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Concelho de Montalegre

«o País Barrosão, muito mais que uma região planáltica ou conjunto
de povoados sertanejos foi e seguirá sendo uma autêntica Pátria ou
mosaico de pequenas pátrias cuja Nação é, sem dúvida, ímpar na sua identidade.»
José Dias Baptista (s/d: 8): O País Barrosão. Ed. Câmara Municipal de
Montalegre

De facto, cada região tem o seu uso, como no-lo diz João Gonçalves da Costa
(1987: 175) na sua obra Montalegre e Terras de Barroso – Notas históricas sobre
Montalegre, freguesias do concelho e região de Barroso: “Todas as terras têm tradições
características, psicologia própria, hábitos herdados e transmitidos, geralmente de viva
voz, através de gerações sucessivas.” A região natural barrosã não é excepção, na medida
em que, no modus vivendi do povo tradicional e comunitário, nos deparamos com uma
cultura secular, um «falar» próprio e uma sabedoria que se arrasta desde tempos
imemoriais, e urge preservar, reavivar e transmitir às gerações futuras, a fim de se evitar o
seu desaparecimento.
Trata-se, pois, de uma zona multifacetada, mas possuidora de uma singularidade
dos usos e costumes, crenças, superstições, certos rituais, e de um «falar» local que, dentro
da própria região, incluindo o léxico, varia de aldeia para aldeia.
Assim, sendo a língua, por natureza, um objecto cultural, é com e por ela que a
cultura (neste caso, a barrosã), se expressa e é veiculada a pari e passu, reflectindo a sua
identidade. Ou seja, das diversas manifestações culturais, protagonizadas pelo homem
tradicional de Barroso, e das actividades do dia-a-dia, emerge todo um conjunto de registos
populares que vão sendo (re)actualizados, de forma viva e expressiva, por um «falar»
muito característico - o barrosão -, que se aproxima do Português falado no século XIV e é
tido como sendo a matriz da nossa língua, assim como um léxico, não menos rico e
diversificado, possuindo, além dos termos comuns ao Galego, também uma panóplia de
vocábulos únicos, designados por «barrosismos».
A este propósito, Pe. Fontes (1992 a: 18) afirma que “A fala, a canção e a sua casa
não nasceram entre nós por capricho; eram a expressão externa da nossa individualidade.
São a nossa originalidade de viver, o selo da nossa personalidade, da nossa alma criada
assim por Deus”.

A REGIÃO E O POVO DE BARROSO
O concelho de Montalegre, região de Barroso, com uma altitude compreendida
entre os 800 e os 1200 metros, situa-se no Norte transmontano entre a Galiza e os
concelhos de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto, Ribeira de Pena, Chaves, Vila Pouca
de Aguiar, e possui uma extensão aproximada de 808 km2, do qual fazem parte trinta e
cinco freguesias e cento e trinta e cinco aldeias, num total de dezasseis mil habitantes;
cinco serras mais importantes: Larouco (1525 m.), Gerês (1434 m.), Alturas (1279 m.),
Cabreira (1262 m.), Leiranco (1156 m.); e três rios principais: o Cávado, o Rabagão e o
Beça, que oferecem as condições ideais para a prática da caça e da pesca, respectivamente.
Desde a Pré-História que esta região montanhosa foi povoada pelo homem como o
comprova a existência de dólmenes espalhados pela região, encontrando-se também
vestígios da presença dos celtas, romanos e mouros.
O povoamento deste território é depois feito pelos Celtas que erguem castros em
número pelo menos igual ao das povoações do concelho. Com a chegada dos romanos, a
região é atravessada pela via imperial e pontes, altura em que são também romanizados
alguns castros. Existiram, fundadamente, nesta região, cidades romanas: Praesidium (em
Vila da Ponte, identificada popularmente como Sabaraz) e Caladunum (em Cervos), das
quais há alguns vestígios.
Dos Mouros não há indícios documentais que atestem a sua presença, exceptuando
a tradição oral que lhes atribui tudo quanto de extraordinário e antiquíssimo existe.
Com o nascimento da nacionalidade, D. Afonso Henriques doou porções de terra
ou coutos onde floresceram albergarias (Salto), hospitais (Vilar de Perdizes e Dornelas) ou
mosteiros (Pitões). Sendo uma zona de fronteira com o reino da Galiza, são erguidos com
preocupações defensivas os castelos de Gerês e Piconha e mais tarde do Portelo e de
Montalegre. São atribuídos forais a Tourém, provavelmente por D. Sancho I em 1187,
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Na sequência da Guerra da Independência, no reinado de D. João I, as Terras de Barroso
são oferecidas a D. Nuno, Condestável do Reino. As tropas francesas tiveram problemas
de monta com os barrosões, na Misarela, em 1809.
Em 6 de Novembro de 1836, o concelho de Montalegre é dividido criando-se o
município de Boticas e perderam-se, para o município de Vieira do Minho, o município de
Vilar de Vacas (sediado em Ruivães) e, logo a seguir, o Couto Misto de Santiago de
Rubiás.
A sua posição geográfica inclui 70 Km. de fronteira com a vizinha Galiza, o que
possibilitou, desde sempre, que se criassem laços fraternos e afinidades linguísticas e
culturais entre as aldeias raianas.
Relativamente a esta «irmandade Galaico-Transmontana», António Lourenço
Fontes, em colaboração com José Rodríguez Cruz, numa obra intitulada Mitos, crenzas e
costumes da Raia Seca – A máxica fronteira Galego-Portuguesa (2004: 11), referem que
“A Galicia sur e o Norte de Portugal atópanse intimamente ligados. Así xa foi dende
tempos arrecuados, que se ve na cultura dos castros, na paisaxe, na cultura, na língua…”
Também em Etnografia Transmontana – O comunitarismo de Barroso (1992
b:121-122), o Padre Fontes fornece-nos uma descrição bastante pormenorizada referente a
esta relação: “Irmanado com os montes e rios e com os animais do campo falamos a
mesma linguagem, conservamos hábitos ancestrais de vida comunitária agro-pastoril…”,
“O nosso folclore, o cantigueiro, os romances medievais, as anedotas e chistes, os ditos e
provérbios do povo sábio, as cantigas de amigo e saudade, a nossa fala, fazem de nós
irmãos gémeos…” (Idem: 125).
Relativamente ao clima, este é bastante heterogéneo – Nove meses de Inverno e
três de Inferno -, ou seja, tem Invernos longos e extremamente gélidos, onde ocorrem
nevões com alguma frequência, que reforçam a rara beleza das paisagens, e verões muito
quentes, destacando-se os rios e albufeiras que, actualmente, formam praias fluviais
propícias a agradáveis e salutares momentos de lazer.
Como actividades económicas, predominam no concelho montalegrense a
agricultura de subsistência, realçando-se o cultivo da batata e do centeio, a silvo-pecuária

