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1 - ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E REGIONAL 

1.1 – Localização  

O concelho de Mondim de Basto localiza-se na Região do Norte de Portugal, na NUT1 

III Tâmega. A Noroeste é limitado pelo rio Tâmega, no troço que se desenvolve entre a 

foz do rio Louredo até Paradança; a Norte e Oeste pelos concelhos de Cabeceiras e 

Celorico de Basto, respectivamente; a Sudoeste localiza-se o concelho de Amarante, a 

Sudeste pelo concelho de Vila Real e a Este pelo concelho de Ribeira de Pena. 

Tem como coordenadas geográficas medidas a partir do Observatório de Lisboa: 

Latitude – 41º25´Norte; Longitude – 1º15´Este. 

Figura 1 - Enquadramento regional 

 

Com uma área de 170 Km2, o concelho encontra-se dividido administrativamente em 

oito freguesias: Atei, Bilhó, Campanhó, Mondim de Basto, Ermelo, Vilar de Ferreiros, 

Paradança e Pardelhas. 

                                                
1
 Nomenclatura de Unidade Territorial 
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1.2 - Acessibilidades 

Em  termos regionais, as deslocações para o concelho de Mondim de Basto, 

processam-se principalmente a partir da principal ligação rodoviária da Vila de Mondim 

à ER 304, com ligação  a Noroeste à N 210 (Baúlhe/Celorico de Basto/Amarante) e 

consequentemente ao nó de Amarante do IP 4 e da ER 304 (Mondim de 

Basto/Pousada), e com ligação de Mondim de Basto, a Sudeste ao IP4 no nó da 

Campeã, no concelho de Vila Real. O território municial é ainda servido pela A7, 

efectuando a ligação local na N 210, a Norte do Concelho. 

Figura 2 - PRN 2000 

 
     Fonte: www.iestradas.pt/prn200/interPRN/index.html 

No que se refere a acessibilidades locais, o concelho é servido pela Rede Municipal.  

A abertura da Via do Tâmega, variante à N 210, na ligação entre Amarante e Celorico 

de Basto, constitui uma melhoria relevante nas acessibilidades, estando previsto a 

médio prazo que seja realizada uma ligação desta via à vila de Mondim de Basto, 

como medida compensatória pela construção da Barragem do Fridão. 
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A construção do IC 5/A7 (Póvoa do Varzim/Miranda do Douro) veio ligar a nível 

regional com Guimarães/Fafe/Vila Pouca de Aguiar, permitindo também uma ligação 

privilegiada com Trás-os-Montes, nomeadamente à cidade de Chaves. 

Desta forma, as acessibilidades regionais, seja com a Área Metropolitana do Porto, 

seja com a região do Minho, seja ainda com o Alto Tâmega, serão amplamente 

melhoradas no curto/médio prazo, permitindo distâncias-tempo às principais cidades 

da Região do Norte, nomeadamente Porto e Braga, inferiores a uma hora. 
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2 - SUPORTE FÍSICO E AMBIENTAL 

2.1- Características Físicas 

O concelho de Mondim de Basto apresenta, do ponto de vista fisiográfico, 

características particulares que decorrem dos limites físicos que definem o território. 

Toda a área do concelho faz parte da bacia hidrográfica do rio Tâmega. Os rios Cabril 

e Ôlo, principais afluentes do rio Tâmega dentro dos limites da área do concelho, 

seguem cursos fortemente condicionados por uma rede densa de fracturas NE-SW, de 

forte expressão na região. 

O regime hidrográfico é caracterizado por amplitudes notórias dos caudais fluviais 

especialmente entre os meses de Inverno e a época estival. 

 

2.1.1 - Linhas Fundamentais do relevo 

Considerando a planta hipsométrica - Planta nº 2 -, verifica-se que no concelho de 

Mondim de Basto, as altimetrias mais elevadas se registam nos extremos nordeste, 

nascente e sudeste e que as cotas de menor valor se concentram nos contornos 

opostos. Esta ocorrência deve-se ao facto de o Rio Tâmega ser coincidente com o 

limite oeste do concelho, o que remete para o outro extremo as cotas correspondentes 

à aproximação ao festo principal desta bacia hidrográfica, embora estas linhas de 

cumeada não se registem no interior de Mondim de Basto. 

A morfologia assim definida, resultante também de geologia pouco homogénea e com 

elevada predominância de granitos, incute ao território um relevo acentuado e 

vigoroso, tanto mais que as oscilações altimétricas são significativas.  

 
Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus, Ldª, Mondim de Basto, 2002 
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Os pontos mais elevados do concelho localizam-se em Fraga Gorda (Sul) com 1162 

m, em Águas Férreas (Este) com 1265 e no Planalto do Vaqueiro (Este), com 1311 m. 

Na área mais a Norte do concelho encontra-se o Monte Farinha, vulgarmente 

conhecido como Senhora da Graça, relevo residual com 941 m, elevando-se com as 

suas escarpas abruptas e forma cónica a partir de uma zona plana com uma altitude 

média de 400 m. O Monte Farinha associado a uma linha de festo bem vincada no 

território que apresenta outros pontos altos da mesma ordem de valores, e que se 

estende até ao limite norte na direcção da linha de festo principal do Rio Tâmega.  

 
Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus Ldª, 2002 

Estes pontos altos são os mais notáveis da paisagem no sentido em que possibilitam 

uma maior expansão de vistas sobre a sua envolvente directa e o sobre o concelho 

em geral. 

 
Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus, Ldª, Mondim de Basto, 2002 

As cotas com valores mais baixos, registam-se no vale do Tâmega, associadas ao seu 

leito normal e margens. Aqui o relevo é pontualmente marcado por terraços fluviais de 

carácter aluvial decorrentes da evolução geomorfológica da área concelhia. O carácter 

extremamente recortado e muito encaixado do território é plenamente traduzido na 

Planta de Festos de Talvegues – Planta nº 1 – onde se registam as linhas 

fundamentais do relevo. 
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Os rios Cabril e Ôlo apresentando um desenvolvimento geral no sentido nordeste-

sudoeste, uma vez que são afluentes directos da margem esquerda do Rio Tâmega 

que corre no concelho de Mondim de Basto, em vale profundamente encaixado, de 

origem tectónica, com orientação dominante NE-SW, vindo a sofrer, em certos pontos 

(nas proximidades de Mondim de Basto) algumas inflexões no seu curso dominante, 

seguindo então o rumo NW-SE, direcção esta relacionada com um rede de fracturação 

provavelmente de idade Alpina2. 

À semelhança do que acontece com as linhas de água principais do concelho, também 

a rede de festos se organiza dominantemente de nordeste para sudoeste, partindo 

destes os festos de ordem inferior que condicionam a rendilhada drenagem superficial 

destas bacias hemi-confinantes. 

 
Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus, Ldª, Mondim de Basto, 2002 

A compartimentação hidrográfica estabelece-se fundamentalmente em duas bacias 

vertentes, a do rio Cabril e a do rio Ôlo. São ainda consideradas as áreas (freguesia 

de Atei e freguesia de Paradança) drenadas directamente pelo Tâmega, por uma 

profusão de pequenas linhas de água que configuram no território as características 

de um relevo marcadamente ondulado. 

O sistema do Cabril divide-se em três sub-compartimentos principais a partir da cota 

300, drenados pela ribª Velha, rio Cabrão e rio Cabril. 

O sistema de Ôlo verifica igualmente uma série de sub-compartimentações, 

destacando-se as que se localizam a sul do respectivo talvegue principal, como a ribª 

de Fervença, o rio do Sião, as linhas de água da Volta e a ribª de Beja que constitui 

                                                
2
 PDM, idem, … p. 6. 
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limite administrativo do concelho (com o concelho de Amarante). Este sistema 

caracteriza-se pelas especificidades do seu relevo marcadamente movimentado. 

Refira-se ainda que as cumeeiras da Freguesia de Pardelhas estabelecem a 

compartimentação entre as grandes bacias hidrográficas do rio Tâmega e rio Corgo, 

assim como o limite administrativo com o concelho de Vila Real 3. 

O fenómeno de erosão diferencial, conjugado com intenso falhamento que afecta as 

formações geológicas aflorantes na área em estudo, agraciou-nos com um acidente 

geológico de rara beleza, as Fisgas do Ermelo. O rio Ôlo que nasce a leste, na Serra 

do Alvão (1263), desce nesta zona em sucessivos degraus de quartzito, culminando 

numa queda de água de rara beleza, com cerca de 250 m de desnível4. 

O PDM agora em revisão, tal como o PDM em vigor, aponta a ocorrência de cinco 

principais unidades de paisagem ao nível do concelho. 

Figura 3 - Unidades de Paisagem 

 
Fonte: Plano Director Municipal de Mondim de Basto, Elementos Anexos, 1995, pág. 97 

                                                
3
 PDM, Elementos Anexos – Volume 1, Caracterizações, 1995, p. 8. 

4
 PDM, idem, …. P. 7. 
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“1. Contrafortes do Marão: os contrafortes da serra do Marão constituem a unidade de 

paisagem mais admirável do concelho, quer pela sua grande dimensão, quer pelas 

características de relevo extraordinariamente acidentado. [...] 

2. Parque Natural do Alvão: a área do Parque Natural do Alvão constitui o principal valor 

natural com características patrimoniais do concelho. O Parque foi criado com o objectivo de 

protecção da bacia hidrográfica do Rio Olo a montante das Fisgas do Ermelo, no que respeita 

às questões relacionadas com o ecossistema, incluindo o habitat humano. 

3. Sistema do Rio Cabril: o sistema do Rio Cabril, a montante da foz do Cabrão, é marcado 

por grandes altitudes e uma topografia de planaltos com o aparecimento de formações 

rochosas à superfície, fundamentalmente graníticas. A paisagem é aberta e bastante 

vocacionada para a pastorícia em regime extensivo. 

4. Monte Farinha: o Monte Farinha e os Altos dos Palhaços e dos Palhacinhos são o principal 

elemento topográfico do concelho. A Nossa Senhora da Graça, com a sua forma cónica, 

relaciona-se com quase todo o concelho, sinalizando-o, dado poder ser avistado praticamente 

de toda a região de Basto. 

5. Eixo do Tâmega: o eixo do Tâmega, com características de Minho Tradicional, em que os 

terrenos agrícolas e as estruturas de divisão de propriedade assumem grande importância 

paisagística, é detentor de elevado valor ambiental, nomeadamente através das tomadas de 

vista do Monte Farinha e respectivos contrafortes.”5 

Em termos ecológicos, as características da rede de talvegues e da malha de festos 

determina a ocorrência de diversos ecossistemas que suportam a permanência e 

continuidade dos ciclos naturais, em particular do ciclo da água e ciclos atmosféricos – 

movimentação de ventos, nevoeiros e massas de ar dominantes. 

 
Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus, Ldª, Mondim de Basto,  2002 

                                                
5 Adaptado de PDM de Mondim de Basto, Elementos de Caracterização, 1995. 
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Os diversos ecossistemas identificados, nomeadamente as cabeceiras de linhas de 

água, linhas de água, rios, seus leitos e margens, leitos de cheia, áreas de máxima 

infiltração, áreas com risco de erosão e as escarpas asseguram, pela sua interligação 

e desenvolvimento linear, o espaço e a consistência necessários à preservação dos 

valores naturais, mesmo quando estes se encontram próximos da envolvente urbana. 

 

2.1.2 - Características Geológicas 

O concelho de Mondim de Basto estabelece a transição entre as regiões de Trás-os-

Montes e Minho, e engloba uma grande diversidade de situações geomorfológicas. 

Para além da recolha de elementos que integra o PDM em vigor (1995), para uma 

abordagem mais sistematizada da análise geológica e de morfologia, consultou-se a 

Carta Geológica de Portugal, folha nº 10-A (Celorico de Basto), bem como a sua 

Notícia Explicativa, de onde se retiraram elementos significativos para a 

caracterização. 

Na área do território concelhio afloram rochas ígneas hercínias, constituídas por 

granitos e granidioritos, sendo possível a distinção entre eles com base em evidências 

petrográficas, estruturais e químicas (ver Planta Geológica no Vol.I Caracterização e 

Diagnóstico. Peças Desenhadas e Escritas – Vastus 2004). Destacam-se 

principalmente os batólitos do Maciço compósito de Vila Real (E. Pereira, 1987) cuja 

idade é comprovadamente mais recente do que a corresponde aos granitóides de Sr.ª 

da Graça e de Paradança. 

As rochas metassedimentares seguem um rumo NE-SW e ocupam cerca de metade 

da área em estudo. 

As formações mais antigas estão representadas por rochas de idade Câmbrica 

pertencentes ao “Complexo Xisto-Grauváquico ante-Ordovícico”, com cerca de 560 

milhões de anos (560 MA). Incluem uma sequência do tipo “flysch” constituída 

essencialmente por xistos, grauvaques, alguns quartzitos e níveis de calcossilicatadas. 

O sistema Ordovícico (510 MA), repousando em discordância sobre as formações do 

Câmbrico, é constituído por um aglomerado na base da série, possantes camadas 

quartzíticas e formações mais delgadas com filitos e quartzitos ferríferos. O topo 

compreende xistos filito-grafitosos e xistos ardosíferos. 
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As unidades pertencentes ao Silúrico (430 MA) iniciam-se com filitos e quartzitos; 

segue-se uma unidade com tufos vulcânicos filitos e grés e ainda xistos carbonosos 

com interlecações de liditos, ampelitos e níveis de tufos vulcânicos. Culmina a série 

com quartzitos cinzentos, liditos e calcários cristalinos estes bem representados em 

Campanhó. 

O sistema Devónico (400 MA) está representado por uma alternância de filitos, xistos 

cinzento e metassilitos passando superiormente a metagrés e metagrauvaques. 

Depósitos aluvionares e terraços fluviais completam a série sedimentar, representando 

terrenos Plistocénicos e recentes, sendo sobre estes em que parte das explorações 

agrícolas se localizam 6. 

TERRENOS AUTÓCTONES 

Todas as formações identificadas datam da Era Paleozóica ou Primária, 

independentemente do período a que pertencem (540 M.A. – 245 M.A.). 

Câmbrico Superior 

Formação de Desejosa 

O perfil tipo da presente unidade revela grande continuidade e pequena variação 

lateral de fácies, tornando-se lícito manter a denominação. 

Na região, mostra da base para o topo a seguinte sucessão litológica: espessa 

alternância de filitos cinzento-negros e siltitos claros; cerca de 30 m de metagrés e 

metagrauvaques com intercalações de filitos cinzento-negros; superiormente, estes 

filitos vão-se tornando mais espessos e alternam com níveis de metagrés, quartzitos 

imaturos e níveis calco-silicatados; e, no topo, há regresso às laminações finas de 

filitos cinzento-negros e siltitos claros. 

Os horizontes de maior granularidade, gresosos e grauvacóides, mais resistentes à 

deformação, preservam algumas estruturas primárias tais como figuras de carga, 

granoclassificação e estratificação paralela e cruzada; nos níveis mais finos, siltíticos, 

                                                
6
 PDM, Elementos Anexos. Geologia, in Volume 1 - Caracterizações, 1995, p. 10. 
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apreciam-se laminações paralelas e ocasionais laminações oblíquas. Da análise 

sequencial de fácies, ressalta que o ambiente de deposição mais plausível, para a 

sucessão descrita, teria sido por correntes de turbidez. Não se trata porém de uma 

fácies “flysch”. 

ORDOVÍCICO  

Formação do Quartzito Armoricano - ARENIGIANO-LANVIRNIANO 

A denominação define as litofácies mais características do Ordovícico inferior, 

compostas por metarenitos e xistos, em regra, cinzento-negros. O conglomerado do 

Sião pode constituir um membro da mesma unidade com litologia diferenciada, que 

pode também ocorrer intercalado nos metarenitos. 

O perfil típico foi definido no alto do Sabugueiro, ao longo do flanco normal do sinclinal 

de Pardelhas-Vila Cova. Localmente a discordância angular entre a presente formação 

e C.X.G. é inferida no espaço de 2-3 metros. Sucedem-se, de baixo para cima, 

conglomerados (O1) e quartzitos impuros (40 m); cerca de 60 m de xistos cinzento-

negros com frequentes intercalações de metasiltitos e bancos decimétricos de 

quartzitos; seguem-se bancadas mais ou menos espessas de quartzitos imaturos (70-

80 m) com intercalações finas de xistos negros e um nível ferruginoso, bancadas estas 

encimadas por quartzitos maciços (20-30 m). Alguns metros de xistos negros isolam o 

topo da formação que pode constituir um membro, dada a génese e composição de 

algumas bancadas; o conjunto é formado por alternância de quartzitos, xistos 

cinzentos e níveis de magnetite onde também ocorrem alterações limoníticas, quartzo, 

anfíbolas fibrosas da série cumingtonite-grunerite, clorite-turingite, lepidomelana, 

granada, rútilo, apatite, zircão e esfena. 

No domínio considerado, a Formação do Quartzito Armoricano mostra fácies 

detríticas, de águas pouco profundas, transgressivas sobre as áreas dobradas ou 

levantadas do fosso Centro-Ibérico e sobretudo transgressivas sobre a zona emersa 

referida. Mesmo as jazidas de ferro no topo da formação foram necessariamente 

depositadas em águas pouco profundas e relativamente calmas do bordo continental, 

propícias à génese de suspensões coloidais e precipitação por acções bacterianas. 

Formação de Pardelhas - LANDEILIANO 
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A presente formação tem equivalentes litoestratigráficos a leste e oeste da região em 

estudo. 

Definiu-se o perfil tipo nos pontos em que a estrada da Campeã para Mondim de 

Basto intersecta o flanco normal do sinclinal de Pardelhas-Vila Cova. A sub-unidade 

inferior, com cerca de 40-50 m de espessura, estabelece a transição entre litologias 

opostas, detrítica na formação subjacente e pelágica na presente formação. Trata-se 

de xistos micáceos e filitos com intercalações centimétricas de metassiltitos que vão 

diminuindo de expressão superiormente; sucedem-se cerca de 100 m de filitos e xistos 

cinzento-azulados com laivos milimétricos siliciosos; e no topo da formação, 

desenvolve-se uma sucessão monótona (100 m) de xistos ardosíferos divisíveis em 

placas de fraca qualidade dado o metamorfismo contrariar e obliterar a primitiva 

fissilidade das ardósias. 

Da elevada energia registada na deposição do Quartzito Armoricano passa-se a uma 

energia intermédia na deposição das camadas transicionais para dar lugar, por fim, a 

um ambiente de baixa energia onde se depositam sedimentos argilo-carbonosos de 

tipo pelágico. A fauna suportada é, no entanto, bentónica. 

SILÚRICO  

Formação de Campanhó 

O perfil tipo desta formação foi descrito ao longo da estrada que parte do Alto do Velão 

para Campanhó. Do ponto de vista litoestratigráfico, forma uma sequência de xistos 

negros carbonosos a que se sucedem níveis espessos de liditos, com intercalações de 

ampelitos que se tornam persistentes para o topo da unidade. Com uma espessura, no 

conjunto, da ordem de 50-60 metros pode definir-se, na parte terminal desta unidade 

litoestratigráfica, um membro, com características deposicionais diferentes da parte 

inferior da série, composto, da base para o topo, por: um banco de quartzitos claros, 

ampelitos impregnados de carbonatos, fosfatos, óxidos e sulfuretos de ferro, calcários 

cinzento escuros, lenticulares, com restos de crinóides e, na parte terminal, novamente 

xistos carbonosos e um banco de quartzitos escuros. Os quartzitos terminais ocorrem 

em Regada, a oeste de Campanhó. 

As fácies referidas apontam, pois, dois ambientes. Inicialmente, depositam-se 

sedimentos finos pelágicos, ricos em matéria orgânica, representativos do Silúrico 
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inferior e médio, não só na Península Ibérica, como até na Europa. Correspondem a 

um ambiente pouco oxigenado sem circulação de águas e, consequentemente, fraca 

energia de sedimentação. Os espessos níveis de liditos representam fácies 

televulcânicas, anunciando o intenso vulcanismo distal, que teve lugar neste período. 

Quanto aos quartzitos e calcários, traduzem um ambiente de águas pouco profundas 

talvez de tipo recifal, a que a presumível fauna de crinóides dá certa consistência.  

SILÚRICO SUPERIOR – DEVÓNICO INFERIOR (?) 

Formação de Santos 

A presente formação é truncada superiormente pelo carregamento de Canadelo, base 

dos terrenos parautóctones. Sendo oblíqua às estruturas, esta truncadura pode 

delaminar a Formação de Santos total ou parcialmente. A NE de Campanhó, o 

parautóctone, representado pela unidade de Canadelo, está em contacto directo com 

a Formação de Campanhó. A Formação de Santos ficou preservada entre o 

carregamento base do parautóctone e o maciço granítico de Amarante. 

Sendo embora difícil falar de um perfil litoetratigráfico tipo, pelas razões antes 

aduzidas, a sequência entre a região a norte do V.G. Santos e Sapinha, no contacto 

com o granito portanto, da base para o topo, consta de pelitos bandados cinzento-

negros, com ritmos milimétricos, a que se sucedem laminações paralelase cruzadas 

de pelitos verdes e metassiltitos, passando superiormente a grauvaques com 

estratificação cruzada. Este pacote rico em grauvaques tem espessura da ordem dos 

30 metros. Sobrepõem-se alternâncias de pelitos e psamitos com intercalações 

finamente laminadas de pelitos negros. Na parte superior da sequência ocorrem ritmos 

centimétricos de pelitos e metassiltitos com intercalações decimétricas de 

metagrauvaques e metaquatarzovaques. 

Uma sequência com as características apontadas, em que os sedimentos se tornam 

progressivamente mais grosseiros para o topo e os respectivos níveis acompanham, 

em espessura, a granularidade crescente, é uma sequência negativa, possível em 

turbiditos. A análise sequencial de fácies permitiu reconhecer, de igual modo, os 

critérios discriminantes do processo de sedimentação marinha profunda, originado por 

correntes de turbidez densas. 
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TERRENOS PARAUTÓCTONES 

Unidade de Mouquim – DEVÓNICO INFERIOR? 

Do ponto de vista litoestratigráfico a Unidade de Mouquim é composta por uma sub-

unidade inferior que mostra perfeita correspondência com a Formação de Campanhó e 

uma sub-unidade superior paralelizável, também ela, à Formação de Santos. Salvo 

algumas diferenças puramente circunstanciais, os dois domínios autóctone e 

parautóctone apenas se diferenciam através do estilo estrutural, deformação e 

metamorfismo.  

- Sub-unidade inferior, da base para o topo, comporta xistos negros grafitosos, 

espessos níveis de liditos e xistos negros com intercalações de ampelitos e 

metabasitos, referíveis a diques e soleiras. 

- Sub-unidade superior é composta de uma alternância de filitos ou xistos com 

metassiltitos ou metagrauvaques, à escala centimétrica e decimétrica. A deformação 

é, todavia, mais pronunciada nesta unidade. Com efeito níveis de metagrauvaques e 

metagrés encontram-se de tal modo fragmentados e englobados na matriz filítica e 

xistenta que, às vezes, exibem aspectos de brechas tectónicas. Além disso, 

granulometria e espessura dos estratos são, em geral, mais finas que na Formação de 

Santos.  

Em vários pontos da sub-unidade inferior foram detectados graptólitos, todos eles em 

mau estado de conservação devido à forte deformação dos terrenos. 

  

TERRENOS ALÓCTONES 

Unidade de Vila Nune 

Esta unidade encontra-se separada do parautóctone mediante o carreamento basal de 

Vila Nune. O carreamento é sublinhado por um corredor de deformação muito intensa 

com 6-8 metros de espessura, visualizado no terreno por abandante quartzo de 

exsudação e presença da 2ª fase de deformação, muito penetrativa. A deformação é, 

em toda a unidade, mais pronunciada do que no parautóctone. 
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Conseguiu-se ordenar uma sucessão geral de estratos combinando sequências 

parciais em vários pontos, de que resultou o seguinte ordenamento, da base para o 

topo: 

- Quartzitos imaturos, micáceos e xistentos, com intercalações de quartzitos 

compactos. 

- Vulcanitos intermédios-básicos. 

- Vulcanitos ácidos bandados com termos de transição quartzo-anfibolíticos, felsíticos 

e silico-sulfurosos. Às vezes, ocorrem sob a forma de tufos. Nas proximidades de Vila 

Nune, depararam-se com passagens laterais de tufos ácidos a fácies televulcânicas 

calco-silicatadas com scheelite. 

