


Como entidade administrativa. 0 Municipio de Vieira do Minho 
recua as suas origens aorganizaC;ao territorial do seculo XI. 

designando-se entao Terra de Veeiro. 
Mas a ocupaC;ao humana do dctual territorio de Vieira do 
Minho recua aPre-Historio Recente (cerca de 6 mil anos). 

conhecendo desde entao sucessivas transformac;oes. 
Os inumeros sifios arqueologlcos e construQoes com valor 

arquitectonico que a lberga no seu espac;o. sao testemunho da 
diversidade de pqisagens que se foram construindo ate a 

actualidade. 
Com os percursos que a seguir se apresentam. pretende-se 

facultdr aos visitantes uma incursao pelos diversos valores 
patrimoniais do municipio de Vieira do Minho, convidando-os a 

descobrir um territorio cheio de surpresas. 
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Povoamento Pre-historico: abrigos e necropolea'i"'inegaHticas" 

EXTENSAO 5 Km 

DURA~AO 2 Horas 

ACESSOS 

A partir da vila de Vieira 
do Minho, servida pel a 
EN 304. Liga¢es em 
Cerdeirinhas, na EN 103. 

DIFICULDADES E 
RECOMENDACOES 

o acesso e feilo de 
viatura apenas ate as 
proximidades do Abrigo 
de Vale de Cerdeira, 
devendo levar cal~ado 
adequado para subir 0 

monte. Quanlo a 
necr6pole do Chilo do 
Gandas, poden~ 
estacionar a viatura no 
local. Nao existe 
sinaliza~o, nos sitios, 
pelo que deve tirar 
duvidas perguntando 
aos habitantes locais. 
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Abrigo de Vo le Cordeiro Do tipo "polo" e composto por vorios ofloromente, gro nltlcos. locenzodos a meio encesto. 
em lOno obrigodo e proximo de linhos de oguo. A intervencao orqueolog fco oqui reofizodo. permitlu reeother espolfo 
litico diverso. recuando a dota mois an tigo a seis mil anos. 

Momoo 1 do Chao do G ondos. Visto gerol 
evidenciondo 0 perfil do calate que recobre 0 Momaa 3 do Chao do Gondas. Parmenar do 

comara sepulcral. depressaa ce" trol c om ofloromento de e,leics 


do comaro sepulcrol. 

Os vestfgios mais antigos de ocupa<;:ao humana correspondem 0 abrigos rupestres sob 
lapas rochosas e a tumula<;:6es do tipo megalitico. estas mais frequen temente conhec idas 
por "mamoos". devido oos amontoodos de terra e colhous que recobrirom outrom as 
comoros sepulcrais. 

Trobolhos recentes de investigo<;:ao orqueologica. permitiram estudor os abrigos de 
Va le de Cerdeira. Pedro Bela. Palo do Lobo e de Pelisqueiras. confirmondo-se a suo 
ocupa<;:ao desde h6 cerca de 6.000 anos. vinculondo-se provovelmente aas periodos 
culturais do Mesolitico e/ou do Neolitico. Tratom-se de locais de ossentamento elementores. 
que apJoveitom a existencio de "obrigos" naturois sob os ofloromentos de granito . 
estrategicamente localizadosem zonas fovor6veis (] explora<;:ao de recursos. 

Em maior numero mas nunca estudados. sao as necropoles ou monumentos isolados do 
tipo "momoa" podendo apenas dizer-se. com base nos inumeros estudos orqueologicos j6 
feitos do mesmo tipo de monumentos. existentes um pouco por todo 0 noroeste portugues. 
que se froto de testemu nhos de ocupa<;:ao humano com uma cronologio alorgodo. que 
gerolmente se situam entre os 3.° e 1.° milenio a .C .. vinculando-se oos periodos culturais do 
Neolftico. Colcolitico e Idode do Bronze. Sendo. no sua maior parte. estruturas funer6rios. 
odmite-se que os ossentomentos dos popula<;:oes que os usorom se locolizariam nos 
proximidades. 

Pora este percurso foi seleccionOdo 0 abrigo de Vale Cerdeira e a necropole 
"megolitica" do Chao do Gandos. sitios que podem ser focilmente ace didos a pe a portir das 
es trodos proximos. Contudo. 0 identifica<;:ao exacta dos vestigios ser6 facilitada se a visito 
puderser acompanhoda por olguem que j6 conhe<;:a os locois. 

Parmenor do Abrigo de Vole Cerdeiro. com muro 
moderno de proteccao. 
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Povoamento "castrejo" 

EXTENSAo 30Km 

DURACAo 6 Horas 

ACESSOS 
A partir da Vila de 

Vieira do Minho, 

servida pela EN 304. 

LigacrOes em 

Cerdeirinhas, 

na EN 103 e em Rossas, 

na EN 304 e 205. 


DIFICULDADES E 
RECOMENDA~OES 

o acesso 1I feito de 
viatura apenas atll as 
proximidades dos 
Castros, sendo 0 
percurso restante feito a 
pe, pelo que deve levar 
cah;;ado adequado. NAo 
existe sinalizac;;Ao, pelo 
que deve tirar duvidas 
perguntando aos 
habitantes locais. 
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8 Ponoro mic o do Castro de Vieiro / Canteloes, vis ta de nasc ente. 0 Castro de Vieiro / CantelOes situa-se 
estrotegicamente 00 centro do grande a l .... eolo que conforma a bacia onde convergem as lin has de agua que 
orig inom a rio Ave. no sope do vertente SUi do Serra do Cobreiro . Implontodo no tapa de Urn dos promontorios que 
re cortom a vertente do serra, com a cota maximo de 563 metros de altitude, a sitio arqueologico posiciono-se 
sobronceiro 6 rtbeilo de· Conteloes. 0 povoodo fortific a do "castrejo" ocupo uma area o proximodo de 15 hectares, 
apresentondo um sistema defensivo composto par 3 linhas de muralhos concentricos, defendendo amp/as 
pla taformas ortilicia ls par onde se distribuem vestigios de c onstruc;:oes de plantas circulares e ree tongulares. Em 
trabalhos orqueol6gic os rec entes, recolheram-se instrumentos lalcos diversos e fragmentos de pec;:as c eromicas de 
tipatoglO "castre/a" . 

