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o estudo

e marca9ao da OR [oi feito em 2004/2005 pelo grupo de

trabalho do Ecomuseu de Barroso - Camara Municipal de Montaiegre

Local

de Partlda:EN-103,

junto a barragem

Venda Nova. Limite do concelho

da

de Montalegre

com Vieira do Minho.
L~al

de

Chegada:Limite

do

concelho

de

Montalegre com Boticas.
Ambito:

Historico/Natural

Tipo de Percurso:
tradicionais

Grande

Rota, por caminbos

-

e rurais (calyada romana)

ExtensaoAproximada:

53 Km, linear

DurayaoAproximada:

2 dias

Nivel de Dificuldade:
EpocaAconselhada:

c:::==J

Caminho certo

Medio /Alto

Desniveis: Mediamente

MUdanga de direcgao

acentuados

, r
c:::==J

Primavera e Outono

Altitude Maxima:

950m

AltitndeMinima:

700m

Acessos:Eslrada

Nacionall

a

OR 117 "Via Romana XVII" e urn
percurso pedestre de grande rota
marcado, nos dois sentidos, segundo
da Federayao
de
as normas
e Montanhismo
de
Campismo
Portugal.
As marcas com tinta branca e
vermelha SaD as seguintes:

[==:J

03

Percurso pedeslre regislado
e homologado pela:
",0 E MON):

IS
- Seguir somente pelos trilhos sinalizados;
- Cuidado com 0 gado. Embora man so nao gosta da aproximayao de estranbos as suas crias;
- Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz do local;
- Observar a fauna a distancia preferencialmente COIn bin6culos;
- Nao danificar a flora;
- Nao abandonar 0 lixo, levando-o ate urn local onde haja serviyo de recolha;
- Fechar as cancelas e portelos;
- Respeitar a propriedade privada;
- Nao fazer lume;
- Nao colher amostras de plantas ou rochas;
- Ser afivel com as habitantes locais, esclarecendo quanta a actividade em curso e as marcas
dopercurso
- Redobre a sua atenyao nos troyos onde
percurso coincide com estradas com mais
movimento.

°

Barragem

da Venda Nova

Codeyoso - castro de Codeyoso.
Sao Fins - cas a tipica com um fragmento de urn marco miliaria encrostado na parede.
Aldeia de Currais

- toda a aldeia e caracteristica,

e de salientar urn marco miliario que

serve de pilar a uma varanda, e cerca de 3Km de calyada original muito hem conservada.
Aldeia e Ponte de Vila da Ponte - ponte calyada no tabuleiro com 3 arcos.
Albufeira
proporciona
Penedones

do Alto Rabagilo

- para quem a visiona, juntamente

com

0

verde da natureza,

perspectivas -tmicas.
- sepulturas Antropomorficas.

Aldeia de Travassos

da Chil-forno

comunitirio

singular e de reduzidas dimensoes.

Peireses - ponte ramana.
Ponte de Cortiyo e aldeia - Possivelmente

existiu aqui uma ponte romana destruida pelas

cheias, tendo esta sido construida recentemente.
Aldeia

de Arcos - Aldeia caraeteristiea

com belas eonstruyoes

em granito, sendo de

salientar como pontos de interesse a fonte e 0 forno comunitario.
Alto do Pindo - aqui hi a salientar urn lroyo de ealyada romana bem eonservada
diferentes tipologias de constru,ilo de muros.

e as

4-1>1;,

<1-

~

'"
Q

0
0

o

m
3
if

,4.

vl,
;.yQ

•

if"'·FCMp·""

00'

'1

W

ERA

.

FERP
E

V-R
1a

omana

K~[I]I

Percursos Pedestres d~ M(fJJ~ft€1tAtl~l~,@
testemunhou e continua a testemunhar a
A Via XVII do Itinenirio deAntonino
Relativamente ao concelho de Montalegre e no que circula9ao de pessoas e bens. Foi este 0
concel11eao periodo romano, urn dos elementos mais caminho usado por D. fonso Henriques
notaveis e a via XVII, com os seus miliarios, algumas nas suas viagens ate Zataora. Foi ainda 0
obras de arte como pontes e pontoes, bem como percurso adoptado pelo celebre botanico
Link, entre Braga e Chave; em fmais do sec.
belissimos tr090Sde cal9adade tipologia romana.
Considerada a via romana mais antiga do Noroeste XVIII.
Peninsular com inicio em Bracara Augusta e terminus
em Asturica Augusta, atravessa 0 concelho numa A Via XVII, no concelh') de Montalegre,
orienta9ao sensivelmente Oeste/Este. Iniciava-se em tern inicio na Ponte do Arco (romana),
Braga e seguia pelos actuais municipios de Povoa de continuava pela aldeia de Vilarinho de
Lanhoso, Vieira do Minho, Montalegre, Chaves, Padroes, Venda Nova, Castro de Code90so
(ate aqui encontra-se luase totalmente
Boticas, Vinhais, Bragan9a (em Portugal),
Villardeciervos, Santibafiez y Rosinos de Vidriales, submersa pela albufeira da Venda Nova).
Camarzana de Tera e Castrocalbon e Astorga (em Prosseguia pelas aid as de Currais,
Espanha), num total de 247 Milhas, aproximadamente Ladrugaes, a NE de V,a da Ponte, em
400Km (cerca de 2/3 da Via situavam-se no actual direc9ao a Pisoes, fil~ando de novo
submersa, agora pela atbufeira do Alto
territorio portugues).
Em Montalegre a via apresenta urn tra9ado regular e Rabagao ate Santo Aleixo, daqui
continuava pela aldeia de Travassos, a
bem preservado, apenas afectado por raras
constru90esde estradas que a cortam transversalmente
ou que adoptam 0 seu trayado em poucas dezenas de
metros, bem como pelas albufeiras da Venda Nova e
do Alto Rabagao. Este legado foi transposto para os
Vila da Ponte.,m
nossos dias, quase 2000 anos depois. A "estrada dos
Ladr~..gaeh •••
romanos", como e conhecida entre a pOPula9ao,..,..
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Aldeia de Currais -

.

