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Albufeira da Várzea e mistura das águas

Esta zona, rica em património natural, tem uma beleza sem precedentes à medida que se

percorre a estrada que margeia a barragem na estrada que liga o Soajo à bonita aldeia da

Várzea. Núcleo de grandes atrações: a paisagem em plena natureza, com o rio Lima sempre à

vista do horizonte e os palheiros inteiros, que embelezam o núcleo rural.

Depois de uma visita à aldeia, o passeio começa precisamente na aldeia da Várzea, junto à

barragem do Lindoso, por um caminho que acompanha o antigo leito do rio Laboreiro (agora

transformado em barragem) até à “Mistura das Águas”, onde abraçam os rios Pomba, Laboreiro

e Lima.

Este percurso, já inserido no setor da Peneda, passa por diversos pontos de interesse do Parque

Nacional da Peneda-Gerês e da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés (RBTGX). Por

exemplo, A Fraga das Pastorinhas, considerada a maior parede de escalada de Portugal, tem

um impressionante muro de granito. O miradouro do Tibo, a poucos metros atrás. Ou o

fantástico lago dos Druidas, situado numa bela clareira de carvalhos e onde se sabe que eram

realizados rituais de Druidismo (uma espiritualidade de raízes celtas, onde os seus seguidores

veneravam a natureza e faziam dela a base da sua crença) Nestes locais podemos encontrar

gravuras deixadas pelos nossos antepassados: uma cruz templária e um peixe (símbolo dos

primeiros cristãos)

Do outro lado, a incrível aldeia de Olelas (Entrimo), e as Pozas do Mallón a poucos metros do rio

Laboreiro acima. Em direção ao Lima, a albufeira do Lindoso junta-se às águas que vêm da

serra, e forma um ambiente ideal para passear, tomar banho ou contemplar tranquilamente a

imensidão.

Esta é uma rota chave dentro do que era o contrabando na Raia.

Localização

Mistura das Águas.

Coordenadas:

41.92234142013149, -8.211042462150427

Ver em Google Maps

Albufeira de Várzea, Arcos de Valdevez.

Coordenadas:

Informação de interesse

Acesso livre, opção de caminhada desde a

Várzea pela trilha ribeirinha.
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Site da Reserva da Biosfera Transfronteiriça

Gerês-Xurés (RBTGX):

https://www.reservabiosferageresxures.eu/en

https://goo.gl/maps/Pd3b8GAA1j7xdbyv8
https://goo.gl/maps/Pd3b8GAA1j7xdbyv8
https://www.reservabiosferageresxures.eu/en


41.90191793721736, -8.216731558542516

Ver em Google Maps
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