12 a 20 de Abril de 2014
Comemoração do Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios
Tema: Lugares de Memória

Programa de atividades das
Portas do Parque Nacional da Peneda-Gerês
O território que integra o Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) é desde há muito um espaço
onde convivem a natureza e o homem. Não faltam sítios e monumentos que testemunham a
presença antiga da civilização, desde os tempos pré-históricos até aos dias mais recentes.
Construções, gravuras, esculturas, artefactos, são muitas das marcas que as sucessivas civilizações
foram deixando e que o homem contemporâneo quer manter, como forma de contar a história e
trazer à memória fatos recontados ou reproduzidos pela ciência.
Ainda mais impressionante é constatar que muitas dessas construções, algumas criadas há centenas
ou milhares de anos, continuam hoje a ser utilizadas com a mesma finalidade ou adaptadas a outras
práticas. Não faltariam exemplos (pontes e vias romanas, as calçadas medievais, e muitos outros).
Este ano queremos lembrar alguns dos monumentos e sítios da região do Parque Nacional da
Peneda-Gerês, revelando as suas memórias e história associadas.
No nosso programa comemorativo iremos destacar os inúmeros currais e brandas de gado, com os
abrigos que lhes são caraterísticos, que se encontram dispersos neste território. Muitas destas
construções mantêm a sua função, sofrendo apenas pequenas intervenções de manutenção,
realizadas de geração em geração.
Os currais de montanha, as brandas de gado e os respetivos abrigos, bem como os trilhos do
pastoreio, são elementos que fazem parte da paisagem das serras integradas no PNPG. Desde a serra
da Peneda, passando pela do Soajo e a Amarela, até à serra do Gerês não faltam exemplos. Muitos
estão organizados entre si, numa lógica de proximidade, de pertença das terras baldias e de
organização comunitária do gado. Estão ligados por trilhos de pastores, formando uma espécie de
rede. São sítios cheios de história e memórias.
O programa que propomos – composto por uma atividade organizada em cada uma das 5 Portas do
PNPG – convida-o a conhecer os currais e/ou brandas de gado e as tradições e memórias que deles
fazem parte. Connosco estarão pessoas que ainda percorrem a serra e usam os currais para
apascentar os animais. Falar-nos-ão um pouco das suas memórias e acontecimentos vividos nestes
currais. Certamente não faltam histórias de lobos, contrabando, amizades, pelejas de partilha de
baldios, entre outras tantas narrativas. Na Porta do Mezio, a atividade vai antes privilegiar a
interpretação histórica do património arqueológico, com visita prevista ao Núcleo Museológico do
Mezio e percurso pedestre ao Núcleo Megalítico.

Programa:

Porta de Montalegre
Atividade: Passeio pedestre ao Curral de Rebolo da Porca/Tulha (zona de Pitões das Júnias)
O caminho leva-nos a conhecer uma das paisagens mais singulares do Parque Nacional. Aqui, a rudeza dos picos
graníticos combinam-se com as corgas e vales verdejantes, com os carvalhais e os prados de montanha, formando uma
paisagem harmoniosa e de beleza excecional.

Extensão do percurso: 10 km
Duração: aprox. 4 horas, com paragem para a merenda
Dificuldade: moderado
Data: 13 de Abril de 2014
Início da atividade: 10 h
Ponto de encontro: Pitões das Júnias, Largo do Salgueiro (junto ao café Preto)
Atividade gratuita, limitada a 15 pessoas.
Enviar inscrição para: geral@adere-pg.pt ou 258 452450
Inscrições até às 16 horas do dia 11 de Abril de 2014

Porta do Campo do Gerês
Atividade: Passeio pedestre à área de pastoreio do Trilho da Calcedónia
“Subida à Calcedónia, uma das coroas de glória cá da serra. A tarde estava como um veludo, e as fragas, amolecidas
pela luz, pareciam broas de pão a arrefecer. Do alto, a paisagem à volta era dum aconchego de berço. Muros sucessivos
de cristas – círculos concêntricos de esterilidade – envolviam e preservavam a solidão.” Gerez, 6 de Agosto de 1952 |
Miguel Torga, Diário VII