com a criação do gado bovino de raça barrosã, ovino, caprino, suíno, e, mais recentemente,
a construção civil, a pequena e média indústria, o comércio, os serviços e o turismo.
Antigamente, os trabalhos árduos no campo, de sol a sol, com a ajuda de animais,
deixavam pouco tempo para grandes folias, já que o lema do homem desta região sempre
foi trabalhar para viver e viver para trabalhar. Porém, ao Domingo, dia de ócio e de ida à
missa, realizavam-se, de modo recorrente e entusiasta, as tão apreciadas chegas ou, pela
voz do povo, “tchegas de bois” que, ontem como hoje, ainda que nos nossos dias com uma
prática bem mais reduzida, são uma forma de reunião e convívio entre os barrosões, assim
como um verdadeiro espectáculo que destrona o desporto-rei do futebol. Além disso,
salientam-se, como principais divertimentos, alguns jogos populares (jogo da malha, da
choca, do galo, entre outros), e aos serões, passados à luz da candeia de petróleo, era
costume contarem-se histórias à lareira, jogar à sueca e à bisca, fiar e dobar o linho ou
cardar a lã.
Entre os meses de Dezembro e Janeiro, é a época da matança do porco, que
continua a ser uma tradição ainda em voga em algumas aldeias, embora já não se
convidem tantas pessoas, familiares e outros elementos da povoação, para participarem
neste evento, rodeado de um ambiente festivo.
Festas e romarias realizam-se no período estival, com especial incidência durante o
mês de Agosto em todas as aldeias do concelho, convidando-se ranchos folclóricos, bandas
filarmónicas e grupos musicais para animarem os foliões.
No que concerne ao artesanato, é de referir que é composto pelos mais diversos
motivos agrícolas, a capa de burel e a croça de juncos, muito utilizadas pelos pastores,
rendas, bordados em linho, cobertores e mantas feitos no tear…
Quanto ao património arquitectónico, sublinhamos, entre outros, o Castelo da vila
de Montalegre, o Mosteiro de Santa Maria das Júnias em Pitões, igrejas e capelas, casas
senhoriais, pontes romanas, a via romana de Braga a Chaves.
A gastronomia barrosã, também não pode deixar de ser referida, uma vez que está
recheada de variadas e saborosas iguarias, irresistíveis a qualquer estômago, com a
chancela de exclusividade.
Actualmente, realiza-se uma feira quinzenalmente na vila e a Feira dos Santos em
Outubro, bem como a Feira do Presunto e do Fumeiro em Janeiro, a Feira do Cabrito em
Março, a Feira da Vitela em Junho, e a Feira do Prémio do Gado em Agosto, que atraem
milhares de visitantes da vizinha Espanha e um pouco de todo o país, funcionando como
uma importante fonte de receitas para o desenvolvimento da economia local.

