3 TBR

Nome: Trilho dos Currais
Name: The Corral’s Trail

Âmbito do Percurso: Ambiental e Paisagístico
Field: Landscape

Localização: Lugar do Vidoeiro - Gerês
Location: Village of Vidoeiro - Gerês

PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Environment and Landscape

PR

Extensão: 10 kms
Lenght: 10 kms

Duração Média do Trilho: Até 5 horas
Duration: 5 hours

Grau de Dificuldade: Médio a Elevado
Difficulty: Moderate to difficult

VIANA DO
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PORTO
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Rede de Trilhos Pedestres
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”
Pedestrian Nature Trails
“NA SENDA DE MIGUEL TORGA”

GPS: 41º 44’ 12 N / 8º 09’ 30 W

TRILHO dos CURRAIS
The Corral’s Trail

TRILHO dos CURRAIS
O Trilho dos Currais, inserido na temática “tradições comunitárias”, percorre uma área de singular beleza natural da Serra
do Gerês.
Percorre-se ao longo de três currais do Baldio de Vilar da
Veiga: o Curral da Espinheira, o Curral da Carvalha das Éguas
e o Curral da Lomba do Vidoeiro, constituindo um percurso
de pequena rota (PR) cuja distância a percorrer é de 10 km,
sendo o grau de dificuldade médio a elevado.
Inserido no âmbito Cultural e Paisagístico, o Trilho dos
Currais proporciona um contato direto com o espírito e
tradições comunitárias locais, a partir da organização silvopastoril na forma de vezeira.
Esta prática comunitária, peculiar da Serra do Gerês, decorre
de Maio a Setembro, sendo o gado bovino da comunidade
encaminhado pelos caminhos carreteiros até à serra alta,
onde se situam os currais. Os vezeiros – proprietários do
gado – acompanham durante dias ou semanas o gado,
consoante o número de cabeças que possuem, transportando os utensílios para a alimentação e estadia nas cabanas
dos currais.
A manutenção destas estruturas comunitárias é assegurada
anualmente. Todos os anos, previamente à subida do gado
para a serra, no dia dos cubais, os proprietários limpam os
caminhos carreteiros, arranjam as cabanas e as fontes.
Landscape and Cultural Explanatory Course
The Corral's Trail is set in the theme “Communitarian Traditions”, and
it covers an unique area with the natural beauty of the Gerês Mountains.
It covered along three corrals at Vilar da Veiga's Wasteland:
Espinheira's Corral, Carvalha das Éguas's Corral and Lomba do
Vidoeiro's Corral, which is a short distance's course (SD) whose
distance to cover is about 10 km, of medium/ high difficulty.

Bétula

The Corral's Trail is set in the Cultural and landscaping's ambit and
allows a direct contact with the local community's traditions and
spirit, by the sylvain-pastoral organization called “vezeiras”.
This characteristic communitarian practice, runs from May to
September. The bovine cattle is led on the trails till the mountains
where the corrals are. The “vezeiros” (cattle owners) keep up with all
own cattle during days or weeks (as how many cattle they have),
carrying the tools to nourishmente and stay at corral's cottages.
The communitarian structures maintainance is assured annualy.
Each year, before the cattle's ascent to the hills (“cubais” day) the
owners clean up the trails and fix cottages and watersprings.
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