- Xistos superiores, essencialmente pelíticos ou compostos por alternâncias 

centimétricas de xistos oxidados castanho-avermelhados e metassiltitos ou 

metarenitos. 

 

DEPÓSITOS DE COBERTURA 

Terraços Fluviais Indiferenciados 

Nas margens do Rio Tâmega e, sobretudo, nas margens do Rio Ôlo, encontram-se 

vários terraços fluviais que podem atingir desníveis superiores a 50 m, relativamente 

ao leito actual. Estes rios encaixam-se numa região de relevo vigoroso rejuvenescido 

no Quaternário pelo movimento das falhas N.NE-S.SW, o que implica a modificação 

constante do perfil de equilíbrio e forte actividade remontante dos cursos de água. 

Os terraços contêm calhaus subrolados a rolados, mal seleccionados e mal calibrados 

compostos, essencialmente, por quartzitos, granitos e liditos, suportados por matriz 

argilo-arenosa. 

 

ROCHAS GRANÍTICAS 

Granitos de duas micas  
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Maciços alóctones 

Os granitos do presente grupo formam duas séries distintas: - a primeira consta dos 

maciços alóctones da Sr.ª da Graça e Paradança, em que as relações metamorfismo-

deformação com o encaixante metassedimentar apontam uma idade de instalação 

ligeiramente tardia em relação ao máximo desenvolvimento de F2; a segunda série 

compreende o Maciço Compósito de Vila Real, onde se diferenciam cinco fácies 

principais e todas, em geral, admitem a deformação F3 do encaixante, sendo, 

portanto, sintectónicas em relação a esta fase. Pertencem ao Super-Grupo dos 

Granitos Orogénicos. 

Granito da Senhora da Graça 

 Granito de duas micas, grão médio com esparsos megacristais. Este granito ocupa 

um maciço, circunscrito, cuja intersecção com a actual superfície topográfica tem 

forma elíptica. A dimensão maior é paralela às macroestruturas da 2ª fase de 

formação que ora moldam o maciço, ora são truncadas por ele; as macroestruturas 

referidas confinam-se à área de influência do maciço. O gradiente térmico não sobe 

com a proximidade do granito mas perdura no tempo até à instalação do maciço, 

permitindo, por via indirecta, uma datação aproximada. Em relação espacial com o 

Granito da Senhora da Graça ocorrem aplitos e aplopegmatitos, essencialmente 

albíticos. 

Granito de Paradança 

Granito de duas micas, essencialmente, moscovítico de grão médio a grosseiro. Em 

paralelo com o maciço anterior, o Granito de Paradança forma um maciço alóctone de 

contorno subcircular que intrui a zona central dos mantos de carreamento. A 

importante rede filoniana e abundantes tetos metassedimentares preservados abonam 

o maior enraizamento deste maciço, comparativamente ao maciço da Senhora da 

Graça. A idade de instalação dos dois maciços é próxima pelas mesmas razões, antes 

aduzidas. 

As características petrográficas e mineralógicas mostram maior evolução do maciço 

presente. Com efeito, as plagioclases são mais sódicas, biotire é subordinada e os 

feldspatos potássicos são pertíticos ou exsolvem plagas albíticas. Há numerosos filões 

aplíticos relacionados com este granito. 
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Maciço Compósito de Vila Real 

Granito de duas micas, grão médio a grosseiro, com esparsos megacristais 

(Granito de Vila Real) 

Por ser a fácies mais representativa é considerado o granito regional. Encontra-se 

muito deformado por cisalhamentos dextros, de rumo N 50W, ao longo de um corredor 

com 3-4 km de largura. Afectam o bordo do maciço na região de Asnela e prosseguem 

na direcção de Covelo e V.G. Salgueiral. Esta estrutura fundamental admite várias 

outras paralelas, retomadas nas fases tardias por fracturação frágil. Umas e outras são 

responsáveis pela foliação observada em todo o maciço com aquele rumo 

aproximado. 

Intensa feldspatização potássica afecta a presente fácies. Mas, nesta transformação 

tardia, não são alheias as reacções observadas nas micas, fornecendo o potássio 

necessário para que as plagioclases sódicas cedam lugar a microclina-pertite e 

microclina-sódica, às vezes, em presença de mirmequite. 

Granito de duas micas, grão fino 

Esta fácies ocorre em stocks de pequeno volume que, em regra, assumem a 

orientação geral da estrutura. Intruem o granito anterior e revelam acentuada foliação 

definida pelo alinhamento das micas. Biotite e moscovite ocorrem em percentagens 

equivalentes. 

Neste granito a plagioclase não mostra um leque composicional tão amplo como o 

anterior, situando-se nos domínios da oligoclase; apresenta-se corroída nos bordos e 

as substituições no sentido potássico são escassas. Observa-se sim a transformação 

de moscovite no sentido da microclina. 

Granito da Mina da Cerva, 

Granito de duas micas, grão médio a grosseiro, de tendência porfiróide 

O presente granito é encaixante da mineralização de Adoria. Também aflora a leste de 

Lamas de Olo. Contem restites metassedimentares e não é mais do que uma 

diferenciação do granito de Vila Real. 
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Por se considerar a feldspatização potássica um processo que perdura enquanto têm 

lugar as reacções de desidratação de certos minerais contendo potássio, aceita-se a 

presente fácies, cronologicamente posterior ao granito fino, apesar de as relações 

geométricas apontarem o contrário. Difere do granito de Vila Real na percentagem 

superior de feldspatos potássicos. 

Sendo embora encaixante dos filões de quartzo que albergam a mineralização de 

Adoria, não parece de todo responsável por ela. Com efeito, a mineralização 

estanífera concentra-se numa cúpula de endogranito com stockscheider associado. 

Aplogranito, essencialmente moscovítico 

Diferenciam-se duas manchas, respectivamente, em Alvadia e mina de Adoria; 

discriminou-se entre estas rochas e os diques aplíticos por formarem massas de 

endogranitos, com stockscheider associado, presente em uma delas (mina de Adoria). 

A última é portadora de mineralização em cassiterite na própria massa, como aliás é 

normal. 

Estas rochas exibem orientação dos componentes minerais paralelamente às 

estruturas maiores e têm composição simples; são formadas por quartzo, albite, 

microclina-pertite, ortose e moscovite; como acessório reconhece-se apatite. O 

stockscheider, parte integrante do endogranito, mostra feldspatos potássicos 

decimétricos em forma de pluma. 

Fracturação 

A direcção de fracturação dominante orienta-se segundo NE-SW. Algumas falhas com 

esta orientação são bem nítidas e condicionaram fortemente a hidrografia, fenómeno 

bem evidente na Zona de Mondim de Basto onde o rio Tâmega segue obediente este 

rumo. Esta direcção controla em parte a implantação das mineralizações de estanho e 

volfrâmio, intensamente explorados na Segunda Guerra Mundial, que patenteiam 

maior expressão quando encaixados no batólito de Vila Real. 

A segunda direcção principal de fracturação, de tendência geral NW-SE, condiciona de 

forma clara a implantação de filões de quartzo, por vezes também mineralizados e 

com possanças que chegam a atingir valores consideráveis (dezenas de metros). 
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Actualmente, de acordo com os dados recolhidos no Departamento de Prospecção de 

Minérios Metálicos do INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e 

Inovação, I.P. foram localizadas um conjunto de ocorrências minerais no concelho de 

Mondim de Basto, as quais se enumeram de seguida. 

Tabela 1 - Ocorrências Minerais no concelho de Mondim de Basto 

ID Nome Freguesia Substâncias e/ou Metais Dimensão 
426 Alto da Pesqueira Mondim de Basto Quartzo (SiO2), Feldspato Pequena 
440 Mestras Vilar de Ferreiros Estanho (Sn), Tungsténio (W) Pequena 
441 Vilarinho Vilar de Ferreiros Quartzo (SiO2), Feldspato Pequena 
442 Monte da Costa Bilhó Quartzo (SiO2), Feldspato Pequena 
443 Campo Mineiro do Linhares Ermelo Estanho (Sn), Tungsténio (W) Pequena 
http://e-geo.ineti.pt/bds/ocorrencias/default.aspx 

No que se refere às pedreiras existentes no concelho, o licenciamento das mesmas 

compete ao Ministério da Economia e à Câmara Municipal consoante os casos. Assim,  

das inúmeras pedreiras existentes no concelho, apenas uma se encontra licenciada 

localizando-se na freguesia de Mondim de Basto. 
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Tabela 2- Pedreiras no concelho de Mondim de Basto 

6 LICENCIADAS 

6 

Com licença de exploração provisória  

(pelo prazo de 1 ano a contar da data da sua 
emissão) 

1 
Com relatório realizado e assinado, pelo que 

aguardam a emissão da licença de exploração 
provisória 

2 Com relatório realizado mas não assinado 

2 A explorar junto aos 
depósitos de água  

14 Artigo 
5.º 

5 Sem relatório 

3 A aguardar realização do 
relatório 

1 A realizar o EIA 

1 EIA aprovado e PP em apreciação na DRE 

3 EIA aprovado. Falta pagamento da caução. 

ACTIVAS 26 

1 Com Pedido de Informação Prévia 

1 Com licença de exploração 

1 Falta pagamento da caução 

3 Com EIA e PP 
aprovados 

2 A aguardar transferência de 
titularidade do processo 

2 Com artigo 5.º A aguardar realização do relatório 

PARADAS 7 

1 Com elementos já entregues na CM (Pedido de Informação Prévia 
e/ou Pedido de Reconhecimento de “Interesse Público Municipal) 

TOTAL 33 Fonte: CMMB, 2010 

           

Encontram-se no entanto várias pedreiras dispersas pelo território, em áreas cedidas 

(à exploração) pelas Juntas de Freguesia, sendo elevados os pedidos de 

licenciamento que são solicitados à autarquia, mas só alguns reúnem condições de 

puderem vir a ser licenciadas. 

 
 

2.2 - Recursos e Valores Naturais 

O concelho de Mondim de Basto, dadas as suas características geomorfológicas, de 

ocupação agrícola e florestal, ocorrências naturais de flora e fauna e ainda da rede 

hidrográfica é dotado de valores ecológicos e naturais significativos que se estendem 
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por todo o seu território, desde o eixo do Tâmega - mosaico minhoto -, passando pelas 

zonas florestais que enquadram os vales agrícolas apertados, até às áreas de maior 

altitude, incultas onde se destaca a concentração do povoamento e as bolsas de 

agricultura de montanha. 

Neste sub-capítulo demos maior relevo às áreas com valores naturais presentes na 

área do concelho que conduziram à criação do Parque Natural do Alvão (PNA) e à 

integração da parte sudeste da área concelhia no sítio PTCON0003 – Alvão/Marão, da 

Rede Natura 2000. 

 
Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus, Ldª, Mondim de Basto, 2002 

 

 

2.2.1 - Parque Natural do Alvão 

A informação utilizada para a realização do presente sub-capítulo foi extraída do site 

do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), relativo ao Parque 

Natural do Alvão (PNA) que se encontra disponível em www.icnb.pt. 

 

O Parque Natural do Alvão (PNA) foi classificado pelo Decreto-Lei nº 237/83, de 8 de 

Junho, visando “...fundamentalmente o desenvolvimento integrado e harmonioso com 

base na gestão dos recursos naturais, sociais e culturais, de maneira a conferir às 

populações qualidade de vida sem recorrer à degradação desses mesmos 

recursos,...”.7, tendo sido também aprovado e publicado o seu Plano de Ordenamento 

(RCM nº 62/2008, de 7 de Abril). Dos seus 7202 ha, 2859 ha localizam-se em Mondim 

de Basto. 

                                                
7 Decreto-Lei nº 237/83, de 8 de Junho. 
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Figura 4 - Plano de Ordenamento do PNA8 

 

Os objectivos de classificação definidos têm por principais tarefas a conservação da 

natureza e a salvaguarda do ambiente, a defesa do património e cultural, a renovação 

cultural através da dinamização socio-económica e cultural e do apoio à instalação de 

infra-estruturas e equipamentos e ainda a sensibilização ecológica das populações. 

                                                
8
 Aprovado e publicado, através da RCM nº 62/2008, de 7 de Abril. 
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Figura 5 - Área Protegida e Sítio Rede Natura em Mondim de Basto 

 

Relativamente aos aspectos mais significativos em que se baseou a classificação, 

destaca-se desde logo o sítio conhecido por Fisgas de Ermelo, situado na Serra do 

Alvão, e conhecido na região pelos seus valores naturais únicos ou raros. Trata-se de 

facto de uma região com formações de elevado interesse paisagístico e geológico, 

cujo ponto fulcral é a queda de água do Rio Ôlo, nas Fisgas de Ermelo. Aí, onde 

ocorrem quartzitos do ordovícico inferior - conforme descrito detalhadamente na 

caracterização geomorfológica do concelho -, dispõem-se as bancadas “em anticlinal 

aberto e de eixo inclinado para SW, isto é, para jusante do Rio Olo” (Carlos Teixeira 

sitado no preambulo do Decreto-Lei n.º 237/83 de 8 de Junho). A sua altitude é de 
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cerca de 800 m descendo, em várias cascatas, um desnível de 250 m num percurso 

de 1500 m.9 

        

 
Fonte: www.icnb.pt 

Efectivamente, pelo facto de aqui existirem habitats, flora e fauna classificados como 

prioritários no Alvão-Marão, justificaram a classificação deste Sítio - PTCON0003. 

Alguns têm expressividade nos 63% do concelho de Mondim de Basto classificados: 

Habitats prioritários e/ou relevantes: Charnecas húmidas atlânticas meridionais de 

Erica ciliaris e Erica tetralix (habitat 4020, prioritário), Subestepes de gramíneas e 

anuais da Thero-Brachypodietea (habitat 6220, prioritário), Formações herbáceas 

de Nardus, com riqueza de espécies em substratos siliciosos das zonas 

montanhosas (habitat 6230, prioritário); Florestas aluviais de Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (habitat 91E0, prioritário ).   

Flora prioritária e/ou relevante (com estatuto de conservação): Narcisus asturiensis; 

Festuca summilusitanica, Veronica micrantha; Teucrium salviastrum, Marsilea 

quadrifolia. 

Fauna prioritária e/ou relevante (com estatuto de conservação): Lobo-ibérico (Canis 

lupus signatus) (anexo II da Directiva Habitats), toupeira-de-água (Galemys 

                                                
9 Adaptado do Decreto-Lei nº 237/83, de 8 de Junho. 



 
  Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 

 

Revisão do Plano Director Municipal de Mondim de Basto 

Estudos de Caracterização do Território 

29 

pyrenaicus) (anexo II da Directiva Habitats), lontra (Lutra lutra), (anexo II da Directiva 

Habitats), morcego-rato-pequeno (Myotis blythii) (anexo II da Directiva Habitats), 

morcego-de-ferradura-grande (Miniopterus shreibersii) (anexo II da Directiva 

Habitats), lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) (anexo II da Directiva Habitats). 

Efectivamente, em termos faunísticos, em toda a região se encontra avifauna 

abundante e diversificada. Destacam-se ainda pela sua importância em termos de 

conservação da natureza: o morcego-de-bigodes (Myotis mystacinus), o morcego-

de-franja (Myotis nattereri), morcego-rabudo (Tadarida teniotis), e discoglosso 

(Discoglossus galganoi). 

Entre os mamíferos estão ainda presentes o javali (Sus scrofa), o corço (Capreolus 

capreolus), o texugo (Meles meles), a lebre (Lepus capensis) e o coelho 

(Oryctolagus cuniculus).  

Na flora destacam-se pela sua importância em termos de conservação da natureza: o 

Narcissus asturiensis, a Murbeckiela sousae, o Teucrium salviastrum, a açucena-

brava (Paradisea lusitanica), o cravo-dos-alpes (Arnica montana), a orvalhinha 

(Drosera rotundifolia), e as festucas (Festuca spp.). 

Outros valores objecto de protecção e salvaguarda no âmbito do PNA são os que 

respeitam à arquitectura tradicional de alguns dos seus povoados, de que se 

destacam Ermelo, Barreiro, Assureira e Anta e, onde se pode encontrar uma 

arquitectura serrana própria e aspectos sociológicos, artesanais e paisagísticos de 

grande interesse. É ainda considerada a estrutura agrária de Fervença, por se 

organizar numa sucessão de socalcos que atribuí à paisagem um aspecto 

verdejante10. 

 

                                                
10

 Informação do site www.icnb.pt 
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Lamas de Olo (Vila Real) – Parque Natural do 
Alvão 

 

Barreiro (Mondim de Basto) - Parque Natural do 
Alvão 

 
Fonte: Foto Palmeira, Mondim de Basto Fonte: Foto Palmeira, Mondim de Basto 

 

 
Arnal  (Vila Real) – Parque Natural do Alvão 

Fonte: Foto Palmeira, Mondim de Basto 

No Parque Natural do Alvão, o património construído é indiscutivelmente de elevado 

valor, quer pela riqueza das suas formas, quer pelo seu estado de preservação. Aqui, 

onde a mão do homem moldou a paisagem, todo o tipo de construções estão 

estreitamente ligadas aos materiais da região e às necessidades da vida rural. São 

disso exemplo as habitações, palheiros, espigueiros, capelas, moinhos, azenhas e 

muros. 
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Fonte: www.icnb.pt 

Nas zonas altimontanhas o granito associado ao colmo espelha austeridade e 

contenção enquanto nos vales, o xisto e a ardósia são os materiais de eleição. 

  

 
Fonte: www.icnb.pt 

Nestas serranias o homem criou uma simbiose perfeita entre a paisagem e a 

arquitectura que merecem uma visita.  

Os aglomerados populacionais desta Área Protegida não fogem à regra do tipo de 

povoamento da Região Transmontana e assim as aldeias e os pequemos lugares 

formam no seu conjunto um povoamento de tipo concentrado. Este é mais evidente 

nos povoados do planalto do que nos povoados de Ermelo e de Fervença que se 

localizam a meia encosta dos vales bastante fechados dos contrafortes da serra. « As 

vertentes acidentadas desdobram-se em inúmeros patamares e as construções 
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ladeiam-nos, fazendo corresponder cada rua e grupo de casas a seu terraço. Sob o 

ponto de vista organizativo não encontramos os aglomerados concentrados em torno 

de um núcleo mas sim algo dispersos, uma vez que o acidentado conduz a ocupações 

lineares.» 

As aldeias do planalto «...ocupam um reduzido espaço, criando um aglomerado 

compacto. Libertam, assim deste modo, o máximo dos terrenos para a produção 

agrícola e defendem-se dos ventos agrestes. Por outro lado conseguem, devido ao 

seu posicionamento, uma grande insolação.» 

Dentro dos limites da serra do Alvão podem ser encontrados numerosos vestígios 

arqueológicos que remontam a ocupações megalíticas (4500 a.C. - 2500 a.C.). Os 

primeiros indícios apontam para um espaço que se manteria habitado ao longo dos 

séculos. A toponímia local aponta no sentido da identificação dos povos que nesta 

região se instalaram. Podemos referir os topónimos Anta (referindo-se a vestígios 

megalíticos), Bilhó (de origem latina) ou Viariz (de origem germânica) para 

compreender que vários povos, ao longo dos séculos, deixaram as suas marcas 

profundamente enraizadas no território. Estes factos não deixam dúvidas quanto à 

ocupação constante destas serras. 

Visando a sistematização a diversa informação existente sobre os valores 

paisagísticos e arquitectónicos do Parque, sobretudo para dar uma leitura geral das 

principais características de todo o território, recorremos também ao site www.icnb.pt. 

Aspectos Notáveis do Parque:  

- As quedas de água das Fisgas de Ermelo;  

- A povoação de Ermelo e área envolvente, de grande riqueza em arquitectura, vários 

conjuntos de casas de xisto, o pelourinho, a Igreja, etc.;  

- O acesso à aldeia do Barreiro, de onde se vislumbra vasta panorâmica para Oeste, 

sobre a Sr.ª da Graça, Palhaços - Palhacinhos;  

- A aldeia do Barreiro, à entrada, uma mesa de orientação permite identificar alguns 

pontos na paisagem. 

- O rio Ôlo, de águas límpidas, adequadas à truta e, em certos trechos, com farta 

vegetação ribeirinha;  

- Captura do rio Ôlo pelo seu afluente - a ribeira de Fervença - situada a cota mais 

baixa, por erosão remontante. 

- Zona de Lamas de Ôlo e Arnal, do concelho de Vila Real:  
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- A povoação de Lamas de Ôlo com algumas casas vetustas, cobertas de colmo, e 

com o seu moinho e tosco aqueduto, situados sobranceiros à aldeia;  

- A área das barragens do Alvão, onde o homem construiu duas albufeiras na zona de 

festo da serra, vislumbrando-se os altos cumes do Alvão e do Marão;  

- O caos granítico das Muas/Arnal, zona de beleza áspera e serrana;  

- Estrada Agarez/Arnal, com largas vistas sobre a cidade de Vila Real, a serra do 

Marão e o planalto transmontano, que se desenvolve para Este;  

- Moinho, com queda de água, de Galegos da Serra: formoso moinho, na ribeira de 

Arnal e na estrada Agarez/Galegos da Serra. 

 

O PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DO ALVÃO 

O Plano de Ordenamento, em vigor, é um instrumento de gestão territorial da maior 

importância para todos quantos nele trabalham, vivem ou visitam, tornando mais 

coerentes e objectivas as regras de uso e ocupação do solo, dos actos ou actividades 

que neste território decorrem ou poderão vir a decorrer. 

Usos e condicionantes da área protegida  

A aplicação dos objectivos de protecção do Parque Natural do Alvão, reflecte-se no 

território, fundamentalmente, na delimitação (ver figura 4) e regulamentação de 

classes de espaços abrangidos por diferentes níveis de protecção. 

Protecção Total 

Características 

Aplica-se em áreas que contêm valores naturais cujo significado e importância, do 

ponto de vista da conservação da natureza, assumem no seu conjunto um carácter de 

excepcionalidade ou que apresentem sensibilidade elevada, procurando garantir a 

manutenção dos processos naturais em estado de perturbação mínima, condicionando 

a acessibilidade ao público. 

A intervenção humana é fortemente condicionada, subordinada aos valores em 

presença, sendo apenas admitida quando vise a sua salvaguarda, estritamente 
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limitada a acções de investigação científica, monitorização, educação ambiental e 

ainda em situações de risco ou calamidade. 

Esta área localiza-se na zona mais elevada dos Cabeços Graníticos de Arnal onde, 

devido às específicas características morfológicas do local, ocorre a nidificação da 

gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax), uma das espécies mais 

importantes e definida como de conservação prioritária. 

 

Protecção Parcial 

Características 

Aplica-se em áreas que contêm valores naturais e paisagísticos cujo significado e 

importância, do ponto de vista da conservação da natureza, se assumem no seu 

conjunto como relevantes, ou, tratando-se de valores excepcionais, apresentam uma 

sensibilidade moderada. Tem como objectivos a contribuição para a manutenção e 

valorização dos valores naturais e paisagísticos, beneficiando de uma manutenção 

dos usos do solo actuais, podendo pontualmente ser adaptadas medidas de 

condicionamento ao acesso. Corresponde à maior parte da área do Parque. 

 

Protecção Complementar 

Características 

Corresponde às áreas de enquadramento, transição ou amortecimento de impactes, 

necessárias à protecção das áreas em que foram aplicados os níveis anteriores, mas 

também às áreas rurais, com espaços semi-naturais de valor mediano para a 

conservação da natureza, adoptando como objectivos de protecção uma 

compatibilização dos valores naturais e paisagísticos com a intervenção humana, de 

forma a permitir também o desenvolvimento sócio-económico local e melhoria do nível 

de qualidade de vida das populações, assentes no uso sustentado dos recursos, 

fixando as populações nas aldeias integradas no Parque. 
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Intervenção Específica 

Características  

Estas áreas correspondem àquelas que necessitam de uma intervenção específica  

que pelas suas particularidades não são asseguradas pelas níveis de protecção 

anteriores, aplicando-se a: 

• Áreas com elevado interesse, real ou potencial, para a conservação da Natureza e 

do património, que devido a fortes acções antrópicas a que foram e/ou estão sujeitas, 

necessitam de medidas específicas de protecção, recuperação ou reconversão; 

• Áreas com elevado potencial para a observação, contemplação da paisagem, recreio 

e lazer, definidas como locais de estada que necessitam de intervenção específica de 

requalificação, reconversão e recuperação e/ou instalação de equipamentos de apoio 

à visitação e comunicação; 

• Edificações da arquitectura tradicional vernacular, pertença do PNAL, onde se 

desenvolverão acções de apoio ao desenvolvimento local e de educação ambiental. 