O povo barrosão, trabalhador, humilde, unido, recto, bom anfitrião e leal às suas
raízes culturais, fala de saberes e práticas ancestrais que persistiram ao longo dos tempos,
suscitando mormente a curiosidade, o interesse e a atenção de estudiosos, jornalistas,
escritores.
Reportando-se ao perfil do povo de Barroso, António Fontes e Barroso da Fonte
(2005 a: 95) indicam que é “Essencialmente crente e arreigado às ensinanças dos seus
maiores, segue fielmente os costumes e as tradições herdadas (…) é um povo estritamente
católico, seguindo piamente os preceitos da Igreja. Daí a exagerada crença que induz à
superstição.”
Quando se sente doente, socorre-se e acredita mais nas orações e na medicina
tradicional como tábua de salvação que nos próprios médicos: “Medicina distante e de
pouco crédito, o povo recorre mais frequentemente ao sobrenatural com que resolve os
seus problemas com vantagem” (Fontes 1982 b: 425).
Este povo instituiu o comunitarismo, hoje em vias de desaparecer, visível nas
fainas agrícolas (arranque das batatas, carreto da lenha, desfolhada do milho, vindima,
malhadas, segadas do centeio e do feno), que contribuem para a manutenção do folclore
local e este, por sua vez, para suavizar o trabalho, bem como a rega, conservação de
caminhos, moinho, vezeiras, “boi do pobo”, sinal particular e supremo de cada aldeia, e
forno, ponto de encontro entre os habitantes da aldeia e ultrapassado pelas tabernas e cafés.
Pe. Fontes (1992 a: 17) considera que “O boi do Povo, a torre do sino comum e o
forno são (…) os símbolos de um povo único no mundo, que urge preservar no seu
purismo, sem deixar de o integrar no tempo presente. Mas legando aos vindouros a riqueza
da nossa identidade cultural”.
Ao definir cultura transmontana, o mesmo autor (1985: 233) diz que “ é a nossa
alma, a nossa identidade, é o nosso modo de ser, de viver, de estar no mundo. É o resultado
de um processo histórico. É o povo transmontano em movimento. São as nossas raízes.
(…) Ela é o nosso bilhete de identidade, o passaporte válido para o futuro”.
Como diz o povo “Na morte e na boda verás quem te honra”. Na verdade, quer nas
alegrias, quer nas tristezas, o espírito solidário e altruísta do homem de Barroso está
sempre presente.
Seguindo esta linha de ideias, António Fontes (1992 b: 214-215) regista o seguinte:
“A coesão do grupo ou clã, baseada na ordem e observância dos usos e costumes está
profundamente alicerçada no sistema de parentesco e consequentemente na norma da
reciprocidade: do ut des. (…) A linguística e o seu estudo comparados com os sistemas de

parentesco muito nos poderiam ajudar na explicação destas formas de ser e viver em
Barroso. A maneira de falar, de dizer, a fonética, relacionam o sistema, com a sua função”.

Freguesias do Concelho de Montalegre

1 - Cabril; 2 - Cambeses do Rio; 3 - Cervos; 4 - Chã; 5 - Contim; 6 - Covelães; 7 Covelo do Gerês; 8 - Donões; 9 - Ferral; 10 - Fervidelas; 11 - Fiães do Rio; 12 Gralhas; 13 - Meixedo; 14 - Meixide; 15 - Montalegre; 16 - Morgade; 17 - Mourilhe;
18 - Negrões; 19 - Outeiro; 20 - Padornelos; 21 - Padroso; 22 - Paradela; 23 - Pitões
das Junias; 24 - Pondras; 25 - Reigoso; 26 - Salto; 27 - Santo André; 28 - São Miguel
de Vilar de Perdizes; 29 - Sarraquinhos; 30 - Sezelhe; 31 - Solveira; 32 - Tourém; 33 Venda Nova; 34 - Viade de Baixo; 35 - Vila da Ponte

Cabril
A Freguesia de Cabril tem 7621 ha, 640 habitantes (2001) e dista da sede de
concelho 45 Km; fica situada nas margens do Cávado, albufeira verde azul de Salamonde,
e no sopé das fragosas penedias da Serra do Gerês; é um dos mais visitados cantos do
Parque Nacional. Freguesia antiga medieval, com pequenas aldeias de uma vida pastoril
sossegada, tem também uma riqueza multifacetada. A paisagem oferece aos olhos os mais
belos quadros.

Cambeses do Rio
Cambeses do Rio tem 1502 ha, 141 habitantes (2001) e dista da sede de concelho 6
Km; é das aldeias mais serranas do concelho. Vive da pecuária e de uma agricultura onde o
centeio, a batata e o milho preenchem a encosta do Ourigo descendo para o Cávado.

Cervos
Cervos tem 33,07 km² de área e 328 habitantes (2001). Dista da sede de Concelho
15 Km. Cervos oferece uma arquitectura muito característica das aldeias transmontanas,
casas em pedra antiga onde podemos apreciar as sacadas trabalhadas, solares de família, e
onde podemos ainda ver os antigos espigueiros tão característicos da zona, tanto como o
forno comum da aldeia utilizado ainda pelas poucas famílias da localidade.