Vista aproximoda do Castro 
de Vie iro / Cant elo es , 
ev id en c i on d o- se a s 
plata formas artif icia is d o 
vertentesul. 

Perspec tiva panoromica do Costro de Anisso . vista de nasc ente. Trata-se de um povoada fOrl ific ado que 
coroa a re levo do crasto, e levao;oa que. com as seus 732 metrosde altitude. domino a bordad uro poente 
do cabeceira do ria Ave. Ocupa uma area aproximada de 4 hectares. circunsc rita par 31inhas de muralha. 

Os "castros", designo<;oo habitual dos inumeros povoodos fortificodos que coroom os 
principois montes do Noroeste Peninsulor, sao a expressoo material, verdodeirom ente 
monumental, do chomodo "culturo castrejo". 

Muitas vezes de fundo<;oo mois remota, que pode recuor a Idode do Bronze e com 
ocupo<;6es que, por vezes, se prolongorom ate a Baixo Idode Media, a moior porte destes 
povoodos fortificodos porece ter-se desenvolvido no decurso do Idode do Ferro, 
conhecendo 0 seu opogeu entre os seculos II o.C e II d.C. 

No actual territorio do municipio de Vieiro do Minho sao conhecidos 7 povoodos 
"castrejos", diferenciondo-se dois conjuntos: no vertente norte do Serra do Cobreiro, virodos 
00 rio Covodo e implontodos em cobe<;os/ promontorios de meio encosto , identificom-se 3 
povoodos de pequenas dimensoes, sem grondes oporatos defensivos e com escassos 9 
indicios de romonizo<;oo - costros de Sao Momede, de Covo e do Vole; no vertente sui do 
Serra do Cobreiro, implontodos em relevos proeminentes que dominom os voles iniciois dos 
cobeceiras do rio Ave , conservom-se importontes vestigios de tres imponentes povoodos 
forti fico dos, com indic ios de forte romonizo<;oo - costros de Anisso, de Rossos e de Vieiro / 
Conteloes, e um noo romonizodo, mois pequeno - castro de Atofono. 

o percurso proposto, que nos proximidodes dos sitios se foz a pe sobre velhos cominhos 
correteiros, permite visitor estes tres ultimos castros, proporcionondo umo percep<;oo unico 
do poisogem, que se oferece como surpreendente e espectoculor quando se otinge 0 tope 
dos plotoformas superiores. 

o Castro de Rossa s, ta mbem 
conhecido com o Monte d o 
Castelo, implanta-se num esparoo 
do vertente sudeste do serra da 
Cabreiro. no margem esquerdo do 
Iro<;o inicia l do rio Ave. elevondo 
aos 725 metros d e altitud e. Passui 2 
linhas de muralha concentricos qua 
de fe ndem d iversas plata farmas. A 
bibliogrofia re ferencia para este 
loca l a a c hado d e c ero mica 
indigeno. 



Via Romana 

EXTENSAo SKm 

DURA~AO 4 Horas 

ACESSOS 
A partir da vila de Vieira 
do Minho, servida pela 
EN 304. Liga,.oes em 
Cerdeirinhas, na EN 103. 

DIFICULDADES E 
RECOMENDA<;OES 

o acesso e feito de 
viatura apenas ate as 
proximidades da antiga 
Via Romana, sendo 0 
percurso restante feito a 
pe, pelo que deve levar 
call;:ado adequado. A 
sinaliza~ao existente, 
apenas se encontra nas 
proximidades das 
povoa~6es localizadas 
junto a EN 103. 
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Entre Rebardando (freguesia de Sa lamonde)e Ruivaes conservo-se um bom tro<;:o d o antigo vio. Apresenta-se 
porcialmente lajeado e 00 longo do seu tra<;:ado atrovesso a pontao do ribe iro de Corgo d e Mendo, 0 pontao do 
ribeira de Chedos e a ponte do Res, Velha au de Ruivaes, como tambem ec onhecido. 

Vista parcial sabre a zona de 
Cambedo, perc ebendo-se 
na e ncosto a plataforma da 
a ntigo via, acimo do actual 
estrada . 

Apas olorgarem 0 seu dominio a todo 0 Norte Peninsular, os romonos estobelecerom um 
novo ordenomento territorial. suportodo pelo crio<;:oo de um conjunto de grandes cidodes e 
vertebrado por umo rede de estrodos que as ligovom entre si e outros impartontes povoodos 
do Gol/ecio , 

o actual territario de Vieiro do Minho integrovo entoo 0 c onventus bro corensis, sendo 
otravessodo pelo importonte via militar romano que ligovo Bracoro Augusto (Brogo) a 
Asturico Augusto (Astorga) , por Aquae Flovio e (Chaves). 