As Áreas de Intervenção Específica estão identificadas no PNAL e que se encontram 

nos limites do concelho de Mondim de Basto são: 

AIE 1 - Área envolvente às Fisgas do Rio Olo; 

AIE 4 - Área envolvente à Ribeira de Fervença; 

AIE 10 - Área a montante das Fisgas do Rio Olo; 

AIE 11 - Área de lazer de Infesta; 

AIE 12 - Área do Vale de Fervença; 

AIE 14 - Núcleo de Técnicas Tradicionais de Ermelo. 
 

Áreas Excluídas dos Níveis de Protecção:  

As áreas não abrangidas por qualquer tipo de protecção correspondem àquelas que 

nos PDM em vigor se constituem como perímetros urbanos. 
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2.2.2 - Rede Natura 2000 

A Rede Natura 2000 constitui, por definição, uma rede ecológica europeia coerente de 

protecção de habitats, e espécies de fauna e flora consideradas prioritárias para cada 

uma das regiões biogeográficas identificadas na Europa Comunitária. Tendo sido 

inicialmente transposta para o quadro jurídico interno em Agosto de 1997, actualmente 

é regulada pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril. Contudo, o sítio mencionado foi 

classificado como tal em 28 de Agosto de 1997, através da Resolução de Conselho de 

Ministros nº 142/97, fazendo parte da 1ª Lista de Sítios da Rede Natura 2000 a ser 

aprovada em Portugal Continental. 

A Câmara Municipal procedeu à verificação de campo e consequente espacialização 

dos habitas classificados, assim como verificou a existência de manchas Quercus 

suber , tendo para o efeito sido espacializadas na Planta nº 5 – Planta de Áreas de 

Protecção, Interesse Cinegético e Recreio, os habitats devidamente corrigidos e 

introduzido os novos. 

A informação constante deste sub-capítulo foi sistematiza a partir da consulta 

efectuada ao site do ICNB, www.icnb.pt, onde constam informações sobre a Rede 

Natura 2000. 

O Sítio de Importância Comunitária da Rede Natura 2000 - SIC "Alvão-Marão” 

PTCON0003, criado 1997 engloba uma grande diversidade de situações 

geomorfológicas, das quais o concelho de Mondim de Basto é bem representativo o 

que, em termos de habitats naturais, se revela como uma das áreas mais ricas do 

país. São de destacar neste domínio as formações herbáceas secas semi-naturais e 

fácies arbustivas em calcários que aqui ocorrem em condições geológicas e climáticas 

únicas.11 

                                                
11 Adaptado de ICN, Formulário de caracterização do sítio PTCON0003 da Rede Natura 2000, Lisboa, 1997. 
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Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus, Ldª, Mondim de Basto, 2002 

Esta região montanhosa é de grande importância para diversas espécies de 

mamíferos dos quais se destacam o lobo (Canis lupus) com uma grande densidade de 

ocorrências, a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), a lontra (Lutra lutra) e a 

panjorca (Rutilus arcassii), e várias espécies de morcegos ameaçadas, sendo 

algumas, como o morcego-negro (Barbastella barbastellus) muito raras. 

  

 
Fonte: www.icnb.pt 

Em relação à herpetofauna salienta-se a presença, com algum significado, da 

Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica). Para além das espécies mencionadas 

regista-se ainda a presença de espécies importantes de aves, peixes e invertebrados, 

bem como de espécies botânicas, ganhando relevo nesta ultima a ocorrência do muito 

ameaçado trevo-de-quatro-folhas e da precária Veronica micrantha. 
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Fonte: www.icnb.pt 

Dos habitats naturais considerados na Rede Natura 2000 encontram-se inventariados 

18, onde predominam os carvalhais de carvalho-roble e carvalho negral, os matos de 

ericáceas, para além das turfeiras, entre outros, sendo que 4 destes habitats são 

prioritários, com destaque para os urzais-tojais húmicos de Erica ciliaris e Erica tetralix 

e/ou Ulex minor. 

Localizam-se, nesta área, os valores naturais conhecidos como Contrafortes da Serra 

do Marão, gerando paisagens, que pela sua dimensão e pelo seu relevo acidentado, 

reproduzem um ecossistema de grande valor ecológico, o rio Cabril, e a Gruta de 

Campanhó. 

As áreas classificadas na Rede Natura 2000, deram origem ao Plano Sectorial da 

Rede Natura 2000, PSRN2000, que integra os instrumento de gestão territorial 

definido na Lei de Bases de Ordenamento do Território e Urbanismo, e visa a 

salvaguarda e valorização dos Sítios e das ZPE do território continental, bem como a 

manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas 

áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão da biodiversidade. 

O PSRN2000, foi sido aprovado em 2008, através da publicação da  RCM nº 115-

A/2008, de 21 de Julho. Trata-se de um plano desenvolvido a uma macro-escala 

(1:100.000) para o território continental, que caracteriza os habitats naturais e semi-

naturais e as espécies da flora e da fauna presentes nos Sítios e ZPE, e define as 

orientações estratégicas para a gestão do território abrangido por aquelas áreas, 

considerando os valores naturais que nelas ocorrem. 
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O PSRN2000 vincula as entidades públicas, dele se extraindo orientações estratégicas 

e normas programáticas para a actuação da administração central e local. 

O PSRN2000 é um instrumento dinâmico, susceptível de ser actualizado 

periodicamente, quando as alterações na informação de base o justifiquem12. 

 

2.2.3 - Área envolvente do Monte Farinha 

Outra área importante do ponto de vista paisagístico é a área envolvente do Monte 

Farinha. Consciente do seu valor paisagístico, ambiental e consequentemente de 

grande valor turístico, a Câmara Municipal de Mondim elaborou um Plano de 

Valorização e Ocupação da Área envolvente do Monte Farinha13, tendo em vista a 

concretização da estratégia de desenvolvimento do “Parque Lúdico e Ambiental do 

Monte Farinha”. 

O Monte Farinha e os Alto dos Palhaços e dos Palhacinhos são os principais 

elementos topológico do concelho, sendo a Nª Sr.ª da Graça, com a sua forma cónica, 

avistada de toda a região de Basto14. 

As suas aptidões naturais e paisagísticas, encontram-se actualmente 

insuficientemente aproveitadas, pelo que a criação de um Parque Lúdico e Ambiental, 

visa definir um modelo de utilização e gestão que permita a sua valorização como um 

todo. 

Destacam-se, pelo seu valor paisagístico, as seguintes áreas: 

- Envolvente do Caminho florestal entre Carvalhais e Travassos, com cenários 

paisagísticos de relativa exuberância, e variáveis ao longo do ano; 

                                                
12 Fonte: http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/ 
13 Vastus, Lda., Plano de valorização e Ocupação da Área envolvente do Monte Farinha, 3 Volumes, 2000. 
14 Rosário dos Santos, Caracterização do Concelho de Mondim de Basto, 2000, ADESCO. 
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Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus, Ldª, 2002 

- o povoamento de vidoeiros no Alto das Lombas; 

 
Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus, Ldª, 2002 

- os vales da Ribeira Velha e do troço Rio Cabril entre Covelo e Travassos, ocupados 

por campos agrícolas bordejados por diversas espécies arbóreas, grande parte 

autóctones, e que reproduzem paisagens rurais relativamente bem preservadas. 

 
Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus, Ldª, 2002 
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2.2.4 - Reserva Ecológica Nacional 

Em relação à Reserva Ecológica Nacional (REN) propriamente dita, foi publicada 

através da Resolução de Conselho de Ministros nº 145/96, de 11 de Setembro. Os 

ecossistemas dominantes, de acordo com a cartografia elaborada no âmbito do PDM 

agora em revisão, são as “áreas com riscos de erosão” e “escarpas”, facto que de 

imediato se associa às características hipsométricas e de declives acentuados do 

concelho. Estas manchas aproximam-se inclusivamente dos cursos de água, o que 

atesta o encaixe da rede hidrográfica identificada na carta das linhas fundamentais do 

relevo. 

 
Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus, Ldª, 2002 

Os outros ecossistemas delimitados são “cabeceiras de linhas de água”, “protecção 

aos cursos de água”, “áreas ameaçadas pelas cheias” e “áreas de máxima infiltração”, 

embora a sua representatividade seja muito reduzida face aos ecossistemas de 

montanha. 

 

2.2.5 - Reserva Agrícola Nacional 

No que concerne à Reserva Agrícola Nacional (RAN), aprovada pela Portaria nº 

104/92, de 6 de Novembro, a sua expressão concelhia é quase residual, havendo 

apenas registo de manchas com alguma dimensão na extremidade norte de Mondim 

de Basto e algumas manchas mais reduzidas junto à sede do concelho e do Rio 

Tâmega, em Paradança, Pardelhas, Campanhó, a poente de Ermelo, e na envolvente 

de Bilhó e Vilar de Ferreiros. 
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Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus, Ldª, 2002 

A complexidade e diversidade deste território resulta assim numa paisagem variada, 

dominada por contrastes entre as zonas mais aplanadas e férteis (como se verifica 

pela concentração de áreas afectas à RAN), onde se concentraram ancestralmente os 

aglomerados populacionais e as zonas mais serranas, ocupadas por florestação e 

onde ainda se registam manchas residuais de floresta autóctone, ou simplesmente 

revestidas por matos rasteiros de grande pontuação cromática nas épocas primaveril e 

estival. 

 

2.3 – Recursos Florestais 

O ordenamento dos espaços florestais no âmbito da revisão do PDM de Mondim de 

Basto, deverá considerar os objectivos gerais de desenvolvimento sustentável do 

concelho, nas suas mais variadas vertentes, mas não esquecendo que no caso da 

floresta, desenvolvimento é sinónimo de "protecção". 

Ao proteger a floresta e os meios naturais protege-se simultaneamente o meio de 

suporte do turismo e de outras actividades produtivas. 

 

2.3.1 - Uso do solo agrícola e sua importância no concelho 

Apesar do concelho de Mondim de Basto se revelar como um concelho 

essencialmente rural, com forte dependência do sector primário, apresenta 

características marcadamente montanhosas (com altitudes que variam entre os 100 e 

os 1250 m), de relevo bastante acentuado, com fortes pendentes em grande parte do 
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território. A fraca qualidade do solo em algumas zonas e a abundância de 

afloramentos rochosos, fazem com que a floresta e a pastorícia assumam um papel de 

destaque, ocupando a maior parte do solo existente. 

A floresta, através da venda do material lenhoso e da resina, bem como ao nível das 

actividades complementares que suporta, como a apicultura e a caça, representa a 

principal fonte de rendimento de algumas freguesias, para além de proporcionar o 

emprego das populações em determinadas épocas de maior actividade. Outros 

sistemas de exploração que assumem ainda alguma importância económica na região 

são produção de vinho, a criação de bovinos autóctones e os sistemas de pequenos 

ruminantes. 

 
Figura 6 - Sistemas de agricultura no concelho de Mondim de Basto 
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Além da importância económica e social da floresta, são de referir ainda as suas 

funções ecológicas e paisagísticas, que merecem especial atenção nesta região, em 

que ocorrem valores naturais e patrimoniais de valor acentuado como o comprova a 

existência do Parque Natural do Alvão, em cujo território ainda se encontram 

bosquetes de espécies autóctones tais como carvalhos (Quercus pyrenaica e Quercus 

robur), vidoeiros (Betula celtiberica), azevinhos (Ilex spp.) e de outras espécies 

introduzidas tais como o pinheiro bravo (Pinus pinaster), pinheiro silvestre (Pinus 

sylvestris), pinheiro negro (Pinus nigra), pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii), entre 

outras. 

De referir ainda os Biótopos identificados no concelho de Mondim de Basto, pelo 

Programa Corine Biótopos, sendo eles o biótopo Parque Natural do Alvão – 

C11700005 e o biótopo Marão (C11700127), este último mais importante sob o ponto 

de vista do património natural e que pelo seu especial interesse para a conservação 

da natureza consiste em motivos de vária ordem (SNPRCN,1992) foram integrados no 

Sítio da Rede Natura 2000: 

- botânicos (existem na região diversas espécies de plantas a preservar); 

- zoológicos (é notável a importância da região para as aves de rapina); 

- presença de espécies raras ameaçadas, em extinção e endémicas; 

- importância paisagística e geomorfológica. 

A floresta assume ainda uma importância fundamental na regulação dos sistemas 

hidrológicos, em que a vegetação ribeirinha, normalmente composta por salgueiros, 

amieiros, choupos e freixos, além de elevado valor paisagístico desempenha funções 

importantes na protecção, qualidade e produtividade dos cursos de água e das suas 

margens. 

 

2.3.2 - Regime de propriedade 

A maior parte da área do concelho de Mondim de Basto é constituída por propriedade 

comunitária ou “baldios”. Estas áreas foram devolvidas às comunidades através do 

Decreto-lei n.º 39/76, de 19 de Janeiro. Actualmente o regime dos baldios é 

regulamentado através da Lei n.º 68/93, de 4 de Setembro, alterada pela Lei nº 89/97, 
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de 30 de Julho que institui o novo regime dos baldios, revogando, assim, os Dec-Leis 

n.os 39 e 40/76 de 19 de Janeiro. 

Actualmente existem 10.719 ha de terrenos baldios submetidos ao regime florestal 

desde 1933, ou seja, cerca de 62% da área do concelho. 

Estes baldios são administrados (1) em regime de associação entre os compartes e o 

Estado, regime previsto na alínea b) do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 39/76, de 19 de 

Janeiro, e assim continuarão a ser administrados de acordo com esse regime até que 

ocorra um dos seguintes factos (Artigo 37.º da Lei n.º 68/93, de 4 de Setembro): 

a) O termo do prazo convencionado para a sua duração; 

b) A comunicação pela assembleia de compartes ao Estado, na pessoa ou entidade 

que para o efeito o represente, de que deve considerar findo aquele regime a partir de 

prazo não inferior ao máximo, sem renovações, previsto no n.º 4 do artigo 10. °, 

contado da notificação. 

2 - Findo o regime de associação a que se refere o número anterior, poderá o mesmo 

ser substituído por delegação de poderes nos termos dos artigos 22. ° e 23. ° 

3 - Quando o regime de associação referido no n ° 1  nem chegar ao termo dos prazos 

ali previstos, as partes regularão por acordo, ou, na falta dele, por recurso a juízo, as 

compensações que no caso couberem. 

O estado faz-se representar na administração dos baldios, em regime de associação, 

pela Direcção Geral dos Recursos Florestais – Autoridade Florestal Nacional. 

As áreas de baldio estão ocupadas por floresta ou matos (incultos), em geral 

destinados à pastorícia. 

Fora dos perímetros florestais existem propriedades particulares (com floresta, matos, 

pastagem ou agricultura), e algumas áreas de propriedade da Câmara Municipal de 

Mondim de Basto ou das Juntas de Freguesia. 
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2.3.3 - Inventário Florestal    

Para a caracterização do espaço florestal do concelho de Mondim de Basto, 

recorremos ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) – 

versão 2007. 

O concelho de Mondim de Basto possui uma área florestal que ocupa cerca de 33,3%  

(57,4 km2) do seu território localizado sobretudo na metade centro e oeste do 

concelho, ocupando a área de incultos 51,4% (88,4 km2) do total do concelho, 

sobretudo na parte este do concelho. 

Muitas das áreas de incultos e áreas ardidas têm aptidão elevada para a floresta e, 

como tal deveriam ser (re)arborizadas, aumentando assim, e muito significativamente, 

o património florestal do concelho de Mondim de Basto. 

A espécie florestal dominante nos povoamentos de RESINOSAS é o pinheiro bravo 

(Pinus pinaster), mas também existem povoamentos de menor dimensão de pinheiro 

silvestre (Pinus sylvestris), pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii) e de Cedro de 

Lawson (Chamaecyparis). As manchas mais significativas de resinosas ocorrem no 

centro e sudoeste do concelho. 

Nos povoamentos ou manchas MISTOS surge novamente o pinheiro bravo, os 

carvalhos (Quercus robur e Quercus pyrenaica), o castanheiro (Castanea sativa), o 

freixo (Fraxinus excelsior) e o eucalipto (Eucalytus globulus). 

Tabela 3 - Área florestal e área de matos e incultos no concelho de Mondim de Basto 

ÁREA FLORESTAL 
ÁREA DE 
MATOS E 
INCULTOS 

RESINOSAS MISTO FOLHOSAS EUCALIPTO 

3933,8 (ha) 614,0 (ha) 1455,7 (ha) 168,1 (ha) 
8482 (ha) 

                           Fonte: Elaboração própria a partir de Usos do Solo 2006, elaborado pela CMMB 

Nos povoamentos de FOLHOSAS dominam os carvalhos (Quercus robur e Quercus 

pyrenaica), o castanheiro (Castanea sativa), e o freixo (Fraxinus excelsior), e ainda 

aparecem espécies menos frequentes do sub-bosque como o azevinho (Ilex 

aquifolium) e nas zonas de maior altitude o vidoeiro (Betula celtiberica). Junto aos 

cursos de água as espécies que dominam são o freixo, o amieiro (Alnus glutinosa), o 
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choupo (Populus spp.) e o salgueiro (Salix spp.) As folhosas têem maior presença na 

metade este do concelho. 

Todas as manchas florestais, principalmente as de folhosas, que aparecem de uma 

forma dispersa no concelho salpicando as zonas agrícolas e no Parque Natural do 

Alvão, são de elevado valor botânico e ecológico, pois constituem reservas genéticas, 

permitem a manutenção da diversidade dos habitats e são refúgio para a maioria das 

aves e animais selvagens.  

A forte implementação do pinheiro bravo deve-se à grande aptidão desta espécie 

como pioneira, conseguindo, dada a sua elevada rusticidade, vegetar numa ampla 

gama de condições edafo-climáticas, muitas vezes insuficientes para a subsistência de 

outras espécies. Detém ainda um papel importante a nível económico, mas também 

como habitat de espécies faunísticas como o lobo. 

A área de matos/incultos apesar de ser elevada, poderia ainda ser maior não fosse a 

extraordinária capacidade de regeneração natural do pinheiro bravo que em muitas 

áreas ardidas já cobriu novamente o solo com um número suficiente de indivíduos que 

garantirão (caso não voltem a arder) a continuidade da floresta nessas áreas. 

Na figura seguinte é possível visualizar a distribuição dos povoamentos florestais no 

concelho de Mondim de Basto, com base nos trabalhos de campo do ano de 2006 e 

dos quais resultou a Planta nº 4 - Planta de Povoamentos Florestais que integra a 

presente caracterização. 
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Figura 7 – Povoamentos florestais em Mondim de Basto 

 
Fonte: PMDFCI, Dezembro 2007 

 

2.3.4 - Programas de Apoio e Fomento à Floresta e à Indústria Florestal 

A situação actual da floresta, é resultado, em grande parte, dos programas e 

incentivos financeiros de apoio e fomento, que ao longo dos anos têm sido adoptados. 

Até ao início da década de 80 o fomento florestal em Portugal fez-se essencialmente 

no quadro de dois programas: 

- o Plano de Povoamento Florestal (PPF) que decorreu entre1939 e 1972; 

- as acções de arborização e beneficiação levadas a cabo pelo Fundo de Fomento 

Florestal a partir de 1966. 

Nas ultimas duas décadas foram postos em prática vários sistemas de fomento 

florestal, destacando-se o Programa de Apoio á Modernização Agrícola e Florestal 

(PAMAF), que decorreu entre 1995 e 2000. 

Este programa visou fundamentalmente, o reforço da capacidade competitiva do 

sector agrícola, a viabilização económica das explorações agrícolas e a preservação 

dos recursos naturais e do ambiente, envolvendo um numeroso e heterogéneo 
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conjunto de medidas. No sector florestal a medida na qual se registou maior adesão, 

ou seja, mais candidaturas foi a Medida 3, que tinha como objectivos alargar e 

melhorar a área de floresta, através da florestação de novas áreas de aptidão silvícola, 

da melhoria dos povoamentos florestais existentes e da recuperação de áreas ardidas. 

Visava ainda a melhoria do sistema de recolha de dados da fileira florestal. 

Na região Entre Douro e Minho foram aprovados, de 1995 a 2000, 722 projectos, 

correspondendo-lhes um investimento de 3.566,8 milhares de contos e 3.282,7 

milhares de contos de subsídio. 

No concelho de Mondim de Basto (de 1995 a 2000) foram aprovados 9 projectos, 

sobretudo em projectos de (re)arborização de áreas ardidas e não ardidas, 

beneficiação de povoamentos e construção e beneficiação da rede viária e divisional. 

Segundo a Tabela que se segue as freguesias que mais beneficiaram destes apoios 

comunitários foram as de Mondim de Basto e de Ermelo (ver Tabela 4). 

Tabela 4 - Intervenção no âmbito do Reg. (CEE) 2080/92 e do Programa de 

Desenvolvimento Florestal no concelho de Mondim de Basto 

(Re) Arborização (Re) Arborização 
de Ardidos Beneficiação Rede Viária Rede 

Divisional Freguesia 
Área 
(ha) Espécie Área 

(ha) Espécie Área 
(ha) Espécie Const. Benef. Const. Benef. 

Atei - - - - 87,55 P. bravo 0,19 1,65 - - 

Ermelo 

0,12 
 

0,24 
7,50 

C. roble 
 

Castan. 
Outras 
resin. 

25,00 Outras 
folhosas 

297,50 P. bravo 12,30  2,50 1,12 

Mondim 
de Basto 2,31 P. bravo 5,54 

0,36 
P. bravo 
C. roble 

9,50 
323,72 

Eucalip. 
P. bravo 1,02 6,65 - - 

TOTAL 10,17 - 30,90 - 718,27 - 13,51 8,30 2,50 1,12 
   Fonte: IFADAP, 2002 

Verifica-se que o número de projectos executados foi muito baixo, talvez devido à falta 

de divulgação, entre a população e seus representantes, da existência deste tipo de 

apoios comunitários para a floresta. Seria de todo o interesse, não só para este 

concelho mas também para o País, que estes fundos comunitários tivessem sido 

aproveitados ao máximo, tanto em acções de florestação e reflorestação como na 

limpeza das matas. 

 

PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO TÂMEGA 
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Com a aprovação do Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Tâmega, 

através do Decreto Regulamentar nº 41/2007, de 10 de Abril,  no no qual se enquadra 

o concelho de Mondim de Basto, o PDM agora em revisão terá que se articular com 

aquele plano de escala superior e de carácter vinculativo, uma vez que este constitui 

um plano sectorial. 

Neste contexto, foram definidas sub-regiões naturais correspondentes a grandes 

unidades de paisagem, que apresentam características fisiografias e de vegetação 

comuns. Assim território de Mondim de Basto insere-se em duas sub-regiões, a do 

Tâmega, sensivelmente na metade ocidental do concelho correspondendo à sub-bacia 

hidrográfica do rio Tâmega e a sub-região Alvão-Marão na metade oriental, 

coincidente sensivelmente com o Sítio Rede Natura 2000 com a mesma designação.. 

Foram consideradas as principais funções destas regiões homogéneas – Produção, 

Conservação de habitats, de espécies da fauna e flora e de geomonumentos; 

Protecção; Recreio, enquadramento e estética da paisagem e silvopastorícia, caça e 

pesca nas águas interiores, apresentando cada uma maior ou menor capacidade de 

concretizar essas funções, pelo que se hierarquizou as funções mencionadas de 

acordo com a sua importância relativa. 

