atenção à possibilidade de cruzamento com veículos 
motorizados nos caminhos públicos sinalizados; 
Respeite a sinalização ambiental e/ou de manutenção 
do percurso; É aconselhável o uso de GPS.

EN Ride open trails only; Leave no traces of your passage; 
Avoid making noise and disturb local peace and quiet; 
Control your bicycle; Yeld to others; Never scare the 
animals; Plan ahead; Pay attention to motorvehicles on 
public roads; Respect the environmental or maintenance 
signage; Recommended use of GPS device.

MIRANDELA 
MACEDO DE CAVALEIROS

FÁCIL | Easy
Rolante, piso rijo ou asfaltado e largura > 1,5m; declives inferiores 
a 10% com média inferior a 5%, sem obstáculos.
Rolling, hard or asphalt trail, with a width > 1,5m;
slopes with < 10% and average <5%, without obstacles.

MODERADO | Moderate
Poucos obstáculos altura < 02,m ; poucas passagens declives 
inferiores a 15% com média inferior a 10%, piso firme ou estável 
e largura > 1m.
Few obstacles > 2 m ; few technical passages, slopes < 15% with an 
average < 10%, firm or stable ground and widht > 1m.

SINALÉTICA USADA / SIGNAGE USED

REGRAS DE CONDUTA NOS TRILHOS / RULES OF THE TRAIL

sentido proibido
wrong way

perigos vários
various dangers

dois sentidos
two-way

fim perigos vários
end various dangers

fim dois sentidos
end two-way

parar
stop

SINALÉTICA COMPLEMENTAR | SIGNAGE SUPPLEMENT

DIFÍCIL | Hard
Com diversos obstáculos altura < 0,5 m e passagens técnicas, 
declives máximos >15% com média inferior a 15%, piso muito 
variável.
Several obstacles > 0,5 m and technical passages, maximum 
slopes > 15% and average <15%,with variable ground conditions.

MUITO DIFÍCIL  | Very difficult
Bastante técnico, só para praticantes com bastante experiência, 
declives máximos >20%, obstáculos não evitáveis altura > 0,5 m; 
piso imprevisível.
Quite technical, for experienced users only, maximum slopes >20%, 
unavoidable obstacles, height > 0,5 m ; unpredictable ground 
conditions.

percurso em área protegida 
route in protected area

TIPO DE PERCURSO | TRAIL TYPE

seguir à esquerda
turn left

seguir em frente
right way

seguir à direita
turn right

1110 1110 1110 numero de percurso
route number

escala de dificuldade 
dificulty level

PORTA DE ENTRADA 
Cortiços

41° 30’ 45” N, 7° 2’ 4” W

www.cm-macedodecavaleiros.ptwww.cm-mirandela.pt

9 PERCURSOS
9 TRAILS

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS BICICLETAS
SELF-SERVICE BIKE STATION

4 NÍVEIS DIFICULDADE
4 DIFFICULTY LEVELS

200 KM PERCURSOS SINALIZADOS
200 KM SIGNED TRAILS

PORTA DE ENTRADA 
Vale de Lobo

41° 30’ 38” N, 7° 6’ 32” W

Entidade Promotora:
 Promotor:

Coordenação técnica e implementação:
Coordination and implementation:

Entidade Apoiante:
 Supporter:

Co-financiamento: 
Co-financed by:

PT  O Centro de Cyclin’ Portugal - Quadrassal inclui uma rede de percursos para a prática de BTT-XC com uma 
extensão aproximada de 200 km, no somatório de 9 percursos de diferentes níveis de dificuldade: 2 percursos 
Verdes, 4 percursos Azuis, 2 percursos Vermelhos e 1 percurso Preto. 

Este Centro de Cyclin’ Portugal tem duas Portas de Entrada com todas as valências necessárias de um Centro 
de Cyclin´Portugal: WC’s, balneários, quiosque digital, estação de carregamento para e-bikes e uma estação 
de serviço para lavagem e pequenas reparações. Uma Porta de Entrada está localizada em Vale de Lobo, no 
município de Mirandela, fruto de uma requalificação da antiga escola primária. A outra Porta de Entrada está 
localizada no município de Macedo de Cavaleiros, no edifício da estação ferroviária de Cortiços da antiga linha do 
Tua, que foi, igualmente, alvo de obras de requalificação. 

