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Um dos mais belos percursos de montanha que hoje se pode fazer na Galiza. Da base ao topo

da serra de San Mamede, combinando as paisagens ribeirinhas e pradarias do fundo do vale,

com os horizontes amplos e vistas panorâmicas inigualáveis do topo da serra.

Na aldeia do Rebordechao podemos ver o painel informativo com todos os dados necessários

para realizar a subida. Pode-se optar por diferentes escolhas de rotas de acordo com o nosso

tempo e estado de forma. Na opção longa chegaremos ao topo da montanha a mais de 1600

metros acima do nível do mar, de onde podemos ver um panorama inigualável de toda a

fronteira luso-galega. Fantástico panorama do Alto Tâmega, da Serra do Larouco e da própria

Serra do Xurés-Gerês. Na opção curta, muito mais moderada e ideal para caminhadas em

família, vamos descobrir o misticismo escondido no Pozo dos Mouros.

Percursos adequados para qualquer época do ano, da explosão da natureza na primavera ao

encanto do outono e a queda das folhas. Um ponto de encontro para os amantes da aventura

onde pode praticar desportos de montanha como BTT, esqui de fundo ou caminhadas com

raquetes de neve no inverno.

Localização

Coordenadas:

42.17725, -7.49875

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

São muitas as alusões a mouros e mouros, como é o caso deste “Pozo dos mouros” existente

neste percurso. Dado que a permanência dos muçulmanos na Galiza e no norte de Portugal foi

bastante curta (várias décadas, embora com bons vestígios na toponímia e também nas

histórias e lendas), a palavra mouro recorda aos seres mitológicos, anteriores à romanização e

intimamente ligados às artes da cura: bruxas, curandeiras, feiticeiras que, totalmente conetadas

com a natureza, sobreviveram no imaginário místico da região (especialmente no campo) até

os dias atuais. Ao longo do caminho irá conhecer diferentes lendas associadas a estes seres bem

como a origem da própria capela ou a prática secular de pastoreio.

Informação de interesse

A rota foi inaugurada no ano de 2020. Ambas as

opções de rota (longa e curta) partem do

Rebordechao. Recomenda-se seguir as

instruções fornecidas no painel de partida em

termos de tempo de execução, di�culdade,

equipamentos necessários, etc.

A Câmara Municipal de Vilar de Barrio dispõe

de informação adicional que pode ser colocada

ao serviço do visitante (folhetos e informação

digital, percurso GPS, etc.). Para a solicitar pode

ligar para o 0034 988 449 001.
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