Estruturodo 00 tempo do imperodar Augusto (seculo I). esto ligo<;:ao viorio , que 
otrovessovo a rico regiao mineiro do Barroso, oporece registodo no Itinerorium Antonini, do 
seculOll1. 

o seu tro<;:odo no territario do municipio de Vieiro do Minho e bem conhecido, correndo 
pelo vertente setentrionol dos Serros de Contelaes e do Cobreiro , virodo 00 rio C6vodo , 
servindo diversos povoodos "costrejos" romonizodos e outrospovoodos obertos de fundo<;:ao 
romano. No suo possogem por esto regioo era servido par umo estologem, a monsio Solatia , 
cujo locolizo<;:ao exocto permonece desconhecido . 

Desde Pousodouro (Tobuo<;:os) ate Combedo (Compos). 0 seu tro<;:odo pouco voriovo 
d e coto, serpenteondo a meio encosto, ocomponhondo sensivelmente 0 actual tro<;:odo do 
Estrada Nocionoll 03. 

No Outeiro dos Pucaros, (entre Solomonde e Ruivaes) , em Ruivaes, e no Monte de 
Combedo, em Compos, conservom-se bons tro<;:os do cominho antigo, que podem ser 
percorridosope. 

A via romano no municipio d e Vieiro d o Minho fOi integrodo no Projecto dos Via s 
Augustos. 

Cabec;a de estotueto de uma 
divindode, talvez Jupiter, em 
bronze , recolhi do no castro 

..... ---- • • roma nizodo de Rosso s. 
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• Rlo Covado 

Igrela de 560 Marrj'ede 

. A/buretrD de SaJamonde 

Aldela Vertla RuIvOes 
de Portela 

AIbuIelra dO v.nda _ 

Vieira Medieval: castelos, igrejas e pontes 

EXTENSAo 50Km 

DURACAO 6 Horas 

ACESSOS 
A partir da vila de Vieira 
do Minho, servida pela 
EN 304. LigacOes em 
Cerdeirinhas, na EN 103. 

DIFICULDADES E 
RECOMENDACOES 
o acesso e leito de 
viatura apenas ate as 
proximidades da ponte 
da Misarela e do Castro
Castelo de Vieira, e Alto 
de sao Crist6vao, sendo 
o percurso restante leito 
ape, pelo que deve 
levar calcado adequado. 
Nos restantes slUos 
poden!! estacionar a 
viatura no local. Nao 
existe sinalizat;:ao, em 
parte dos sitios, pelo 
que deve tirar duvidas 
perguntando aos 
habitantes locais. 
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16 Perspectiva geral sabre 0 ponte do Misorela. Celebre par ter sida palco de combates 00 lempo dos Invosoes 
Foncesas e lombem par ai se celebrorem as lendarios baptismos dos "Senhorinhas" e dos "Gervasios". esta ponte e 
uma nalavel abra de engenharia. elevondo-se a mois de 15 melros sabre a leito do rio Robogoo. Tem um so orca em 
cavolete. que vence urn vao 5uperioro 10 metros , olicer<;:ondo-se nos escorpado.s margens gronfticas. 

A Igrejo de Sao Jooo do Cava conserva 
parte sign ificot ivo do edificoC;oo 
original de troc;o romonico . 
destacondo -se os cochorroda s 
decorodos e. no portal suI. embora 
deslocodo. um timpano com 
vazodo. A paraquio de Sao 
Cava j6 oporece referido no 
d o Bispo D. Pedro. no seculo XI. I 

()U
V-" 

.' 
o Castelo Mealevol de Vieira implonla-se no plataforma 
superior do anllgo povoodo castreja de Cantelaes. Eum 
caroclerlstico caslelo "roqueiro". com umo unico muroiha 
com cerco de 1.5 metros de espessura. que se desenvolve 
por um perimelra superla<'" 150 metros. onceITanda uma 
area oproxlmodo de 0.2 hectares. Tero sido aqul a sede do 
"Terri/ono Velarloe" ou "TellO de Veeiro" 6 sombra do quat 
se tundau 0 Mastelro de S60 JOCIO de Vieira. celebrizoda par 
o! ter taleddo Sonta Senhorinho. 0 22 de Abril do ano 982. 

Pamenor de entalhes para oMnlamenlo 
domurolho. 

Costelos. igrejos e pontes sao as mals comuns expressoes arquitec lonicas do Idade Media. 

ocupondo um lugor especial no imaginorio popular. que neles identifiea simultaneamente os 

simbalos de poderes antigo; e lugares que evoeam 0 lend aria oposi<;:ao entre cristaos e 

mouros. 


No municipio de Vieiro do Minho conhecem-se dois costelos medievais. 0 de Sao Momede 17 
(Porada de Bouro) eo de Vieiro (Canlelaes). 0 primeiro foi cobe<;:o do Terra de Penofiel de 
5005 e 0 segundo sede do Terra de Veeira , lerrilorio no qual tem origem 0 Municipio de Vieiro 
do Minho. 

Dos igrejos paroquiais de Vieiro do Minho. todos j6 relerenciodos pelo menos desde 0 

seculo XI. nenhumo manteve a suo arqulteclura original e muito poucos conserva m 

leslemunhos dos edifica.;:oes de eslilo romonico que aqul conheceu uma expressao 

marginal. Distingue-se enlre I ados. a igreja de Soo Joao do Cova. com restos interessantes do 

f6brica romanica. como a portollolerol com !impano de c ruz vozado. 