Tendo em conta as caraterísticas geográficas, orográficas, e climatéricas da região, o Centro de Cyclin’ Portugal - 
Quadrassal permite, não só a prática de atividades de Turismo de Natureza realizada de forma ordenada e segura, 
mas também, degustar produtos de excelência e descobrir um território fantástico de acordo com diferentes 
níveis de dificuldade.

EN The Quadrassal Cyclin’ Portugal Center includes a network of trails for the practice of MTB-XC that 
is about 200 km long and comprises 9 trails with different difficulty levels: 2 Green Trails, 4 Blue 
Trails, 2 Red Trails, and 1 Black Trail. 

This Cyclin´ Portugal Centre has two gateways with all the necessary amenities: WCs, 
changerooms, digital kiosk, charging station for e-bikes and a bike wash station where 
small repairs can be done. One gateway is in Vale de Lobo, in the municipality of 
Mirandela, being the result of the revitalization of the old primary school. The 
other gateway is situated in the municipality of Macedo de Cavaleiros, in the 
building of the old Tua line railway station of Cortiços, which was also 
revitalized. 

Considering the geographic, orographic, and climatic 
characteristics of the region, the Quadrassal Cyclin’ Portugal 
Center allows not only the safe and organised practice 
of Nature Tourism activities, but also the tasting of 
excellent products and the discovery of a fantastic 
territory through different difficulty levels.

CENTRO DE CYCLIN’ PORTUGAL - QUADRASSAL

PT O Centro Cyclin’ Portugal-Quadrassal insere-se na mata do Quadrassal, um território integrado no Sítio de 
Importância Comunitária de Romeu da Rede Natura 2000 (SIC PTCON0043), uma área protegida tutelada pelo 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que abrange as freguesias de Mirandela, Cedães 
e de Vale de Asnes e a União de Freguesias de Avantos e Romeu, no concelho de Mirandela, e a freguesia de 
Cortiços, no concelho de Macedo de Cavaleiros. Dois concelhos com forte identidade territorial, que convidam 
a descobrir as suas particularidades, riqueza e a diversidade natural, mas também os seus fortes valores 
culturais, patrimoniais e gastronómicos. 
A área geográfica do Centro Cyclin’ Portugal - Quadrassal abrange ainda parte do Geopark Terras de Cavaleiros, 
património mundial da UNESCO e da Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Meseta Ibérica (RBTMI), a maior 
reserva da biosfera da Europa, que abrange municípios da Terra Fria, Terra Quente, Douro Superior e Beira Alta, 
do lado português, e de Zamora e Salamanca, do lado espanhol. 
O Centro Cyclin’ Portugal - Quadrassal permite uma ordenação positiva do território, contribuindo para o 
excecional estado de preservação das paisagens naturais do SIC de Romeu, que engloba dois dos melhores 
exemplos em Portugal de habitats mediterrânicos pouco frequentes (uma extensa mancha natural de sobreiros 
e bosques de sobreiro e zimbro, que se encontram aqui em excelente estado de conservação), e também para 
uma maior consciencialização da importância em se manter uma elevada qualidade ambiental dos espaços 
naturais protegidos.
Mergulhar no Centro de Cyclin’Portugal - Quadrassal é garantir uma experiência plena e excitante de 
descoberta da autenticidade deste território.

EN The Quadrassal Cyclin’ Portugal Center is inserted in the Quadrassal forest, a territory integrated in the Site 
of Community Importance of Romeu Natura 2000 network (SIC PTCON0043)  - a protected area managed by the 
Portuguese Institute for Nature Conservation and Forests (ICNF)  - which comprises the  parishes of Mirandela, 
Cedães and Vale de Asnes and the Union of Parishes of Avantos and Romeu (in the municipality of Mirandela), and 
the parish of Cortiços (in the municipality of Macedo de Cavaleiros). Two municipalities with a strong territorial 
identity which invite us to discover their singularities, wealth, and natural diversity as well as their strong cultural, 
patrimonial, and gastronomic values.
The geographic area of the Quadrassal Cyclin’ Portugal Center also comprises part of the Terras de Cavaleiros 
Geopark, listed as UNESCO world heritage, and the Meseta Ibérica Transboundary Biosphere Reserve (RBTMI), the 
largest biosphere reserve of Europe which encompasses on the Portuguese side municipalities of Terra Fria, Terra 
Quente, Douro Superior and Beira Alta and, on the Spanish side, Zamora and Salamanca. 
On the one hand, the Quadrassal Cyclin’ Portugal Center allows a positive territory development plan, contributing 
to the exceptional state of conservation of natural landscapes of the Site of Community Importance of Romeu, which 
comprises two of the best examples in Portugal of less frequent Mediterranean habitats (an extensive natural patch 
of cork oaks and oak and juniper tree forests which are in an excellent state of conservation). On the other hand, it 
also contributes to a greater awareness when it comes to the importance of maintaining a high environmental quality 
of protected natural areas.
Diving into the Quadrassal Cyclin’ Portugal Center is the guarantee of a full and thrilling experience when it comes 
to the discovery of the authenticity of this territory.

