DESAFIO

PECURSOS E EXPERIÊNCIAS
Venha a Vieira do Minho, desafie-se
ao seu ritmo e ganhe prémios!

ME NU

PR 1

PR 2

PR 3

PR 4

PR 6

PR 7

PR 8

PR 10

Gosta de ar livre, natureza, cultura e património?
Então Vieira do Minho é o seu destino! Partindo dos 8 percursos
pedestres que temos ao seu dispor, durante todo o ano, criamos
um conjunto de experiências que não vai querer perder!

Selecione um Percurso Pedestre e descubra as experiências:
PR1 Costa dos Castanheiros

PR4 Turio

PR8 Pontes 2ª Invasão Francesa

PR2 Campos

PR6 Moinhos do Ave

PR10 Carvalhos do Ermal

PR3 Cabeço da Vaca

PR7 Sra. Lapa - Castro Anissó

Faça download dos percursos
para a app Google Earth

6,25 km • Percurso Circular

13,8 km • Percurso Circular

10,5 km • Percurso Circular

10,5 km • Percurso Circular

7 km • Percurso Circular

10 km • Percurso Circular

11 km • Percurso Linear

11 km • Percurso Circular

Montanhas atravessadas por rios, paisagens inesquecíveis, sabores únicos, lendas para descobrir
e a hospitalidade das gentes locais fazem de Vieira do Minho um destino que vai querer visitar.
As cores do outono, os aromas da primavera, a animação do verão e o crepitar das lareiras
no inverno são só alguns bons motivos para descobrir este destino 365 dias por ano.

DESAFIO
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Se completar 3 percursos

oferecemos uma viagem
no barco turístico de Vieira
do Minho para 2 pessoas* / **

Se gosta de natureza, cultura, património e tradição, esta experiência é para si.
Percorra os nossos trilhos pedestres entre outubro e maio e conheça as ofertas
que temos para si!

2
Se completar 5 percursos

COMO PARTICIPAR

oferecemos um jantar para 2
pessoas num dos restaurantes
aderentes. Valor máximo 25 euros/
pessoa**

1. Como comprovo que fiz o percurso todo?
Deverá instalar a app STRAVA, ou outra semelhante, e utilizá-la durante a
realização do percurso, para que o trajeto e a data de realização do mesmo
fiquem registados e possam servir como comprovativo.
Em alternativa, poderá apresentar selfies tiradas em pontos estratégicos
de cada percurso. Para saber quais os pontos estratégicos de cada percurso,
por favor contacte o Posto de Turismo de Vieira do Minho.

1
Se completar os 8 percursos

Deverá partilhar fotos dos percursos nas suas redes sociais (facebook ou
instagram) e identificar um das redes sociais institucionais do Município de
Vieira do Minho
@vieiradominhoturismo ou @vieiradominho

oferecemos um fim-de-semana
com alojamento nos parceiros
aderentes para 2 pessoas + um
diploma de finisher + uma peça
de merchandising do município**

Só serão considerados percursos realizados entre outubro de 2022
e maio de 2023 por maiores de 18 anos.
2. Como reclamar o prémio?
Contactando o Posto de Turismo de Vieira do Minho por e-mail ou telemóvel
postodeturismo@cm-vminho.pt , +351 925 273 100.

*

Válido às quartas-feiras pelas 11h ou domingo pelas 16h entre julho a setembro de 2023.
O usufruto destes prémios será realizado entre os meses de outubro 2022 e maio de 2023, mediante a
disponibilidade dos parceiros. Não inclui natal, passagem de ano e páscoa. Os participantes devem ser maiores
de 18 anos. Os prémios não são acumuláveis.

**

NOTA: Alguns percursos atravessam zonas de caça. Para a sua segurança à 5a e ao domingo, de outubro a fevereiro,
recomendamos que tenham especial atenção na realização dos percursos e utilizem uma peça de roupa fluorescente
de forma a poder ser avistado mais facilmente.

Parceiros aderentes — Alojamento
Quinta da Nascente

Casa do Batoco

Quinta do Barbedo

Rua do Outeiro 443
4850-403 Soutelo

Pandozes
4850-262 Parada de Bouro

Rua de Barbedo n. 435
4850-045 Caniçada

+351 927 484 842

+351 253 377 627
+351 916 845 575

+351 253 640 414
+351 969 255 316

auroraujo@gmail.com

geral@quinta-barbedo.com

quintadanascente2021
@gmail.com

visitar o website

Quinta dos Novos
Canastros
Rua e Travessa das Fontelas
4850-012 Anissó
+351 918 296 843
cardoso_sousa@hotmail.com
visitar o website

Casa Soutinho – Gerês
Travessa de Eirós
4850-452 Ventosa
+351 961 661 239
casasoutinho.geres
@gmail.com

Casa do Quitaranda
Rua do Tapado n. 5
4850-211 Louredo
+351 934 478 550
casadoquitaranda
@gmail.com
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Parceiros aderentes — Alojamento

Casa dos Gaios

Casa Souto do Monte

Rua da Lajinha nº. 135
4850 – 242 Mosteiro

Rua Souto do Monte, 311
4850-243 Mosteiro

+351 964 434 475

+351 938 700 700

cardocely@gmail.com

reservas@
casasoutodomonte.pt

visitar o website

visitar o website

Casa Mindinha
Rua de Salgueiros
4850 – 245 Mosteiro
+351 253 647 252
visitar o website