Assim, na sub-região Tâmega as 3 funções hierarquicamente organizadas, com maior 

capacidade de concretização são: 

1ª) Protecção: Os solos apresentam grande susceptibilidade à erosão hídrica, 

causada pelos acentuados declives e altos índices de precipitação. Não obstante o 

baixo número de ocorrências registado, o elevado risco de incêndio, associado a 

grandes áreas ardidas, aconselha a tomar algumas providências para a protecção das 

manchas florestais. A protecção às folhosas ripícolas nas cabeceiras de linhas de 

água é fundamental para a manutenção do equilíbrio hidrológico; 

2ª) Produção: Possibilidade de expansão da floresta para áreas de incultos e 

aproveitamento das áreas com melhor aptidão e potencial produtivo; 

3ª) Recreio e enquadramento estético da paisagem: Diversidade paisagística 

conferida pelo mosaico agro-florestal. 
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o São ainda reconhecidos como objectivos específicos os seguintes programas 

regionais, aplicáveis a esta sub-região homogénea: 

o Adaptar as práticas silvícolas e ser mais rigoroso na escolha das espécies, em 

situações de elevado risco de erosão; 

o Favorecer a requalificação dos povoamentos florestais de forma a minimizar os 

problemas fitossanitários, compartimentando as áreas arborizadas contínuas e/ou 

monoespecíficas através do aproveitamento da regeneração natural ou introdução 

de espécies autóctones menos susceptíveis aos incêndios ou ainda pela 

intercalação de áreas agrícolas ou de pastagens; 

o Promover o ordenamento da silvopastorícia e requalificar e proteger as faixas 

ribeirinhas, bem como os núcleos de quercíneas, e das manchas ripícolas;  

o Recorrer ao fogo controlado para reduzir a carga de combustível das áreas 

arborizadas e na gestão de matos e pastoreio; 

o Ordenar e promover a exploração dos recursos não lenhosos como a pesca, a 

apicultura, os cogumelos silvestres, as plantas aromáticas e medicinais, entre 

outros; 

o Promover a produção de madeiras produtoras de lenha de qualidade nas áreas 

agrícolas abandonadas. 

o Fomentar o potencial do turismo de natureza, aliado as paisagens do Vale do 

Tâmega; 

 

Na sub-região denominada Alvão-Marão, a hierarquia funcional ficou ordenada da 

seguinte forma: 

1ª) Conservação dos habitats, de espécies de fauna e flora e de 

geomonumentos: A presença da figura de conservação impõe a conservação de 

diferentes espécies da fauna e flora, proporcionando uma valorização crescente desta 

área; 
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2ª) Recreio e enquadramento estético da paisagem: Elevado interesse paisagístico 

pela diversidade e beleza que apresenta. Existência de locais que propiciam a prática 

de actividades de natureza; 

3ª) Silvopastorícia, Caça e Pesca nas águas interiores: Apascentam em regime 

livre, várias raças autóctones de pequenos ruminantes e bovinos. Condições ideais 

para a prática da actividade cinegética, com eventual possibilidade de introdução de 

caça maior. 

Apresenta também um conjunto de objectivos específicos, nomeadamente: 

o Adaptar as práticas silvícolas e maior rigor na escolha das espécies, em situações 

de elevado risco de erosão, beneficiando a implementação de espécies florestais 

autóctones;  

o Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação de 

habitats, de fauna e de flora classificada, bem como á crescente procura de 

valores paisagísticos e lúdicos;  

o Minimizar os ataques de pragas em pinheiro bravo; Aproveitar e potenciar as 

situações susceptíveis de uso silvopastoril, minimizando as situações de conflito 

entre esta actividade e a florestal;  

o Incentivar a produção de raças com Denominação de Origem Protegida e outros 

produtos florestais não lenhosos;  

o Implementar nos espaços florestais sob gestão da administração pública, planos 

de gestão adequados e exemplares; 
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Figura 8 - Sub-regiões florestais do Tâmega 

 

 
 
 

2.3.5 - Caracterização das Situações de Potencial Risco de Incêndio   

Análise Estatística dos Incêndios Florestais   

Como se pode observar pela análise na Tabela 5, no período 1999-2008 arderam, no 

concelho de Mondim de Basto, 4415 ha, sendo a grande maioria áreas de 

povoamentos, tendo sido os anos de 2000 e particularmente 2005 os mais 

significativos em área ardida. Em 2007 arderam uns incomuns 445,26 ha de matos.  
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Tabela 5 -  N.º de ocorrências e áreas ardidas por ano no concelho 

Dados 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Nº de Ocorrências 69 170 119 94 80 63 154 67 35 33 884 
Área Ardida 
Povoamentos 13,7 1.089,1 121,9 159,6 90,3 96,8 1.505,8 49,6 355 7,3 3.489 

Área Ardida Matos 13,9 13,5 154,1 28,8 65,4 17,7 147,1 28,6 445,3 10,1 924 

Área Ardida Total 27,6 1.102,5 276,0 188,4 155,7 114,4 1.652,9 78,2 800,3 19,5 4.415 
Fonte: Direcção Geral dos Recursos Florestais 

Em termos de freguesias, foi a de Campanhó a mais afectada no período referido, 

representando 26% da área total ardida nesses 10 anos, seguida de próximo pelas 

freguesias de Ermelo e Mondim de Basto, com 21,2% e 20,5% respectivamente. 

Deve-se salientar que as freguesias de Campanhó e Ermelo se situam em zonas 

serranas, com acessos difíceis às áreas florestais, o que dificulta o trabalho dos 

Bombeiros e favorece a propagação dos incêndios. Estas áreas requerem, de 

imediato, a aplicação de medidas de prevenção aos incêndios, bem como um 

adequado desenvolvimento dos meios de combate. 

Tal como se constata, as freguesias com menor área ardida são as freguesias de Bilhó 

e Vilar de Ferreiros. 
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Tabela 6 - N.º de ocorrências e áreas ardidas/freguesia/ano 

Freguesia 

Anos Áreas Atei Bilhó Campanhó Ermelo 
Mondim 

de 
Basto 

Paradança Pardelhas Vilar de 
Ferreiros 

Matos 2,0 1,3 0,0 1,5 6,2 0,0 0,0 2,9 

Povoamentos 7,1 0,7 0,0 4,0 1,2 0,0 0,0 0,8 1999 

Total 9,1 2,0 0,0 5,5 7,3 0,0 0,0 3,6 

Matos 2,6 0,5 0,0 7,6 2,7 0,0 0,0 0,1 

Povoamentos 14,4 0,8 284,0 700,1 28,4 17,6 0,0 43,7 2000 

Total 17,0 1,3 284,0 707,7 31,1 17,6 0,0 43,8 

Matos 0,0 2,7 130,6 17,4 1,6 0,0 0,0 1,8 

Povoamentos 37,4 3,1 43,7 28,1 0,7 0,1 0,0 8,9 2001 

Total 37,4 5,8 174,3 45,5 2,3 0,1 0,0 10,7 

Matos 6,4 6,8 0,6 9,0 2,7 0,0 0,5 3,0 

Povoamentos 2,8 7,7 2,5 16,0 120,1 0,0 2,4 8,1 2002 

Total 9,2 14,4 3,1 25,0 122,7 0,0 2,9 11,1 

Matos 18,0 28,3 0,0 18,0 0,5 0,0 0,0 0,6 

Povoamentos 9,7 25,7 0,0 49,4 0,7 0,0 0,0 2,8 2003 

Total 27,7 54,0 0,0 67,5 1,2 0,0 0,0 3,4 

Matos 2,0 0,1 11,6 3,5 0,5 0,0 0,0 0,0 

Povoamentos 6,5 13,1 2,0 53,4 0,0 0,0 18,0 3,8 2004 

Total 8,6 13,1 13,6 56,9 0,5 0,0 18,0 3,8 

Matos 99,8 3,1 9,1 1,2 17,4 0,2 12,0 4,3 

Povoamentos 221,6 11,0 177,0 2,5 706,5 308,0 0,0 79,2 2005 

Total 321,4 14,1 186,1 3,7 723,9 308,2 12,0 83,5 

Matos 18,3 0,1 0,0 8,0 0,6 1,2 0,2 0,2 

Povoamentos 26,5 0,0 1,5 1,6 16,0 3,5 0,0 0,5 2006 

Total 44,8 0,1 1,5 9,6 16,6 4,7 0,2 0,7 

Matos 0,5 0,0 172,6 4,5 0,1 0,0 256,5 11,0 

Povoamentos 1,0 0,1 300,5 1,0 0,0 0,0 52,4 0,0 2007 

Total 1,5 0,1 473,1 5,5 0,1 0,0 308,9 11,0 

Matos 1,0 3,3 0,0 4,1 0,0 0,7 0,0 0,9 

Povoamentos 0,2 1,0 0,0 1,0 0,0 0,3 0,0 4,8 2008 

Total 1,2 4,3 0,0 5,1 0,0 1,0 0,0 5,7 

Matos 150,7 46,1 324,4 74,8 32,3 2,1 269,2 24,6 

Povoamentos 327,1 63,1 811,3 857,2 873,5 329,4 72,8 152,7 99/08 

Total 477,8 109,2 1135,7 932,0 905,8 331,5 342,0 177,3 

% no total dos 10 anos 10,8 2,5 25,7 21,1 20,5 7,5 7,8 4,0 
Fonte: elaboração própria a partir de dados da Direcção Geral dos Recursos Florestais  

No que se refere às causas possíveis dos incêndios florestais, grande parte das 

ocorrências tiveram como origem intencional, mas também origem negligente 

influência pode ter no risco de ocorrência ou de ignição de um fogo florestal é o factor 

humano uma vez que a densidade populacional e viária são mais elevadas nesta zona 

do concelho. 

Segundo os dados recolhidos na DGRF, é na freguesia de Mondim de Basto que 

temos o maior número de ocorrências de incêndios, mas estes nunca atingiram 
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grandes proporções pois, em regra, foram facilmente controlados. Por se tratar de uma 

freguesia com forte incidência urbana carece de cuidados especiais, em particular ao 

nível de campanhas de sensibilização tendentes a reduzir o número de fogos. 

Análise dos Níveis Actuais de Risco de Incêndio  

A avaliação objectiva do risco de incêndio florestal é uma tarefa prioritária, tanto para 

uma orientação eficaz da prevenção dos fogos florestais, como para o ordenamento 

florestal, sobretudo no que concerne à elaboração de projectos florestais. 

O concelho de Mondim de Basto, de acordo com o zonamento da Região Norte, 

segundo a sensibilidade a incêndios florestais, insere-se em zona sensível e, com um 

grau de risco de incêndio de "alto a muito alto"15. 

Tendo como base os dados disponibilizados pelo IGP, que segue uma metodologia 

própria, foi possível elaborar Carta de Risco de Incêndio Florestal 2009 do concelho de 

Mondim de Basto, onde se pode verificar que de facto as classes mais elevadas de 

risco são aquelas que são mais representativas na globalidade do concelho. A classe 

de risco muito elevado corresponde a 55% do território, enquanto a classe de risco 

elevado corresponde a 23,2%. 

                                                
15 L. LOURENÇO, (1992). Avaliação do risco de incêndio nas matas e florestas de Portugal Continental. Finisterra, 
XXVII, 53-54, p.115-140. 
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Figura 9 - Grau de risco de incêndio florestal do concelho de Mondim de Basto 

 

Estruturas e Meios de Prevenção, Detecção  e Combate aos Fogos16 

A vigilância, a detecção, primeira intervenção e combate rápidos às situações de 

incêndio florestal assume uma importância crescente uma vez que poderá diminuir o 

risco de eclosão de um fogo e/ ou sua progressão. Associado a estes dois aspectos 

deverá estar a primeira intervenção constituindo três áreas ligadas à pré-supressão do 

risco de incêndio. 

As entidades que intervêm nas acções mencionadas no concelho de Mondim de Basto 

são as seguintes: 

                                                
16

 Para a elaboração deste ponto baseámo-nos no PMDFCI de Mondim de Basto/2007 
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o Guarda Nacional Republica – através da SEPNA e dos GIPS; 

o Equipa de Sapadores Florestais do Conselho Directivo de Baldios de Ermelo; 

o Equipa de Sapadores Florestais do Conselho Directivo de Baldios de Vilar de 

Ferreiros; 

o Equipa de Sapadores Florestais do Município de Mondim de Basto; 

o Equipa de Sapadores Florestais do Parque Natural do Alvão; 

o Corporação de Bombeiros de Mondim de Basto; 

o Brigadas (2) do Município de Mondim de Basto; 

o Equipa de Sapadores do Exército Português; 

o Guardas Florestais Auxiliares (ZCM). 

Algumas destas equipas funcionam unicamente no período crítico (Conselhos 

Directivos de Baldios de Ermelo e Vilar de Ferreiros, da Câmara Municipal, do PNAL e 

a GNR), mas detêm um papel importante na vigilância da vasta área florestal do 

concelho, actuando com efeito dissuasor, apresentando também um papel importante 

como primeiros elementos de ataque ao fogo. 

As diferentes entidades apresentam um total de 60 elementos, auxiliados por viaturas 

4x4, dispondo os Bombeiros de Mondim de Basto de duas viaturas VFCI, uma VTTU, 

duas VLCI, uma VTGC e uma VECI, cada qual com sistema de comunicação de rádio. 

Para além destes meios, Mondim de Basto beneficia ainda de 2 heliportos existentes 

em Fafe e Ribeira de Pena e uma pista localizada em Vila Real, que permitem que os 

dois aerotanques e dois helicópteros aí existentes actuem no concelho. 

Ao nível da detenção de incêndios florestais, Mondim de Basto é coberto por 10 

postos de vigia, dois deles localizados em Mondim de Basto, um na Sr.ª. da Graça e o 

outro em Campanhó, sendo estes muito importantes na detecção de fogos numa fase 

ainda inicial.  
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O Serviço de Protecção Civil e os BVMB, sempre que necessário, podem requisitar 

meios aéreos de combate a incêndios. 

 

2.4 - Níveis de Qualidade Ambiental 

A Qualidade Ambiental do meio é um factor primordial na prossecução do bem-estar e 

desenvolvimento humano. 

No presente sub-capítulo são tratados os principais aspectos considerados 

fundamentais para a determinação da qualidade ambiental do concelho e, 

consequentemente, para a qualidade de vida da população. 

Neste sentido, o diagnóstico apresentado baseia-se, essencialmente, em duas 

vertentes: uma mais específica, baseada em indicadores ambientais quantificáveis, 

sendo focadas questões relacionadas com a Gestão da Água (níveis de atendimento 

de abastecimento e consumo de água, drenagem e tratamento de águas residuais); 

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, Consumo Energético, Qualidade do Ar; e uma 

outra, de âmbito mais lato e qualitativo, que pretende, face às principais actividades 

económicas desenvolvidas no concelho, descrever os potenciais impactes ambientais 

expectáveis. 

O mencionado diagnóstico não pretende, de forma alguma, ser exaustivo e foi 

elaborado tendo em consideração a disponibilidade de dados de base e estatísticos. 

Gestão da Água 

Sendo a água um bem essencial à vida e cada vez mais escasso, a eficácia da sua 

gestão é condição fundamental para garantir um desenvolvimento sustentável. O cada 

vez maior consumo de água que se tem vindo a assistir, resulta, consequentemente 

num maior volume de águas residuais que necessitam de tratamento, previamente à 

sua rejeição nos meios receptores. Os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional 

de Estatística (INE), que datam de 2005, permitem obter uma caracterização 

detalhada da situação verificada no concelho de Mondim de Basto. 

Neste concelho, a população servida por sistema de abastecimento de água é de 

99%, ficando acima do nível de atendimento previsto no Plano Nacional da Água, de 

95%. Esta percentagem de atendimento reduz-se para 30% quando analisados os 
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dados referentes a sistemas de drenagem de águas residuais, valor idêntico ao da 

população servida por estação de tratamento de águas residuais (ETAR). O consumo 

por habitante,  no que se refere à água residencial e aos serviços, cifrava-se em 2005 

nos 32,1 m3. 

 
Tabela 7 - Indicadores de ambiente, 2005  

População servida por 

Sistemas de 
abastecimento 

de água 

Sistemas de 
drenagem de 

águas 
residuais 

Estações de 
tratamento de 

águas residuais 
(ETAR) 

Consumo 
de água 

residencial 
e dos 

serviços 
por 

habitante 

 Unidade 
Territorial  

% m3 

Norte 84 64 55 33,6 
Tâmega 64 37 35 16,2 
M. Basto 99 30 30 32,1 

  Fonte: Anuário Estatístico 2006, INE 

A gestão do abastecimento de água pública é de responsabilidade dos serviços da 

Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, enquanto que o tratamento de águas 

residuais – sistema em alta que serve exclusivamente a vila, é da responsabilidade da 

empresa Multimunicipal Águas do Ave, SA.  

Tabela 8 

Consumo de água abastecida pela rede pública, drenagem e tratamento de águas 
residuais 2005 

Consumo Drenagem de caudais efluentes 
produzidos 

Tipo de uso Origem Unidade 
Territorial   

Total Residencial 
e de 

serviços 
Industrial Outros 

Total Residencial 
e serviços Industrial 

Tratamento 
de águas 
residuais 

em ETAR e 
fossas 

sépticas 
municipais 

Norte   157 579   125 264   20 923   11 392   129 682   107 057   22 625   114 311 

Tâmega   11 301   9 054    886   1 361   7 796   7 547    249   7 576 

M. Basto    274    271    2    1    153    153    0    153 

Unidade: milhares de m3    Fonte: Anuário Estatístico 2006, INE 

No município, o total de caudal captado para abastecimento público foi de 981 

milhares de m3, tendo sidos tratados 150 m3 desse caudal. Grande parte dos cerca de 

274 milhares de m3 de água fornecida para abastecimento através da rede pública é 

para uso residencial e de serviços, sendo o restante distribuído para uso industrial e 

outros. No que diz respeito aos números da drenagem de caudais efluentes, a 

totalidade dos 153 m3 tem como origem o uso residencial e de serviços, sendo a sua 

totalidade tratada por ETAR e fossas sépticas municipais. 
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Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos 

A RESINORTE, S.A. é responsável pela exploração e gestão do sistema 

multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos do Norte Central, abrangendo as regiões do Alto Tâmega, Baixo Tâmega, 

Vale do Douro Norte, Vale do Douro Sul e Vale do Ave. 

 

Segundo dados publicados pelo INE, no ano de 2005, foram recolhidos no município 

em análise 272 kg/hab. de resíduos urbanos, valores inferiores às NUT de referência, 

verificando-se o mesmo em relação à recolha selectiva de resíduos, pelo que se 

deveria apostar ainda mais na área da educação ambiental das populações, o que 

permitirá reduzir ainda mais a quantidade de resíduos para aterro. 

 

Tabela 9 
Recolha de resíduos urbanos, 2005 

Unidade 
Territorial  

Resíduos urbanos 
recolhidos por 
habitante (kg/ 

hab.)  

Resíduos urbanos 
recolhidos 

selectivamente por 
habitante (kg/ hab.)  

Norte   389   22 

Tâmega   328   11 

M. Basto   272   7 

 Fonte: Anuário Estatístico 2006, INE 

A câmara disponibiliza ainda um serviço de recolha de monos/monstros, distribuindo 4 

contentores de deposição temporária de resíduos de grandes dimensões pelo 

concelho, com o objectivo de eliminar a prática do abandono em locais desapropriados 

para esse fim. 

Com os dados disponibilizados pela autarquia foi possível ver a evolução mais recente 

dos resíduos urbanos depositados em ecoponto. A recolha de vidro e embalagens, em 

quilograma por habitantes (habitantes em 2001) apresenta uma evolução positiva, no 

que diz respeito ao papel/cartão verifica-se uma intermitência nos valores 

apresentados entre 2007 e 2009. 
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Consumo energético 

No desenvolvimento sustentável concelhio, o sector energético é estratégico pelas 

implicações que tem em diversos níveis, especialmente na economia e impactes 

ambientais. 

 

Tabela 10 - Consumo de energia eléctrica, segundo o tipo de consumo, 2005 
Iluminação 

Unidade 
Territorial !

Total 
milhares 
de kWh 

Doméstico 
% 

Agricultura 
% 

Indústria 
% 

Não 
doméstico 

% 
"#$%&'$()!#(!")*+#(,#-!

.*$/$#+#-!012/$'+!3!
4$+)!012/$'+)!

3!

5(6*-! 78!9:;!:77! !!<=! !!7! !!<>! !!=:! !!?! !!<!

Tâmega 7!<9<!=<>! !!87! !!=! !!=>! !!7@! !!8! !!?!

M. Basto !78!7@8! !!8;! !!7! !!78! !!==! !!@! !!7:!

     Fonte: Anuário Estatístico 2006, INE 

Em termos energéticos, e ainda de acordo com os dados do Anuário Estatístico do 

INE de 2006, relativos à Região Norte, para o ano de 2005, de um total de 14.184 

milhares de kWh consumidos no concelho de Mondim de Basto, cerca de 46% 

corresponde à fracção doméstica, 22% ao consumo não doméstico, 14% ao consumo 

industrial, 1% ao consumo relacionado com actividades agrícolas e cerca de 18% é 

relativo à iluminação, quer das vias públicas, quer de edifícios de equipamentos. O 

concelho apresenta uma hierarquia de consumo de energia diferente das NUT II e III 

de referência, já que na Região Norte o consumo energético da industria é o mais 
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significativo e na sub-região do Tâmega ocupa o segundo lugar em termos de 

consumo. 

Efectuando a análise do consumo de energia eléctrica em termos relativos, por 

habitante, verifica-se que o valor obtido para o concelho de Mondim de Basto (0,8 

milhares de kWh) é ligeiramente inferior ao valor apresentado pelo Tâmega, e inferior 

ao da Região Norte. De referir ainda o baixo consumo de combustível automóvel por 

habitante, (0,3 tep/hab.) quando comparado com as NUT II e III de referência. 

 

Qualidade do Ar 

Relativamente a este item, não foi identificada qualquer estação de monitorização da 

qualidade do ar no concelho. Ainda assim, socorremo-nos dos dados disponibilizados 

pela Agência Portuguesa do Ambiente – QualAr, que apresenta uma estação próxima 

dos limites do concelho de Mondim de Basto, na freguesia de Lamas de Ôlo, concelho 

de Vila Real. Os dados compilados no gráfico seguinte, referentes a um índice17 de 

qualidade do ar, permitem concluir que predominam os dias classificados com ar 

“bom” e médio, sendo visível uma melhoria gradual nos últimos anos da série 

apresentada. De notar a má qualidade do ar verificada no ano de 2005, valores 

certamente com uma relação directa com as áreas florestais ardidas nesse mesmo 

ano. 

Gráfico 2 
Índice Histórico da Qualidade do Ar
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                         Fonte: elaboração própria a partir de dados da Agência Portuguesa do Ambiente 

                                                
17

 São cinco os poluentes englobados no índice de qualidade do ar: Monóxido de carbono (CO); Dióxido de azoto 
(NO2); Dióxido de enxofre (SO2); Ozono (O3); Partículas finas ou inaláveis (medidas como PM10) 
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Despesas/Receitas Ambientais Municipais 

Em termos económicos, e arrolando as despesas e as receitas relacionadas com o 

domínio ambiental, de acordo com os dados avançados pelo INE referentes a 2005, 

no município de Mondim de Bastos, verificou-se um balanço negativo de cerca de 223 

milhares de euros (m!). 

Discriminando esta informação, tendo em consideração os principais domínios de 

gestão e protecção do ambiente, constata-se que, em termos de receitas, num total 

estimado de 28 milhares de euros, a principal proveniência relaciona-se com a gestão 

de resíduos, com 16 M !. 

 

Tabela 11 
Receitas e despesas dos municípios segundo os domínios de gestão e protecção do 

ambiente, 2005 
Receitas Despesas 

das quais das quais 
Unidade 
Territorial  Total Gestão de 

águas 
residuais 

Gestão 
de 

resíduos 

Protecção da 
biodiversidade 
e da paisagem 

Total Gestão de 
águas 

residuais 

Gestão de 
resíduos 

Protecção da 
biodiversidade 
e da paisagem 

Norte 69 473 23 818 39 954 4 971 172 645 46 897 103 926 15 721 

Tâmega 8 429 2 774 5 348  274 19 283 6 571 11 450  932 

M. Basto  28  12  16  0  251  80  171  0 

Unidade: milhares de euros    Fonte: Anuário Estatístico 2006, INE 

As despesas, que totalizaram 251 M !, são atribuídas, principalmente, à gestão de 

resíduos (171  M !), sendo o valor remanescente (80 M !) relativo a gastos 

relacionados com a Gestão de águas residuais. 

Efectuando a análise das despesas do município em euros por milhar de habitantes, 

verifica-se que os valores dispendidos pelo concelho na gestão de águas residuais são 

inferiores à média obtida para a região do Tâmega e para a Região Norte. Nos 

restantes indicadores os valores são semelhantes no concelho e na NUT III no que diz 

respeito a gestão de resíduos, mas muito aquém dos valores dispendidos na 

protecção da biodiversidade e da paisagem verificado nessa mesma NUT. 
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Tabela 12 - Outros Indicadores de ambiente, 2005  

Despesas dos municípios por 1 000 
habitantes 

Organizações 
não 

governamentais 
de ambiente 
(ONGA) por 

100 mil 
habitantes 

Gestão 
de 

águas 
residuais 

Gestão 
de 

resíduos 

Protecção da 
biodiversidade 

e da 
paisagem 

!"#$%$&'
(&))#*+)#%,'

N.º ! 