O TERRITÓRIO | O TERRITÓRIO 

O QUE VISITAR | PLACES TO VISIT

ONDE DORMIR | WHERE TO SLEEP

ONDE COMER  | WHERE TO EAT

ONDE COMPRAR  | WHERE TO BUY

Toda a informação
 disponível em:

You may find all the 
information available in:

Siga todas as 
atividades em:

Follow all the 
activities in:

DESCARREGUE A APP 
DOWNLOAD THE APP

CYCLIN’ QUADRASSAL

www.cyclinportugalquadrassal.pt centrocyclinportugalquadrassal

Posto de Turismo 
Tourist Office:  
(+351)  278 426 193

Posto de Turismo
Tourist Office:  
(+351) 278 203 143

SOS:112



1  VALE DE LOBO
Percurso circular, com início e fim na Porta de Entrada de Vale 
de Lobo. Trata-se de um percurso fácil a todos os participantes 
que queiram desfrutar de um curto passeio na bela mata do 
Quadrassal. Este percurso tem a particularidade de estar inserido 
em troços dos percursos azuis, vermelhos e pretos. 
Circular trail starting and ending at the gateway of Vale de Lobo. It is 
an easy trail for all the participants who wish to enjoy a short stroll 
in the beautiful Quadrassal forest. This trail has the particularity of 
being inserted into stretches of the blue, red, and black trails.

2  CORTIÇOS 
Percurso circular, com início e fim na Porta de Entrada de Cortiços. 
Trata-se de um percurso fácil para todos os participantes da 
modalidade. O percurso sai do Porta de Entrada em direção à 
aldeia de Cortiços, percorrendo caminhos ladeados por terrenos 
de cultivo, e regressa novamente ao ponto inicial.
Circular trail starting and ending at the gateway of Cortiços. It is an 
easy trail for all participants which starts at the gateway and heads 
towards the village of Cortiços, passing by paths flanked by arable 
lands before returning to the starting point.

9  VALE DE LOBO | CORTIÇOS
Percurso circular, com início e fim na Porta de Entrada de Vale de Lobo ou na Porta de Entrada de Cortiços. Iniciando na Porta de Entrada de Vale de Lobo, o percurso segue em direção à aldeia de 
Vale de Asnes, passando por Vale de Madeiro, Cedães e Cedaínhos. Continua em direção à aldeia de Cortiços, passando por Vila Verdinho e Cernadela. O percurso regressa à Porta de Entrada de 
Vale de Lobo passando por Romeu e Jerusalém do Romeu, Vale de Couce e Vila Verdinho.
Circular trail starting and ending either at the gateway of Vale de Lobo or at the gateway of Cortiços. Starting at the gateway of Vale de Lobo, the trail heads towards the village of Vale de Asnes, passing 
by Vale de Madeiro, Cedães and Cedaínhos. It continues towards the village of Cortiços, passing by Vila Verdinho and Cernadela. The trail returns to the gateway of Vale de Lobo passing by Romeu and 
Jerusalém do Romeu, Vale de Couce, and Vila Verdinho.

7  VALE DE LOBO
Percurso circular, com início e fim na Porta de Entrada de Vale de Lobo. Este percurso segue em 
conjunto com o percurso preto em direção à aldeia de Cedães, passando pela aldeia de Vale de 
Madeiro. O percurso continua até à aldeia de Vila Verdinho regressando depois para a aldeia de 
Vale de Lobo para terminar na Porta de Entrada.
Circular trail starting and ending at the gateway of Vale de Lobo. Along with the black trail, this trail 
heads towards the village of Cedães, passing by the village of Vale de Madeiro. Then it continues until 
the village of Vila Verdinho before returning to the village of Vale de Lobo and ending at the gateway.

CENTRO DE CYCLIN’ PORTUGAL - QUADRASSALFICHA TÉCNICA | TECHNICAL SHEET

distância 
distance

duração
duration

desnível 
positivo

positive climbing
altitude
min-max

PERCURSOS
TRAILS

5,5 km       00h30 min.
a /to 01h00 min.