Bungalows do Parque de
Campismo da Cabreira
Lugar de Entre os Rios
4850-073 Cantelães
+351 253 648 665
pcampismocabreira
@cm-vminho.pt
visitar o website
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Parceiros aderentes — Restaurantes
Adega Regional a
Tasquinha
Rua Pe. Casimiro José Vieira
4850 – 242 Vieira do Minho
+351 917 170 488

Agra na Boca

Café Central

Rua Dr. Boaventura
Fernandes 4850-281 Vieira
do Minho

Praça Dr. Guilherme de Abreu
n. 19 4850-527 Vieira do
Minho

+351 915 850 017

+351 253 647 179

restauranteagranaboca@
sapo.pt

visitar website

visitar website

Casa Pancada

Martins

Rua de Salgueiros

Av. do Entroncamento

4850 – 242 Vieira do Minho

4850 – 422 Vieira do Minho

+351 253 647 252

+351 253 640 042

visitar o website

visitar o website
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Costa dos
Castanheiros
6,25 km • Percurso Circular • Fácil
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Costa dos
Castanheiros
6,25 km • Percurso Circular

PR 3

PR 4

LEGENDA:

PR 7

PR 8

PR 10

N
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1. Aldeia de Agra
2. Quinta dos Martinhos
3. Área de Lazer de Agra

5

4. Miradouro do Talefe
5. Nascente do Rio Ave
Pequena Rota
Início do Percurso

Parque de Merendas

A Costa dos Castanheiros é uma das zonas
ecologicamente mais valiosas da Serra da
Cabreira. Local de habitats protegidos e cursos
de água cristalina, este percurso é rico em
património ambiental e paisagístico, mas
também cultural e histórico.

Costa dos Castanheiros

Ribeiro Escuro
Marcos S. Bento

Casa do Guarda

Praia Fluvial de Agra

O percurso é circular e tem cerca de 6,25 km, sem
grande dificuldade, podendo ser realizado com
crianças ou em família.
Aproveite para conhecer os pontos de interesse
próximos que lhe sugerimos:

PR 6

3
Ponte de Agra
Rio Ave

1
2

600 m
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Quinta dos Martinhos – Passeios a Cavalo

Aldeia de Agra

Aqui pode viver uma experiência única e
inesquecível, fazendo um passeio a cavalo pelos
trilhos da Serra da Cabreira ou pelas ruelas
íngremes da aldeia, observando os elementos
que remetem para a antiguidade, como o
cruzeiro, o relógio de sol, a igreja e vários
tanques e bebedouros de água.

PR 7

PR 8

PR 10
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Área de Lazer de Agra
Junto à ponte da aldeia de Agra, em plena Serra
da Cabreira, a área de lazer de Agra convida ao
descanso e ao mergulho em pleno contacto
com a natureza. Dispõe ainda de um parque de
merendas inserido num ambiente verdejante e
fresco com árvores frondosas.
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Miradouro do Talefe
O cume da Cabreira, o Talefe, situa-se a 1262
metros de altitude e presenteia os visitantes
com uma paisagem deslumbrante e sublime
sobre as aldeias serranas, albufeiras e a Serra do
Gerês. Surpreenda-se pelo som dos chocalhos,
o mugido do gado barrosão e o relinchar
dos cavalos Garranos, uma das raças mais
emblemáticas que aqui vive em estado
semi-selvagem.

PR 7

PR 8

PR 10
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Nascente do Rio Ave
O Rio Ave nasce na Serra da Cabreira e
proporciona, ao longo do seu percurso,
paisagens serenas e bucólicas, bosques com
uma grande diversidade de espécies de fauna e
flora, lagoas e cascatas de água límpida.
A Nascente do Rio Ave, recentemente
requalificada, situa-se a cerca de 1200 metros
de altitude e enquadra-se numa bonita e
tranquila envolvente natural, densamente
arborizada.
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PR2

Campos
13,8 km • Percurso Circular • Moderado
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Rio Rabagão

PR2

Campos
13,8 km • Percurso Circular • Moderado

1

6

3

4

Barragem de Venda Nova

2

Aldeia de Zebral
LEGENDA:
1. Aldeia de Campos
2. Praia Fluvial de Campos

Este percurso tem partida e chegada na Aldeia de
Campos, uma das 5 Aldeias de Portugal existentes
em Vieira do Minho.
O percurso é circular e tem cerca de 13,8 km, com
alguma dificuldade.
A povoação de Campos é o local perfeito para
famílias e grupos de amigos que gostam de
usufruir da natureza e dos prazeres simples da
vivência rural.
Aproveite para conhecer os pontos de interesse
próximos que lhe sugerimos:

3. Forno Comunitário de Campos

5
Miradouro

4. Aldeia de Lamalonga
5. Cascata do Caldeirão
6. Área de Lazer do Poço
das Traves
Pequena Rota
Início do Percurso

Miradouro do Talefe

Bosque
Fojo Grande

Nascente do Rio Ave
Fojo do Lobo dos Anjos
Parque de Merendas

N
700 m

ME NU

PR 1

PR 3

PR 2

PR 4

PR 6

1

PR 7

PR 8

PR 10

2

Aldeia de Campos
No centro da aldeia, as habitações foram
erguidas com o granito da região, assim como
os imponentes espigueiros, que servem para
armazenar milho. Nesta localidade subsiste
ainda o forno comunitário que seria um local
de convivência, partilha e trabalho, e servia
essencialmente para cozer o pão usando
lenha. O pão era confecionado com a farinha
resultante da moagem do milho num moinho
de água, também ele comunitário, localizado
num dos pontos mais inferiores da aldeia, junto
ao rio da Lage.