Norte 0,8 12 564 27 843 4 212 

Tâmega 0,7 11 764 20 499 1 669 

M. Basto 0,0 9 482 20 180  0 

   Fonte: Anuário Estatístico 2006, INE 

 

Participação Ambiental 

Refira-se ainda que, de acordo com o Anuário Estatístico de 2006 (tabela anterior), 

não existe registo de qualquer Organização Não Governamental de Ambiente (por 100 

mil habitantes) no concelho, o que, de algum modo, poderá reflectir o défice de 

participação e envolvimento da população, no que se refere às questões e 

preocupações ambientais. 

 

Actividades económicas vs Impactes Ambientais 

Indubitavelmente, as actividades económicas geram impactes negativos no ambiente. 

Não obstante, e caminhando-se no sentido da sustentabilidade, há que conjugar o 

desenvolvimento económico com os valores ambientais e o bem-estar social. 

De modo a alcançar este equilíbrio, há que identificar quais os impactes ambientais 

derivados das actividades desenvolvidas, e implementar boas práticas e medidas de 

mitigação desses mesmos impactes, tendo como base o cumprimento da legislação e 

a responsabilização social. 

As principais actividades geradoras de impactes ambientais negativos identificadas no 

concelho de Mondim de Basto relacionam-se essencialmente com indústria extractiva. 

A rede hidrográfica que se encontra nos limites de Mondim de Basto, sofre sobretudo 

com as águas provenientes da indústria extractiva, a poluição da actividade agrícola 

como o lançamento dos resíduos das podas, utilização de fertilizantes etc., a poluição 

urbana e alguma poluição industrial e agro-pecuária. 
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Com as 33 pedreiras existentes, os principais impactes ambientais verificam-se a nível 

da paisagem com taludes mal dimensionados e sobretudo impactes visuais, como 

sucede no Monte Farinha e envolvente próxima (ver foto seguinte), a diminuição da 

qualidade do ar, originada pela emissão de poeiras, sendo igualmente de acautelar as 

rejeições de efluentes no meio hídrico. Neste âmbito, é fundamental que os passivos 

ambientais identificados sejam adequadamente tratados recorrendo à prevenção e 

minimização dos impactos e se promova uma correcta recuperação paisagística das 

zonas intervencionadas. 

 
Fonte: Google Earth, data da imagem: Outubro 2006 

As pedreiras existentes no concelho são ao mesmo tempo uma fonte de riqueza mas 

também se constituem como potencial foco de poluição. As pedreiras com baixa de 

exploração, são essencialmente fonte de impactes negativos no meio. 

Pela análise da Planta de Situação Existente, (improdutivos) as pedreiras, 

cascalheiras etc., localizam-se sobretudo em Atei, Mondim de Basto e Vilar de 

Ferreiros, tornando improdutivo o solo de suporte a essas actividades. 
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Relativamente a estas pedreiras é necessário proceder a uma reabilitação, tendo em 

conta o uso do solo vigente nessas áreas, sabendo que não existe duas jazidas iguais 

e que por conseguinte as soluções para cada uma delas podem ser distinta, 

estudando caso a caso. 

As diferentes alternativas para projectos de recuperação podem ir desde o re-aterro 

para actividade agrícolas ou área verdes de lazer, depósitos de sólidos ou utilização 

como aterro sanitário, rearranjo para áreas industriais, etc. 

O empreendimento hidroeléctrico do Fridão, localizado na freguesia com o mesmo 

nome em Amarante, pertence a um conjunto de barragens que visa diminuir o deficit 

energético do país. A construção desta barragem, mais particularmente a sua 

albufeira, irá trazer consequências ao nível da ocupação do solo, na fauna e flora do 

concelho de Mondim de Basto, pelo que importa acautelar os impactes esperados de 

forma a minimizar esses factores de ameaça. Por outro lado, essa construção, o plano 

de água criado, etc., poderá constituir uma oportunidade de emprego para a 

população local, quer a curto prazo (construção) quer a longo prazo (turismo). 

Em síntese, e apesar dos impactes ambientais negativos previstos e constatados, 

considera-se que, num pressuposto de cumprimento da legislação ambiental vigente e 

da implementação de medidas de minimização adequadas, o desenvolvimento das 

actividades económicas verificadas no concelho, tem todo o potencial para ser 

efectuado no sentido da exploração sustentável dos recursos existentes e sem 

acarretar prejuízos de maior para a qualidade de vida da população. 
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3 - COMPONENTE POPULACIONAL  

3.1 - Dinâmica Demográfica 

Para a elaboração do presente capítulo foram consultados elementos no Instituto 

Nacional de Estatística e que dizem respeitos a vários anos do Recenseamento Geral 

da População. Os resultados disponíveis dos Censos de 2001, permitem-nos retirar 

conclusões importantes quer no que se refere ao povoamento e à sua distribuição do 

território quer à variação verificada em muitos aspectos relativamente às décadas 

anteriores. Os dados referidos estão disponíveis em www.ine.pt. 

Deste modo, tendo a caracterização demográfica realizada pelo PDM em vigor, sido 

baseada nos dados preliminares dos Censos de 1991, efectua-se agora a sua 

actualização, com os dados definitivos de 1991 e os dados definitivos de 2001. 

3.1.1 - Evolução e distribuição da população 

No estudo demográfico realizado no Plano Director Municipal em vigor foram 

identificados alguns aspectos demográficos que merecem ser relembrados: 

- De 1864 até à década de 20 do século passado verificou-se um crescimento lento, 

mas gradual da população; 

- A partir de 1920 e durante cerca de três décadas, até 1950, o crescimento 

populacional ocorre a um ritmo mais acelerado; 

Desde meados do século passado até à actualidade constata-se um decréscimo 

tendencial da população residente. 

 
Tabela 13 – Evolução da população residente entre 1960 e 2008 

Anos População do concelho de Mondim de Basto (indivíduos) 

1960 10.328 

1970 9.640 

1981 9.904 

1991 9.518 

2001 8.573 

2005 8.435 

2008 8.229 

Fonte: INE, Recenseamento Populacional, vários anos. Anos de 2005 e 2008 – Estimativas publicadas em www.ine.pt 
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Com a obtenção dos dados do Recenseamento Geral da População de 2001, verifica-

se que o decréscimo populacional permanece: Mondim de Basto perde cerca de 1.000 

habitantes, passando a situar-se aquém dos 9 mil residentes. 

Gráfico 3 
População residente no concelho de Mondim de Basto (indivíduos)
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                   Fonte: INE, Recenseamento Populacional, vários anos. Anos de 2005 e 2008 

                   Estimativas publicadas em www.ine.pt 

A análise da tabela seguinte permite contudo, verificar, que na década de 90, o 

decréscimo populacional foi superior ao decréscimo registado na década de 80 (-9,9% 

e -3,9% respectivamente). Assim, durante a segunda metade do século XX o concelho 

de Mondim de Basto perdeu cerca de dois mil habitantes, perfazendo mais de 18,6 % 

da população residente em 1950. 

Tabela 14 - Evolução da População Residente por décadas 

Variação da População Residente (%) 

Década 1960/70 1971/81 1981/91 1991/2001 

Área Geográfica Nº % Nº % Nº % Nº % 

Mondim de Basto - 688 - 6,7 264 2,7 - 386 - 3,9 - 944 - 9,9 

Região de Basto - 6.470 - 9,4 - 332 - 0,5 - 6.437 - 10,3 - 1.633 - 2,9 

Região Baixo 
Tâmega 

- 5257 - 2,8 7526 4,2 - 5930 - 3,2 7233 4,0 

Região Norte -20.556 -0,68 390.139 12,92 62.616 1,84 214. 497 6,2 

Fonte: INE, Recenseamento Populacional, vários anos. 

O panorama regional é francamente mais positivo. Os valores registados nas décadas 

anteriores permitem constatar que a Região Norte apresenta uma tendência para 
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crescimento, enquanto a Região de Basto18 apresenta-se com um ligeiro decréscimo. 

No que se refere à Região do Baixo Tâmega19, apresenta uma variação positiva de 

cerca de 4,0 %. Verifica-se assim que, à excepção de Cabeceiras de Basto são os 

concelhos da Região de Basto, dentro da Região do Baixo Tâmega, que apresentam 

decréscimo populacional. 

Tabela 15 - Variação da População Residente no Baixo Tâmega 

Concelhos 
Variação 

1991/2001 

Cabeceiras de Basto 9 
Celorico de Basto -4,7 
Mondim de Basto -9,9 
Ribeira de Pena -12,8 
Amarante 6,3 
Baião -0,4 
Marco de Canaveses 8,9 

Fonte: INE, Recenseamento Populacional, 1991, 2001 

Em síntese, a evolução da população no concelho de Mondim de Basto, registada ao 

longo da segunda metade do século XX, é marcada pela permanência de fluxos de 

migração para o exterior do concelho, muito embora se tenha registado uma 

diminuição acentuada da emigração para o exterior do país. Desta forma, os 

movimentos populacionais correspondem a migrações para outras regiões de 

Portugal, nomeadamente as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. 

No que se refere à evolução e distribuição da população por freguesia, segundo a 

análise do PDM em vigor, constata-se que a tendência da década de 50, se acentua 

nos anos 60, onde apenas duas freguesias apresentaram crescimento populacional, a 

freguesia de Campanhó e Vilar de Ferreiros (contígua à sede de concelho). Na  

década seguinte, anos 70, verifica-se uma ligeira inversão da tendência, sendo em 

número de quatro as freguesias com acréscimo populacional (Atei, Mondim de Basto, 

Paradança e Pardelhas). 

Por sua vez, na década de 80, apenas Mondim e Vilar de Ferreiros apresentavam 

valores positivos, denunciando a bipolarização que efectivamente se verifica no 

povoamento do concelho. Por último, a década de 90, confirma a atracção da Vila de 

                                                
18 Constituída por: Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Mondim de Basto e Ribeira de Pena. 
19 Que engloba, para além concelhos referidos, Amarante, Baião e Marco de Canaveses. 
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Mondim – sede de concelho – por parte da população e o acentuado decréscimo 

verificado em quase todas as freguesias, de que apenas Paradança é excepção. 

Tabela 16 - População Residente por Freguesias 

População Residente por Freguesias 

1950 1960 1971 1981 1991 2001 Freguesias 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Atei 2009 19,1 1878 18,2 1630 16,9 1734 17,5 1492 15,6 1.421 16,5 

Bilhó 1262 12,0 1144 11,1 1155 12,0 983 9,9 950 9,9 763 8,9 

Campanhó 579 5,5 585 5,7 700 7,3 697 7,0 658 6,9 350 4,1 

Ermelo 1660 15,8 1776 17,2 1490 15,5 1293 13,1 949 10 712 8,3 

Mondim de 
Basto 2874 27,3 2829 27,4 2500 25,9 3028 30,6 3243 34,1 3.473 40,5 

Paradança 463 4,4 432 4,2 310 3,2 315 3,2 310 3,3 373 4,4 

Pardelhas 263 2,5 260 2,5 245 2,5 247 2,5 207 2,2 109 1,3 

Vilar de 
Ferreiros 1422 13,5 1424 13,8 1610 16,7 1607 16,2 1709 18,0 1.372 16,0 

Total 
Concelho 10.539 100 10.328 100 9.640 100 9.904 100 9.518 100 8.573 100 

Fonte: INE, Recenseamento Populacional, Vários anos. 

No que se refere à percentagem da população das freguesias relativamente à 

totalidade do concelho, verificamos que Mondim de Basto, Atei e Vilar de Ferreiros, 

confirmam e acentuam a tendência anterior e são as freguesias mais populosas, 

apesar da variação negativa das duas últimas. Importante reter é a concentração 

populacional na sede do concelho, actualmente cerca de 41% da população habita em 

Mondim de Basto, contra o valor de 34 % verificado na década anterior. 

Apresentamos seguidamente uma tabela com a variação da população por freguesias, 

por forma a clarificar os aspectos que referimos anteriormente. 
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Tabela 17 - Variação da População por Freguesias 

Variação da População por Freguesias 
Freguesias 

1950/60 1960/71 1971/81 1981/91 1991/2001 

Atei - 6,5 - 13,2 6,4 - 13,9 - 4,6 

Bilhó - 9,9 1,0 -14,9 - 3,5 - 19,7 

Campanhó 1,0 19,7 - 0,4 - 4,7 - 46,8 

Ermelo 7,0 - 16,1 - 13,1 - 23,0 - 25,0 

Mondim de Basto - 1,6 - 11,6 21,1 4,5 7,1 

Paradança - 7,0 - 28,2 1,6 - 4,8 20,3 

Pardelhas - 1,1 - 5,8 0,8 - 16,2 - 47,3 

Vilar de Ferreiros 0,1 13,1 - 0,2 7,6 - 19,7 

Total Concelho - 2,0 - 6,7 2,7 - 4,1 - 9,9 
           Fonte: INE, Recenseamento Populacional, Vários anos. 

A variação da população é muito significativa sobretudo em quatro freguesias, sendo 

que três apresentam valores negativos muito acentuados, Pardelhas com -47,3%, 

Campanhó que varia  cerca de -47% e Ermelo -25%. A quarta freguesia a registar 

grande variação é Paradança, no entanto pela positiva. Efectivamente, a freguesia de 

Paradança em perca desde a década de 60, regista agora uma variação positiva 

bastante acentuada, cerca de 20%, o que deverá estar associado ao facto de ser uma 

das freguesias mais próximas da sede do concelho, com melhor acessibilidade e da 

proximidade da zona industrial. 

De acordo com a mesma análise, apenas 1 das 8 freguesias registavam, em 1991, 

densidades populacionais superiores a 100 hab./Km2 (a sede de concelho com 203,5 

hab./Km2). Das restantes, 3 freguesias apresentavam valores entre os 50 hab./Km2 e 

os 100 hab./Km2, e 5 apresentavam valores inferiores a 50 hab./Km2, sendo Ermelo a 

freguesia com valores mais baixos no que diz respeito a este indicador. 

 

As freguesias com maior densidade populacional – Mondim de Basto, Vilar de 

Ferreiros e Atei – correspondem precisamente às três freguesias mais populosas do 

concelho. 
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Figura 10 - Densidade populacional em Mondim de Basto, 1991/2001 

 
Fonte: INE, Censos 1991, 2001. Elaboração própria 

A partir dos Censos de 2001 verifica-se que o decréscimo de habitantes assinalado 

anteriormente no concelho encontra-se patente na generalidade das freguesias, 

reflectindo-se também na densidade populacional. Em 2001, Ermelo e Pardelhas, 

passaram a constar na classe de densidade populacional dos menos de 20 hab/Km2, 

tendo Vilar de Ferreiros baixado também da classe dos 50-100 hab/Km2 para 20-50 

hab/Km2.   

 
Tabela 18 - Densidade Populacional por Freguesia (2001) 

Densidade Populacional por Freguesia (2001) 
Freguesias População Residente 

Nº                  % 
Área 
(Km2) 

Densidade 
populacional 

Atei 1.421 16,5 24,31 58 hab/Km2 

Bilhó 763 8,9 28,12 27 hab/Km2 

Campanhó 350 4,1 13,06 27 hab/Km2 

Ermelo 712 8,3 40,36 18 hab/Km2 

Mondim de Basto 3.473 40,5 23,39 148 hab/Km2 

Paradança 373 4,4 8,09 46 hab/Km2 

Pardelhas 109 1,3 18,39 6 hab/Km2 

Vilar de Ferreiros 1.372 16,0 16,15 85 hab/Km2 

Total Concelho 8.573 100,0 171,87 49 hab/Km2 
   Fonte: INE, Recenseamento Populacional, Vários anos  

A média concelhia passou de 61 hab./Km2 para 49 hab./Km2 entre 1991 e 2001. 

Assim, partindo das tabelas e análises anteriores, regista-se como relevante: 
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-  O acentuar da tendência para a dispersão do povoamento verificado já na década 

de 80; 

-  A  atracção da população pela sede de concelho e a consequente polarização do 

concelho;  

A concentração da população nos eixos Atei-Mondim de Basto - e Mondim de Basto - 

Vilar de Ferreiros, fixando aproximadamente 80% da população do concelho; 

Para além de Mondim de Basto e Paradança, todas as restantes freguesias se 

caracterizam por serem pouco atractivas e onde tendencialmente a população tem 

diminuído; 

As restantes seis freguesias, associadas a “dinâmicas populacionais negativas”, 

poderão ser agregadas em dois sub-grupos. Num primeiro encontram-se as freguesias 

de Atei e Vilar de Ferreiros, com um decréscimo ligeiro a forte, nesta última freguesia; 

sendo o segundo constituído pelas freguesias de Bilhó, Campanhó, Ermelo e 

Pardelhas que entraram numa fase de acentuada regressão populacional, nos últimos 

trinta anos, sendo particularmente acentuada na ultima década; 

Confirma-se a tendência para perca de população nas povoações serranas, mais 

afastadas da sede do concelho. 

 

3.1.2 - Estrutura etária e repartição por sexos 

A saída da população durante toda a 2ª metade do século XX teve, inevitavelmente, 

consequências na estrutura etária da população.  

Da análise efectuada no PDM em vigor retivemos as seguintes conclusões: 

- Nas décadas de 60, 70 e 80 assistiu-se a um tendencial e duplo envelhecimento da 

população, resultante, por um lado, da diminuição do peso relativo da classe etária dos 

0 aos 19 anos, e por outro como consequência do aumento do peso relativo das 

populações das classes etárias com mais de 65 anos; 
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- As classes etárias jovens (0 a 19 anos) absorvem uma faixa extremamente 

significativa da população total, fenómeno que decorre do saldo fisiológico positivo; 

- A classe etária dos 30 aos 39 anos revela historicamente uma diminuição do seu 

peso relativo face à população total, situação que decorre do fluxo migratório que 

tradicionalmente afecta o concelho, e preponderantemente o sexo masculino; 

- Equilíbrio entre ambos os sexos, destacando-se, no entanto, o predomínio do sexo 

masculino nas classes etárias mais jovens, ocorrendo a situação inversa relativamente 

aos adultos e idosos. 

Tendo em consideração os dados disponíveis nos resultados definitivos dos Censos 

de 2001, efectuamos uma análise com base na tabela seguinte: 

 
Tabela 19 - Estrutura etária 

Classes Etárias Homens Mulheres Total % 

0 - 14 868 783 1.645 19,2 

15 - 24 711 682 1.397 16,2 

25 - 64 1.966 2.020 3.992 46,6 

65 ou + 676 868 1.539 18,0 

Total 4.220 4.353 8.573 100 

             Fonte: INE, Recenseamento da População, 2001. 

Assim, os aspectos mais evidentes com implicações na estrutura etária da população 

residente em Mondim de Basto, na década de 90 são: 

Envelhecimento da população, tendo o escalão dos 65 ou + anos um peso de 18%, 

contra o valor de cerca de 7%, na década de 80; 

Diminuição da capacidade de substituição das classes etárias mais jovens, 

relativamente às décadas anteriores; 

Manutenção da diminuição verificada anteriormente relativamente à dinâmica dos 

movimentos naturais, resultante do decréscimo da natalidade e mortalidade; 

Ligeiro aumento da população em idade activa; 
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Muito embora a grande maioria da população se encontre em idade activa, 46,6 %, no 

que se refere à renovação da população nas classes etárias mais jovens (0-14 anos), 

situa-se cerca dos 19%, ou seja, acima um ponto percentual da população idosa. 

Tal como referido no PDM em vigor, torna-se evidente que a dinâmica demográfica do 

concelho é cumulativamente afectada por dois fenómenos de incidência negativa. Por 

um lado o seu “potencial demográfico natural” tem diminuído tendencialmente, e por 

outro, tem sido agravado por uma emigração persistente e contínua. 

Efectivamente, se analisarmos a evolução da população segundo os grupos etários 

entre 1991 e 2001, verificamos que o grupo da população com 0 aos 14 teve uma 

diminuição da ordem dos 35%, logo seguido do grupo dos 14 aos 25 anos com uma 

quebra de 25%. No que se refere aos grupos dos 24 aos 64 e dos 65 ou mais anos 

registam aumentos da ordem dos 4% e 20%, respectivamente. 

Variação da população entre 1991 e 2001 por grande grupo etário: 

 grupo dos 0-14 anos: -35,2 % 

 grupo 14 a 25 anos: -25,7 % 

 grupo 24 a 65 anos: 4,2 % 

 grupo 65 ou mais anos: 21,3 % 

Já no que se refere à repartição por sexos, a situação tem-se mantido relativamente 

equilibrada, com ligeira vantagem para o sexo feminino, o que poderá estar associado 

a uma maior predisposição para a saída/migração de membros masculinos. 

De referir, por último, que as hipóteses apontadas pelas projecções da população 

efectuadas quando da elaboração do PDM em vigor, não se verificaram. O quadro 

actual, no que se refere à população residente, é ainda pior que as duas hipóteses 

previstas. A tabela seguinte apresenta a realidade comparada com as projecções 

realizadas. 
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Tabela 20 - Projecção da população residente (PDM 1995) 

Hipótese 1 Hipótese 2 Resultados 
Ano 

População 

1995 9.329 9.333 - 

2000 9.062 9.120 - 

2001 - - 
8.573 

(Definitivos INE) 

2005 8.758 8.912 
8.435 

(Projecção INE) 
Fonte: Plano Director de Mondim de Basto, 1995, Elementos Anexos – Volume 1 – Caracterizações. 

                INE,  Censos 2001 e Estimativas publicadas em www.ine.pt 

 

3.1.3 - Nível de Instrução 

A análise comparativa do nível de instrução escolar de Mondim de Basto dos anos de 

1991 com 2001, assim como das respectivas taxas de analfabetismo demonstram-nos 

que a este nível ainda é necessário muito investimento. Efectivamente a taxa de 

analfabetismo de 1991 apenas diminui cerca de dois pontos percentuais – de 19,5 % 

contra 17,6, registados em 2001, bastante distante dos valores verificados nesse ano 

para o Norte com 8,3% e 10,2 na NUT III - Tâmega. O destaque negativo, ao nível da 

freguesia, vai para Ermelo com uns significativos 29,3% de taxa de analfabetismo, que 

juntamente com Campanhó e Pardelhas viram os valores deste indicador aumentar 

entre 1991 e 2001. 

Como se pode verificar na tabela junto, a par desses níveis de analfabetismo, a 

percentagem da população que detém o ensino secundário é reduzida, apenas 8,4%, 

e ainda menor a que atinge graus de ensino médio e superior (apenas 0,2% e 4,5 %).  

Tabela 21 - População Residente segundo o Nível de Instrução em 2001 

Mondim de Basto 

Nível Ensino H M Total % Pop. Resid. 

Nenhum Nível Ensino 823 1.053 1.876 21,9 

1º  Ciclo Ens. Básico 1.749 1.683 3.432 40,0 

2º  Ciclo Ens.  Básico 755 609 1.364 15,9 

3º  Ciclo Ens.  Básico 399 381 780 9,1 

Ensino Secundário 343 373 716 8,4 

Ensino Médio 5 13 18 0,2 

Ensino Superior 146 241 387 4,5 

Taxa de analfabetismo 17,6 

                          Fonte: INE,  2001. 
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A repartição por sexo revela duas situações frequentes em muitos dos municípios 

portugueses, ou seja, o analfabetismo abrange principalmente o sexo feminino, em 

simultâneo com o facto de os graus de ensino acima do secundário revelarem 

proporções favoráveis também ao sexo feminino.  

 
 

3.2 - Características do Agregado Familiar 

A evolução do número de famílias apresenta diferenças significativas por comparação 

com a evolução da população residente. Efectivamente, verifica-se que ao nível global 

do concelho o número absoluto das famílias regista um aumento considerável, cerca 

de 8%. 

Tabela 22 - Variação do n.º de famílias, 1991/2001 

População Variação Famílias Variação 
Anos 

Nº 1991/2001 Nº 1991/2001 

1991 9.518 - 2.412 - 

2001 8.573 - 9,9 % 2.608 + 8,2% 

                            Fonte: INE, Censos 1991, 2001. 