Chã
A Chã tem 57,60 km² de área e 928 habitantes (2001); dista da sede de concelho 5
Km. É uma das mais centrais e das maiores freguesias do concelho. Nas margens da
enorme Barragem de Pisões tira daí benefícios pelo clima mais ameno que se fez sentir a
partir de então. A riqueza piscícola é um atractivo de turistas de todo o Norte do País.
É constituída pelas povoações de Aldeia Nova de São Mateus, Aldeia Nova do
Barroso, Castanheira da Chã, Fírvidas, Gralhós, Lage Gorda, Medeiros, Peireses,
Penedones, São Vicente da Chã, Torgueda e Travassos da Chã.

Flanco Ajardinado da Igreja Românica de São Vicente

Contim
Contim tem 11,25 km² de área e 100 habitantes (2001); dista da sede de concelho
14 Km. É uma pequena freguesia que a barragem de Sezelhe tornou aberta à civilização.
Beneficia de clima e de uma situação atraente. A boca do túnel desta barragem criou junto
a S. Pedro uma piscina natural. Trutas e patos abundam nas suas águas.
A 8 de Setembro, na Vila de D'Abril, faz-se a romaria das aldeias do Rio, com
folclore religioso e profano. Moinhos nos regatos, casas de palha, ruas estreitas, povoadas
de gado ao entardecer, animam a vida pacata das aldeias.

Ninho de Casario em Contim

Covelães
A freguesia de Covelães tem 18,44 km² de área e 186 habitantes (2001); dista da
sede de concelho 14 Km.
As povoações de Covelães e de Paredes do Rio situam-se na encosta da Mourela, à
esquerda do Cávado. Tanto uma como outra são aldeias que o Parque do Gerês tenta
preservar.

Igreja com Torre Sineira separada

Covelo do Gerês
A freguesia de Covelo do Gerês tem 10,51 km² de área e 254 habitantes (2001);
dista da sede de concelho 34 Km.
É a única aldeia que recebe em Barroso o baptismo da Serra em frente.
Situada num declive de montanha, é uma cova pequena com um clima ameno onde
o milho, o espigueiro e o vinho morangueiro, adornam a vegetação e os muros das hortas e
cortinhas.

Cena do Quotidiano Rural de Covelo

Igreja de Sexta Freita

Donões
A freguesia de Donões tem 9,39 km² de área e 72 habitantes (2001); dista da sede
de concelho 3 Km: é a freguesia mais vizinha da Vila de Montalegre e a mais despovoada.
O seu cruzeiro artístico na entrada saúda os passantes e convida-os a orientarem a sua vida.

Moinho e Presa de Donões

Ferral
Ferral tem 15,83 km² de área e 547 habitantes (2001); dista da sede de concelho 34
km. É a freguesia onde o Cávado e o Rabagão se juntam na conhecida e importante Ponte
da Misarela, local onde os Gervásios e as Senhorinhas receberam um pré-baptismo.

Ponte da Misarela em Ferral

A ponte da Misarela
“É uma ponte de arquitectura extravagante, louca, de um só arco, com mais de
treze metros de vão, lançada com arrojo sobre dois rochedos, onde as águas do Rabagão se
estreitam e despedaçam com fragor e saltam a grande altura, transformando-se em
vaporosa chuva. O pavimento, abaúlado, mede 27 metros de comprimento. Fica no fundo
de um desfiladeiro alcantilado, a um quilómetro da confluência do Rabagão com o
Cávado. Tão medonho e agreste é o sítio e tão severo o aspecto da ponte, que a vivíssima
imaginação do povo não tardou a tecer-lhe lendas.
Diz-se que um padre, querendo fazer uma pirraça ao Diabo, se disfarçou em
salteador perseguido pelas justiças de Montalegre, e foi certo dia, à meia-noite, àquele
lugar para passar o rio. Como o não pudesse passar, por meio de esconjuros, invocou o
auxílio do Inimigo. Ouve-se um rumor subterrâneo e eis que aparece, afável e chamejante,
o anjo rebelde:
- 'Que queres de mim?' - perguntou ele.
- 'Passa-me para o outro lado e dar-te-ei a minha alma.'
Satanás, que antegozava já a perdição do sacerdote, estendeu-lhe um pedaço de
pergaminho garatujado e uma pena molhada em saliva negra, dizendo:
- 'Assina!'.
O padre assinou. O Demónio fez um gesto cabalístico e uma ponte saiu do seio
horrendo das trevas.
O clérigo passa e, enquanto o diabo esfrega um olho, saca da caldeirinha da água
benta, que escondera debaixo da capa de burel, e asparge com ela a infernal alvenaria,
fazendo o sinal da cruz e pronunciando bem vincadas as palavras do exorcismo.
Lúcifer, logrado, deu um berro bestial e desapareceu num boqueirão aberto na
rocha, por onde saíram línguas de fogo, estrondos vulcânicos e fumos pestilenciais.
O vulgo das redondezas, na sua ignorância e ingenuidade, e não sabemos a origem,
aproveita-se da ponte para ali exercer um rito singular.
Quando uma mulher, decorridos que sejam dezoito meses após o seu enlace
matrimonial, não houver concebido, ou, quando pejada, se prevê um parto difícil ou
perigoso, não tem mais que ir à Mizarela, à noite, para obter um feliz sucesso. Ali, com o
marido e outros familiares, espera que passe o primeiro viandante. Este é então convidado