Praia fluvial de Campos
É aqui, junto ao rio da Lage, que pode encontrar
uma das mais belas praias fluviais da região,
num local de rara beleza e autenticidade.
Com pouca profundidade, é ideal para dar uns
mergulhos ou brincar com as crianças.
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Aldeia de Lamalonga

Forno Comunitário de Campos
Todos os anos é realizado um evento que
explora as fases do ciclo do pão, da mesma
forma que se faria antigamente, desde a
colheita das espigas à cozedura do pão no forno
comunitário. Uma experiência a não perder!

É evidente a herança granítica na construção
das casas e dos caminhos, nos espigueiros,
tanques, bebedouros, fontes e do forno
comunitário. Este forno tem o nome desta
Aldeia de Portugal cravado na rocha, em
grandes dimensões. Para além destes pontos de
interesse, Lamalonga tem uma pequena área de
lazer com enormes carvalhos e outras árvores
de grande porte que, em conjunto com mesas
em pedra e uma área de jogos polidesportiva,
formam o Carvalhal do Esporão.

PR 7

PR 8

PR 10

ME NU
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Cascata do Caldeirão
Junto à aldeia de Zebral, no caminho de terra
que liga a aldeia à Serradela, encontramos
mais uma queda de água fascinante, a Cascata
do Caldeirão. Esta é alimentada pelo Rio da
Peneda e é rodeada por uma paisagem serena e
bucólica.

PR 4

PR 6

PR 7

PR 8

PR 10
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Área de Lazer do Poço das Traves
Quer fazer um piquenique ou passar um dia em
família? Este é o local ideal para quem procura
um refúgio na montanha com águas límpidas e
transparentes. O Parque situa-se na freguesia
de Ruivães e possui várias zonas com sombra,
mesas, grelhadores e um espaço aquático
destinado a crianças.

Mel
O mel de Vieira do Minho é produzido a partir
do néctar recolhido das urzes, tojos e carvalhos.
Estas plantas conferem ao mel caraterísticas
únicas quanto ao sabor, aroma e cor, que se
traduzem num produto de excelente qualidade.
O mel faz parte da doçaria tradicional e
serve para regar as rabanadas, o queijo, os
barquilheres e para a confeção de outros doces.
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PR3

Cabeço
da Vaca
10,3 km • Percurso Circular • Fácil
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PR3

Cabeço da Vaca

3

PR 8

N

Barragem de Salamonde

Casa do Quintarada

10, km • Percurso Circular • Fácil

Parque Eólico
Baloiço de Cantelães

Baloiço de Eira Vedra

4

Miradouro

6
Este percurso percorre a encosta norte da Serra
da Cabreira, ao longo de caminhos florestais,
rasgados por pequenas linhas de água e os mais
belos e imponentes afloramentos rochosos.

PR 10

Pq. Merendas

2

Ao longo deste percurso circular, de fácil
execução, com cerca de 10,3 km de distância,
existem cavalos garranos e património que não
vai querer deixar de visitar.

Casa do Guarda

1

Parque de Merendas
Cabana do Pastor

LEGENDA:
1. Miradouro e Baloiço da Serradela
2. Pedra Escrita
3. Fragas de Pena Má
4. Aldeia de Espindo

Aproveite para conhecer os pontos de interesse
próximos que lhe sugerimos:

5. Aldeia de Louredo
6. Santuário de N. Sra. da Fé
Pq. de Campismo da Cabreira

7

7. Santuário de N. Sra. da Orada
Pequena Rota
Início do Percurso
800 m

ME NU

PR 1

PR 3

PR 2

1

PR 4

PR 6

2

PR 7

PR 8

PR 10

3

Miradouro e Baloiço da Serradela
Em plena Serra da Cabreira, a 815 metros de
altitude, o miradouro da Serradela oferece uma
panorâmica privilegiada sobre o pulmão da
Serra da Cabreira: o vale do Turio. É o local ideal
para ver e registar a paisagem única do pôr-dosol, bem como para experimentar o imponente
baloiço da Serradela, que faz as delícias de
miúdos e graúdos. A 300 metros existe um
parque de merendas com várias mesas, bancos
em pedra e churrasqueiras, abrigadas pelas
sombras dos cedros.

Pedra Escrita
Nas proximidades dos limites de Cantelães,
Pinheiro e Ruivães, existe um importante
conjunto de gravuras rupestres, gravado num
extenso painel vertical do afloramento granítico
aí existente. Gravados maioritariamente
por abrasão, estão representados motivos
cruciformes, motivos circulares e alguns
letreiros com datas desde o século XVIII.

