
O PR6 BRG - Trilho das Candeias inspira-se numa crença popular que está 
relacionada com o estado do tempo: "se a Nossa Senhora das Candeias estiver a rir, 
está o Inverno para vir; se estiver a chorar, está o Inverno a passar". Ou seja, se o 
tempo estiver de sol no Dia de Nossa Senhora das Candeias - 2 de fevereiro, o 
inverno ainda se prolongará; mas se chover nesse dia, o inverno estará a acabar.
A Capela de Nossa Senhora das Candeias dá o mote para o PR6 BRG - Trilho das 
Candeias, um convite a percorrer uma boa parte da freguesia de Tadim e conhecer 
o seu património numa experiência de contacto com o património e com a natureza.
O PR6 BRG - Trilho das Candeias tentará transportar o caminhante tão para trás 
no tempo quanto possível, aludindo à Bouça da Lapa e àqueles que são os sinais mais 
antigos que se conhecem da ocupação humana do território que hoje constitui 
Tadim. Este percurso resgata também a memória do antigo Castelo de Penafiel de 
Bastuço, outrora o centro administrativo de um vasto território de cerca de 100km2 
que incluía trinta e seis paróquias, entre os atuais concelhos de Braga, Barcelos e 
Vila Nova de Famalicão. Hoje, ainda é possível vislumbrar alguns vestígios do antigo 
Castelo, nomeadamente um imponente maciço granítico, conhecido como o 
“Penedo do Castelo”, em cima do qual se ergueria a torre principal. Num dos blocos 
superiores, notam-se perfeitamente umas escadas gravadas na rocha.
Ao património cujas origens estão distantes no tempo, o percurso junta Quintas e 
respetivas casas que marcavam e continuam a marcar a atividade agrícola deste 
território. A Estação de Caminhos-de-ferro e o Centro Histórico de Tadim são 
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O Percursooutros dos pontos de interesse assinalados que fazem parte deste percurso. 
O PR6 BRG - Trilho das Candeias faz ligação a vários outros percursos pedestres: 
ao percurso “PR1 BRG - Na Senda do Castelo de Penafiel de Bastuço” perto do 
Penedo do Castelo, ao percurso “PR4 BRG - A Volta do Rio Este” no Monte da 
Amarela e, ainda, ao percurso "PR7 BRG - PR7 BRG - Trilho do Castro das Caldas" 
com o qual partilha um troço junto à Capela de Nossa Senhora das Candeias para 
norte.
O PR6 BRG - Trilho das Candeias é um percurso circular, com cerca de 8km com 
alguns desníveis, mas com um nível de dificuldade médio/baixo. Poderá ser 
percorrido em pouco mais de duas horas.

Começando no Centro Histórico de Tadim e tomando o sentido horário, o PR6 
BRG - Trilho das Candeias percorre as vielas da Ilha de Tadim antes de rumar a 
noroeste em direção ao Monte da Amarela. Aí, um caminho florestal faz a ligação ao 
Percurso Pedestre PR4 BRG – A Volta do Rio Este, que desvenda as freguesias 
vizinhas de Ruílhe, Tebosa, Arentim e Cunha. 
Continuando para norte, o percurso envereda por um rústico caminho murado e 
rodeado de floresta, subindo paulatinamente até atravessar uma estrada municipal e 
atingir o ponto de maior altitude (249m). Prossegue depois descendo a encosta e 
atravessando um bosque de 
floresta nativa, em direção 
ao Penedo do Castelo, 
onde se erguia o Castelo de 
Penafiel de Bastuço.
O topo do Penedo tem 
gravadas algumas marcas 
do seu assentamento. Aí, 
existe também uma ligação 
ao percurso PR1 BRG – Na 
Senda do Castelo de 
Penafiel de Bastuço, que 
percorre a histórica 
freguesia de Passos (São 
Julião). A seguir ao Penedo, o PR6 BRG - Trilho das Candeias retoma a subida da 
vertente do monte, que vai vencendo por caminhos florestais até partilhar um troço 
com o percurso PR7 BRG – Trilho do Castro das Caldas, encetando depois nova 
descida - ao longo da qual aflora a envolvente do antigo do Povoado da Bouça da 
Lapa, divergindo os percursos na icónica Capela de Nossa Senhora das Candeias.
Desde a Capela, o percurso desce por caminhos rurais visando a Estação de 
Caminhos de Ferro, após a qual se direciona para o Centro Histórico de Tadim, 
pleno de pitorescos elementos patrimoniais.
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Ficha Técnica

Tipo de Percurso:  Pequena Rota Circular 

Partidas / Chegada:
Centro Histórico de Tadim
(41.50693;  -8.489971)

Capela de N.ª Sr.ª das Candeias)
(41.511754;   -8.490940)

Distância:  8,0 km  

Desnível Acumulado:  287 m 

Altitude Mínima / Máxima:  135m/249m 

Duração: 2h 20m 

Época Aconselhada:  Todo o Ano 

Cartografia de Referência:  CMP 70

SOS 112 * GNR  253 951 315  * Bombeiros  253 264 077
J.F. de Tadim 253 675 655  

Sinalização

APP Móvel Track GPS
http://tiny.cc/tcandeias

As seguintes marcas, existentes no terreno, encaminham ao longo do percurso.
Encontram-se em balizas (estacas), postes, muros, rochas e árvores.

Aplicação com Guia GPS e 
informação interpretativa em tempo real.

- Seguir pelos trilhos sinalizados 
- Não abandonar lixo, levando-o até um local de recolha 
- Respeitar o património 
- Respeitar a propriedade privada 
- Não fazer lume                                       

Recomendações

Percurso pedestre registado 
e homologado pela:

Promotores:

GRAU DE DIFICULDADE

Cálculo de acordo com MIDE. Cada item está avaliado numa escala de 1 a 5 
(do mais fácil ao mais difícil) 
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Ligações

Coordenação técnica, 
design e implantação: 

Caminho Certo 
decorrendo, 
no traçadode uma 
Grande Rota (GR) 

®
Para a Esquerda

®
Para a Direita

®
Caminho Errado

®
Caminho Certo

®

1 Centro Histórico de Tadim
Antiga Escola Primária 
Ilha
Casa Grande de Quintais de Baixo
Monte da Amarela
Caminho Antigo Murado
Castelo de Penafiel de Bastuço
Povoado Bouça da Lapa
Gravuras Rupestres Bouça da Lapa
Capela de N.ª Senhora das Candeias
Casa do Sargento
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Casa de Geraz
Estação de Tadim e Combóio
Igreja Paroquial de Tadim
Fonte de Mergulho e Ramada
Casa do Monte Novo

Monte da Amarela

Parque da 
Levegada 
Igreja Velha de 
Arentim 
Tebosa (Centro)
Ruílhe (Centro)

Castelo de 
Penafiel de Bastuço

Passos (S.Julião) 
(Centro) 
Vale do Rio 
Labriosque

via PR1 BRG:via PR4 BRG:

Capela de N.ª 
Senhora das 
Candeias 

Castro das Caldas 
Cabreiros (Centro)

via PR7 BRG:

Parque de Lazer
de Vilaça

O percurso pode ser 
iniciado em qualquer

 destes pontos
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 Outros Percursos


