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A Ruta polo val de Vimianzo ofrece a oportunidade ao visitante de coñecer a estrutu-
ra da poboación tradicional do val a través do percorrido por algúns dos seus 
núcleos. O camiño levaranos por lugares e aldeas como Casais Pequeno e Grande,  
Urroa, Bribes, A Valiña e outros, nos que se aprecia un patrón de ocupación do 
territorio determinado pola maximización do aproveitamento do espazo produtivo.  
De feito boa parte das aldeas polas que transcorre a ruta sitúanse nas marxes do 
val, xusto no límite entre as terras de labor e a zona de monte.
A camiñada permitirá tamén descubrir os cambios producidos a partir das décadas 
de 1960 e 1970 cando o progresivo abandono do vello modo de produción agraria 
comezou a mudar a lóxica tradicional de asentamento no val. Neste momento o 
crecemento dos antigos núcleos de poboación fíxose ocupando boa parte do fondo 
de val e das terras de labor, como se pode ver no centro urbano de Vimianzo, ou 
seguindo o trazado das principais estradas.
A ruta transcorre por núcleos con interesantes exemplos de arquitectura popular, 
como casas tradicionais, conxuntos de cabazos, alvarizas..., pero tamén achégase 
a algúns dos elementos  máis destacados do patrimonio cultural de Vimianzo: O 
castro de Ogas, o Pazo de Trasariz, a igrexa de Cambeda e o seu cabazo, o pazo de 
Trasouteiro e a súa capela da Concepción.

Consellos

Leva sempre auga 
e algo de comida contigo

Usa roupa e calzado cómodo

Usa crema solar protectora 
e unha gorra ou sombreiro

Respecta a flora 
e a fauna do percorrido

Non botes lixo ao chan

Se levas cans, procura levalos atados

Distancia total

11,4 km

Dificultade

Fácil

www.vimianzo.gal