Fragas de Pena Má
Para além das cascatas do Caldeirão, Candosa
e da Misarela, o concelho de Vieira do Minho
é presenteado com uma queda de água única
e cheia de misticismo: as Fragas de PenaMá. Com cerca de 80 metros de altura, as
Fragas da Pena-Má situam-se na freguesia de
Salamonde.
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Santuário de Nossa Senhora da Fé
Aldeia de Espindo

Aldeia de Louredo

Esta Aldeia de Portugal terá entre 400 e 500
anos. Atualmente, é habitada por cerca de 30
pessoas. Com forte tradição comunitária, ainda
hoje é preservado o sistema de regadio, que
decorre de 24 de junho a finais de setembro. O
património cultural e edificado resume-se às
casas de habitação do século XIX, à Capela Santa
Isabel, ao cruzeiro, às alminhas, aos inúmeros
espigueiros e moinhos que refletem a economia
de subsistência baseada na agricultura.

Plantada no sopé da Serra da Cabreira, esta
Aldeia de Portugal situa-se num terreno
de encosta virada para o Rio Cávado, em
confluência com a albufeira da Caniçada e de
frente para a Serra do Gerês. A imagem da aldeia
é dominada pelo granito, visível nas casas,
caminhos e espigueiros. Todos os anos esta
Aldeia assiste a um evento peculiar: a passagem
do gado para a outra margem numa plataforma
flutuante a motor.

O Santuário de Nossa Senhora da Fé é um dos 3
santuários marianos de Vieira do Minho. Está
situado na encosta sul da Serra de Cantelães,
no Monte de Santa Cecília. A casa da Confraria
situa-se a poucos metros do Santuário e é
um imóvel em granito de dois andares. Nas
traseiras existem dois coretos, de construção
recente, e um cruzeiro onde se celebra a Missa
campal aquando da Peregrinação Arciprestal.
Espalhadas por todo o recinto, existem
inúmeras nascentes de água, incluindo uma
fonte cuja água brota de dentro de um penedo.
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PR 10

levada para um bosque fora da povoação, onde
se situa hoje o santuário da Senhora da Orada.
Neste degredo e perante o desespero, a jovem
suplicava noite e dia por proteção divina.
Foi então que lhe apareceu Nossa Senhora e
mandou a jovem procurar um recipiente e um
pouco de leite e se debruçasse sobre ele. Nesse
instante saiu pela boca uma enorme cobra, que
tinha sido ingerida pequenina quando a jovem
bebeu água num riacho. Isto foi considerado
um milagre e a rapariga foi perdoada. Nossa
Senhora voltou a aparecer à jovem e pediu-lhe
que lhe construíssem uma capela onde tinha
acontecido o milagre.

Santuário de Nossa Senhora da Orada
O culto da Senhora da Orada tem mais de 300
anos. A Senhora da Orada é, por tradição, a
advogada protetora da cabeça. O gesto do
peregrino colocar sobre a própria cabeça, a
imagem da Santa ou uma telha durante a
procissão, exprimem o ritual de fé que a devoção
popular tem persistido ao longo do tempo.
Ligado à fertilidade feminina, em tempos
persistiu o ritual das mulheres oferecerem
sal a Nossa Senhora. O santuário foi edificado
num sítio isolado, onde o som das águas a
descer os montes e o denso arvoredo do bosque
circundante irradiam serenidade, convidando o
peregrino à oração e contemplação.

PR 7

Lenda da Senhora da Orada
A lenda conta a história de uma jovem surdamuda que de um dia para outro começou a
crescer-lhe a barriga, fazendo crer que estava
grávida. Como não era casada, foi condenada
pela comunidade e castigada. A jovem foi

A outra lenda apresentada para justificar
a localização do santuário é que o povo ia
construir uma capela junto à denominada
“Fonte da Senhora”, onde, segundo a tradição,
a Virgem Maria teria aparecido. No entanto,
Nossa Senhora apareceu e disse não concordar
com a localização escolhida e, segundo a
lenda, terá pegado num bordão de um pastor
e disse que onde ele caísse era aí que deveria
ser construída a capela. Desta forma, o povo de
Pinheiro explica a edificação do pequeno templo
a cerca de cem metros da fonte.
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PR4

Percurso
do Turio
10,5 km • Percurso Circular • Fácil
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Percurso do Turio

Casa do Quintarada

1
Miradouro de N. Sra. da Conceição

10,5 km • Percurso Circular • Fácil

Casa Soutinho – Gerês

Miradouro e Baloiço da Serradela
Quinta do Barbedo

Este trilho realiza-se no coração do Turio, onde
poderá observar as espécies florestais e as linhas
de água que enriquecem a paisagem. O sossego
e a tranquilidade reinam no local, habitualmente
frequentado por corços, javalis, esquilos e
raposas.

Parque de Merendas

Baloiço de Eira Vedra

Santuário de N. Sra. da Fé

4

Trata-se de um percurso fácil, em laço, com cerca
de 10,5 km que pode ser feito durante todo o ano.