Dos pontes. obros que no Idade Media mereceram a otenc;:oo empenhado dos sen hares 

das terras. dos abodes de mosteiros e do coroa. porque serviom os ligo<;:6es vi6rios que 

estruturovom 0 lerritorio. c onservam-se em Vieiro do Minho varios exemplares de boo f6brico 

medieval. servindo as mois importanies tlgac;:6es regionais 00 Barroso. Rossos e Basto. ou 

simples ~gac;: oes locals, ovultando entre todos a Ponte do Misorelo. not6vel tonto pelo 

engenho revelodo no suo conslruc;:60 como pela suo implanto<;:oo espectaculor sobre as 

escarpas do rio Rabagoo. servindo a vio medieval que ocomponhova 0 vole do rio C6vodo 

em dlrecc;:oo 00 interior golego. 


NoOuteiro de S60 CristovQo conservom-se 

estiglas de sepultures anlropomOrficas 


escovodos [)O rocha gronilico. nos 

Ploxlmidodes des ruinas de um edit;cio 

que 0 pova idenhhco como 0 primltlva 

Copela de Sao Martlnho Trato-se do lugor 


ue outroro correspondeu 00 povaada 

medievo' de Sao Mart,nho de Vllor 

Vocos. Iregue'io relerenciado 

InQulric;6es de 1258 e do Quollero ovnb ,;';nIB 


o acluol fregUe5JO de Ruivoes. 
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Gravuras Rupestres 

EXTENSAO 45Km 

DURAl;Ao 7 Horas 

ACESSOS 
Percurso norte - A partir 
da vila de Vieira do Minho 
em direco;:ao a Serradela 
pela EM 1410 e 
posleriormenle EN 103. 
Percurso sui - A partir da 
vila de Vieira pela EM 526 
ale Agra e posleriormenle 
EM 1425 e EN 205 

DIFICULDADES E 
RECOMENDA<;OES 
o acesso e feilo de 
vialura ale as 
proximidades dos silios. 
onde se arranja com 
facilidade lugar de 
eslacionamenlo. 
Nenhum dos silios com 
gravuras esla 
sinalizado. exceplo a 
Pedra Escrila. pelo que 
deve lirar duvidas 
pergunlando aos 
habilanles locals. 
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loram grovodosf'lll~ 

Perspectivo gerol do Pedro Escri to. No poinel vertical do olloromento gronitico torom 
grovodos, cam sulcos mois au menas profundos. motivos cruciformes simples au inscritos 
em circulos, motivos circulares e alguns letreiros com datos dos seculos XVII a XIX. 

A l aic dos Continhm e um dos mals 
conjuntos grovodos de Vieiro do Minho. 
enconlrando-se em vias de CIOS5;nCo~iio 
como Imovel de interesse Publico. No 
face horizontal de um olloromenfo 
granihco, di;trlbulndc-se par umo area 
oproxlmoda de 100 m' 
Inumeros moti vos quodrong u 
recticufodos, cruzes com covlnhos 
extremos e estrelas de David inscritos 
drculos. denunciondo uma 
religiose crist 

As grava c;:oes de mativos diversos em afloramentos rochosos aa ar livre, relativamente 
comuns no Noroeste de Portugal. constituem umo dos mois interessontes expressoes do 
ocupoc;:ao humono do territorio, reconhecendo-se-Ihe funciono lidodes d iversas e 
significodos variodos, alguns eventualmente jo inopreens[veis par nos, 

Tambem no municipio de Vieira do Minho se conhecem algu ns conjuntos de grovuras 
rup estres, dispersos pel as vertentes do Serra do Cabreiro, junto a cominhos ou nos 
proximidades de ribeiros e de cabanas de pastores, morconda simbolicomente esses 
espac;:os, conlerindo-Ihes mesmo olguma monumentolidade. 

A maior porte dos conjuntos conhecidos p orecem vincular-se 6 marcac;:oo de termos, 
sucessivomente repetidos, em que a cronologio mois on tiga se poder6 recuor 00 lim da 
Idode Media ou principios da Idade Moderna e a mois recente jo do ultimo terc;:o do seculo 
XX. Qutros, roros, parecem correlacionor-se com testemunhos do Pre-hist6ria Recente. 

As tecnicos de gravoc;:aa variam entre a martelogem, a pico tado e a abrasao e as 
gram6ticos figura tivas centram-se em torno dos quodrodos, nos covinhas. nos cruzes ou em 2120 
desenhos compostosde circulos, estrelas e cruzes. Mois raras sao as motivos ontropamorficos 
e zoom6rficos. As gravuras a presentam-se tonto em poineis verticais como horizontais. 

Para este percurso seleccionorom-se as conjuntos rupestres da Pedra Escrito . da Ponte 
do Mua. da Laje dos Cantinhos e da Ponte de Porada / Ribeiro de Tros do Muro. No primeiro e 
na segundo dominam as cruciformes, de tipolagios cloromente modernas, com cronolog ias 
seiscentistas e setecentistas; no terceiro, dominam as quodrodos, reticulados e com covinhas 
e l iguras compostas de tipologia crista; e no quarto, com pequenos nucleos de diversos dos 
tipos onteriores, acrescentando-se um nucleo com represen ta<;:6es contemporaneas de 
c enas de coc;:a. 

A monlante do Ponte de Agro, no morgem esquerdo do ribeiro de Tras do Muro, junta 00 cominho, num 
painel horizontal. idenhfico-se uma gravur~ sulcodo que represento um coo com urn ca<;odorcom uma 
espingardo. Dc cronologio recente. esto gravure testemunho a permonencio do protico de execuc;:ao 
de gravures rupestres. 

Pormenor do gravuro principal do 
nucleo de Brogodas. 



Aldeias 

EXTENSAo 60 Km 

DURA<;Ao 1Dia 

ACESSOS 
Percurso 1 - A partir da 
vila de Vieira do Minho 
em direc9ao as aldeias de 
Espindo pela EN 103 e 
EM 1390 e Campos, pela 
EN 103 e EM 623. 
Percurso 2 - A partir da 
vila de Vieira pela EM 526 
ate Agra . 

