
AUTO ROUTE DOOR DE SERRA DA CABREIRA 
 
(De Serra da Cabreira is een bergachtig gebied tussen Cabeceiras de Basto en Vieira do 
Minho. De route voert u langs deze twee stadjes via kleine dorpjes, door een berggebied met 
kleinschalige landbouw en veeteelt, langs dan weer lieflijke dan weer ruige landschappen 
met regelmatig mooie vergezichten.) Langs de route zijn er veel mogelijkheden tot 
picknicken (parque de lazer of parque de merenda) 
 
De lengte van de route is ca. 125 kilometer. De zuivere rijtijd is 4 uur. 
 
Vanuit de camping rijdt u terug naar de N206. U slaat rechtsaf (door het tunneltje) en volgt 
de weg ongeveer 7 kilometer. 
Bij de eerste rotonde neemt u de tweede afslag richting Arco de Baúlhe. Bij de volgende 
rotonde neemt u de eerste afslag naar Cabeceiras de Basto. U rijdt nu over een nieuw stukje 
“snelweg” en komt uit op een rotonde. U blijft de richting Cabeceiras volgen. Op de volgende 
rotonde neemt u de tweede afslag richting Braga (niet Cabeceiras!). U rijdt steeds rechdoor 
tot u in Cabeceiras zelf op een rotonde met vlaggen uitkomt. U neemt daar de 3e afslag. Een 
stukje verderop gaat u rechtsaf (naar beneden) en u komt op het oude stadsplein. Het is leuk 
om hier te parkeren en het oude Mosteiro te bekijken. Er zijn aan dit pittoreske plein ook veel 
cafeetjes gevestigd. 
Om terug te komen op de route gaat u op het einde van het plein links en weer links, zodat u 
weer op de rotonde met de vlaggen uitkomt. Hier de derde afslag nemen. U vervolgt deze 
weg richting Braga en Vieira do Minho en rijdt het stadje weer uit. 
 
Na ongeveer anderhalve kilometer ziet u een bord met Painzela. Snel daarna slaat u 
rechtsaf richting Moinhos de Rei (bruin bord). U komt in het dorp Abadim en volgt de 
doorgaande weg. Af en toe komt u een bruin bord met Moinhos de Rei tegen. Deze volgt u. 
 
Moinhos de Rei zijn een paar kleine watermolens, gelegen in een bos, waar later een 
picknickplaats bij gemaakt is. Leuk plekje om even de benen te strekken. 
 
U vervolgt de route door vanaf de parkeerplaats linksaf te slaan en al snel rechtsaf richting 
Bustiliberne en Agra. 
Aangekomen in Bustiliberne vervolgt u uw weg richting Veiga. Daar aangekomen gaat u 
linksaf en direct daarna op Y-splitsing weer links. 
Deze weg daalt en u komt uit in een klein dorpje (dat verderop Vila Boa blijkt te heten). 
Rechts ziet u een picknickplaats. U rijdt rechtdoor tot aan de T-splitsing. Daar gaat u rechtsaf 
richting Agra. 
 
Dit is een mooi bewaard gebleven oud dorp. De moeite waard om uit te stappen en om 
doorheen te wandelen. U kunt uw auto langs de doorgaande weg pakeren. 
 
U volgt de weg verder en komt in Anjos uit. Op de T-splitsing gaat u linksaf en iets verderop 
op de splitsing houdt u rechts aan richting Vilarchão. Weer iets verderop op de kruising slaat 
u rechtsaf richting Vieira do Minho. U rijdt achtereenvolgens door Vilarchão, Ameã en Vilela. 
Daar gaat u met de bocht mee naar links (dus NIET richting Campo de Tiro). U volgt de weg 
tot in Vieira do Minho. Daar gaat u rechtdoor (eerst dalend daarna stijgend) tot aan een 
rotonde. Sla daar rechtsaf richting Centro. U komt uit op het pittoreske centrale plein van 
Vieira. Er zijn daar(omheen) parkeer-, eet- en drinkgelegenheden te kust en te keur. 
 
Om de route te vervolgen rijdt u terug naar waar u Vieira do Minho bent ingereden. Op de 
rotonde houdt u nu echter de richting Serradela aan. Dit wordt aangegeven met bruine 
borden. Deze borden blijft u volgen. U komt achtereenvolgens door de dorpen Assento, 
Candelães, Real, Quintães, Fontelas, Portela en Meães. 



De weg klimt verder door een groen berglandschap. Na het bereiken van de top daalt de 
weg door een ruig landschap. Aan de overkant van het dal kunt u het nationaal park Peneda 
Gerês zien liggen. 
U volgt de weg tot aan het einde. Op de splitsing slaat u rechtsaf. U bent nu op de N103 
richting Chaves. Deze volgt u ruim 15 kilometer tot bij Venda Nova. Daar slaat u rechtsaf 
richting Cabeceiras de Basto op de N311. U rijdt door Salto en blijft de richting Cabeceiras 
de Basto volgen. Na plm. 5 kilometer gaat u linksaf richting Lodeiro de Arque een klinkerweg 
op.  
Op de splitsing met stenen kruis in het midden gaat u rechtsaf. Dit weggetje door een fraaie 
groene omgeving blijft u volgen tot een T-kruising met voorrangsweg (stopbord). U gaat hier 
rechtsaf. 
 
De eerste afslag aan uw linkerhand leidt naar restaurant Nariz do Mundo in het dorp 
Moscoso, wereldberoemd in Noord Portugal met als specialiteit geroosterd geitenvlees. In 
het weekend komen mensen in grote getale vanuit Porto om hier te lunchen. Als u hier rond 
etenstijd langskomt, dan is dit een leuke echt Portugese eetgelegenheid. 
 
U volgt de asfaltweg (u gaat NIET rechts richting Juguelhe). De weg daalt flink. U komt uit in 
een dorpje (dat later Cambezes blijkt te heten) en houdt links aan richting Cabeceiras de 
Basto. 
U volgt de weg tot aan een voorrangsweg. Hier gaat u linksaf richting o.a. Leiradas. Op de 
splitsing met een wit bushokje gaat u rechtsaf richting Boadela. Daar komt u al vrij snel aan. 
De weg wordt hier een smalle klinkerweg tussen huizen door. Dit duurt maar kort: even 
verder is het weer breder en van asfalt. 
 
U volgt de dalende weg en rijdt door Pedraça. Na de kerk gaat u bij de glasbak linksaf de 
voorrangsweg op. Deze volgt u tot het einde. Daar gaat u rechtsaf de N206 op. U komt in 
Arco de Baúlhe uit. Op de twee rotondes houdt u de richting Fafe aan (u blijft dus de N206 
volgen). Een paar kilometer verderop houdt u op alweer twee rotondes nog steeds de 
richting Fafe aan. U blijft de N206 volgen en na ongeveer 8 kilometer komt u bij het tunneltje 
onder de snelweg door. Direct daarna gaat u linksaf en meteen rechts richting de camping. 
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