LEGENDA:

Aproveite para conhecer os pontos de interesse
próximos que lhe sugerimos:

2. Praia Fluvial do México

1. Barco Turístico
3. Castro e Castelo de
Vieira do Minho

3

Casa do Guarda do Turio
Baloiço dos Cabeços

Pq. de Campismo da Cabreira

4. Ponte de S. Pedro
Pequena Rota
Início do Percurso
700 m

ME NU

PR 1

PR 3

PR 2

1

PR 4

PR 6

2

PR 8

PR 10

3

Castro e Castelo de Vieira do Minho

Barco Turístico
Descubra os encantos da Albufeira da Caniçada
a bordo do barco turístico de Vieira do Minho
“O Brancelhe”. Esta embarcação é um barco
de recreio que dispõe de 46 lugares sentados.
Navega todo o ano pelo espelho de água da
Caniçada, num passeio turístico de rara beleza,
com cerca de uma hora, sendo necessária
marcação prévia.

PR 7

Praia fluvial do México
Inserida na Albufeira da Caniçada, num
ambiente selvagem, a praia fluvial do México é
um local ideal para quem procura um refúgio na
montanha com águas límpidas e transparentes,
com possibilidade de realizar atividades lúdicas.

O Castro e Castelo de Vieira foi ocupado desde
a Idade do Ferro até à Idade Média. Situado na
freguesia de Cantelães, o povoado fortificado
ocupa uma área de cerca de 15 ha e localiza-se
num promontório a cerca de 563 metros
de altitude, dominando um extenso vale de
paisagem única e serpenteado por linhas de
águas límpidas que iniciam e alimentam
o rio Ave.
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Artesãos locais
Ponte de S. Pedro
Esta bela ponte sobre a ribeira de Cantelães tem
um arco de volta perfeita e um vão aproximado
de 5 metros. O arco, com aro moldurado, é de
cantaria, assentando diretamente na rocha,
junto às margens da ribeira. A construção da
ponte é posterior a 1758.

O artesanato de Vieira do Minho é caraterizado
essencialmente pelo trabalho em cobre. Ainda
hoje é possível encontrar algumas oficinas de
artesãos que trabalham este metal. Além do
cobre, existe ainda o artesanato de tecelagem
e bordados tradicionais, que conhecem hoje
considerável vigor, tendo vindo a aumentar o
número de artesãos que a eles se dedicam.
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Lenda da Feira da Ladra
Segundo a lenda, a designação deve-se do
uso do termo “ladra”, um pau rachado na
extremidade que os romeiros utilizavam para
roubar cachos de uvas ao longo dos caminhos
que percorriam para chegar à feira. Feira essa
que é um importante evento concelhio (Festas
de Vieira do Minho), onde se vende o principal
artesanato da região.

Couves com feijão amarelo
Esta iguaria é prato típico de Vieira do Minho,
e exemplo do aproveitamento dos produtos
endógenos que possibilitam a confeção de
pratos deliciosos. Tradicionalmente, o prato é
confecionado entre novembro e março, após
a matança do porco, e depois dos presuntos
e enchidos estarem secos e curados. Para a
preparação deste prato são necessárias as
melhores carnes caseiras e o que de melhor se
produz nos campos e hortas, designadamente o
feijão amarelo.

As festas realizam-se todos os anos, no
primeiro fim-de-semana de outubro, com
chegas de bois, provas e corridas de garranos,
concertos, entre outras atividades agrícolas,
lúdicas e comerciais.
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Moinhos
do Ave
7 km • Percurso Circular • Moderado
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Moinhos do Ave
7 km • Percurso Circular • Moderado

Este percurso circular, de pequena rota, é um
dos mais bonitos de Vieira do Minho, podendo
o visitante refrescar-se nas várias lagoas e
cascatas de água translúcida existentes no
local. O trilho tem um enquadramento natural
maravilhoso que lhe vai permitir conhecer
os históricos moinhos de água do rio Ave e
atravessar uma ponte medieval, ao longo dos
7km de percurso.
Aproveite para conhecer os pontos de interesse
que lhe sugerimos:

5
Ponte de Pértega

3
1
4

2

LEGENDA:
1. Ponte da Candosa
2. Cascata da Candosa
3. Aldeia de Agra
4. Aldeia de Lamedo
5. Praia Fluvial de Anjos
Pequena Rota
Início do Percurso
500 m
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Cascata da Candosa
Ponte da Candosa
Esta ponte medieval está situada numa zona
de floresta e é usada para atravessar o Rio Ave,
ligando os lugares de Agra a Lamedo. A ponte foi
construída em pedra granítica e com apenas um
arco.