para proceder à cerimónia, a qual consiste no baptismo in ventris do novo ou futuro ser.
Para isso, o caminhante colhe, por meio de uma comprida corda com um vaso adaptado a
uma das extremidades, um pouco de água do rio e com a mão em concha deita-a no ventre
da paciente por um pequeno rasgão aberto no vestuário para este efeito, acompanhando a
oração com a seguinte ladaínha:
Eu te baptizo criatura de Deus,
Pelo poder de Deus,
e da Virgem Maria.
Se for rapaz, será 'Gervás';
se for rapariga, será Senhorinha.
Pelo poder de Deus e da Virgem Maria,
um Padre-Nosso e uma Avé-Maria.
O barulhar iracundo da cachoeira no abismo imprime a estas cenas um cunho de
tétrica magia.
Segue-se depois uma lauta ceia, assistindo, geralmente, o improvisado padrinho. E
o êxito é completo: um neófito virá alegrar a família.
Claro que se na primeira noite não passar o viandante desejado, a viagem à
Mizarela repetir-se-á até o cerimonial se realizar nas condições devidas.”
Excerto do romance histórico O mutilado de Ruivães - Das invasões francesas às lutas
civis, de Mário Moutinho e A. Sousa e Silva, Braga, Livr. Cruz, 1980.

Fonte: http://groups.msn.com/MONTALEGRE/misarela.msnw?action=
get_message&mview=0&ID_Message=150&LastModified=4675566313734617273

Fervidelas
A freguesia de Fervidelas tem 5,77 km² de área e 116 habitantes (2001); dista da
sede de concelho 19 Km. Acastelada entre o Cávado e o Rabagão, está voltada para este
onde domina uma das mais idílicas e paradisíacas paisagens da serra, água e céu.
Uma pequena igreja, de S. Tiago, mostra ter sido por aqui carreira de passagem
para Compostela.

Fiães do Rio
A freguesia de Fiães do Rio tem 6,93 km² de área e 104 habitantes (2001); dista da
sede de concelho 18 Km. No vale do Cávado, tem terrenos agrícolas férteis para servir a
agro-pecuária, e vive uma vida mais alegre no Natal e em Agosto, com a vinda dos
emigrantes.

Vista geral de Fiães do Rio

Gralhas
Gralhas tem 20,82 km² de área e 235 habitantes (2001); dista da sede de concelho 9
Km. Está no planalto, na base Sul do Larouco enorme, frio, nevoso e ventoso. A capa de
burel ainda dura, apesar de hoje se substituir por outra mais mal amanhada e descorada.

Pastora Com Rebanho

Meixedo
A freguesia de Meixedo tem 20,82 km² de área e 235 habitantes (2001); dista da
sede de concelho 5 Km. Meixedo e Codeçoso são duas aldeias concentradas com uma rua
central. A Igreja de S. Nicolau em Codeçoso tem as talhas mais artísticas do concelho. Em
Meixedo, o largo da aldeia é bem centrado, com chafariz, bebedouro, varandas e corte do
boi com sino.

Calvário de Meixedo

Meixide
Meixide tem 12,17 km² de área e 127 habitantes (2001); dista da sede de concelho
23 Km. Encontra-se Meixide no caminho para Chaves. Não tem muito que contar, mas
como dos pequenos também pode rezar a história, em Meixide sobressai, como
protagonista, um tal Diogo Peres, que lutou em Marrocos, no exército de D. Afonso V, e
participou na célebre contenda que ficou conhecida como "Escaramuça dos Nus".

Igreja de Meixide

Montalegre
Montalegre, sede do Concelho, tem 17,58 km² de área e 1 817 habitantes (2001).
No topo de um monte granítico, de onde se descortinam as serras do Gerês (a
Oeste) e do Larouco (a Leste) e o curso do rio Cávado (a Norte), o castelo domina a
povoação, a poucos quilômetros da fronteira com a Galiza. Juntamente com o Castelo da
Piconha, próximo de Tourém, e o Castelo de Portelo, em Sendim (Padornelos),
integrava o conjunto defensivo das Terras de Barroso.

Acredita-se que o povoamento humano de seu sítio remonte a um castro préhistórico, sucessivamente ocupado por Romanos (conforme testemunho de moedas e
lápides recuperadas na área), Visigodos e Muçulmanos, estes últimos brevemente, uma
vez que, à época da Reconquista cristã da Península Ibérica, desde os meados do século
VIII, veio a integrar os domínios do reino das Astúrias.

