
A Grande Rota do Guadiana (GR15) com uma extensão de 
aproximadamente 65 km's, é uma via pedestre que se encontra 
devidamente sinalizada em ambos os sentidos, permitindo uma 
inesquecível caminhada entre a cidade Iluminista de Vila Real de Santo 
António e a vila de Alcoutim. Atravessa três concelhos, Alcoutim, 
Castro Marim e Vila Real de Santo António e viaja por dezasseis 
localidades que representam a tipicidade da serra, do barrocal e do 
litoral, tendo como ex líbris o Guadiana, o grande rio do sul que 
proporciona fantásticas vistas panorâmicas.
O início/fim da GR 15 é em VRSA, também ponto de ligação à Ecovia 
do Algarve em direção a Sagres, um corredor verde com uma extensão 
de 214 Km's sinalizados. Tomando como referência o sentido Sul-
Norte, o percurso inicia junto à antiga Alfandega de VRSA, seguindo 
depois para Castro Marim. Atravessa esta vila histórica e segue em 
direção a Monte Francisco, com passagem depois pelas localidades de 
Junqueira, Azinhal, Almada de Ouro, Alcaria, Odeleite, Foz de Odeleite 
e entra no concelho nordestino de Alcoutim, na localidade de Corte 
das Donas. Seguimos viagem pelas localidades à beira rio de Álamo, 
Guerreiros do Rio, Laranjeiras e Montinho das Laranjeiras até ao 
Miradouro do Pontal. Afastando-se ligeiramente do Rio segue até à 
povoação de Marmeleiro, seguindo até à vila de Alcoutim, onde ocorre 
a ligação à Via Algarviana (GR13 – com uma extensão de 300km e liga 
Alcoutim ao Cabo de S. Vicente, cruzando 11 concelhos do Algarve).
Paisagem, património histórico e natural, etnografia, gastronomia, 
atividade física e ar puro são alguns dos segredos desta Grande Rota 
que consolida a oferta da rede de 19 percursos pedestres (PR´s) do 
Baixo Guadiana, aproximando o Litoral ao Interior Serrano. 
Aventure-se nos trilhos do Baixo Guadiana e visite-nos!

Promotor / Promoter: 

Co-Financiamento / Co-Financing:

The Great Guadiana Route (GR15) is about 65 km's long and covers 
the territory of Baixo Guadiana in Algarve. The route crosses three 
municipalities of Alcoutim, Castro Marim and Vila Real de Santo 
António and travels for sixteen locations that represent the typical 
characteristics of the «serra», the barrocal and the coast, with the ex 
líbris of  the territory: Guadiana, the great river of the south.
The start / end of the GR 15 is in Vila Real de Santo António and also has 
a connection point with Ecovia -, a green corridor with a length of 214 
Km flagged towards Sagres. The route continues its path going to 
Castro Marim towards Monte Francisco, passes through the villages of 
Junqueira, Azinhal, Almada D'Ouro, Alcaria, Odeleite, Foz de Odeleite 
and enter the northeastern municipality of Alcoutim, in the mountain 
village of Corte das Donas where we begin the ascent of the river 
passing through the villages of Alamo, Guerreiros do Rio, Laranjeiras 
and Montinho das Laranjeiras to the Pontal Belvedere. GR15 keeps 
going to the village of Marmeleiro until you reach the town of 
Alcoutim, this in turn connected to the Via Algarviana (GR13 - with a 
length of 300 km and connects Alcoutim to Cabo de S. Vicente, 
crossing 11 municipalities in Algarve).
Landscape, heritage, ethnography, gastronomy, physical activity and 
fresh air is the secret of this great route that consolidates the provision 
of 19 pedestrian routes in Baixo Guadiana, approaching the coast to 
the interior. The goal is to claim the territory as a hiking area and 
perfect to nature tourism linking the coast to the interior by walk.
Adventure yourself in Baixo Guadiana trails and visit us!

website Odiana

Mapa Grande Rota do Guadiana /
Great Guadiana Route Map
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Mais Informação / More Information:

ODIANA – Associação para o Desenvolvimento 

do Baixo Guadiana

Rua 25 de Abril nº 1, Apartado 21

8950-909 Castro Marim

Telefone: +351 281 531 171

Email: geral@odiana.pt

Site: www.odiana.pt / Facebook

Outros Contactos / Other Contacts:

Polícia / GNR / Police

GNR Alcoutim  Tel: 281 546 208

GNR Castro Marim  Tel: 281 531 004

GNR VRSA                            Tel: 281 530 150

PSP VRSA                                                      Tel: 281 543 066

Bombeiros e Urgências / Fire Department and Emergency

Bombeiros Alcoutim                           Tel: 281 546 191

Bombeiros VRSA  Tel: 281 512 777

Emergência SOS  Tel: 112

Floresta SOS  Tel: 117

Juntas de Freguesia / Parish Councils

- VRSA   Tel: 281 513 817

- Castro Marim  Tel: 281 531 138

- Azinhal   Tel: 281 495 187

- Odeleite   Tel: 281 495 148

- União das Freguesias 

   de Alcoutim e Pereiro                             Tel: 281 546 437 

Cuidados especiais / Special care

- Seguir somente pelos caminhos sinalizados /  
   ;To follow only the signposted trails
- Evitar barulhos e atitudes que perturbem a Natureza / 
   To avoid noises and attitudes that might disturb Nature;
- Observar a fauna à distância, preferencialmente com 
   binóculos / To observe wildlife from a certain distance,
   preferably with binoculars;
- Respeitar a propriedade privada / To respect private property;
- Não fazer lume / Do not make a fire;
- Não danificar a flora / Do not damage the flora; 
- Não deixar lixo / Do not leave garbage;
- Ser afável com os habitantes locais / Be courteous with the 
   local inhabitants;
- Cuidado com o  gado, embora manso não gosta da 
  aproximação de estranhos / Beware of the livestock, 
  although docile, they do not like to be approached by 
  strangers.

Distância / Distance: 
Aproximadamente / 
Aproximately: 65Kms
Grau de dificuldade / degree of 
difficulty: Medium  Médio / 
Relevo /  Pouco Relief:
acidentado / – Uneven relief 
Máximo 188m; Mínimo 3m

Vila Real de 
Stº António

Estrada asfaltada / asphalt road
 

Grande Rota / Great Pedestrian Route (GR15) 

Traçado percurso pedestre / pedestrian trail  

Início percurso pedestre / trail beginning

percurso pedestre / pedestrian trail  

Ecovia do Litoral 

Via Algarviana (GR13)
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