Esta é a mais bela das quedas de água da Serra
da Cabreira. Alimentada pelas águas cristalinas
do rio Ave, esta vistosa queda de água forma
uma incrível lagoa paradisíaca de águas
verde-esmeralda, irresistível para um mergulho
refrescante. A única forma de aceder à cascata
é por via pedonal.
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Aldeia de Agra
Agra foi pioneira na classificação como Aldeia
de Portugal em Vieira do Minho. Tipicamente
serrana e minhota, está localizada na freguesia
de Rossas, em plena Serra da Cabreira, e é
fronteiriça com o concelho de Cabeceiras de
Basto. A identidade granítica está expressa
nas habitações, antigas ou recuperadas. O Rio
Ave percorre esta aldeia em grande extensão e
brinda-nos com uma zona de lazer, decorada

PR 3

PR 4

PR 6

com uma ponte românica, enquadrada na
envolvente natural, mas servida pela estrada
principal e de fácil acesso. Esta linha de água foi
criando, ao longo do tempo, locais de grande
beleza e indicados para atividades veraneantes,
como o Poço Negro, que integra, tal como uma
pequena parte da aldeia, um dos mais belos e
desafiantes percursos pedestres do concelho,
o PR 6 – Moinhos do Ave. No centro da aldeia,
ainda são visíveis alguns elementos que
remetem para a antiguidade, como o cruzeiro
de Agra, o relógio de sol, a igreja e vários
tanques e bebedouros de água que serviam
tanto as populações como os seus animais.
Existe ainda a possibilidade de conhecer Agra
através de passeios a cavalo, com várias opções
e níveis de dificuldade. Todos estes elementos
aumentaram a atratividade desta aldeia nos
últimos anos, consequentemente foram criados
vários alojamentos turísticos, o que torna Agra
um dos locais mais procurados de Vieira do
Minho.
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Aldeia de Lamedo
Lamedo é uma pequena aldeia serrana com
muitos anos de história. Esta é uma aldeia com
uma área urbana pequena, mas com muito valor
pitoresco. Junto à aldeia, num caminho em
terra, surgem dois sobreiros centenários, dignos
de registo e memória.
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Lenda da Serra da Cabreira
e do Rio Ave
Certo dia chegou à Serra da Agra uma cabreira
vinda de Espanha. Diz a lenda, que um cavaleiro
muito elegante, numa manhã de Sol, quando
caçava nas redondezas, se cruzou com a jovem e
ficou maravilhado diante da bela pastora.
Cavaleiro e donzela trocaram juras de amor ali,
os dois sozinhos, num recanto paradisíaco da
Serra da Agra. Em certo momento o cavaleiro
teve de partir, mas prometeu à sua amada voltar
um dia.

Praia Fluvial de Anjos
A praia fluvial de Anjos situa-se num local
recôndito e tem um corpo de água acumulado
através de uma presa antiga, recentemente
requalificada. Conta com uma infraestrutura
coberta, estacionamento e uma grande área
envolvente em pleno coração da Serra da
Cabreira.

Fumeiro
Em Vieira do Minho, o fumeiro é rei. Presunto,
pás, pés, barriga, pernis, chouriças de carne e de
sangue, morcelas, salpicões, alheiras, orelheira,
queixadas, peitos, cabeça e pingo são algumas
das iguarias típicas da região, que podem ser
degustadas durante a Feira do Fumeiro, um
evento anual que faz as delícias de quem visita
Vieira do Minho.

A cabreira esperou durante muito tempo, até
ficar quase morta de fome, de cansaço, de frio e
de tristeza. Desejou ser ave para poder voar
e reencontrar o seu amado.
Tantas foram as lágrimas que chorou que o
caudal das suas lágrimas se transformou num
Rio e esse rio foi banhar a terra daquele que
a abandonou, “Vila do Conde”. O povo quis
perpetuar o amor desgostoso da pastora, por
isso, deu à Serra o nome de Serra da Cabreira e,
já que ela queria ser ave e voar, passou a chamar
Rio Ave ao rio da Vila do Conde.
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Sra. Da Lapa ao
Castro de Anissó
10 km • Percurso Circular • Moderado
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Barco Turístico
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Casa do Quintarada

Sra. Da Lapa ao
Castro de Anissó

3

Casa Soutinho – Gerês

4

Quinta do Barbedo

Casa do Batoco
Pq. de Campismo da Cabreira

10 km • Percurso Circular • Fácil

Posto de Turismo

Este percurso circular, de pequena rota, tem
uma extensão de cerca de 10 km. É um trajeto
que reúne natureza, património e cultura e pode
ser feito por qualquer pessoa, ao longo de todo
o ano.
Aproveite para conhecer os pontos de interesse
que lhe sugerimos:

Fontanário
Baloiço de Soutelo
LEGENDA:
1. Santuário de N. Sra. da Lapa
2. Castro de Anissó e baloiço

Quinta da Nascente

5

1
2
Quinta dos Novos Canastros

Anissó

3. Ponte e Praia do Bôco
4. Barragem da Caniçada
5. Casa de Lamas
Pequena Rota
Início do Percurso

Casa Souto do Monte
500 m
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Santuário de N. Sra. da Lapa
A capela da Senhora da Lapa foi construída em
1694 e destaca-se pela sua originalidade, uma
vez que foi edificada no interior de um penedo.
A porta da entrada data de 1898, e no teto
existem várias inscrições gravadas.
Nas imediações do santuário existe um
miradouro, um coreto, várias fontes e
instalações de apoio para a romaria anual (que
decorre no segundo domingo de julho). Um local
de visita obrigatória.
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Ponte e Praia do Bôco
Castro de Anissó
Trata-se de um povoado fortificado a 732
metros de altitude que ocupa uma área
aproximada de 4 hectares, delimitada por três
linhas de muralhas. O povoado terá tido uma
ocupação compreendida entre os primeiros
séculos a.C. e a Alta Idade Média, como
testemunham os fragmentos de cerâmicas de
várias tipologias que se recolheram à superfície.