DIFICULDADES E 
RECOMENDAC;OES 
o acesso e feito de 
viatura ate as Aldeias . 
Pod era obter quaisquer 
esclarecimentos 
perguntando aos 
habitantes locais. 

MONTAlEGRE\ ( 
\ 

\, .J Vr;;; .. 
AIbvI~ra do! SafamonaeTERRAS DE BOURO .~ ~',; [~,..oo "'...,.., 

AJdelo cia 
~rr:~ LamalongoRulvOes 

~"'" _ r\.. "-..J~\)' Campos
Cantetaes 

AlbuIalra do Canlyada 


Elra VedICI 

Porcda de Bouro 


Conk<ada 


PInheiro 

VIeIra 
do 

Mlnho AnPs~.. 
~. SouIeIo Mostelro 

AnIss6Braga 

A1buleiro do Ermal 

RossosP6VOA DE LANHOSO Rio Ave 

CABECEIRAS DE BASTO~"/-~ .r-' ; .,.. ------.,.Albu!.ha daO'Andorln'h;;i> ~... 
~ . 

,..r r--'~~ ... "'""..."" GuHhofrei 

" \
GUIMr AES 

FAFE 

23 

http:Albu!.ha


de Espindo. 

A matriz do povoamento do municipio de Vieira do Minho, no quol se distingue um 
povoamento disperso nos vales baixos (a "ribeira") e um povoamento concentrado no 
vertente inferior dos serras ou no bordadura do planalto de Barroso (0 "montanha") , tem 
origem no povoamento medieval fixado nos seculos XII e XIII. entao como hoje orientado 
para uma economia de bose agro-silvo-pastoril. 

Essa estrutura de povoamento aindo se reconhece no d istribui<;:ao actual dos 
aglomerados populacionais, apesar das mudan<;:as registados a partir do ul timo ter<;:o do 
seculo XX, os quais se traduziram no diminui<;:ao do popula<;:ao nos nuc leos rurais maisisolados 
e aumento de constru<;:ao nos zonas de vo le melhor servidos por transportes. 

Alguns nucleos populacionais rurois serra nos ainda conserva m a suo estrutura antigo, 
naG se tendo alterado a intima rela<;:ao com os espa<;:os agr6rios envolventes - os veigos 
profusamente irrigados, onde se cultiva tudo 0 que e necessorio 00 sustento das familios 
(horticolas, milho, batata) : mais afastados, pequenos bosques e zonas de matos continuam a 25 
fornecer material para a coma dos gados: no serra al to , postam os rebanhos e manadas 
(c obras, bovinos e equinos), em algumaslocalidades ainda em regime de vezeira. 

Nos aldeias de Espindo, Compos e Agra, que seleccionamas para integrar este 
perc urso, os visitantes podem encontrar bons exemplares de arquitectura vernocula 
(habitac6es, moinhos, espigueiros, fornos) e passear por paisagens equilibrodas, e 
espec ialmente tomar contacto com proticas de trabalho tradic ionais e perceber 0 notovel 
esfor<;:o dos populac6esno construc:;:60 e manutenc:;:ao do paisagem. 

Porque constituem recursos patrimoniais e culturais importantes, algumas destas aldeios 
tem vindo a ser objecto de p rogramos de conservac:;:60 e requalificacao, existindo jo uma 
razoovel olerta de a lojamento turistico que aproveita edificios recuperados, lacultando 00 
visitante um contacto mais duradouro e directo com os populac6es e com 0 territorio. 

Aldeio de Agro. Coso do Escoleiro . 



Fojos e Cabanas 

EXTENSAo 60Km 

DU RACAO 1Dia 

ACESSOS 
A partir da vila de Vieira 
do Minho, em direc,.ao a 
Cantelaes e a Serradela e 
dai pela estrada flares tal 
em direc,.ao a Zebral, a 
CM do Prado e par fim 
em direc~ao a aldeia. 

DIFICULDADES E 
RECOMENDACOES 
o acesso e leito de 
viatura ate aos Fojos e 
ate algumas das 
Cabanas que se situam 
junto a estrada 
Iloreslal, podendo 
estacionar no local , com 
excep~ao das Cabanas 
1 e 3 do Alto dos 
Seixos, que devera ser 
leito ape. Nenhum dos 
locais se encontram 
sinalizados, no enlanto, 
sempre pode tirar 
duvidas perguntando 
aos habitantes locais. 
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A SelTa do Cabreira, especialmente no vertente meridional. canselVa um impartante 
canjunto de cabanos e currais destinados a acolher as pastores e a gado, e ainda as fojos de 
lobo, armadilhasde cac;a nos quais se procurava capturar e abater os labas. antecipanda a 
subida dos gados para a serra , relacionando-se assim tambem, ainda que indirectamente, 
com a pastorrcia. 

SelVidos por caminhos de pe posto, que prolongavam, acima das 600-700 metros de 
altitude, os caminhas carreteiros que selViam os vertentes inferiores, as cabanas e currais e as 
fojos eram objecto de manutenc;oo periodica, ossegurada pelos popula<;:oesdo vole. 

Ja relerenciados nos "Memorios Paroquiais" de t 758, muitos destas constru<;:oes 
deveroo datar dos seculos XVI-XVII , admitindo-se para algumas uma cronologia mais 
recuada, sendo certo que 0 maximo desenvolvimento dos actividades agro-silva-postoris em 
torno do Serra do Cabreira se verilicou entre meados do seculo XIX e meadosdo sec ulo XX. 