Morgade
Morgade, na margem esquerda da maior albufeira do país, repovoada com as casas
de granito de Criande, mas despovoada pela Barragem, é uma freguesia de pecuária, batata
e floresta. Tem 20,95 km² de área e 275 habitantes (2001); dista da sede de concelho 12
Km.

Albufeira de Pisões

Mourilhe
A freguesia de Mourilhe tem 22,92 km² de área e 144 habitantes (2001); dista da
sede de concelho 6 Km.
Aldeias de longa existência, pequenas e pouco povoadas, Mourilhe e Sabuzedo não
diferem, nas características essenciais, das muitas que se disseminam pelo concelho.
Mourilhe, terra de granito, exibe como peças relevantes a igreja, um relógio de sol,
um bonito cruzeiro e alguns fontanários. A Casa do Outão, um solar do século XVIII, casa
"assombrada" agora recuperada para Hotel, possui uma primorosa capela particular. Santo
Ápio e Santiago apontam ao peregrino o caminho para Compostela. Ainda em Mourilhe, a
festa em louvor de São Brás fez-se ponto de encontro e confraternização de locais e gentes
vizinhas.
Em Sabuzedo, umas "alminhas" singelas merecem uma mirada de quem passa.

Ponte de Recurso e Moinho

Negrões
A freguesia de Negrões tem 18,98 km² de área e 196 habitantes (2001); dista da
sede de concelho 17 Km.
O forno de Negrões, todo em granito, é um monumento a contrastar com canastros
esguios, onde o milho e o centeio se conservam.
A Igreja Paroquial e o adro valem pela estatuária bem conservada.

Vilarinho de Negrões

Outeiro
A freguesia do Outeiro tem 51,58 km² de área e 203 habitantes (2001); dista da
sede de concelho 20 Km. Goza de um clima ameno, nas margens da albufeira de Paradela
e no sopé do Gerês e Mourela.

Outeiro e Barragem de Paradela

Padornelos
A freguesia de Padornelos tem 15,52 km² de área e 151 habitantes (2001); dista da
sede de concelho 6 Km.
Padornelos é a capital do Larouco. Terra alta de pastores, embrulhados em burel e
escondidos em casas de granito escuro, tem, ao centro, o Forno em Pedra e a Igreja
Paroquial. A corte do boi, com torre sineira, como Meixide e Travassos do Rio, revela um
tempo que vai passando do valor do comunitarismo, que durou até aos nossos dias. O
filme e romance Terra Fria imortalizaram esta freguesia que, com o Castelo do Picoto em
Sendim, serviu de defesa de Portugal e passagem para Compostela.
Santa Senhorinha, padroeira de Sendim, passaria aqui e aqui ficou a sua memória
em tábua pintada, na Capela do mesmo nome.

O Larouco Turístico, que foi Deus destes povos, é um potencial cinegético e
paisagístico a conhecer e valorizar com aproveitamento da caça e da neve, para desporto
de Inverno.

Forno Comunitário de Padornelos

Padroso
A freguesia de Padroso tem 9,03 km² de área e 119 habitantes (2001); dista 5 Km
da sede de concelho.

Balcão Alpendrado

Paradela
Paradela do Rio tem 12,34 km² de área e 221 habitantes (2001); dista 21 Km da
sede de concelho.
Paradela do Rio é uma Freguesia com uma situação geográfica excelente do ponto
de vista da confluência de estradas e goza de vistas deslumbrantes de todos os pontos da
sua área: desde a Ponteira, pequeno povo empoleirado em ciclópicas penedias, ao Castro
onde está a Capela de Fátima até às margens da barragem cujo muro de suporte foi erguido
com pedra solta vinda da Roca da Ponteira. O mel, o fumeiro, o gado, o artesanato ainda
vivo, são suportes para o turista que vem parar a Paradela na ida ou na volta da visita a um
riquíssimo património da humanidade o Gerês.

Paisagem de Paradela

Pitões das Júnias
A freguesia de Pitões das Júnias tem 36,89 km² de área e 201 habitantes (2001);
dista 24 Km da sede de concelho.