Extensão do percurso: 7 km
Duração: aprox. 4 horas, com paragem para a merenda
Dificuldade: moderado a difícil
Data: 17 de Abril de 2014
Início da atividade: 10 h
Ponto de encontro: Porta do Campo do Gerês
Atividade gratuita.
Enviar inscrição para: museudevilarinhodafurna@gmail.com ou 253 351888
Inscrições até às 16 horas do dia 15 de Abril de 2014

Porta do Lindoso
Atividade: Passeio pedestre ao curral de Travanquinha
O curral da Travanquinha localiza-se na serra Amarela e está implantado numa área com vista privilegiada para a
Albufeira do Lindoso. Possui um abrigo ainda bem conservado, de planta circular e teto em falsa cúpula. Apresenta
aparelho de granito, piso em terra batida e uma pequena porta orientada Sul.

Extensão do percurso: 4 km
Duração: aprox. 2 horas, com paragem para a merenda
Dificuldade: fácil
Data: 19 de Abril de 2014
Início da atividade: 10:30 h

Ponto de encontro: Porta do Lindoso
Atividade gratuita, limitada a 15 pessoas.
Enviar inscrição para: portalindoso@cmpb.pt ou 258 578141
Inscrições até às 16 horas do dia 17 de Abril de 2014

Porta do Mezio
Atividade: Visita guiada ao Núcleo Museológico do Mezio e percurso pedestre ao Núcleo
Megalítico
Data: 18, 19 e 20 de Abril de 2014
Horário: Início às 15h00 e fim às 17 h
Ponto de encontro: Porta do Mezio
Custo de participação: 1,00 euro p/pessoa
Nota: para informações sobre o programa, contactar a Porta do Mezio através dos
seguintes contactos 351 258 522 157 ou portadomezio@ardal.pt

Porta de Lamas de Mouro
Atividade: Passeio pedestre à branda da Aveleira
A Branda da Aveleira, encontra se num “plateau” de montanha sobre, o Vale Glaciar, trata-se de uma forma de
ocupação humana das comunidades pastoris deste território. O topónimo "branda" deriva de veranda que significa
passar o Verão, assim os pastores da freguesia da Gave, deslocavam-se anualmente nos princípios da primavera aos
altos desta montanha com a sua fazenda para aproveitar os pastos para os seus gados e a princípios do Outono
regressavam aos locais fixos, onde tinham as suas casas. Aqui durante a sua sazonal permanência, foram construindo
abrigos, denominados por “cardenhas” e trabalhando os seus solos conquistando terra arável à montanha, contribuíram
para a modelação da paisagem.

Extensão do percurso: 7 km
Duração: aprox. 4 horas, com paragem para a merenda
Dificuldade: fácil
Data: 12 de Abril
Início da atividade: 10h
Ponto de encontro: Porta de Lamas de Mouro
Atividade gratuita, limitada a 30 pessoas.
Enviar inscrição para: portadelamas@cm-melgaco.pt ou 251 465010
Inscrições até às 16 horas do dia 11 de Abril de 2014

Recomendações:
Não se esqueça do calçado e vestuário adequados!
Traga também uma merenda leve, pois o sítio convida ao convívio e à merenda.

Para informações gerais sobre o programa contactar a ADERE Peneda-Gerês através dos
seguintes contactos: geral@adere-pg.pt ou 258 452 450.
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FICHA DE INSCRIÇÃO*
*(Enviar ficha de inscrição para os contactos referidos no programa de cada Porta)

Nome completo:
Data de nascimento:
E-mail:

Telm.:

Atividade em que se inscreve (X):
(caso pretenda participar em mais que uma atividade, preencher uma ficha por cada)
Hora de
Data
(X)
início
Porta de Lamas de Mouro 12-04-2014
10 h
Porta do Mezio 18-04-2014
15 h
Porta do Mezio 19-04-2014
15 h
Porta do Mezio 20-04-2014
15 h
Porta do Lindoso
Porta do Campo do Gerês

19-04-2014
17-04-2014

10:30 h
10 h

Porta de Montalegre

13-04-2014

10 h

Para esclarecimentos contactar a ADERE-PG, através do 258452450 ou geral@adere-pg.pt

