8 TBR

Nome: Trilho do Couto do Souto
Name: Couto do Souto Trail

Âmbito do Percurso: Ambiental e Paisagístico
Field: Landscape

Localização: Lugar de Paços - Souto
Location: Village of Paços - Souto

PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL
Environment and Landscape

PR

Extensão: 9,5 kms
Lenght: 9,5 kms

Duração Média do Trilho: Até 4 horas
Duration: 4 hours

Grau de Dificuldade: Médio
Difficulty: Moderate

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

GPS: 41º 41’ 45 N / 8º 20’ 59 W

TRILHO do COUTO do SOUTO
Couto do Souto Trail

TRILHO do COUTO do SOUTO
O Trilho do Couto de Souto, de âmbito históricocultural, é um percurso pedestre de pequena rota
(PR) que apresenta uma extensão real de 9,5 km,
com um tempo de duração de 4 horas e um grau
de dificuldade médio. Desenvolve-se em áreas
situadas na encosta sudoeste do vale do Rio
Homem, em que atravessa povoações rurais
pertencentes às freguesias de Souto e Ribeira.
Este traçado circular, com início e fim na freguesia
de Souto, região que outrora foi conhecida por
Couto e Vila de Souto, visita vestígios edificados
pertencentes ao Couto atribuído por D. Afonso III,
no ano de 1254, tendo-se extinguido no ano de
1836.
Do valioso património cultural enredado neste
trilho, faz-se referência à aldeia de St.a Cruz, sendo
o local que principia, com a milha XIV, os 30 km da
via romana (Geira) que se alonga pela extensa área
do concelho de Terras de Bouro.

Landscape and Cultural Explanatory Course
Couto do Souto Trail is a pedestrian trail of short route
(PR) of historical and cultural ambits, it extends for 9 km
and takes four hours to cover being of medium
difficulty. Its outline is located at the southeast slope
from Homem river´s valley, crossing rural villages
which belong to the parishes Souto and Ribeira. This
circular outline, with both beginning and end at Souto
parish (former known as Couto (shelter) or Souto
Village), explores edifying vestiges belonging to Couto
granted by D. Afonso III in 1254, being extinguished in
1836.
The valuable heritage is quite vast but we emphasize
Sta. Cruz village where begins the Geira (Roman Road)
with its XIV mile, which extends for an ample area from
Terras de Bouro Municipality.
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