Mosteiro Secular de Santa Maria das Júnias

O Mosteiro de Santa Maria das Júnias é um mosteiro localizado nos arredores de
Pitões das Júnias; foi classificado como Monumento Nacional pelo Dec 37728 de 5 de
Janeiro 1950.
Este convento teve origem num antigo eremitério de origem pré-românica que
foi fundado no Século IX e cuja implantação obedeceu a critérios de isolamento, o que
explica o seu grandioso fundo paisagístico. Encontra-se num vale estreito, de difícil acesso
e longe dos caminhos e de lugares habitados.
Em contraste com outros cenóbios do Norte de Portugal, que no geral são
possuidores de produtivos coutos, esta primeira comunidade de monges das Júnias
dependia da pastorícia, facto que acentuou bastante o seu carácter humilde e ascético.
Este mosteiro e o templo anexo foram erguidos numa data tão antiga que antecede a
fundação da nacionalidade portuguesa, durante a primeira metade do século XII.
No princípio foi ocupado por monges beneditinos; em meados do século XIII,
passou a seguir a Regra de Cister, ficando agregado à Abadia de Osseira, na Galiza. No
início do século XIV, foi submetido a obras de manutenção e melhoramento em que se
destaca a construção do claustro e a ampliação da capela-mor.
Ao longo dos séculos, este mosteiro foi enriquecendo com a obtenção de terras na
região do Barroso e na Galiza. No início da Idade Moderna foram realizadas obras de
elevação de algumas dependências do convento e da capela-mor do templo, entretanto
destruídas pelo assoreamento provocado pelo ribeiro que corre junto à cabeceira do
mesmo.

Na primeira metade do século XVIII, a igreja foi restaurada, a nível do
madeiramento e do lajeamento, e redecorada com retábulos em talha dourada. A partir
de meados de setecentos, este convento começou a entrar em decadência e acabou por
perder monges e rendimentos. No ano de 1834, foi, como todos os outros, extinto,
passando o seu último monge a exercer a função de pároco de Pitões. Na segunda metade
do século XIX, um devastador incêndio levou à ruína de muitas das dependências
conventuais.
No ano de 1986 a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais levou
a efeito obras de recuperação e melhoramento. Em 1994 e 1995, o Parque Nacional da
Peneda-Gerês promoveu uma intervenção arqueológica no claustro e na cozinha
conventuais.
Este mosteiro apresenta-se organizado segundo uma planta trapezoidal,
encontrando-se a igreja implantada a norte a as dependências conventuais ao sul. O templo
tem uma nave única e uma capela-mor que é a estrutura mais bem conservada do cenóbio.
Na frontaria, românica rematada por uma empena truncada por um campanário
setecentista de dois olhais, abre-se um belo portal de arco perfeito, com uma primeira
arquivolta lisa e uma segunda, exterior, adornada com lancetas, por sua vez envolvida por
um friso com decoração geométrica.
Os ábacos do arco foram decorados por motivos cordiformes, enquanto o tímpano
apresenta, ao nível inferior, um dintel decorado com flores estilizadas cruciformes e, por
cima deste, uma cruz de Malta vazada, enquadrada por perfurações circulares dispostas em
triângulo.
Nas paredes laterais da nave, rasgam-se dois portais simples, de tímpanos vazados
por Cruzes de Malta, semelhantes entre si, sendo rematadas por friso e cornija moldurada
e percorridos, a meia parede, por um friso adornado com motivos geométricos, sob o qual
se projectam mísuias, também estas enfeitadas por elementos geometrizantes. A janela
axial da ousia mostra a sobreposição do estilo gótico ao românico inicial.
Numa janela lateral da ousia, voltada a norte, uma curiosa estátua jacente de um
monge é interpretada pela população como sendo o marco da cota máxima de transbordos
do rio ao longo dos séculos.
No interior conserva-se um friso ornamentado que percorre a nave à altura das
janelas, O arco triunfal, de duas arquivoltas lisas apoiadas em ábacos boleados, é
enquadrado por dois retábulos de talha. Na capela-mor, dispõe-se um retábulo com uma
elaborada composição em talha. As divisões do convento, em grande parte desmoronadas,
compreendem dois corpos, o primeiro paralelo ao riacho, era o dormitório dos monges. O
segundo corpo, que se encontra perpendicular ao primeiro, era onde se localizava a
cozinha, que ainda mantém a sua chaminé piramidal.
Do claustro românico só se conservam três arcos da galeria encostada à igreja. De
volta perfeita, assentam em capitéis com decoração fitomórfica.
À igreja deste convento acontece uma romaria em 15 de Agosto de cada ano a que
acorre gente de Pitões das Júnias e de povoações vizinhas.

Pondras
A freguesia de Pondras tem 11,12 km² de área e 193 habitantes (2001); dista 29
Km da sede de concelho.
Pondras, como Reigoso, é uma freguesia de transição com o Baixo Barroso.

Capelinha em Pondras

Reigoso
A Freguesia de Reigoso tem 16,95 km² de área e 200 habitantes (2001); dista 32
Km da sede de concelho; faz a transição com o Baixo Barroso. As suas três aldeias ficam
metidas na serra, com o sol a beijá-las ao nascer.

Tríptico de Canastros

Salto
A freguesia do Salto tem 77,89 km² de área e 1 867 habitantes (2001); dista 41 Km
da sede do concelho.
Salto, terra do gado Barrosão mais puro, com muito centeio e milho, guardado em
belos espigueiros, é a freguesia mais povoada do concelho. Nas suas aldeias antigas,
espalhadas por toda a serra e planuras do Baixo Barroso, vive uma gente laboriosa, alegre,
hospitaleira e orgulhosa de ser de Barroso.

