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O minerio do estanho ja estava explorado durante a 

época do bronze (4000 anos antes a nossa epoca), 

mais tarde (a volta de 1000 anos antès Jesus cris-

to),os celtas instalam-se em Armorique(Bretanha). 
 

Esta pequena colina é para eles uma montanha sa-

grada consegrada ao culto do deus Belen, deus da 

luz. Os druides(padres) consagram ai oferendas e 

grandes fuegos são acendedos ao solsticio de verão. 

Em cima da colina elevam-se 2 menirs e um moinho 

de vento existava até ao XVIIIè seculo. 
 

Montbelleux é uma terra de lenda aquele do melro de 

Natal por exemplo. 

 

Outrora, é muito antigo existavam 2 pedras levanta-

das, 2 menirs a Montbelleux, Foram abatidos, 

cortados e quebrados em pequenos pedaços, obras 

dos operarios para  empedrar a estrada de Laval. 
 

As gentes pensavam e repetiam qum tesouro conside-

ravel estava ai debaixo dum menir. Cado ano, a Natal, 

a meia noite, um melro levanta o menir, descobre o 

tesouro cheio de moedas de ouro. 

Durante a noite de Natal, um ferroviario corre até ao 

lugar da pedra, não acanhado, olha, e escava para 

descobrir as moedas e vai cair ai, porque logo que ele 

escava, o passaro larga a pedra levantada 

sobre o ladrão. 
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O circuito descobrimento do sitio de  

Montbelleux. 
 

 Peineis balizam o circuito a pé, eles permitem de 

fazer a volta da antiga mina da extração do vol-

framio, chamado também tungstene. 
 

Exemplo : historico e efectivos na epoca da activi-

dade, os menirs de Montbelleux, as legendas, o 

moinho de vento, e as actividades locais, os mi-

neiros de Montbelleux, as  guerras. 
 

 No circuito de 4,5 kms, vão descobrir os arredo-

res do quadrado da mina, a ultima escora da Bre-

tanha e o notavel panorama dominando  o Pais 

de Fougères. 

Partida junto a escora,  Ao pé da escora, descobre um espectacular 

paisagem com Fougères junto aos nossos pés. 
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