A Ponte do Bôco, sobre o Rio Cávado, localiza-se
na freguesia de Parada de Bouro. Foi construída
em 1908 e é considerada uma das mais antigas
pontes de betão armado em utilização no nosso
país, e uma das mais antigas da Europa.
Junto à ponte existe a praia do Bôco, um local de
águas límpidas, tranquilas e pouco profundas,
com várias rochas e penedos que fazem desta
praia uma das mais belas da região.
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Vitela Barrosã
Barragem da Caniçada
Localizada na bacia hidrográfica do Rio Cavado,
a barragem da Caniçada é uma das mais bonitas
do nosso país. As suas diversas praias fluviais, a
beleza das encostas, os passeios de barcos e as
pontes fazem deste um local que não vai querer
perder.

Casa de Lamas – centro cultural
A Casa da Cultura está instalada num antigo
solar denominada Casa de Lamas, no centro
de Vieira do Minho. Para além da interessante
história do imóvel, que remonta ao séc. XVI.
Hoje em dia, o espaço está referenciado como
local de atividades culturais, nomeadamente
exposições temáticas.

A vitela barrosã é um dos ex-líbris do concelho
e dos pratos mais apreciados e mais procurados
pela gente da terra e pelos visitantes. Em naco,
grelhada ou assada, a vitela é uma deliciosa
tentação e expressão de bem receber.
O gado de origem Barrosã pastoreia nas
encostas e prados da Serra da Cabreira o que lhe
confere um sabor único e uma textura tenra e
suculenta.
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As pontes da 2ª
invasão francesa
11 km • Percurso Linear • Moderado
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As pontes da 2ª
invasão francesa

Miradouro
Miradouro

1

11 km • Percurso Linear • Moderado

3

Este trilho linear cruza caminhos ancestrais,
ao longo de cerca de 11km. É de dificuldade
média e pode ser percorrido durante todo o ano.
Apresenta ao longo do traçado, e nas imediações,
diversos pontos de interesse cultural, histórico,
patrimonial e natural, com paisagens sublimes,
num verdadeiro postal turístico.

2

Vila de Ruivães
Área de Lazer do Poço das Traves

LEGENDA:
1. Ponte e Cascata da Misarela
2. Ponte de Rês e Caminho
de Ruivães
3. Ponte do Saltadouro
Pequena Rota
Início do Percurso

Aldeia de Espindo

300 m
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Ponte e Cascata da Misarela
Edificada na Idade Media, a Ponte da Misarela
exibe um arco com mais de 10 metros
solidamente alicerçado nas escarpas graníticas,
a mais de 15 metros sobre o leito do rio
Rabagão, formando uma paisagem natural de
cortar a respiração. Popularmente conhecida
como “Ponte do Diabo”, esta construção está
associada a uma lenda que afirmava ter sido
erguida pelo diabo.
A Ponte da Misarela foi também testemunho de
um marco importante da História de Portugal,
pois foi palco de um combate sangrento entre o
exército de Napoleão e as tropas luso-britânicas
aquando da segunda Invasão Francesa, onde
muitos soldados franceses perderam a vida de
forma trágica.

Ponte de Rês e Caminho de Ruivães
A Ponte de Rês e o Caminho de Ruivães estão
classificados como conjunto de interesse
público pelo interesse como testemunho
notável de vivências, valor estético e memória
coletiva que reflete.
A ponte corresponde a uma estrutura de origem
tardo-medieval, com alterações posteriores.
O caminho atravessa o rio Saltadouro (ou
rio da Cabreira), com margens ocupadas por
vegetação autóctone e algumas azenhas em
ruínas.
A ponte foi igualmente testemunho de um
episódio das Invasões Francesas com significado
regional, a par da vizinha Ponte de Misarela.
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Lenda da Ponte da Misarela
Um jovem casal, que vivia em terras de Barroso,
a quem tinha morrido o primeiro filho antes
de ser batizado, esperava o segundo filho, com
grande receio que tivesse o mesmo fim.
Foram à ponte da Misarela, cujas águas do rio
Rabagão se diziam ser santas, e esperaram pelo
primeiro passante que lhes pudesse batizar
o filho, ainda dentro da barriga da mãe. Um
Barrosão que ia a passar ofereceu-se para fazer
o batismo e ser padrinho da criança.Enquanto
vertia as águas santas no ventre
da jovem mulher, o homem disse:

Ponte do Saltadouro
A ponte do Saltadouro está atualmente
submersa pelas águas da Albufeira de
Salamonde, no entanto, na noite de 15 para
16 de maio de 1809 travou-se, neste local,
uma batalha entre o exército francês e
populares portugueses aquando das invasões
napoleónicas.

-”Eu te batizo criatura de Deus. Se fores
rapaz, serás Gerváz, se fores menina, serás
Senhorinha. Em louvor de Deus e da Virgem
Maria Padre-nosso e Ave-maria”.

Hospitalidade, tradição e conforto
Vieira do Minho é o local ideal para uns dias de
descanso na natureza. O concelho dispõe de
diversas opções para pernoitar, em unidades
de alojamento cuidadosamente restauradas,
onde conforto, hospitalidade, tranquilidade e
privacidade se conjugam em harmonia.