Castros, mamoas, sepulturas em granito, uma Igreja Paroquial antiga e outra
moderna, na sede de freguesia, mostram um povo crente ontem e hoje e prendem a
população ao seu Torrão da Veiga.

Igreja Paroquial de Salto

Gentes da Terra

Santo André
A freguesia de Santo André tem 19,82 km² de área e 271 habitantes (2001); dista
14 Km da sede de concelho. Santo André fica a caminho da Gironda. É privilegiada pela
fralda nascente do Larouco com toda a sua fertilidade e com as baixas encostas onde a
vinha já cresce e toda a fruta amadurece. Rebanhos e vezeiras fazem de Santo André terra
de boa carne.

Forno do Povo

São Miguel de Vilar de Perdizes
A freguesia de São Miguel de Vilar de Perdizes tem 25,56 km² de área e 532
habitantes (2001); dista 17 Km da sede do concelho. Com clima ameno, as encostas e
refregas do Larouco, a descer para os Vales do Tâmega, dão fertilidade capaz de produzir
vinho, castanha, fruta e produtos hortícolas variados.

Paço de Vilar de Perdizes

Sarraquinhos
A freguesia de Sarraquinhos tem 32,94 km² de área e 378 habitantes (2001); dista
14 Km da sede do concelho.
Sarraquinhos seria terra de gente serrana. As ligações viárias tardias fizeram
emigrar muita gente.
Pedrário é das aldeias maiores e mais típicas pelo aspecto granítico que predomina
nas suas casas ao longo da rua central.
A Igreja e o Forno são os maiores e mais importantes monumentos da aldeia.

Legado Arqueológico

Sezelhe
A freguesia de Sezelhe tem 12,81 km² de área e 145 habitantes (2001); dista 10 Km
da sede do concelho.
Sezelhe, bem como Travassos, é a freguesia onde a desertificação mais se sentiu,
após a construção da barragem de Sezelhe que tem hoje duas pontes que enfeitam a

policromia da paisagem nas duas margens. A sua riqueza é a agro-pecuária devido à
irrigação dos lameiros.
A barragem, a caça e a pesca e ainda uma nascente sulfurosa ali existente podem
constituir um pólo de desenvolvimento importante para a freguesia. O Altar da Moura da
Serra indica uma tradição de lendas esquecidas.

Torre de Travassos

Solveira
A freguesia de Solveira tem 12,17 km² de área e 214 habitantes (2001); dista 14
Km da sede de concelho.
Esta é uma aldeia da região de Barroso onde abundam os vestígios de remotas
ocupações humanas e onde o sentido comunitário se revela desde logo no Forno do Povo,
obra arquitectónica feita integralmente em pedra, na Torre, nos Moinhos comuns e nas
cortes e lamas pertencentes ao Boi do povo.

Casas Rurais

Tourém
A freguesia de Tourém tem 16,61 km² de área e 185 habitantes (2001); dista da
sede do concelho 30 Km.
A aldeia de Tourém é a única povoação portuguesa situada a norte da serra do
Gerês, na margem esquerda do rio Salas, entre as aldeias galegas de Requiás e Guntumil
(concelho de Muíños) e Randín (concelho de Calvos de Randín). O antigo castelo
português da Piconha e o território do Couto Misto ficam um pouco mais a leste.
Tourém foi em tempos a sala de visitas do concelho. Era e é ainda hoje a terra mais
visitada por Galegos. O Castelo da Piconha, hoje em Espanha, defendeu esta gente que
alargou as nossas fronteiras por Espanha dentro até S. Lourenço.

Tourém e o vale do rio Salas vistos para norte

Igreja Paroquial de Tourém

Venda Nova
A freguesia de Venda Nova tem 7,97 km² de área e 401 habitantes (2001); dista 36
Km da sede do concelho.

Albufeira de Venda Nova

Viade
A freguesia de Viade de Baixo tem 42,00 km² de área e 781 habitantes (2001);
dista da sede de concelho 15 Km.
Viade é das maiores freguesias do concelho e vive da pecuária e da pequena
agricultura. Beneficiou de desenvolvimento acelerado pela barragem de Pisões, de que
hoje só resta a memória e pouco mais.

Igreja e Espigueiro de Viade de Baixo

Vila da Ponte
A freguesia de Vila da Ponte tem 10,73 km² de área e 255 habitantes (2001); dista
22 Km da sede do concelho.
Vila da Ponte é a chamada Princesa do Rabagão. A Ponte que lhe dá o nome é um
monumento ao Rio, com beleza e arte. A Igreja Paroquial, o Museu da Residência
Paroquial, os muitos e grandes Canastros de grandes casas agrícolas com pátios largos
como claustros de conventos que albergam dúzias de vacas, constituem o património da
aldeia.

Moinho de água

Paisagem de Vila da Ponte

Fontes:
Cf. Bibliografia sobre a região barrosã;
www.cm-montalegre.pt;
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montalegre

