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Vila pouca de Aguiar Nome do Percurso: Trilho de Cubas

Entidade Promotora: Municipio de Vila Pouca de Aguiar

Localizac;:ao do Percurso: Freguesias de Vreia de Barnes e

de Valoura

Tipo de Percurso: Pequena R'ota

Ambito do Percurso: Eco/6gico-Paisagistico

Ponto de Partida: Capela de Barbadaes de Cima

Distancia Percorrida: 12 kIT) I

Duracao do Percurso: 5 h 09'm
• I

Grau de Dificuldade: Moderado

Cota Maxima Atingida: J 04$ metros (Alto da Xiriaj
I;

Placade indicac;:aode inicio do
percurso e prumo direccional.
"PR"significa que se trata de um
percurso pedestre de Pequena
Rota.

Este percurso e parte
integrante da Rede
Municipal de Percursos
Pedestres do Concelho de
Vila Pouca de Aguiar.
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o Trilho de Cubas e um
percurso pedestre
denominado de Pequena
Rota (PRj, cuja marca<;:ao e
sina/iz <;:aecumprem as
directriz-esJ ternacionais.
Este percurso localiza-se na
encosta norte da .erra da
Padrela, no extrcefi'lo
nordeste do concelho de
montanha de Vila Pouca de
Aguiar e envolve a territorio
das freguesias de Va/aura e
Vreia de Barnes. Apesar das
referencias bibliograficas
sabre a freguesia de Valoura
nao serem abundantes, a
mesmo nao se pode dizer
em rela<;:aoao patrimonio
historico e arque /6gico
existente na fregu si~,a que
atesta a antiguidade do eu
povoamento. No qu
respeita a Vreia de BQFrlE;S,
ocupa<;:ao humana e ••
anterior ao periodo da
romaniza<;:ao, contudo a seu
povoamento foi consolidado
durante a Imperio.
Este percurso tem inicio na
Capela de Barbadaes de

Cima, pertencente a
freguesia de Vreia de
Barnes. Daqui seguimos um
caminho empedrado e, a
escassos metros, viramos a
esquerda, continuando par
entre as muros de pedra
salta. 0 caminho
descendente conduz-nos
em direc<;:ao a sede da
freguesia de Valoura, a qual
merece uma visita.
Regressando ao caminho,
continuamos progredindo a
meia encosta da Serra da
Padrela, par um caminho
florestal que nos leva ate ao
lugar de Cubas um
pequeno enclave
humanizado, assentado
numa pequena cha aberta
nas ingremes encostas da
serra. Esta pequena
localidade encontra-se
praticamente desabitada,
albergando um pequeno
grupo de habitantes, de
avan<;:ada idade, que vai
resistindo para viver na terra
que as viu nascer. Deixando
a aldeia, continuamos par
um caminho f10restal que
nos leva a sair do territorio
conce/hio para, logo depois,
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voltarmos a entrar nele,
seguindo um caminho de pe
posta que nos conduz aos
pontos mais elevados deste
percurso, acima dos mil

metros de altitude. 0
a :biente que nos rodeia e

e ltada beleza. A forma
d, re eva, as forma<;:6es
rochosas, a diversidade da
vegeta<;:ao, as pequenos
ag/omerados popu/acionais
harmoniosamente
encaixados na paisa gem,
conferem-/he luz e cor,
cantribuindo intensamente

para a equilibrada
policromia da paisagem.
Destacam-se as massas
arboreas de castanheiros
(Castanea sativaj,

introduzida no territorio
pelos romanos e
amplamente cu/tivada, em
virtude da sua utilidade para
as habitantes da regiao
(frutos e madeira de e/evada
qualidade).
o caminho que agora
tri/hamos ainda e usado
pelos pasta res e seus
rebanhos autoctones de
caprinos da ra<;:aserrana
transmontana.
Pouco a pouco, vamos
deixando para tras as
e/evadas cotas da Serra da
Padrela, par? descermos,
paulatinamente, em
direc<;:ao ao lugar de
Barbadaes de Cima, on de
teve inicio este percurso.

conhecidas vulgarmente par
"soutos" (forma<;:6es
destinadas a produ<;:ao da
cas al1ha, nas quais as
cast nh~ros sao podadosj
au 'ca-stln<;:ais"(quando as
arvores crescem Iivremente,
destinando-se, depois, a
produ<;:ao de madeira). Esta
especie da flora
transmontana actual foi
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* Nao saia do percursa
marcado e sinalizado.
Preste aten<;:aoas
marca<;:oes.

* Evite Fazer ruidas e
barulhos.

* Respeite a propriedade
privada. Feche portoes e
cance/as.

* Nao abandane a Iixo,
leve-a ate ao respectiva
local de recalha.

* Cuidado com a gada.
Naa incamode as
animais.

* Deixe a Natureza intacta.
Nao recolha plantas,
animais au rochas .

* Fa<;:aFogo apenas nos
lacais destinados para a
eFeita.

* Evite andar sazinha na
montanha.

* Guarde a maximo
cuidada nos dias de
nevoeiro.

* Utilize sempre batas de
montanha, impermeavel
e um chapeu.


