
Vale do Homem

Vale do Homem

“Portela do Home/m” é o nome dado ao porto de montanha com 822 metros de altitude que

faz fronteira entre os países de Espanha e Portugal, separando os concelhos de Lobios (Ourense,

Galiza) e Terras de Bouro (Braga). Este foi o passo utilizado há quase dois mil anos para ligar

duas cidades de fundação romana como Braga e Astorga. A estrada que os ligava ainda é

perceptível em grande parte desta rota. É marcada por inúmeros pontos de referência

(miliários) que �xaram a distância entre as duas cidades, com vários sítios em locais que serviam

de apoio e descanso aos seus utentes.

Do alto deste vale quadrangular podemos desfrutar de algumas das mais belas vistas da

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés (RBTGX), como é o caso da imponente Cascata

da Corga da Fecha, à qual se pode chegar por diferentes caminhos pedonais. No �nal do nosso

percurso, como �zeram os romanos há cerca de dois milénios, poderemos recuperar do esforço

nas águas termais de uso público ao longo do rio Caldo.

A apenas 500 metros da fronteira política, marcada pelas pessoas mais ignorada pela natureza,

temos a Cachoeira do Rio Homem, de grande beleza natural e muito procurada no verão pelas

águas cristalinas que possui. As cachoeiras, a mais de 800 metros de distância, são cercadas por

rochas de granito fortemente erodidas. No fundo estão poças verde-azuladas, perfeitas para

tomar banho no verão.

Qualquer um dos percursos que partem de Lobios ou Vila do Gerês, ao encontro do Homem,

são ideais para descobrir a natureza mais autêntica do Parque Natural ou Reserva da Biosfera

Transfronteiriça Gerês-Xurés (RBTGX). Do lado português, o Miradouro da Pedra Bela ou a

Cascata do Arado fazem as delícias dos visitantes. Do lado galego, o percurso dos Moinhos, em

Vilameá, (e com a capela da Virxe do Xurés no topo) complementa na perfeição o de A Corga da

Fecha, que percorre o rio Caldo e a Casa Romana. A poucos metros, a maravilha natural em

forma de queda de água.

Localização

Caldas de Lobios

Coordenadas:

41.86257680466085, -8.106554102108205

Ver em Google Maps

Informação de interesse

Acesso livre. Na rota da cachoeira, é preciso ter

muito cuidado para não escorregar (é melhor

estar acompanhado). Área de alto risco de

incêndio no verão. Recomenda-se seguir as

recomendações de segurança.

Mais informações estão disponíveis:

– No site da Reserva da Biosfera Transfronteiriça

Gerês – Xurés (RBTGX):

https://www.reservabiosferageresxures.eu/en

– No site das Portas do Xurés (Rede de Portas

da Parte Galega da RBTGX):

http://portasxures.es/index.php/gl/
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Portela de Homem.

Coordenadas:

41.80931898359966, -8.131592736924917

Ver em Google Maps

Corga da Fecha

Coordenadas:

41.845041767229965, -8.107147557237395

Ver em Google Maps

Mansio romana Aquis Originis

Coordenadas:

41.85643610753383, -8.107407852756939

Ver em Google Maps

https://goo.gl/maps/mDxUus4uQM8111Rh9
https://goo.gl/maps/mDxUus4uQM8111Rh9
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Cachoeira de São Miguel ou de Portela do Homem

Coordenadas:

41.80366972386063, -8.128164375102232

Ver em Google Maps

Rota dos Moinhos de Vilameá

Coordenadas:

41.87331698334519, -8.090764647830591

Ver em Google Maps
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