No actual territorio do municipio de Vieiro do Minho sao conhecidos 4 fojos e mais de 
meia c enteno de cabanas de pastor (algumas agrupadas em verdadeiros "brandas" 
postoris), aqueles implantados proximo do linha de cumeada do serra, praticamente tadas 
acima dos 11 00 metros de altitude, e estas junto dos c hos mais humidas ou em pequenas 
recortes dos vertentes, a partir dos 650 metros de altitude. 

Os 4 lojos do Cabreira (3 dos quais em vias de classil ica<;:oa como Imovel de Interesse 
Publico), apresentam a trpica planta em V descendo do c umeada para os linhos de agua, ai 
se localizando 0 POC;o circular e profundo, onde calam os animais afugentadas. Sao obras 
monumentais, com paredes com cerca de 2,5 metros de a ltura e que no conjunto se 
estendem porcerca de 2,5 quilometros. 

As cabanos sao construc;oes mais modestas, quase sempre de planta c ircu lar, com 
paredes de simples pedras sobrepostas, com cobertura de lajes e de torroes de terra. 

o percurso propos to permite visitor os quatro lojos do Cabreira, designados por Fajo 
Gl"Onde, Fojo do Meio, Fojo Novo e Fojo do Alagoa, aos quais se acede facilmente desde os 
estradoes e ainda os cabanas designadas por Cabana do Alto dos Seixos, Cabana das 
Po<;:os, Cabana de Cho do Prado e a Branda do Pontilhoo, 6s quais de acede atraves de 
pequenos percursos ope, lacultando estes uma visoo unica do paisagem do vole superior do 
rio Ave. 

Cobana 3 do Alto dos Seixos. Perspectivo geral e pormenar do interior do ob6bada. 
Porrnenor do po<;o. 
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Moinhos 

EXTENsAo 60Km 

DURA~AO 1Dia 

ACESSOS 
A partir da vila de Vieira 
do Minho, em direcr;;ao a 
Cantelaes pela EM 1410, 
ate Agra pela EM 526 e 
ate Espindo pela EN 103 
e EM 1390. 

DIFICULDADES E 
RECOMENDACOES 
o acesso e feito de 
viatura apenas ate lis 
proximidades, sendo 0 
percurso restante feito a 
pe, pelo que deve levar 
cal.yado adequado. 
Ap enas existe 
sinalizar;;ao para 05 
moinhos do Ave, pelo 
que deve lirar duvidas 
perguntando aos 
habitantes locais. 

MONTAl.EGRE\ j 
( Albufelro de Solamonde

TERRAS DE BOURO \~ 
- , 

RioCOwdo 

'-  ~\ -
Albu'.I", <So I/iIn<XI 

Amores 

-1'---. >" RIAvOes 
Compos<..r,~~ Ccn;ada 

Alb",..", do Con~do 

Paada de Bouo 

Conl9OOa 


VIeIra 
do 

Minho 

r~~ ~ 

AnIss6
Braga 

SouteIo 

--~ 
"i1' 

~ r>(NoADElANHOSO 

CABECEIRAS DE BA5TO... 
Alb~Ando~~1'"~~ 

~ 

" ) GuIll 
.'~ ~\ 

Gi:nw.RAEs 

I //' 


r ./ 
\ 

c.. 

F.t.FE 


)- 1. 
\ 


31 



32 

Moinho do Condo. Espindo. 

Os moinhosde rodizio horizontal, mavimenlodos pela forc;: a do agua aduzido por caleira 
e c ubo, marginondo os inumeras linhas de agua que recorlam as vales e encostas minholos, 
sao uma das mais caracteristicas expressoes arquitectonicas do Entre Dauro e Minho. 
constituindo-se como verdadeiros marcadores do paisagem. 

Documentodos ja nos seculos anteriares a farma<;:oo do reino de Portugal. os mainhos de 
guo sao pequenos edificios de plonta rectangular e cabertura telhado de duas 6guas. 

frequentemenle construidas com rude aparelho granitica, possuindo geralmente uma so 
moenda. sendo raras instalac;:oes com duas moendas. Proliferaram a partir dos seculos XVII 
XVIII , com a difusoo do cultivo da milho mois au milho gross~ . 0 cereal que passou 0 consli tuir 0 

principal produc;:oo agricolo. 
Os moinhos inventariodos em Vieiro do Minho inscrevem-se quase na suo totalidade no 

lipo de "moinho de rodizio horizontal com penos, de propulsoo inferior" . aduzindo-se a agua 
otroves de levadas e coleiras mois ou menos estruturodos. par vezes recolhendo 0 agua a 
arios centenas de metros ou mesmo quilometros. Junto 00 moinho 0 aguo odquire "peso" e 

velocidode precipitando-se por uma coleira em rompa ou num cuba (especie de pequeno 
poc;:o) verticol e embote nos penosdo rodizio, loco lizodo no "cave" do edificio. 0 rodizio roda 
flxo 0 um eixo verticol. que por suo vez faz movimentara mo superior (movente). que trituro 0 

groo esmogonda-o confra a mo inferior, fixe (dormenfe ou pauso). As mos sao c irculares. com 
cerca de I mefro de di6mefro. em granito . 

Pelos suos coracferisficos consfrufivos e pelo sua imp lanfac;:oo e acessibilidode. 
seleccionaram-se para esfe percurso apenos tres nucleos de moinhos. cuia visifo permifira 
c onhecer noo s6 0 tipo d e construc;:oes mois comum mos. sobretudo. pelo corac ter rural do 
pOisogem conservodo, opreender 0 importoncio que estes equipamen tos tinhom no 
economia ogrario dominonfe e, iguolmenfe importonte, perceber 0 engenho que presidiu 6 
suo implantac;:oo de modo 0 oproveitarcom sabedaria os cursos de agua existenles. 

