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A Câmara Municipal de Vilar de Santos dispõe atualmente de uma vasta oferta de trilhos

destinados a proteger, conservar e divulgar os valores ambientais da Reserva da Biosfera “Área

de Allariz”. Equipamentos pensados tanto para o uso dos autótonos da área quanto para os

visitantes. Vejamos alguns exemplos:

Trilho do Ruxidoiro | Distância 3,7km | Duração 1h | Di�culdade baixa

Sai da igreja românica de Vilar de Santos, acima do Largo dos Paços do Concelho (Praza do

Concello), segue em direção à vila de Saa e daí, atravessando carvalhais, prados e um moinho,

segue para o Ruxidoiro, zona núcleo da Reserva da Biosfera ”Area de Allariz”, local onde corria a

água da ribeira de Cigüeñeiras. Este é um pequeno percurso com pouca di�culdade, adequado

para qualquer caminhante.

Trilho de Castelaus | Distância 5,10km | Duração 2h | Baixa di�culdade.

Caminho circular que inicia e regressa à vila de Castelaus, comunicando simultaneamente com

o percurso anterior do Ruxidoiro. Este é um pequeno percurso, adequado para qualquer

caminhante.

Trilho de Parada | Longa Distância 11km | Longa Duração 3h | Baixa Di�culdade // Curta

Distância 6,5km | Curta Duração 2h | Baixa di�culdade.

Percurso desde a localidade de Parada, onde estacionámos a nossa viatura. Aqui podemos

pegar água ao longo do caminho e visitar os arredores da igreja de Santa María, que abriga o

santo mais querido da região e um dos mais exclusivos da Galiza, San Bieito Preto. Na Páscoa

são milhares os que vêm em peregrinação à festa em sua homenagem.

Este percurso circular percorre quase toda a freguesia de Parada, passando pelos núcleos de

Outeiro, Laioso, Bréixome, A Venda e O Vieiro.

Localização

Coordenadas:

42.087407, -7.794082

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Informação de interesse

Todos os percursos são simples mas para quem

deve estar habituado a caminhar. Recomenda-

se levar água, calçados confortáveis e algum

material complementar para orientá-lo caso

seja necessário. Também é necessário avaliar a

época apropriada do ano. Na primavera e no

início do outono é quando se observam mais

contrastes, acompanhados de condições

climáticas mais amenas.

Recomenda-se seguir as instruções fornecidas

nos painéis de partida em termos de tempo de

execução, di�culdade, equipamentos

necessários, etc.
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