O casal regressou a casa, subindo a ladeira até
S. Marinha, onde os Gervázios e Senhorinhas,
vivos e mortos por toda a região de Barroso e
Basto e Minho abundam ainda hoje, devido
a este curioso ritual. Crê-se que as águas do
Rabagão, antes de entrarem no Cávado, têm a
virtude de dar vida aos que ali passam na barriga
da mãe.
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Carvalhos
do Ermal
11 km • Percurso Circular • Moderado

PR 2

PR 3

PR 4

PR 6

PR 7

PR 8

PR 10

ME NU

PR 1

PR 2

PR 3

PR 4

PR 6

PR10

PR 7

PR 8

Ilha do Ermal

Carvalhos
do Ermal

1

Casa Souto do Monte

PR 10

N

2

Casa dos Gaios

3

11 km • Percurso Circular • Moderado
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Este trilho circular tem cerca de 11km e pode
ser percorrido durante todo o ano, por qualquer
pessoa.
Apresenta ao longo do traçado, e nas imediações,
diversos pontos de interesse cultural, histórico,
patrimonial e natural, tais como capelas, igrejas,
carvalhos centenários, cursos de água e calçadas
medievais, entre muitos outros.

Igreja de Santiago

Praia dos Carvalhos

Alminhas da Muda
Fontanário

Capela N. Sra. de Lurdes

Largo do Floral
Fonte de Picos

LEGENDA:
1. Praias da Albufeira do Ermal

Poça de Bouçó

2. Teleski
3. Barragem de Guilhofrei
4. Carvalho Centenário

Capela de S. Silvestre

Parque de Merendas

Miradouro de Guilhofrei

Pequena Rota
Início do Percurso
400 m
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Praias da Albufeira do Ermal
As praias fluviais do Ermal (também conhecida
como Ilha do Ermal) e do Carvalho, são
excelentes opções para veraneantes que
queiram usufruir de dias de lazer inesquecíveis,
com uma oferta de atividades desportivas e
de lazer. Durante os meses de época baixa são
locais pouco frequentados, ideais para quem
procura evasão e relaxamento.

PR 4

PR 6

2

PR 7

PR 8

PR 10

3

Teleski
A principal atração da praia fluvial do Ermal é
o teleski. Trata-se de um circuito construído
na água, onde com a ajuda de cabos elásticos
e um par de skis ou boards, o utilizador entra
numa aventura cheia de adrenalina. Também
estão à disposição pequenas embarcações,
como canoas e gaivotas, pranchas de paddle, e
ainda um circuito de obstáculos insuflável que
promete muita diversão.

Barragem de Guilhofrei
A Barragem de Guilhofrei é a obra de
engenharia hidráulica mais importante da
Bacia Hidrográfica do Ave. A paisagem no local é
bastante agradável e bonita, assemelhando-se
a um lago de montanha.
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Barquilheres
Os barquilheres são uma especialidade
centenária de Vieira do Minho. São preparados
à base de produtos tradicionais, com ovos,
farinha, açúcar amarelo, canela e limão.
A particularidade desta iguaria está no
processo de cozedura que, ainda hoje, é
feita artesanalmente. Depois de cozido e
ainda quente, é desenformado e enrolado
delicadamente com as mãos de forma a obter
um cone. Os barquilheres podem ser saboreados
com mel, marmelada ou compota.

Carvalho centenário
Na freguesia de Guilhofrei, junto ao Ermal,
é possível apreciar um incrível carvalho
centenário. A velha árvore, com mais de três
séculos de existência, teria muitas histórias
para contar, mas também mitos e lendas dos
diversos lugares do concelho.
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Lenda da Senhora da Fé
Existem duas lendas associadas à Sra. da Fé,
uma relacionada com a aparição e outra com a
imagem.
A lenda da aparição: uma rapariga perdeu-se
na serra e não encontrava o caminho para a
casa. Aflita, pediu intercessão da Mãe de Deus
e encontrou um rumo, não para casa mas para
o Santuário. Ao vê-la, o eremitão disse “Nossa
Senhora me queira perdoar, mas a casa veio dar;
os meus pés me aquentar”, indicando à jovem o
caminho para casa.

Cultura e Dinamismo
Todos os meses são organizadas atividades
que envolvem a comunidade do concelho
e valorizam as tradições do mundo rural,
os produtos locais e a gastronomia. Este
dinamismo tem cativado cada vez mais quem
busca autenticidade do mundo rural, tais
como a Feira do Fumeiro, a Agro Vieira, a Feira
da Ladra, o Mercado de Outono, entre outros
eventos a não perder.

A lenda da imagem: a imagem foi feita por
um menino que ia aguçar picos, instrumentos
para talhar a pedra. A criança chegava sempre
atrasada ao serviço, mas não explicava o
motivo. Quando o templo ficou pronto, alguém
disse: “Agora só falta a imagem”. “A imagem
já está pronta”, disse o rapaz, e foi então que
perceberam a razão dos atrasos.

POSTO DE TURISMO DE VIEIRA DO MINHO
MORADA: Largo Prof. Brás da Mota
4850-525 Vieira do Minho
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WEBSITE: www.vieiraminhoturismo.com
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