Os tres nucleos de visifa propostos sao: moinhos do Ave (nucleo do Candosa / Agra) . 
moinhos de Canteloes (nucleo de 500 Pedro / lurio) e moinhos de Espindo (nucleo do Ribeiro 
de Chedas) . 
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Santuarios 

) Rio CQvqdo 

VenIoso 

'-?~.,~~. , ~ 
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Parada de Bouo 
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JtI,,-,EXTENSAo 52Km 

Albulefro do Sa1amat!de
lERRASDEBOURO 

OURACAo 10ia 

AIbu"'ra do ~ Novo 

ACESSOS 
A partir da vila de Vieira Arna",. 
do Minho. pela EM 526 
em direc"ao a Pinheiro. 
pela EM 599 e 600 em Campos 
direc,.ao a Soutelo. pela 
EM 1410 em direc,.ao a 
Cantelaes e pela 528 e 
1409 em direc,.ao a Elra 
Vedra. 

~"-
DIFICULDADES E 
RECOMENDACOES 
o acesso e feito de Brago
viatura ate aos 
Santuarios. podendo 
estacionar no local. 
Todos os locais se 
encontram sinalizados. 
110 entanto sempre pode 
tirar duvidas 
perguntando aos 
habitantes locais. Nao 

CABECEIRAS DE BASTOdeve estranhar que 0 "---~, 
Santuario da Senhora 
dos Remedios esteja 
sinalizado como Sao 
Francisco. pois esta e a 
invoca,.ao actual. \ 
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o Sontuario de Nosso Senhoro do Lopo locolizo-se no cumeodo do Monte de Penomourinho 

no freguesio de Sou telo. Foi mondod o con truir por Jooo Gonc;:olves e suo mulher Morgorido 

do Silvo em 1694. oproveitondo os afloromentos grontticos do locol. Tem peregrinoc;:oo no 2.' 

d omingo d e Julha, d io em que 0 recin to do Sontuario. com coreto e varios instolo<;:6es de 

opoio, se enche de fiels. 


o Son tuorio de Nosso Senhoro do Fe implonto-se no encosto sui do Serro de Conteloes. 
pertencendo a fregueslo do mesmo nome. Acolhe 0 peregrinoc;:oa o nuol do orciprestodo 
de Vieiro do Minho, reolizodo no I .' domingo de Ju·nho. Era trodic;:oo. ja perdido. de se 
fozerem pogomentosde promessos tronsportondo-se peregrinos dentro de um coixoo au 
omortolhodos. 0 recinlo do Sontuaria tem dais coretos e umo fonte e o lorgo-se a 
platoformo onde se ergue a grande cruz de betoo armodo que sinolizo poro 0 vole 0 

existe ncio do Son tuario. 

dos Remedios. ac tual mente mais 
conhecido par Copelo de Sao 
f rancisco. edificou-se em 1686. 
no mela encosto sobranceiro 6 
freguesio de Eiro Vedra . 0 que 
pertence. No in terior. em 16bua 
p inlodo. conservo nolicio de 
prMegio concedido peto Popo 
PioVI [ I 775-1 799J. Temromorlo no 
domingo mois proximo de 20 de 
Moio. 

Os seculos XVII e XVIII foram uma epoca d e florescimenlo do cullo mariano, molerializado 
no reconstru<;:60 ou edifica<;:60 nova de santuorios de peregrino<;:60 dedic ados 00 cul to do 
Virgem. de quem se espera uma protec<;:60 a largoda. Assim aconteceu tambem em Vieira 

o Minho, com inumeros san tuorios dispersos pelo seu vosto territOrio. servindo uma 
opulo<;:60 de grande fervor re ligioso. Entre todos destacom-se os santuorios de Nossa 

Senhora do Orada. Nossa Senhora do Lapa . Nosso Senhoro dos Remedios e Nossa Senhora 
o Fe, converg indo neste ultimo a grande peregrina<;:60 anual do arciprestado de Vieira do 

inho. 


Construidos quose sempre em lugares proeminentes do serro. s60 bem 0 testemunho do 
d efin itivo o propria<;:60 dos montes pelas popula<;:6es dos voles. sacraiizando espa<;:os ate 
en/60 dominadospor medos e supersti<;:6es. 

o Sontuario de Nosso Senhoro do 
Orado obrigo·se nu m p e q ueno 
olveo lo do vertente do Serro do 
Cob'e~a . no meio de llm bosque. 
Com peregrinac;:oo no 3.° domingo de 
Julho. tlnho por tradic;:oo olertor-se sol 
atelhos. 
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ACESSOS 
A partir da vila de Vieira Amare. 
do Minho, em direcc;:ao a RuIvOes 
Parada de Bouro e CamposCani<yada. pel a EN 304 e 
EM 595. Em direc<yao a 
Ruivaes pela EN 103. e 
par tim em direc<yao a f// 

/,.----Mosteiro e Rossas pel a 
EM 304. 
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DIFICULDADES E \RECOMENDACOES 
-........ __ . //
o aces so e leito de 

Braga
viatura ate aos locais . 
Apenas as Casas .-' 
adaptadas a turismo 
habita<yao estao 
sinalizadas. como e 0 
caso da Casa da 
Cuqueira. na vila , a 
casa de Cibrao. na \ 
Cani<yada e a casa de ",----,..... Cl\BECEIRAS DE BASTODentro. em Ruivaes. As 
outras. sendo privadas. 
poderao estar lechadas 
e nao sao visitaveis 
pelo publico. Sempre 
que liver duvidas 
podera perguntar aos \
habitantes locais. 