Assim, no período 1991/2001 regista-se que 4 freguesias apresentam uma variação 

positiva, todas com valores acima de 5%. A média de crescimento do concelho foi,  

8,2%, valor bastante significativo. Com variação negativa, registam-se apenas três 

freguesias, Bilhó, Campanhó e Pardelhas, sendo bastante elevado o valor verificado 

em Campanhó, -22,6%. Por oposição com o maior crescimento, ao nível do nº de 

famílias, surge-nos Paradança, com um valor muito elevado, cerca de 35%. De referir 

que a freguesia de Ermelo não registou nenhuma variação no número de famílias. 
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Tabela 23 - Variação do Nº de famílias por freguesia, 1991/2001 

Freguesias 1991  2001  Variação (%) 

Atei 408 429 5,1 

Bilhó 244 234 - 4,1 

Campanhó 155 120 - 22,6 

Ermelo 264 264 - 

Mondim de Basto 829 1.002 21,0 

Paradança 93 124 33,3 

Pardelhas 47 39 - 17,0 

Vilar de Ferreiros 372 396 6,7 

Total 2.412 2.608  8,2 

                      Fonte: INE, Censos 1991, 2001. 

Assim, tendo-se registado, como vimos anteriormente um decréscimo expressivo da 

população residente (-9,9% entre 1991 e 2001) e, em simultâneo, um aumento do 

número de famílias (8,2), essa situação conduz inevitavelmente à diminuição do 

número médio de pessoas por família. De facto, como se pode observar nas tabelas 

todas as freguesias, apresentam em 2001 uma dimensão média da família bastante 

menor do que a de 1991. 

Tabela 24 - Dimensão Média da Família por Freguesias, 1991/2001 

Freguesias 1991 2001 

Atei 3,7 3,3 

Bilhó 3,9 3,2 

Campanhó 4,2 2,9 

Ermelo 3,6 2,7 

Mondim de Basto 3,9 3,5 

Paradança 3,3 3,0 

Pardelhas 4,4 2,8 

Vilar de Ferreiros 4,6 3,5 

Total 3,9 3,3 

                         Fonte: INE, Censos 1991, 2001. 

As freguesias que apresentam valores médios mais baixos – aquém dos 3 membros 

por família - e com uma maior diferença relativamente ao ano de 1991 são Campanhó 
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(passou de 4,2 para 2,9), Ermelo (passou de 3,6 para 2,7) e Pardelhas (de 4,4 para 

2,8). A média do concelho passou de 3,9 para 3,3 pessoas por família.  

No que se refere à dimensão das famílias, no concelho de Mondim de Basto, as 

famílias repartiam-se do seguinte modo: 

Tabela 25 - Dimensão das famílias 

Dimensão das Famílias 

Clássicas 
Nº de Famílias % 

Com 1 residente 371 14,3 

Com 2 residentes 643 24,6 

Com 3 residentes 491 18,8 

Com 4 residentes 599 23,0 

Com 5 ou + residentes 504 19,3 

Total  2.608 100 

                                Fonte: INE, Censos, 2001. 

Constata-se, assim que a maior percentagem de famílias é constituída por duas 

pessoas, logo seguido da família com quatro membros. De referir que as famílias 

constituídas por uma só pessoa são as menores em Mondim de Basto, com cerca de 

apenas 14% do total. 

 

3.3 -  Formas de Uso do Território 

As formas de relacionamento e apropriação do território dependem do modo de vida 

da população. No caso de Mondim de Basto é de salientar, à partida, o facto de se 

estar perante uma população rural, num contexto de minifúndio, de povoamento 

disperso nas áreas de menor altitude e concentrado nas áreas serranas. 

Assim, com excepção da vila sede de concelho e, portanto, de carácter mais urbano, 

neste tipo de povoamento o centro dos restantes aglomerados nem sempre é de fácil 

identificação uma vez que o número de estabelecimentos comerciais e de 

equipamentos existentes é muito reduzido, e as habitações se inserem em 

propriedades agrícolas de pequena dimensão.  
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Ao percorrer o território verifica-se a coexistência de dois tipos de proprietários rurais: 

por um lado, o pequeno agricultor, a título principal ou secundário, que possui a sua 

casa associada a terrenos de pequena dimensão onde pratica uma agricultura de 

subsistência para complemento do rendimento familiar; e por outro, o proprietário de 

quinta(s), a qual inclui uma casa do tipo solar ou de lavrador abastado, utilizada como 

primeira ou como segunda residência, e um terreno agrícola cultivado ou não, 

dependendo do interesse particular da família, sendo a mão-de-obra recrutada no 

exterior do agregado familiar. Esta situação é típica sobretudo do vale do Tâmega, na 

freguesia de Atei. 

No caso do pequeno agricultor, uma parte significativa do tempo do agregado familiar 

é dedicado ao cultivo de produtos agrícolas, frequentemente para consumo doméstico 

e por vezes para venda. Tratando-se duma tarefa desempenhada em grande parte 

pelas mulheres domésticas, complementada pelo trabalho ao fim da tarde e ao fim de 

semana (especialmente Sábado) dos homens e mulheres que têm outras actividades 

económicas e das crianças e jovens em idade escolar. Neste tipo de agregados 

familiares, a relação individual com o território decorre de uma relação familiar, ou 

seja, o facto de a família ser proprietária de um ou mais terrenos agrícolas conduz a 

formas de apropriação do território assentes no sentimento de propriedade. Desta 

forma é de prever que, quando ocorrem situações de divisão do núcleo da família, por 

casamento de um dos filhos, a expectativa de construção nesses terrenos seja grande, 

qualquer que seja o tipo de classificação e aptidão do solo. 

 
Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus, 2002 

No caso dos proprietários de quintas, o interesse por manter e preservar heranças 

familiares tem permitido que até à data a generalidade das habitações se encontrem 

preservadas e com utilização permanente ou temporária. Todavia, neste tipo de 

propriedade é frequente surgirem problemas de continuidade na manutenção do 
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cultivo dos terrenos agrícolas, e também na eventual necessidade de fraccionamento 

para efeito de partilhas. 

 
Fonte: Levantamento efectuado pela Vastus, 2002 

 

3.4 -  Dinâmica Social 

3.4.1 - Convívio Social 

O tempo dedicado ao lazer e ao convívio social concentra-se essencialmente ao fim 

de semana, com especial ênfase no Domingo, e em dias feriados ou festivos. Os 

largos das igrejas e as suas proximidades são os locais mais procurados uma vez que, 

habitualmente, constituem o pequeno centro da aldeia, incluindo algumas unidades de 

pequeno comércio.  

Assim, as igrejas enquanto equipamentos religiosos desenvolvem actividades 

específicas tradicionalmente participadas pela população (celebração de missas, 

casamentos, baptismos, romarias, etc.); nos campos de jogos podem efectuar-se 

jogos espontâneos ou jogos programados, ou ainda outras actividades, que mobilizam 

pontualmente a população local; nos cafés juntam-se diariamente ou ocasionalmente 

diversos estratos da população. 

Na época de Verão, as áreas de lazer existentes no concelho, e a piscina municipal 

integrada no Parque Urbano da Vila de Mondim de Basto, mais conhecido pelo nome 

de “Zona Verde” constituí uma atracção para a generalidade da população do 

concelho e não só.   

Para além do convívio social quotidiano, a vida social é animada pelas Festas e 

Romarias que se realizam regularmente ao longo do ano, nas várias freguesias. Nas 
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alturas da realização dessas festividades os lugares ganham uma dinâmica bastante 

superior aos restantes dias do ano. A vida da população local torna-se então mais 

agitada não só pela presença de familiares de residentes noutras partes do país e de 

forasteiros de diversas proveniências, mas também pela sua eventual 

responsabilidade na organização dos eventos em curso.  

Destacam-se em particular as festas e romarias propriamente ditas que exigem 

preparação com antecedência e grande empenho durante a sua concretização. Na 

tabela que se segue enumera-se as principais Romarias, Festas Populares e Eventos 

Cultuais previstos nas diversas freguesias em 2001.  

Com base nos dados fornecidos pela Câmara Municipal, constata-se que a 

generalidade das actividades e eventos culturais, desportivos e recreativos se realiza 

no verão. Realça-se a existência de várias festividades religiosas e de vários eventos 

desportivos, com maior destaque mediático, a Volta a Portugal em bicicleta e a Rampa 

da Sr.ª da Graça. 

Paralelamente existem diversos eventos, nomeadamente de carácter recreativo e 

cultural que animam o concelho de Mondim e em especial a vila sede de concelho. 

Algumas realizam-se com carácter regular, nomeadamente as festas do concelho e as 

actividades de animação de Verão e, outras de carácter esporádico, nomeadamente 

exposições, palestras e outras actividades culturais. 

Nas diversas freguesias os festejos têm um carácter essencialmente religioso, 

enquanto na vila sede de concelho para além dos religiosos encontram-se previstos 

eventos de carácter cultural que abrange públicos diversificados, que abrange a 

população residente mas também de outros concelhos. 

Somente a freguesia de Campanhó e Pardelhas não registam qualquer tipo de evento. 

 

 

 



 
  Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 

 

Revisão do Plano Director Municipal de Mondim de Basto 

Estudos de Caracterização do Território 

85 

Tabela 26 - Romarias, Festas Populares e Eventos Culturais em 2001 

Freguesia/ Lugar Designação Tipo de Evento Datas 

Atei 
   Atei 
 

 
Sr.ª de Fátima 

 
Festa religiosa/Profana 

  
Maio 

Bilhó 
   Bilhó 
   Bilhó 
 

 
Feira D´Ano 
S. Bartolomeu 

 
Feira Franca/Agro-Pecuária 
Festa Religiosa/Profana 

  
24 de Agosto 
24 de Agosto 

Ermelo 
   Ermelo 
 

 
S. Vicente 

 
Festa religiosa/Profana 

  
Agosto 

Mondim de Basto 
   Mondim de Basto 
   Monte Sr.ª da Graça 
   Monte Sr.ª da Graça 
   Mondim de Basto 
   Mondim de Basto 
   Mondim de Basto 
   Mondim de Basto 
   Mondim de Basto 
 
   Mondim de Basto 
 
 
   Vilar de Viando 

 
Corpo de Deus   
Ascensão  
S. Tiago  
Festas do Concelho  
Grande Feira de Verão  
Feira D´Ano 
Exposições 
Rampa Automóvel da  
Sr.ª Graça 
Volta a Portugal Bicicleta 
Santa Luzia 

 
Procissão sobre tapetes de flores 
Festa religiosa 
Romaria 
Festas profanas 
Gastronomia, Artesanato 
Feira Franca/Agro-Pecuária 
Eventos Culturais 
Eventos desportivos 
 
Evento desportivo 
 
 
Festa Religiosa/Profana 

 
Maio 
Maio 
25 de Julho 
24, 25, 26 e 27 
Julho/Agosto 
22 de Outubro 
Episódicas 
Várias/Verão 
 
Móvel 
 
 
Agosto 

Paradança 
   Paradança 
 

 
S. Jorge 
 

 
Festa Religiosa/Profana 
 

  
Abril 
 

Vilar de Ferreiros 
   V. de Ferreiros 
   Vilarinho 

 
S. Pedro 
Sr. de Fátima 

 
Festa Religiosa/Profana 
Festa Religiosa/Profana 

  
Junho 
Setembro 

Fonte: Câmara Municipal de Mondim de Basto, 2002 

 
                                                                                                                                                                        

3.4.2 - Organizações e Actividades Sócio-Culturais 

Numa outra vertente, a vida e dinâmica social do concelho encontra-se espelhada no 

número de associações e grupos culturais, desportivos, recreativos e sociais.  

Na sede de concelho o número de organizações é mais elevado, sublinhando-se o 

carácter urbano de algumas delas, nomeadamente em algumas modalidades 

desportivas, onde a existência de grupos organizados pressupõe um número de 

adeptos mínimo que dificilmente se encontra em aglomerados de reduzida dimensão.  

Efectivamente, no que se refere a agentes locais que desenvolvam actividades 

recreativas e desportivas, salienta-se a existência, nomeadamente de um clube de 

parapente (Asas da Sr.ª da Graça), um clube de canoagem (Grupo de Tamecanos), o 

clube de caça e pesca, Associação Cultural e Social de Ermelo, Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Luzia, Associação Arautas Bilhoenses, Associação Cultural e 

Desportiva Ala Dura, Associação de Desenvolvimento Cultural e Recreativo de 

Parandaça, Mondinense Futebol Clube, Atei Futebol Clube, o Vilarinho Futebol Clube 
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o agrupamento de escuteiros do Corpo Nacional de Escutas (CNE) e a presença do 

Clube de Campismo do Porto, através das instalações do Parque de Campismo de 

Mondim de Basto. 

 

Fonte: Probasto, 2001 

O Parque de Campismo de Mondim de Basto constitui, efectivamente um equipamento 

de importância ao nível do turismo quer seja nacional ou internacional. De facto, 

sabemos que este é procurado durante todo o ano. A esse facto não será alheia a sua 

localização. Rodeado pela serrania próxima do Alvão e Monte Farinha e a maior 

distância do Marão, desfruta de uma paisagem privilegiada, a que acrescenta o 

murmurejar das águas límpidas do Cabril, caindo no Açude que forma o sereno lençol 

que, a dez metros do Parque, permite refrescantes mergulhos. 

Constituída por ligeiros socalcos cavados na encosta e por uma ampla zona central 

bordejada por carvalhos e plátanos, a área acampável é ampla e confortável, 

permitindo visionar de alguns pontos um enquadramento paisagístico deveras 

invejável. Para os praticantes desportivos, será base para excelentes pescarias de 

trutas, bogas ou barbos, nas frias águas do cabril e do Tâmega ou ainda para radicais 

provas canonistas nas suas tumultuosas e estreitas passagens20. 

 

Este equipamento, tão importante e tão referenciado nos guias será desactivado com 

a construção da Barragem do Fridão. Contudo, a autarquia prevê já uma área onde se 

poderá vir a localizar no futuro próximo este Equipamento de recreio e lazer. 

 

                                                
20 Informação retirada do site www.terravista.pt/portosanto/2693. 



 
  Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 

 

Revisão do Plano Director Municipal de Mondim de Basto 

Estudos de Caracterização do Território 

87 

3.4.3 - Problemas Sociais 

A elaboração da presente análise teve como elementos base quer os dados fornecidos 

pelo Instituto de Solidariedade e Segurança Social, relativos à população apoiada pelo 

Rendimento Mínimo Garantido (RMG) quer os dados fornecidos pela Câmara 

Municipal que consistem nos “Resultados dos Inquéritos aos Jardins de Infância, 

Escolas do Ensino Básico e Secundária do Concelho de Mondim de Basto” e pretende 

servir apenas de enquadramento à realidade social do Concelho, pelo que se optou 

por não efectuar uma actualização relativamente aos anos mais recentes. 

Do ponto de vista social, e no que respeita a aspectos que se relacionam com a 

qualidade de vida da população local, merecem destaque os seguintes aspectos: 

1. Envelhecimento da população/isolamento. O fenómeno de envelhecimento da 

população, tendo já sido assinalado em diversos estudos e trabalhos, constitui uma 

situação que exige a atenção redobrada das entidades públicas e sociais do 

concelho, uma vez que o apoio prestado aos idosos tem que atender ao 

isolamento de algumas aldeias, nomeadamente aos que se situam na zona 

serrana. Desta forma, para além da necessidade de Lares e Centros de Dia, o 

apoio domiciliário aos idosos é uma forma de intervenção que pode ser utilizado 

mas que exige meios humanos, técnicos e financeiros. 

2. Dificuldades no acesso a bens e serviços públicos e privados – a diminuição 

populacional, as distâncias entre aldeias e o seu isolamento, colocam problemas 

no acesso a bens e serviços, sejam públicos sejam privados, cuja tendência é 

concentrarem-se na sede de concelho. Nessa medida a importância dos 

transportes assume particular relevância. Ao nível dos equipamentos de ensino 

esse transporte é assegurado pela autarquia, que tem a responsabilidade de 

garantir o acesso os estabelecimentos que leccionam a escolaridade obrigatória. 

Todavia, o transporte público como forma de apoiar o acesso a bens e serviços 

que só se encontram na vila sede do concelho deverá começar a ser equacionada 

no horizonte de médio/longo prazo, como forma de manter a qualidade de vida das 

populações e facilitar a permanência da população, em geral, e dos jovens, em 

particular, nas várias freguesias.  

3. Existência de casos de pobreza. Com base nos dados do Rendimento Mínimo 

Garantido constata-se que de Julho de 1997 a Abril de 2002 foram abrangidas 

1.289 pessoas e 427 agregados familiares, ou seja 15% da população registada 

nos dados provisórios dos Censos 2001.  Este valor bastante elevado, não traduz 
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contudo as dificuldades sentidas pela população uma vez que 26% requereu o 

RMG, tendo sido indeferidos cerca de 10%.   

4. Baixo nível de escolaridade da população residente, que traduz de algum modo 

um certo nível de pobreza, principalmente no que se refere às gerações mais 

novas, motivando frequentemente a saída dos jovens que procuram meios sociais 

mais exigentes e mais “ambiciosos” em termos dos padrões modernos de 

qualidade de vida. 

5. Absentismo escolar e dependência da agricultura, sobretudo nas aldeias 

serranas de Pioledo, Fervença, Campanhó, nas quais as crianças são 

responsáveis por grande parte das tarefas agrícolas e domésticas em horário 

extra-escolar.  

Para além dos aspectos referidos, importa ainda dizer que o inquérito referido concluía 

que os problemas de assiduidade e pontualidade e consequentemente o elevado grau 

de insucesso escolar, que as crianças das várias escolas apresentam se devem a: 

- Problemas familiares (famílias desequilibradas); 

- Problemas económicos de algumas famílias; 

- Problemas com o álcool;  

- Alimentação deficiente; 

- Isolamento de algumas aldeias. 

Efectivamente, também o Relatório de Caracterização, realizado pela ADESCO em 

finais de 2000 conclui que o absentismo e abandono escolar estão associados ao 

trabalho infantil no sentido de uma exploração familiar da mão-de-obra infantil, nas 

tarefas agrícolas das aldeias isoladas da serra. 

Consultados os dados disponíveis sobre a população residente com deficiência 

segundo o grau de incapacidade, Censos de 2001, verifica-se que 5,8 da população 

tem deficiência e destas 30% têm incapacidade superior a 60%. Poderemos concluir 

que conjuntamente com os problemas apontados, esta situação poderá agravar o 

problema do absentismo escolar. 
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4 - DINÂMICA ECONÓMICA 

4.1 - Estrutura Socio-económica 

A distribuição da população activa pelos sectores de actividade económica constitui 

um dos indicadores a considerar na análise económica que pretendemos realizar para 

o concelho de Mondim de Basto. Desta forma, far-se-á uma análise da sua evolução, 

no concelho, ao longo das duas últimas décadas.  

Tabela 27 - População Residente Empregada, segundo o sector de actividade 

Fonte: INE, 1991, 2001 

Assim, através da leitura da Tabela 27, podemos retirar as seguintes ilações: 

- No sector primário tem-se verificado uma diminuição do número de activos, bem 

como a drástica diminuição da sua importância no conjunto da actividade económica. 

Em 10 anos o seu peso decresceu de 37% para 21%, passando do 1º lugar em nº de 

activos para a última posição; 

- A regressão do sector agrícola está relacionada, com o progressivo envelhecimento 

da população agrícola, associado à falta de substituição por mão-de-obra jovem, que 

tem vindo sistematicamente a procurar emprego noutros sectores. 

- O sector secundário foi reforçado, com parte dos activos saídos do sector primário, 

aumentando de importância relativa no conjunto dos três sectores, em 10 anos o seu 

peso aumentou de 29% para 35%, passando do 2º lugar em nº de activos para uma 

posição intermédia; 

- O seu desenvolvimento ocorre devido às pequenas indústrias existentes, uma vez 

que, de acordo com o Tabela 29, é considerável o peso relativo da indústria extractiva 

(9,17%) e da indústria transformadora (17%). 

 

Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário 
Anos 

Nº Activos % Nº Activos % Nº Activos % 
Total 

1991 988 37% 761 29% 896 34% 2.645 

2001 594 21% 971 35% 1.247 44% 2.812 
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- No seu todo o sector terciário, sofreu um crescimento significativo, tendo aumentado 

de importância relativa no conjunto da actividade económica, em 10 anos o seu peso 

sofreu um crescimento de 10%, ocupando actualmente o 1º lugar em nº de activos; 

- A expansão do sector terciário deveu-se, essencialmente, ao aumento e 

concentração de equipamentos e serviços na sede de concelho, bem como de todo o 

comércio a retalho existente. 

Tabela 28 - População residente empregada, segundo a situação na profissão 

           Fonte: INE, 1991, 2001 

No que se refere à situação na profissão, relativamente à população residente 

empregada, no período de uma década é de assinalar um rácio elevado de 

trabalhadores por conta de outrem, tendo-se verificado mesmo um aumento 

significativo e a diminuição de trabalhadores por conta própria e em outra situação (ex: 

trabalho familiar não remunerado). 

Tabela 29 - Empresas com sede no concelho de Mondim de Basto, Tâmega e R. Norte 

Actividade Económica Mondim 
de Basto  % Tâmega % Região 

Norte % 

Agricultura 83 15,54 167 1,56 1.246 1,32 

Industria Extractiva 20 3,75 90 0,84 309 0,33 

Indústria transformadora 49 9,18 3.070 28,74 20.869 22,17 

Produção e distribuição de 
electricidade, gás e água - - 19 0,18 117 0,12 

Construção Civil 75 14,05 2.154 20,16 11.849 12,59 

Comércio por grosso e retalho, 
reparação de veículos 

162 30,34 2.779 26,01 29.518 31,36 

Alojamento e restaurantes 71 13,30 482 4,51 6.884 7,31 

Transportes e comunicações 27 5,06 586 5,49 4.700 4,99 

Actividades financeiras 4 0,75 37 0,35 515 0,55 

Actividades Imobiliárias 25 4,68 879 8,23 12.379 13,15 

Adm. Publica, Saúde, outros 
serviços colectivos 18 3,37 420 3,93 5.741 6,1 

Total 534 100 10.683 100 94.127 100 

         Fonte: INE, Anuário Estatístico, 1999'

Anos Trabalhador por 
conta própria 

Trabalhador por 
conta de outrem Outra situação 

1991 29% 60% 12% 

2001 22% 74% 4% 
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Relativamente à análise efectuada ao sector empresarial, considerando o indicador 

“empresas com sede no concelho”, constata-se que o comércio por grosso e a retalho 

constitui a actividade económica com maior representatividade (30,34%) no concelho, 

logo seguida da agricultura (15,54%) e da construção civil (14,05%). 

Em último lugar encontram-se as empresas ligadas a actividades financeiras e sendo 

em número de quatro tornam-se efectivamente pouco significativas no quadro geral. 

Da análise efectuada ao nível do pessoal ao serviço nas sociedades sediadas no 

concelho, verifica-se que: 

• A indústria transformadora e extractiva, no âmbito desta amostra, emprega grande 

parte da população (35%), o que significa que os estabelecimentos comerciais, 

apesar de se destacarem em número absoluto, têm de uma forma geral dimensão 

reduzida, empregando baixos níveis de população activa; 

• O sector da construção sofreu um decréscimo, no número de pessoal ao seu 

serviço, empregando no ano 2000, cerca de 10% da população; 

• De uma forma geral, o número médio de sociedades e respectivo pessoal ao 

serviço tem aumentado. 
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Tabela 30 - Evolução do n.º de Sociedades e de pessoal ao serviço 

Sectores 1998 1999 2001 

N.º de sociedades 2 2 2 
Agricultura 

Pessoal ao serviço nd21 nd nd 

N.º de sociedades 19 24 28 Indústria Extractiva e 

Transformadora Pessoal ao serviço 277 316 318 

N.º de sociedades 4 5 6 
Construção 

Pessoal ao serviço 81 81 68 

N.º de sociedades 41 52 95 Comércio, Alojamento e 
Restauração 

Pessoal ao serviço 170 192 204 

N.º de sociedades 6 8 14 
Transportes e Comunicação 

Pessoal ao serviço 13 12 99 

N.º de sociedades 2 4 5 
Serviços 

Pessoal ao serviço nd nd 12 

 Total N.º de sociedades 74 95 150 

          Fonte: INE, Anuários Estatísticos, 1998, 1999, 2001 

          nd: não disponível 

 

 

Gráfico 4 - Sectores de Actividade em 2001, Mondim de Basto 

Industrias Extract ivas; 10%

Industrias Transformadoras; 
41%

Construção; 8%

Comercio por Grosso e a 
Retalho; 24%

Transportes e Comunicações; 
13%

Outras Actividades; 4%

 

No que diz respeito à taxa de actividade, o concelho de Mondim de Basto registou um 

ligeiro acréscimo, no período 1991-2001, situando-se o valor actual, na ordem dos 

                                                
21

 Não disponível 
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36%, o que significa que existe, ainda, uma significativa percentagem de população 

dependente, em virtude do peso relativamente baixo da população activa. 