182 m 278 m
440 m

10,4 km 199 m 458 m
560 m

14,3 km 359 m 278 m
442 m

21,1 km 592 m 277 m
572 m

18,1 km 571 m 278 m
440 m

20,3 km 395 m 278 m
490 m

24,8 km 689 m 456 m
614 m

33,7 km 837 m 241 m
572 m

59,2 km 1625 m 370 m
617 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

      01h00 min.
a /to 01h30 min.

     01h00 min.
a /to 02h00 min.

      02h00 min.
a /to 03h00 min.

       01h30 min.
a /to 02h00 min.

      02h00 min.
a /to 03h00 min.

      02h00 min.
a /to 03h30 min.

      03h00 min.
a /to 04h30 min.

      05h00 min.
a /to 07h00 min.

0 2km

Fontes/Sources: Carta Militar M888, Folhas nº 77 e 91, IGeoE. ALOS World 3D-30m (JAXA)
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3  VALE DE LOBO
Percurso circular, com início e fim na Porta de Entrada de Vale 
de Lobo. Este percurso segue em direção à aldeia de Vale de 
Lobo, continua por zonas de grande concentração de sobreiros, e 
regressa à Porta de Entrada de Vale de Lobo por um troço comum 
aos percursos verdes, vermelhos e preto.
Circular trail starting and ending at the gateway of Vale de Lobo. 
This trail heads towards the village of Vale de lobo, then it continues 
through thick cork oak forests before returning to the gateway by 
following a stretch shared with the green, red, and black trails.

5  VALE DE LOBO
Percurso circular, com início e fim na Porta de Entrada de Vale de 
Lobo. Este percurso inicia-se num troço comum com o percurso 
verde seguindo em direção à aldeia de Vila Verdinho. Segue para 
norte para a aldeia de Vale de Couce, passando por Romeu e 
Jerusalém do Romeu, e continua num troço comum aos percursos 
verde, vermelho e preto para terminar na Porta de Entrada.
Circular trail starting and ending at the gateway of Vale de Lobo. This trail 
starts on a stretch that is shared with the green trail heading towards 
the village of Vila Verdinho. It heads north to the village of Vale de Couce, 
passing by Romeu and Jerusalém do Romeu, and continues on a stretch 
shared with the green, red and black trails, ending at the gateway.

18,1 km
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0 10,4 km
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6  CORTIÇOS
Percurso circular, com início e fim na Porta de Entrada de Cortiços. 
O percurso inicia em direção à aldeia de Cernadela e continua até 
à aldeia de Cortiços. Segue para norte, ladeado por terrenos de 
cultivo, em direção à Porta de Entrada de Cortiços.
Circular trail starting and ending at the gateway of Cortiços. The trail 
starts by heading towards the village of Cernadela and continues until 
the village of Cortiços. Then it heads north towards the gateway of 
Cortiços while being flanked by arable land.

20,3 km

G H H

4  VALE DE LOBO
Percurso circular, com início e fim na Porta de Entrada de Vale de 
Lobo. O percurso segue em direção à aldeia de Cedães. Continua, 
juntamente com o percurso vermelho até à aldeia de Vila Verdinho 
e regressa à Porta de Entrada de Vale de Lobo num troço comum 
aos percursos verdes e preto.
Circular trail starting and ending at the gateway of Vale de Lobo. The 
trail heads towards the village of Cedães, then it continues, along with 
the red trail, until the village of Vila Verdinho and returns to the gateway 
of Vale de Lobo through a stretch shared with the green and black trails.

8  CORTIÇOS
Percurso circular, com início e fim na Porta de Entrada de Cortiços. O percurso segue em 
direção à aldeia de Cortiços, saindo para norte em direção à aldeia de Romeu. Continua em 
direção a Vila Verdinho, passando pela aldeia de Vale de Couce e pela antiga Fábrica de Rolhas 
pertencente à família Clemente Menéres. Após a passagem por Vila Verdinho o percurso segue 
em direção à aldeia de Cernadela para terminar na Porta de Entrada.
Circular trail starting and ending at the gateway of Cortiços. The trail heads to the village of Cortiços, 
exiting north towards the village of Romeu. Then it continues towards Vila Verdinho, passing by the village 
of Vale de Couce and the old Cork Stoppers Factory which belongs to the Clemente Menéres family. 
After passing by Vila Verdinho, the trail goes towards the village of Cernadela and ends at the gateway.
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