Toda a aldeia e caracteristica,
~"
e de salientar urn marco
.' ~
••
miliario que serve de pilar a
..• .'
.
uma varanda, e cerca de 3Km
.,.. •••
~
de cal9ada original muito bem
;p' \\o-l:
I
conservada. Para a visionar e
~
••••
necessario sair alguns metros
~ ••"
do tra9ado do percurso, para :<:-~':t.' Albufeira da Venda Nova depois 0retomar.
~.
imponente obra de engenharia realiza( a
r:;,fD. entre 1946 e 1951, determinou a
i~
~~
submersao de muitas terras de cultivo e
~.
~~
Vend~C!va (;""Jf?
pastagem e da antiga aldeia da Veneta
~ ~~_
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'~'''Nova,
tendo
sido edifica
a
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teriormente, a montante, a actud.
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Hoje, para alem da sua irnportiincia ,p
'¥
nivel industrial (como fonte de energit),
...
I
Escala
Aproximada
proporclOnauma palsagem smgu ar e 11
1/50000
todo 0 seu redor.
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Oeste do Castro de S. Vicente, S. Vicente da
Cha, Peireses, Gralhos, Cortlyo e Arcos
terminando no Alto do Pindo, portela natural
e limite do concelho com Boticas.
A via romana como e natural, esta longe de
ser uma estrutura indestrutivel. Sofreu pois a
usura do tempo, continuando a ser muito
usada na Idade Media e na maior parte dos
casos ate a actualidade.

Descri~ao
Este e urn pe
Grande R a
distiinciareal
3Km, que tern uma
dura9ao de 2 di s. Atinge uma cota
altimetrica entr os 700m e os 95Om,
e caracte a-se r uma acentuada
cu ade on mada por tra9ados
declivosos. Atravessa de forma linear
o concelho de Montalegre no sentido
OestelEste, e lirnitado pelo concelho
de Vieira do Minho a Oeste e pelo
concelho de Boticas a Este, passando
pelas actuais aldeias de Padroes,
Venda Nova, Codeyoso, Sao Fins,
Currais, Ladrugaes, Pisoes, Viade de
Baixo, Antigo de Viade, Parafita,
Penedones, Travassos da Cha, S.
Vicente, Peireses, Gralhos, Cortl90 e
Arcos.
Este percurso proporciona urn
contacto com a paisagem e 0
patrimonio
historico-cultural,

permitindo uma
nucleos abrangi(
podera existir UJ
culturas, aU'aves
de usos e costUI
passagem por
caracteristicos
fornos, fontes, CI
e alminhas),
campos cultiv,
murados; e paisa
proporcionam 2
passagem por
inigualavel.

Ponte de Peireses - Esta e uma

ponte de
reduzidas dimensoes, com apenas urn arco e em
granito, e possivelmente e de origem romana. Pode
ver-se 0 desgaste da mesma ao longo dos tempos.
As suas caracteristicas, juntamente com a area

ligayao com os
los e com os quais
n intercambio de
do conhecimento
nes dos locais. A
nucleos
rurais
(com os seus
uzeiros, moinhos
pOl' albufeiras;
ldos; caminhos
gens de montanha
o caminhante a
sitios de beleza

Contexto geomorfologico
ambiental

e

A via XVII, e limitada a Oeste pelo concelho
de Vieira do Minho e a Este pelo concelho de
Boticas.
Sao as actuais freguesias da Venda Nova,
Reigoso, Vila da Ponte, Viade de Baixo, Cha
e Cervos, que numa extensao de 25 milhas
nos guardam vestigios da sua passagem.
Os recnrsos aquiferos sao abundantes. Na
parte ocidental do concelho nasce 0 rio
Cavado e na oriental 0 Rabagao e Beya, as
duas principais
linhas de agua que
atravessam 0 concelho numa orientayao
Nordeste
Sudoeste.
As caracteristicas
geomorfologicas
da regiao e a elevada
pluviosidade traduzem-se na existencia de
urn grande niJmero de nascentes de caracter
permanente e de ribeiros em que 0 caudal
das aguas se mantem mais ou menos estoivel
mesmo em epocas mais quentes. Este facto
levou a que aquando da construyaol
reconstruyao da via, em muitos locais se

vissem obrigados a vencer estas barreiras
naturais, construindo urna serie de pontes ou
pequenos pontoes, s,mdo que rnuitos deles
apenas sao mencional.los pela toponimia.
Do ponto de vista geologico, e uma zona
dominada pOl' granitas porfir6ides, de griio
grosseiro a medio, ;nonzoniticos, de duas
micas,
no geral predominantemente
biotiticos, bem assim ·~omopor xistos.
A cobertura vegetal e predominantemente
arbustiva e arborea, sendo que na primeira
destacamos as giestas, tojos, fetos, urzes,
entre outros e na !egunda os eucaliptos,
carvalhos e pinheiros. E uma regiiio bastante
acidentada, com div Tsas elevayoes e vales,
em grande parte a Jroveitados para uma
agricultura de subsi!ltencia. Os terrenos de
cultivo siio ainda utilizados para 0 pastoreio
de gado ovicaprino.
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