Tabela 31 - Taxa de actividade do concelho de Mondim de Basto 

Anos População 
Residente 

População 
Activa 

População 
Desempregada 

Taxa de 
Actividade 

1991 9.518 3.073  29,60% 

2001 8.573 2.812 261 35,80% 

                         Fonte: INE, R.G.P. 1991, 2001'

Rendimento Mínimo Garantido/Rendimento Social de Inserção 

A Lei nº 19-A/96 do Diário da Republica nº. 149, de 29 de Junho criou o Rendimento 

Mínimo Garantido em Portugal, ou seja, um nível mínimo de rendimento abaixo do 

qual nenhuma família deveria viver, actualmente após reformulação governamental a 

designação passou a ser Rendimento Social de Inserção, como se refere 

posteriormente. 

O processo de avaliação dos requerimentos pode conduzir ao deferimento ou 

indeferimento dos mesmos. No período de tempo compreendido entre Julho de 1997 e 

Abril de 2002, o Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real registou a entrada 

de 782 requerimentos, correspondendo a 2 196 pessoas. 

Ocorreu, entretanto, a cessação da prestação para 266 requerimentos, sendo que, 

constituem motivos de cancelamento: 

• Deixar de se verificar a situação de grave carência económica; 

• Não ter sido celebrado ou cumprido o acordo de inserção por motivos 

imputáveis ao interessado; 

• Deixar de ter residência legal em Portugal; 

• A morte do titular. 

Relativamente à suspensão, processo cujos efeitos se sustêm durante determinado 

período de tempo, registaram-se 9 requerimentos, correspondendo a 30 pessoas. 
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A suspensão pode acontecer devido a ocorrência das seguintes circunstâncias: 

• O titular não ter disponibilidade para requerer prestações da Segurança Social 

a que tenha direito – período de suspensão de 90 dias; 

• Não ter disponibilidade para exercer o direito de acção para cobrança de 

eventuais créditos - período de suspensão de 90 dias ; 

• Não ter disponibilidade para o reconhecimento de direito a alimentos - período 

de suspensão de 90 dias; 

• Exercer actividade remunerada por período inferior a 180 dias, no caso do 

exercício da actividade ultrapassar o valor da prestação – período de 

suspensão igual à duração da actividade que lhe deu a causa. 

No período de tempo analisado 1289 indivíduos receberam o rendimento mínimo, 

continuando actualmente a receber 452 indivíduos. O peso da população beneficiária 

desta medida face ao total da população residente é de 14%. 

Tabela 32 - RMG – Atribuição da Prestação: situação de 1997-07 a 2002-04 

 Nº Requerimentos Nº Pessoas %  

Requerimentos 
Entrados 782 2.196 23 

Requerimentos 
Deferidos 427 1.289 14 

Requerimentos 
Indeferidos 338 869 9 

Processos Cessados 266 807 8 

Processos Suspensos 9 30 4 

Beneficiários 152 462 4,7 

Processos Pendentes 17 39 2 

           Fonte: Centro Distrital de Segurança Social de Vila Real, 2002!

Actualmente, vigora a Lei 13/2003, de 21 de Maio, que revogou a Lei 19-A /96, 

sendo, por esse motivo, o Rendimento Mínimo Garantido substituído pelo 

Rendimento Social de Inserção. 

O Rendimento Social de Inserção, consiste numa prestação, incluída no subsistema 

de solidariedade no âmbito do sistema público de segurança social, e num programa 

de inserção, de modo a conferir às pessoas e aos seus agregados familiares apoios 

adaptados à sua situação pessoal, que contribuam para a satisfação das suas 



 
  Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 

 

Revisão do Plano Director Municipal de Mondim de Basto 

Estudos de Caracterização do Território 

96 

necessidades essenciais e favoreçam a progressiva inserção laboral, social e 

comunitária. 

i) Podem requerer o Rendimento Social de Inserção os indivíduos e famílias em 

situação de grave carência económica e que satisfaçam as condições de atribuição 

estipuladas na lei 

O Programa de Inserção do RSI corresponde a um conjunto articulado e coerente de 

acções faseadas no tempo, estabelecido de acordo com as características e 

condições do agregado familiar beneficiário, que tem como objectivo promover a 

criação de condições necessárias à gradual autonomia das famílias, através do 

exercício de uma actividade profissional ou de outras formas de inserção social. 

Segundo o Anuário Estatístico da Região Norte, em 2008, o RSI foi atribuído a 424 

indivíduos, com uma ligeira incidência no sexo feminino e em activos com menos de 

25 anos. 

 

4.2 - Sector Primário 

Tal como se referiu anteriormente o concelho de Mondim de Basto depende 

fortemente do sector primário, apesar de, na última década, este sector ter vindo a 

perder importância em termos económicos e sociais. 

 

Tabela 33 - Utilização das Terras 

Superfície Total Superfície Agrícola 
Utilizada 

Superfície Agrícola 
Não Utilizada 

Matas e Florestas 
sem culturas sob-

coberto 

Exploração 

(nº) 

Área  

(ha) 

Exploração 

(nº) 

Área 

(ha) 

Exploração 

(nº) 

Área 

(ha) 

Exploração 

(nº) 

Área 

(ha) 

799 6.563 796 5 .390 116 92 437 1. 047 

        Fonte: INE, RGA,1999 

A Superfície Agrícola Utilizada (SAU), superfície da exploração que inclui terras 

aráveis (limpa e sob coberto de matas e florestais), culturas permanentes e pastagens 

permanentes, detêm uma área de 5.390 ha, num total de 796 explorações. 
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A superfície agrícola não utilizada, superfície que já foi anteriormente utilizada como 

superfície agrícola, mas que já não é explorada por razões económicas, sociais ou 

outras e que não entra no afolhamento ou rotação cultural, apresenta a área total de 

1047 ha, repartida por 437 explorações. 

Ao nível das culturas temporárias é de registar o cultivo de culturas forrageiras (57%) e 

dos cereais para grão (29%). Relativamente às culturas permanentes, salienta-se a 

predominância da vinha (93%). 

Nas zonas aplanadas e férteis prevalecem as culturas forrageiras e a vinha. As zonas 

serranas de montanha são ocupadas pela floresta, nas quais se pratica a silvo-

pastorícia. 

Tabela 34 - Principais Culturas 

Principais Culturas 
Exploração 

(nº.) 
Área  

(ha) 

-.,*.)%/'*&01+)2)#%/! 345' 67839'

A-6-+$)!0+6+!B6C(! ;@@! 9:7!

D-B.E$F()+)!)-'+)!0+6+!B6C(! ?:>! 7??!

A./*.6+)!%(66+B-$6+)! ;@>! 7G<;;!

H+*+*+! 8>?! ?7!

I6+#()!*-E0(6J6$()! 78=! >8!

-.,*.)%/'1&)0%"&"*&/! 355' '495'

K6.*()!%6-)'()! <<! =!

A$*6$F()! <:! :!

L/$M+/! =?<! <=!

4$FN+! 9<@! ??=!

K6.*()!)-'()! ;=! ?!

                            Fonte: INE, R.G.A., 1999 

Recorrendo à Planta da Situação Existente, observa-se uma maior extensão de solo 

classificado como agrícola, numa faixa ao longo do rio Tâmega, metade norte, e 

algumas áreas agrícolas associadas aos principais aglomerados das freguesias de 
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Vilar de Ferreiros e de Bilhó, apresentando o restante território apenas pequenas 

manchas dispersas. 

Relativamente à utilização das terras, a forma de exploração dominante é por conta 

própria, correspondendo a 96% da área total utilizada, as restantes formas de 

exploração tem pouca expressão, tal como se pode constatar no Gráfico nº 5. 

Gráfico 5 - Formas de Exploração da SAU 
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                                          Fonte: INE, R.G.A., 1999 

A idade avançada dos agricultores, a maioria tem entre 55 e 64 anos, constitui um 

obstáculo à modernização da actividade, efectivamente, persiste uma estrutura etária 

dos produtores envelhecida. Os dois maiores grupos correspondem às idades 

compreendidas entre os 55 e os 64 e superior a 65 anos.   

Gráfico 6 - Idade do Produtor Agrícola 
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                 Fonte: INE, R.G.A., 1999 
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A par da idade existe outro factor importante para a modernização da agricultura – a 

instrução. A maior percentagem dos agricultores apenas tem como habilitação literária 

o 1º ciclo do ensino básico, logo seguido do grupo dos que sabem ler e escrever e dos 

que não sabe ler nem escrever. 

Gráfico 7 
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                         Fonte: INE, R.G.A., 1999 

Relativamente ao indicador “tempo de actividade na exploração”, 43% da população 

dedica-se à actividade a menos de meio tempo, sendo que 31% da população se 

dedica à actividade a mais de meio tempo. Verifica-se, assim, que a maior parte dos 

agricultores, 74%, dedica-se à actividade de forma complementar. Efectivamente, 

apenas 26% se dedica a tempo completo na exploração. 

Gráfico 8 - Tempo de Actividade na Exploração 
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Fonte: INE, R.G.A., 1999 
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Constatámos ainda que a esmagadora maioria dos agricultores não se encontra 

colectado sob a forma de empresário individual ou inserido em qualquer tipo de 

empresa agrícola, antes, apresentam-se como produtores singulares autónomos, tal 

como se pode observar pelo gráfico n.º 9. 

No entanto assiste-se a uma mudança de atitude, em que a agricultura passa a ser 

uma actividade sustentada para os agricultores que, por opção, nela investem e a ela 

se dedicam. 

Paralelamente, denotam-se significativos investimentos na mecanização das 

explorações. Convém referir que a análise ao grau de mecanização na agricultura não 

se poderá fazer apenas através da diferença entre o número de maquinaria existente 

anteriormente e no momento actual. Teremos, pois, que considerar o rácio máquina-

exploração, caso contrário o resultado será apenas um decréscimo linear, em função 

da diminuição do número de explorações. 

Assim, constata-se que, em 1979 existiam 96 explorações agrícolas com tractores, em 

1989, esse valor ascende para 190, existindo um maior número de máquinas agrícolas 

para um menor número de explorações, donde resulta uma média superior à unidade, 

o que demonstra o esforço considerável por parte dos produtores em equiparem e 

modernizarem as suas explorações. 

Gráfico 9 - Natureza Jurídica da Exploração 
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Fonte: INE, R.G.A., 1999 

 

Quase todas as explorações agrícolas têm associadas a criação de gado, sendo os 

galináceos e os caprinos os que são criados em maior número. 
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Das espécies criadas, as aves, os ovinos, os caprinos e os suínos destinam-se 

normalmente ao abastecimento do agregado familiar. A criação de bovinos está 

relacionada com o fornecimento de fertilizantes à exploração, sendo utilizados como 

animais de tracção nas tarefas agrícolas. 

Na última década registou-se um decréscimo no efectivo animal, sendo a maior 

percentagem verifica ao nível das aves, seguida dos caprinos e dos bovinos. 

Gráfico 10 - Efectivo Animal 
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Fonte: INE, R.G.A., 1999 

 

4.2 - Sector Secundário 

Sectorialmente, são as indústrias de produtos minerais não metálicos, alimentares e 

têxteis, aquelas que mais se destacam pelo número de sociedade sediadas no 

concelho. A Tabela 35 evidencia esta situação a partir de dados relativos ao número 

de sociedades sediadas e respectivo número de trabalhadores. 
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Tabela 35 - Evolução de Sociedades e Pessoal, na Indústria Transformadora 

Industria Transformadora 1998 1999 2000 2002 

Nº. de Sociedades 3 3 3 3 Industria 
Alimentar 

 Pessoal ao serviço 50 51 51 58 

Nº. de Sociedades 2 2 2 3 
Industria Têxtil 

Pessoal ao serviço nd nd nd 81 

Nº. de Sociedades 2 2 2 2 
Industria Madeira 

Pessoal ao serviço nd nd nd nd 

Nº. de Sociedades 3 3 3 3 Industria 
Produtos 
Metálicos Pessoal ao serviço 12 15 15 16 

Nº. de Sociedades 3 5 5 4 Indústria de 
Produtos minerais 

não metálicos Pessoal ao serviço 15 19 19 16 

Fonte: INE, Anuário Estatístico 1998-2002 
nd: não disponível 

Na indústria transformadora, o maior peso ao nível do número de sociedades é a 

indústria de produtos minerais não metálicos. No entanto a maior empregadora é a 

indústria têxtil. 

A indústria alimentar, apesar de manter o mesmo número de unidades industriais 

desde 1998, aumentou a capacidade de absorção de mão-de-obra, passando a 

empregar 58 trabalhadores. 

Na indústria de produtos minerais não metálicos a extinção de uma unidade industrial 

teve como consequência, a diminuição do número de pessoal ao serviço. 

As sociedades industriais, quer em termos de número de unidades, quer do número de 

trabalhadores, têm apresentado uma tendência de crescimento, no entanto pode-se 

referir que ainda se está longe de um consistente tecido empresarial. 

De uma forma geral, a indústria transformadora apresenta uma estrutura pouco 

desenvolvida, com unidades de reduzida dimensão, as empresas destinam-se à 
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transformação de recursos endógenos como alimentação, madeira e minerais não 

metálicos. 

Tabela 36 - Evolução de Sociedades e Pessoal, na Industria Extractiva 

Fonte: INE, Anuário Estatístico 1998-2002 

No subsector da Industria Extractiva, atendendo à existência de recursos geológicos 

exploráveis e tradição na sua exploração, tem-se registado um crescimento 

considerável traduzido quer no número de sociedades, quer no aumento do pessoal 

ao serviço. Efectivamente, enquanto em 1998 existiam 3 sociedades com 5 

empregados, no ano de 2002, regista-se a existência de 11 sociedades têm ao seu 

serviço 65 pessoas.  

A indústria extractiva resume-se maioritariamente à actividade das pedreiras de 

exploração de granito. A extracção de granito ocorre sobretudo no Monte da Farinha, a 

sua exploração está associada a pequenas empresas de cariz familiar. A sua 

localização encontra-se espacializada na Planta da Situação Existente. 

No que concerne a estruturas de apoio à actividade industrial, a autarquia tem vindo a 

incrementar uma politica de acolhimento industrial, da qual fez parte a implementação 

do Pólo Industrial, localizado na freguesia de  Mondim de Basto. 

No Pólo Industrial, encontram-se algumas empresas instaladas, pertencentes ao ramo 

da armazenagem, alumínios, confecções, transformação e corte de granito/mármores, 

para além de um ginásio e esteticista, estando já aprovados novos projectos para 

ocupação de lotes existentes. 

Do ponto de vista estratégico, coloca-se, a questão de saber qual a política de apoios 

adicionais que se deverão promover com vista ao incremento desta dinâmica, de 

forma a contribuir para promover e enraizar as iniciativas empresariais em curso e 

criar uma verdadeira cultura industrial, sustentada e profícua para a dinamização e 

qualificação do emprego. 

Industria Extractiva 1998 1999 2000 2002 

Nº. de Sociedades 3 6 6 11 Sociedades com 

sede no concelho Pessoal ao serviço 5 22 22 65 
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Tabela 37 - Distribuição das empresas por lotes, Zona Industrial 
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4.3 - Sector Terciário 

No seu todo, o sector terciário sofreu um acréscimo de 10%, decorrente da 

descentralização e desconcentração de funções públicas, bem como pela 

implementação de novos serviços de nível municipal. 

No que concerne ao ensino, especificamente à educação pré-escolar, regista-se a 

existência de escolas em 4 freguesias do concelho (J.I. de Atei, J.I. de Mondim, J.I. de 

Pardança e J.I. de Vilarinho). Relativamente ao ensino básico do 1º ciclo as escolas 

são a EB1 de Vilarinho e o Centro Escolar Mondim Oeste, sendo de assinalar a 

existência de apenas uma escola do 2º ciclo, 3º ciclo e Secundário, localizada na Vila 

e que serve a população estudantil de todo o concelho, sendo que para aceder a estas 

a distância média é de 7,8 Kms. 

Relativamente à saúde, o hospital mais próximo localiza-se em Amarante, estando 

Mondim de Basto na área de influência do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto 

Douro,EPE., distando ambos mais de 30 km, esta é, sem dúvida, a situação mais 

delicada e preocupante do ponto de vista de acesso aos bens de saúde. O Centro de 

Saúde (sem internamento) localiza-se na sede do concelho e assegura diariamente 

urgências até às 20 horas, (16h ao fim de semana e feriados) dista em média, cerca 

de 7,8 Kms. As Extensão de Centro de Saúde localizam-se nas freguesias de Atei, 

Bilhó e Ermelo. 

De referir os fortes investimentos realizados recentemente na área sócio-cultural e 

desportiva pelo município onde se destacam a existência pavilhões desportivos, 
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campo de Mini-Golfe, piscina, biblioteca, anfiteatro e ainda um Museu e a Casa da 

Cultura, assim como os Auditórios recentemente construídos. 

Os serviços privados comprovam a existência de uma certa polarização ao nível da 

freguesia, sede de concelho, pois é aí que se encontram os serviços bancários, 

gabinetes contabilidade e de projectos entre outros. Efectivamente é na sede do 

concelho que se concentra a esmagadora maioria das unidades comerciais e de 

serviços. Nas restantes freguesias da área de intervenção, o comércio destina-se à 

satisfação das necessidades primárias, de carácter diário, destacando-se os cafés e 

as “vendas”, simbiose de mercearia, taberna e local de convívio, conforme atesta a 

Tabela nº. 38. 

Tabela 38 - Actividades Económicas, por freguesia 

Freguesia Actividade Nº. 
Café 23 

Café/Restaurante 12 
Restaurante 3 

Taberna 5 
Padaria 2 

Pastelaria 1 
Salão de Jogos 1 

Mondim de Basto 

Bar  
Café 7 Vilar de Ferreiros 

Casa de Pasto 2 
Café 5 

Café/Restaurante 2 
Restaurante 2 

Bilhó 

Taberna 1 
Café 2 Paradança 
Bar 1 
Café 5 

Restaurante 2 Ermelo 
Taberna 1 

Café 8 
Taberna 1 Atei 

Adega (Discoteca) 1 
Campanhó Café 5 
Pardelhas Taberna 1 

               Fonte: CMMB, 2002 

O segundo factor a analisar é o Indicador de Poder de Compra per capita que 

compara o poder de compra do concelho com o poder de compra médio do país ao 

qual foi atribuído o valor de 100% , Tabela 39. 
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Tabela 39 - Indicador de Poder de Compra 

Mondim de 
Basto (%) Tâmega (%) Região 

Norte (%) Poder de Compra 

2002 2007 2002 2007 2002 2007 

per capita 44,83 49,26 53,55 61,34 85,58 86,24 

No total nacional 0,038 0,039 2,84 3,24 30,34 30,42 

                                Fonte: INE, Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio, 2002 e 2007 

O Indicador de Poder de Compra per capita de Mondim de Basto manifesta-se 

comparativamente ao Tâmega e à Região do Norte inferior, apresentando uma 

percentagem de 44,83%, aumentando em 2007, mas ainda aquém das NUT de 

referência. Registe-se o facto deste indicador ser próximo da metade da média da 

Região Norte, que regista um valor relativo de 86%, indiciando uma certa debilidade 

ao nível das condições de vida da população do concelho. 

Paralelamente, a percentagem de Poder de Compra, que pretende medir o peso do 

poder de compra concelhio no total do país, indica que o referente a Mondim de Basto 

é sensivelmente 0,04%, valor bastante baixo se compararmos com os registados quer 

no Tâmega quer na Região do Norte. 

Ambos os factores considerados demonstram, inequivocamente, que as condições de 

vida do concelho em estudo são menos favoráveis que as encontradas ao nível da 

respectivas NUT’s. 

 

4.4 - Sector do Turismo 

As mudanças sociais e económicas ocorridas nas últimas décadas, conduziram a um 

aumento do tempo livre e a uma maior facilidade de deslocação que, aliadas a uma 

melhoria dos padrões de vida originaram um aumento dos fluxos turísticos. 

A sobre-utilização do produto “Sol Praia” conduziu à degradação destes espaços 

transformando a apetência turística destas zonas. Cansados do stress das grandes 

cidades, os turistas procuram agora espaços mais sossegados, onde exista uma 

identidade própria. 
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O isolamento do espaço rural permitiu que os valores culturais e patrimoniais destas 

comunidades se mantivessem quase inalterados, permitindo lançar as bases para uma 

nova filosofia de turismo – Turismo no Espaço Rural. 

A atractividade do concelho está intrinsecamente ligada aos valores patrimoniais, 

naturais, históricos e etnográficos. 

No concelho de Mondim de Basto, o Parque Natural do Alvão, que integra a rede 

nacional de áreas protegidas, constitui uma amostra representativa do património 

natural, paisagístico e cultural e consequentemente um atractivo para a actividade 

turística. 

Esta atracção pressupõe a existência de estruturas de alojamento, ao nível dos 

empreendimentos turísticos, e de dinamização e animação turística. A Tabela 40 

sistematiza a capacidade de alojamento existente à data no concelho. 

 
 

Tabela 40 - Capacidade de Alojamento no concelho 

Fonte: Câmara Municipal de Mondim de Basto, Divisão de Urbanismo e Ambiente, Ministério da Cultura e sites próprios 

De referir a existência do Parque de Campismo a cerca de 1,5 km da vila, com uma 

área de 30 000 m2 e com a categoria de duas estrelas, preparado para receber até 

300 pessoas.  

Contudo, o turismo não pode restringir-se ao fornecimento de alojamento. É 

necessário que existem actividades de animação que tornem atractiva a estadia e 

consequentemente aumentem a sua duração. 

Empreendimento Turístico Localidade 
Nº. de 

Quartos 

Nº. de 

camas 

Residencial Arcadia Mondim de Basto 18 26 

Residencial Carvalho Mondim de Basto 18 24 

Residencial Bela Vista Vilar de Viando 8 13 

Água Hotels **** Monte da Paradela 54 110 

Casa do Barreiro de Cima (Turismo Rural) Atei 5 9 

Casa da Tia Albina (Turismo Rural) Travassos 3 4 

Quinta do Fundo (Agro-Turismo) Vilar de Viando 7 14 

Casa da Caínha (Tursimo Rural) Caínha 2 2 

TOTAL 115 202 
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A animação turística no concelho de Mondim de Basto assenta essencialmente em 

eventos tradicionais, promovidos pela autarquia. É também a autarquia, que têm vindo 

a realizar um conjunto considerável de investimentos ao nível dos equipamentos de 

turismo e lazer, não existindo ainda, uma iniciativa privada desejável que crie 

dinâmicas e investimentos paralelos.  

Ainda assim, com a construção da barragem do Fridão, a sua albufeira irá afectar 

algumas praias fluviais e ainda o Parque de Campismo de Mondim de Basto, pelo que 

irão surgir novos espaços resultantes das medidas compensatórias, podendo a 

barragem, potenciar a atractividade de alguns espaços, criando condições para o 

desenvolvimento de actividades lúdicas e turísticas. 

Ao nível da animação turística e segundo dados retirados do site da Região de 

Turismo da Serra do Marão destacam-se as seguintes empresas com actividade no 

concelho: 

• Águas Bravas – Desportos fluviais canoagem raftting e canoeing; 

• Basto Radical – Desporto e Aventura; 

• Clube de Parapente de Basto; 

• Glaciar, Aventura e Lazer – Percursos pedestres, canoeing, raftting e escalada; 

• GTM, Grupo dos Tamecanos de Mondim – Canoagem, raftting, BTT, Todo-o-

terreno, Escalada e Montanhismo; 

• Passa Montanhas – Percursos pedestres de montanha e escalada. 

Ao nível da animação nocturna e segundo a Região de Turismo da Serra do Marão 

existem os seguintes estabelecimentos: 

• Net´s Bar; 

• Old Bar 

• Pub-Bar da Vinha; 
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• Bossa Café; 

• Discoteca Cotton-Club; 

• Harpa 

 

Movimento Turístico 

O número de turistas nacionais e estrangeiros que ano após ano visita o concelho de 

Mondim de Basto, pode ser conhecido pelos números de visitantes que se dirigiram à 

Delegação de Turismo de Mondim de Basto, no sentido de obterem informações e 

documentação sobre aspectos turísticos do concelho. Entre 2005 e 2009, deslocaram-

se a este posto de turismo um total de 1245 turistas estrangeiros e 3316 nacionais. 