A COSO do Loge. em Vieiro do Minho. tero sida cons truido por Antonio Jooquim Vieiro Rebeto. 
monteiro-mer de Vieiro. que recebeu certo de bros60 de armas em 1802. 

Os solores ou casas senhoriois rurois sao umo dos mois expressivos modolidodes 
orquitectonicos do Minho setecentisto . Vincu lodos a dominios ogrorios mois ou menos 
extensos. a suo edificoc;:oo foi possivel groc;:os 0 0 oumento do riquezo dos seus proprietorios, 
proporcionodo tonto pelo moior rendimento do milho moiz au milho grosso, que conheceu 
entoo umo largo oceitoc;:oo e difusoo, como pelos proventos do ouro e dos diomontes do 
Brasil, que a nobrezo rural soube oproveitar para ocrescentar os suos propriedodes e 
influencio . 

Sem grondes vorioc;:oes no tipologio dos edi ficoc;:oes, que se carocterizom bosicomente 
pelo disposiC;:oo d e corpos rectongulores em torno de um patio central. desenhondo plantas 
em "U" ou em "L", tal qual as grondescosos de lovouro, os solores sooconstruc;:6es de grande 
sobriedode arquitectonico . limitondo-se as express6es artistic os, de sobor borroquizonte, 6 
decoroc;:oo orquitec t6nico dos voos de portos e de jonelos, as empenos, as copelos onexos 
e , principolmente, oos patiois de oporoto, onde quose sempre foi mondodo colocar a pedro 
de ormos do familia proprietorio. 

Assim foi tombem no territorio do actual municipio de Vieiro do Minho. onde se registom 
d ez solares (Coso de Lomos, Coso do Loje e Coso do Cuqueiro , em Vieiro do Minho: Coso do 
Peno. em Mosteiro: Coso de Dentro, em Ruivoes: Coso de Cibroo. em Conic;:odo: Coso do 
Va le e Coso de Senrelo. em Parada de Bouro: Coso do Bairrol e Coso do Lodeir6. em Rossos). 
uns oinda p ropriedode dos fomilios originois, outros jo noo, alguns bem conservodos e 
hob itados. outros encerrados au jo obondonodos e roros em estodo de franco obondono e 
ruino. 

Com excepc;:oo da Coso de Lomos, propriedode do Municipio de Vieiro do Minho, que 
o pretende odaptar a equipomento cultural, tados as outros sao propriedade privodo, de 
acesso reservado, Ap esor deste aspecto consti tuir umo limitQ(;:oo 6 volorizoc;:oo do percurso, 
: onsidero-se que es te e especiolmente enriquecedor par proporcionar 0 contocto com umo 
'oisogem o indo equilibrodo, deixondo perceber um ordenomento do espoc;:o ogrorio 
onsolidodo nos seculos XVII e XVIII . no qual os dominios senhoriois. moteriolizodos nos seus 

. olares, tiverom um popel determinonte. 
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A Coso de Lomas, em Vieiro do Minho, loi mondodo 
construir cerco de 1760, par Alexondre Jose de Lemos, 
que recebeu carta de brasoo em I 779. 

A Coso do Cuqueiro, em Vieiro do 
Minho, leve corto de brosoo em 
1775, o tribuido a Anlonio Luis 
Mirando e Meneses. A pedro de 
ormas foi mondoda lovrer pelo 
seu bisne to Severiono Jose de 
Mirondo Mogo lho es, que 
restourou a c oso em 1880, 

A Coso do Vole. em Poroda de 
Bouro, foi construida nos infcios do 
secu lo XVIII. recebendo em 
meodos do mesmo seculo 0 pedro 
de ormas que coroo 0 portal de 
oporoto. mondado colocor parA Caso de Senrelo, em Parada 
Antonio Jose de Aroujo Vale. de Bouro, recebeu um portol de 

em 1777, 
ono em que loi atribuido carta 
de brosoo 00 Capitoo Manuel 
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A Coso de Cibroo. em 
COni90do. pertenceu 
00 copitoo Ant o nio 
V ieiro Borboso d e 
Araujo . poi de Antonio 
Vieiro Borboso Correia 
Pinto, monteiro-mor do 
c oncelho do Ribeiro de 
S06s. que em meodos 
do seculo XVIII, mondou 
Iavrar a pedro de ormes 
Que ornomento a 
copeloonexo. 

A Coso do Peno, em Mosteiro, 
doto de meodos do seculo XVIII , 
ostenlodo 0 herold'ico de fomilio 
no pedro de ormos do portal. 
mondodo esculpir por Pedro 
Antonio Vieira do Silvo de 

cerco de 1752. remonto a sua edifico<;oo 

A Coso de Lodeiro, em Rossas. 

A Coso de Dentro. em Ruivoes, 
conhecido como Coso do Conitn()-MOc1 
ostento no portol umo pedro 
mondodo lovror em meodos do saculo XVIII 
Antonio Jose de Mogolhoes Loboroo 
Almeido, Copitoo-Mor de Ruivoes e Covoleirail 
protesso do Ordem de Cristo. 

oporoto ormoriado 

do Silva Sousa Borbosa. 

A Coso do Boirrol. em Rossos. 

originol 00 saculo XVII, por 
iniciofiva do Capitao-mor 
Bernardo Jose Leite do Cunho 
Va sconcelos. 

construido no 
metode do seculo 
pertencio em 1779 
Vieiro de Abreu. 
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Segundo 
XVIII. 

a Pedro 
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