Tabela 41 - Movimentação Turística 

Origem dos turistas 2005 a 2009 

Emigrantes 94 
Nacionais 

Residentes 3222 

Estrangeiros 1245 

Total 4561 

Fonte: Delegação de Turismo de Mondim de Basto, ano 2009 

A análise dos elementos contidos na tabela revela que o número de turistas nacionais 

é claramente superior aos turistas estrangeiros, representando 77%, dos visitantes do 

concelho. 

A proveniência dos turistas nacionais oscila entre a região do Porto em 2009 e Lisboa 

e Vale do Tejo em anos anteriores. 

Relativamente à origem dos turistas estrangeiros destaca-se a França com 23,2% dos 

visitantes estrangeiros, Holanda (19%), Espanha (18,4%) e a Inglaterra (14%). 

 

Segundo informação recolhida no Posto de Turismo local, a abertura do Água Hotel 

tem ajudado ao aumento do número de turistas nacionais que visitam o concelho, 

justificando assim, a recente abertura em Canedo de Baixo de um Parque de 
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Campismo “Quinta do Rio”, o aumento do número de turistas estrangeiros, sobretudo 

holandeses. 

Gráfico 11 - Movimento Turístico, segundo o País de Origem 
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O movimento turístico nacional é claramente superior ao estrangeiro, verifica-se em 

todos os meses do ano, mas é sobretudo nos meses de Verão, com destaque para os 

meses de Agosto e Setembro que se verifica a maior afluência. 

O movimento turístico de estrangeiros concentra-se sobretudo na Primavera/Verão, 

com destaque para os meses de Julho, Agosto e Setembro onde se verifica a máxima 

frequência. 
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Gráfico 12 - Movimento Turístico ao longo do ano 

Distribuição Mensal do n.º de Turistas entre 2005/2009
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O turismo no concelho de Mondim de Basto constitui ainda um potencial mal 

conhecido que importa dinamizar e promover quer a nível nacional quer a nível 

internacional. 

Efectivamente, a estratégia de desenvolvimento local e a aposta da Câmara Municipal 

em apoiar iniciativas que divulguem o concelho tem sido levada a cabo cada vez mais 

de uma forma sistemática. Podemos referirmo-nos por exemplo ao Plano de 

Valorização e Ocupação da envolvente do Monte Farinha que apresenta propostas 

concretas a vários níveis de actuação no sentido de criar as estruturas e os 

equipamentos que atraiam os visitantes para o concelho. Por esse motivo, as 

propostas preconizadas no referido plano serão acolhidas na proposta de 

ordenamento efectuada pelo PDM. 

Os percursos pedestres ou temáticos são também produtos com capacidade de 

atracção de visitantes ao concelho. Existem em Mondim de Basto, dois percursos 

pedestres reconhecidos pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal: 

PR1 - - Caminhos da Senhora da Graça; 

PR2 – Levada de Piscaredo 

 

Mondim de Basto tem ainda dois percursos denominados de Percurso Pedestre da 

Ponte Medieval do Cabril e o Percursos das Capelas, existindo um sem número de 
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outras possibilidades, apoiadas por um conjunto de parques de merendas por todo o 

concelho. 

 

 
Fonte: Folheto “Parque de Merendas”, CMMB 

 

Considerações Finais 

Neste capítulo procurou-se, sintética e sistematizadamente, fornecer um retrato sócio-

económico do concelho, do qual sobressaem os seguintes aspectos mais 

significativos. 

• Os principais constrangimentos do sector primário prendem-se com o 

abandono das práticas agrícolas, associada a uma estrutura etária envelhecida 

e à inexistência da modernização do sector. 

• Em virtude do declínio do emprego nas actividades primárias, assiste-se ao 

reforço da importância dos serviços, mantendo-se em posição de líder no 

cômputo das actividades económicas, com uma estrutura cada vez mais 

diversificada, mas ainda muito virada para o consumo. 

• Relativamente ao sector industrial, de registar o carácter ainda incipiente do 

tecido empresarial, com o predomínio de pequenas empresas e actividades 

pouco diversificadas, destaca-se a relativa estabilização do número de 

sociedades e de pessoal ao serviço.  

• O tecido industrial apesar de débil e com insuficiente diversificação apresenta 

perspectivas de desenvolvimento eventualmente favoráveis. Para este facto 

contribui a consciencialização, por parte da autarquia, para a importância 
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crescente que este sector possa vir a adquirir na questão do emprego, e pela 

aposta na criação de uma zona industrial. 

• Efectivamente, tendo apostado no acolhimento industrial, através da criação de 

uma zona industrial verifica-se que esta se encontra muito aquém das suas 

capacidades. No entanto, com a concessão de algumas facilidades de fixação 

talvez possa a vir a ser atractivo para algumas das empresas do concelho. 

• O turismo pode constituir um sector com potencialidades para a sustentação do 

processo de desenvolvimento. As funções relacionadas com o sector do 

turismo tendem a crescer, o Parque Natural do Alvão constitui um atractivo, 

desenvolvendo-se o produto turístico “Turismo de Natureza”. Para além da 

vocação ambiental e rural, o concelho oferece produtos turísticos desportivos 

com capacidade atractiva, como é o caso dos desportos radicais. 

• A população residente revela também, particularmente a mais jovem, 

comportamentos em que a necessidade de ocupar os tempos livres conduz à 

generalização de novos hábitos de consumo. Assim, não só proliferam 

estabelecimentos recreativos (restaurantes, cafés) como surgem equipamentos 

do tipo desportivo (piscinas, pavilhões desportivos, campos de jogos) e 

culturais. Qualquer destas situações contribui para o reforço do carácter 

terciário do concelho. 

Ao longo dos anos têm sido desenvolvidos esforços para dar apoio aos diferentes 

sectores das actividades locais, nomeadamente com a criação de gabinetes de ajuda 

aos investidores que procuram desenvolver as suas actividades em Mondim de Basto. 

O Gabinete de Apoio ao Agricultor da Câmara Municipal de Mondim de Basto tem 

vindo a desenvolver importantes sessões de informação sobre programas e serviços 

que o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas coloca à disposição 

dos agricultores e da população em geral. 

Com o objectivo de promover o desenvolvimento económico do concelho em torno dos 

recursos e potencialidades locais, recorrendo à informação, dinamização e 

cooperação com os agentes económicos e entidades externas de cariz regional e 

nacional, foi criado recentemente (2010) o Gabinete de Apoio ao Planeamento e 

Investimento (GPI), directamente dependente do Presidente de Câmara, que procura: 
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- Informar o executivo sobre as fontes e instrumentos de financiamento que possam 

suportar a actividade da Autarquia; Propor a apresentação de candidaturas, 

individualmente ou em parceria com outras entidades; 

- Coordenar e elaborar as candidaturas dos projectos definidos pelo executivo 

municipal, fazendo a recolha da documentação necessária à instrução do processo 

junto das diferentes unidades orgânicas da entidade, de acordo com a área de 

intervenção; 

- Monitorizar/acompanhar o desenvolvimento físico e financeiro dos projectos inseridos 

em candidaturas aprovadas; 

Elaborar e submeter pedidos de pagamento; 

Elaborar relatórios de acompanhamento/finais; 

- Disponibilizar ao munícipe e às empresas na página WEB da autarquia informação 

sobre o enquadramento legal de apoio às actividades económicas, fundos 

comunitários e outros programas de financiamento existentes; 

- Prestar atendimento personalizado aos munícipes e empresas que pretendam 

recolher informação sobre o enquadramento financeiro de eventuais intenções de 

investimento; 

Apoiar as freguesias e o tecido associativo local no enquadramento de ideias e 

intenções de investimento em candidaturas a fundos comunitários e /o nacionais; 

 

- Participar na elaboração de documentos de desenvolvimento estratégico do 

concelho. 
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5 - POVOAMENTO E ESTRUTURA URBANA 

5.1 - História e Valores Culturais 

Introdução 

A elaboração do presente capítulo transcreve fundamentalmente elementos da 

caracterização efectuada na Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto22 e 

ainda a consulta efectuada ao site da internet do IGESPAR.  

O Concelho de Mondim de Basto, na sua configuração actual, tem a sua génese em 

três anteriores concelhos, os de Atei, Ermelo e Mondim de Basto. 

“Embora o processo de autonomização remonte aos primórdios da nacionalidade, com 

a atribuição, no reinado de D. Sancho I, de carta de aforamento a Bilhó e Ermelo, 

estatuto renovado por D. Afonso II, será no século XVI, no reinado de D. Manuel I, que 

os três concelhos agora reunidos, verão reconhecida a sua importância administrativa 

e que a actual vila, sede do município, passará a assumir um estatuto de centralidade, 

no contexto da região. O seu posicionamento estratégico, potenciado pela ponte sobre 

o rio Tâmega, eixo de drenagem das produções económicas locais para regiões mais 

densamente povoadas do litoral, irá jogar a seu favor na definição de um papel central, 

facto plenamente assumido pelo reformismo administrativo levado a cabo pelo 

Liberalismo”. 

“Extintos os concelhos de Atei e Ermelo que passam a integrar o de Mondim de Basto, 

a vila sede consolida a sua vertente mais urbana, atraindo a população que, 

paulatinamente, irá perdendo a sua matriz rural, assistindo-se, consequentemente, ao 

abandono de usos e práticas ancestrais e à fossilização das materialidades que lhes 

estão associadas, abrindo-se então espaço para a intervenção da arqueologia. (…)” 

“A investigação arqueológica desenvolvida na área do concelho de Mondim de Basto, 

ao longo do último quartel, não forneceu quaisquer achados do período mais antigo da 

Pré-história, o Paleolítico, período que compreende vários milhares de anos e que é 

reconhecido pela utensilagem de pedra lascada, genericamente relacionada com as 

práticas de caça e pelas manifestações de arte rupestre, bem representadas no Norte 

                                                
22 Da autoria do Dr. António Dinis, 2009. 
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de Portugal pelos exemplares de Foz Côa. No entanto, a falta de artefactos e de 

gravuras ou pinturas, compagináveis com o Paleolítico, poderá significar apenas a 

insuficiência do trabalho de campo, afigurando-se a existência na região de grutas e 

abrigos como uma vertente a explorar, sabendo-se que este tipo de sítios era 

procurado para abrigo temporário, por grupos de caçadores-recolectores. A este 

propósito, convém relevar dois sítios com características que indiciam algum potencial, 

concretamente a Gruta do Coto (Ficha nº 68.4), situada na freguesia de Campanhó, 

integrada num contexto calcário e a Lapa do Urso (78), localizada na freguesia de 

Ermelo, em ambiência adequada às práticas venatórias.” 

“Um outro abrigo, existente perto do Ribeiro do Batoco (42.1), na freguesia de Bilhó, 

pelas reduzidas dimensões e pelas evidências arqueológicas da sua envolvente 

poderá já conectar-se com a fase em que se processa a domesticação da terra e dos 

animais, isto é com o Neolítico. Efectivamente, é nos planaltos que iremos encontrar 

as ocupações mais antigas reconhecidas no território municipal, materializadas em 

alguns monumentos sub tumuli, popularmente designados por antas, arcas e mamoas, 

que deverão corresponder a marcas de apropriação de um espaço, em articulação 

com as primeiras práticas de economia de subsistência assentes na produção agrícola 

e na criação de gado, ainda que com pervivência da caça e da recolecção de frutos 

espontâneos da natureza, processo que se situa, para o Norte de Portugal, entre o V e 

o IV milénio AC.”  

“Com excepção da mamoa do Senhor do Monte (35), nas proximidades de Paradança, 

implantada à altitude de 384 m, numa relação de maior proximidade aos solos da zona 

de vale, todos os outros nove monumentos identificados estão implantados em 

altiplanos, em zonas mais vocacionadas para a prática da pastorícia. Referimo-nos às 

mamoas do Vale Grande (43), às de Gevancas (41.1, 41.1 e 41.3) e à de Bentozelo 

(39.1), todas na freguesia de Bilhó, implantadas respectivamente à altitude de 1 255 

m, 1 150 m e 940 m e às do Campo do Seixo (9.1, 9.2, 9.3 e 9.4), localizadas na 

freguesia de Atei, à altitude de 815 m.” 

“Embora os trabalhos de campo desenvolvidos nos últimos três anos tenham feito 

aumentar, consideravelmente, o total de evidências megalíticas no concelho, estamos 

em crer que no passado o número de monumentos possa ter sido bem maior, 

considerando a riqueza de alguns núcleos próximos a Mondim de Basto, de que 

destacámos os da Serra da Lameira (Celorico de Basto – Fafe) e os da zona de 

Carrazedo e Lixa do Alvão (Vila Pouca de Aguiar). No Norte do país multiplicam-se as 
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situações de destruição de monumentos megalíticos, tanto pela intensificação da 

agricultura como pelo alargamento da área florestada, ficando como única memória da 

sua existência um microtopónimo sugestivo. Poderá ser esta a explicação para a 

pervivência dos topónimos Anta, na freguesia de Bilhó e Portela das Antas, em 

Paradança, sabendo-se que tanto num caso como no outro os monumentos mais 

próximos que se conhecem localizam-se a uma distância considerável.” 

“Ainda dentro do Neolítico não podemos deixar de referir a Pedra Alta (14.1), na 

freguesia de Atei, monumento localizado a 740 m, na vertente Norte do monte da 

Senhora da Graça. Esta espécie de menir, verdadeira marca de território orientada ao 

festo dos montes e à zona de planalto do Campo do Seixo, onde existe a já referida 

necrópole megalítica, apresenta duas gravuras (14.2), em baixo relevo, uma em forma 

de meia lua, no quarto crescente e outra representando um possível machado 

encabado, ambas reforçando a cronologia proposta.” 

“Contemporâneos da fase final do megalitismo, embora discutível a sua eventual 

correlação, existem na região alguns sítios, provavelmente santuários rupestres e/ou 

povoados de ar livre, com gravuras de temática abstracta, integráveis no universo da 

arte “galaico-portuguesa” aos quais se poderão associar cerâmicas decoradas, 

vulgarmente designadas de “tipo Penha”, pela semelhança com as cerâmicas 

encontradas na estação epónima, do concelho de Guimarães. Estes sítios vêm sendo 

associados a comunidades calcolíticas, entendidas num sentido amplo, pois tanto 

podem contemplar populações que conheciam o metal como as que o manuseavam, 

demonstrando, no entanto, o progressivo desenvolvimento económico de algumas 

comunidades, atestado pela introdução de uma nova série de artefactos de prestígio.” 

“Situados em pequenas plataformas da vertente média/baixa do Monte da Senhora da 

Graça, entre as cotas 420 m e 445 m, destacamos pela sua monumentalidade os 

sítios com arte rupestre de Campelo (17.1 e 17.2) e do Crastoeiro (18.2 a 18.6). O 

primeiro integra dois afloramentos de granito, gravados por picotagem e abrasão, com 

motivos decorativos abstractos, sendo um deles de grandes dimensões mas 

relativamente ocultado por pequenos outeiros que o rodeiam. Apresenta, como 

particularidade, uma superfície bastante irregular, marcada por relevos e fendas, 

estando a face superior preenchida com uma organização compositiva muito 

complexa, a qual integra as irregularidades da rocha na própria configuração das 

gravuras.” 
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“Embora a área que circunda o sítio arqueológico de Campelo tenha sido prospectada 

sistematicamente, não foram encontradas marcas arqueológicas para além das 

gravuras rupestres. Esta situação poderá estar relacionada com a hipotética 

destruição das evidências arqueológicas, devido à laboração de uma pedreira nas 

proximidades. Sabemos, por relatos de pedreiros que trabalham no local, que há 

alguns anos teriam aparecido, perto das gravuras, dois machados, em pedra polida, 

de reduzidas dimensões, provavelmente de carácter deposicional. Todavia, pela 

relativa proximidade a que se encontram, pouco mais de 1 000 metros deste local para 

Noroeste, poderemos conectar as gravuras de Campelo com o sítio da Sobreira (12.1), 

em Atei, implantado perto do vale, numa zona bem irrigada, à cota de 310 m, numa 

colina pouco destacada na paisagem mas bem exposta a poente. Aqui, foi recolhido 

diverso material lítico e cerâmico, cronologicamente inserível no Calcolítico regional, 

salientando-se uma raspadeira de quartzo, seixos de quartzito afeiçoados numa das 

extremidades, um percutor e parte de um polidor sub-rectangular, em quartzito, assim 

como um conjunto cerâmico que integra um fabrico manual, grosseiro, e um outro com 

superfícies melhor cuidadas. No primeiro incluímos fragmentos com superfícies 

rugosas de cor castanha avermelhada, identificando-se algumas bases de fundo plano 

e decorações incisas, de “Tipo Penha”. O fabrico mais fino, onde se identificaram 

bordos esvasados com lábios arredondados, possui superfícies alisadas, 

especialmente a exterior que nalguns casos é polida, sendo a cor mais clara, beije ou 

castanha.” 

“Relativamente ao Crastoeiro, implantado à altitude de 445 m, num pequeno morro 

que se destaca na vertente Sudoeste do Monte Farinha, sobranceiro ao vale da ribeira 

de Campos onde pontuam terrenos de cultivo bem irrigados, a sua ocupação mais 

antiga, cronologicamente atribuível ao Calcolítico, está materializada por um conjunto 

notável de afloramentos graníticos com gravuras abstractas realizadas pela técnica da 

picotagem e abrasão. Até ao momento, foram identificadas mais de duas dezenas de 

rochas com gravuras, agrupando-se em diversos conjuntos que delimitam espaços, 

organizando diferentes recintos.” 

“Um pequeno fragmento de cerâmica de “tipo Penha”, encontrado nas proximidades 

de um dos complexos de arte rupestre aí existentes, conjuntamente com quatro 

fragmentos, tecnologicamente inseríveis na Idade do Bronze, exumados nas 

imediações das gravuras poderão constituir indicadores da frequência deste local, 

durante estes períodos.” 
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“Ainda insuficientemente estudadas face à sua recente descoberta e não dispondo de 

elementos que possam afinar a sua cronologia, para além da identificação de um dos 

motivos mais repetidos nesta arte, as covinhas, que se admite sejam correlacionáveis 

com a Pré-história, não poderemos deixar de referenciar um conjunto de sítios com 

gravuras rupestres, a maioria deles a precisar de prospecção cuidada à sua área 

envolvente, no sentido de contextualizar e precisar o seu âmbito cronológico. Na 

freguesia de Atei identificámos os sítios de Carvalhos (13.3) e Campo do Seixo (9.5), 

cada um deles com duas covinhas gravadas num afloramento. Enquanto as gravuras 

de Carvalhos, pela proximidade, poderão estar relacionadas com o sítio calcolítico de 

Sobreira, as gravuras de Campo de Seixo estão junto de uma necrópole megalítica, 

relacionando-se eventualmente com esta. Na freguesia de Bilhó identificámos o sítio 

de Penedo das Pias (47), próximo da aldeia de Bobal, constituído por um afloramento 

granítico, de dimensões consideráveis, implantado no rebordo de uma área aplanada, 

voltada ao rio Cabril, tendo no topo quatro covinhas e três motivos, de reduzidas 

dimensões e pouco perceptíveis, que indiciam um cruciforme, um reticulado e um 

ziguezague. Na freguesia de Mondim de Basto registam-se cinco sítios com gravuras, 

Pegadinhas (19), Quinta da Laje (28), Fraga do Ribeiro do Vale (29), Chavelha (63.3 a 

63.5) e Laje (80.9). Para além das covinhas assinala-se a possível existência de um 

antropomorfo, na Quinta das Lajes e um zoomorfo, na Chavelha. É de assinalar que 

alguns destes sítios associam cruciformes numa provável cristianização dos locais. 

Finalmente, na freguesia de Paradança, registam-se as gravuras de Boucinha (34.1 e 

34.2), distribuídas pela superfície de dois afloramentos de granito, um com dois 

motivos em fi e o outro, de grandes dimensões, concentrando no topo e na metade do 

lado nascente diversas gravuras, aparentemente formando conjuntos, reconhecendo-

se covinhas, motivos rectangulares, circulares e em fi. Também nesta estação de arte 

rupestre, a presença de alguns cruciformes sugere a cristianização do sítio.” 

“Apesar do abstraccionismo dos símbolos presentes nos sítios enumerados, a sua 

disposição no espaço em proximidade com os vales e a orientação das gravuras nos 

afloramentos onde foram gravadas, parecem sugerir que estes lugares se conectam 

com cosmologias solares e lunares e com a água, sempre presente nas imediações 

destes sítios, elementos vitais da natureza, cujos ciclos (sol e lua) são essenciais nos 

ritmos de fertilidade humana, animal e agrícola, simbologia consonante com o 

processo de consolidação do sistema agro-silvo-pastoril.” 

“A um quadro da ocupação pré-histórica ainda restrito segue-se o da Proto-história 

bastante ampliado nestes últimos anos, ultrapassadas as reservas colocadas à 
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integração crono-tipológica de alguns sítios cuja toponímia, tradição oral, 

características topográficas e relação com o meio envolvente eram bastante coerentes 

com um modelo de ocupação em altura da Idade do Bronze e da Idade do Ferro, mas 

onde não se identificavam evidências inequívocas de estruturas ou vestígios de cultura 

material, particularmente de cerâmicas. Reforçada a prospecção de campo em alguns 

desses sítios duvidosos, assumimos agora uma ocupação proto-histórica para o Monte 

Crasto (51), em Ermelo, para o Alto do Crespo (6), em Atei e para a Eira dos Mouros 

(32), em Paradança. Se em relação ao Alto do Crespo ficou provada a existência de 

um pronunciado talude e derrube de pedra de um hipotético muro defensivo, bem 

como de um recinto aplanado, onde se dispersam blocos de pedra, de dimensões 

variáveis, sugerindo terem integrado muros de construções, na Eira dos Mouros e no 

Monte Crasto recolheram-se cerâmicas, de pastas micáceas, reforçando-se, assim, a 

sua integração Proto-histórica. Todavia, face aos resultados infrutíferos das batidas de 

campo que sistematicamente têm sido desenvolvidas nas áreas onde são apontados 

outros sítios, continuámos a manter reservas em relação ao Alto da Toutuça, em 

Ermelo e ao Alto de Linhares, em Pardelhas, consideradas “estações castrejas” no 

inventário de SILVA (1986, 94), assim como em relação ao Castro de Vilar de Viando 

(77), em Mondim de Basto, apontado por Henrique Botelho nos finais do séc. XIX 

(BOTELHO 1897, 69), e ao Castro de Carvalhais (76), em Atei, referenciado por 

MEALHA et al (1992, 40-41), no PDM de Mondim de Basto.” 

“O achado de dois fragmentos de cerâmica, atribuíveis à Idade do Bronze Final, nas 

encostas dos Altos da Senhora da Piedade (22) e da Senhora da Graça (16) levanta a 

hipótese destes dois sítios, com características topográficas peculiares, terem sido 

ocupados na Proto-história, facto que a comprovar-se torna ainda mais densa a rede 

de ocupação do território municipal naquele período.” 

“Para além dos povoados já referidos haverá que considerar, ainda, o Alto da Cebidaia 

(7), em Atei, a Garganta dos Palhaços (15), o Premurado I (36) e o Premurado II (37), 

em Vilar de Ferreiros, para além do Crastoeiro (18), na freguesia de Mondim de Basto, 

o único povoado onde se realizaram escavações orientadas cientificamente.” 

“O Alto da Cebidaia, muito destruído pelas construções e pela agricultura, ocupa uma 

colina de baixa altitude e revela uma ocupação que se desenvolve até tardiamente, 

com moedas, tegulae e vidro a par de cerâmica de fabrico micáceo, mós circulares e 

fusaiolas de xisto.” 
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“A Garganta dos Palhaços, implantada a uma altitude superior aos 900 m, na divisão 

das freguesias de Atei e Vilar de Ferreiros, mostra um enorme povoado bastante 

destruído pela acção do homem, desde tempos imemoriais23. Dois possantes muros 

defensivos, um do lado Norte e outro do lado Sul, e alinhamentos de pedra, circulares, 

indícios de habitações proto-históricas, são algumas das estruturas identificáveis no 

local. Restos de escórias e fragmentos de tegulae e imbrex, juntamente com 

fragmentos de cerâmica comum romana e vidro, espólio conservado na Câmara 

Municipal de Mondim de Basto que deverá ser proveniente de uma “Exploração” 

realizada em 196824, são materiais importantes para atribuir a esta estação 

arqueológica uma filiação tardia dentro da Idade do Ferro com pervivência durante a 

Romanização e, eventualmente, a Alta Idade Média.” 

“O Premurado I, ou Castro do Bezerral e o Premurado II, ambos na freguesia de Vilar 

de Ferreiros, ocupam outeiros pedregosos, com vertentes bastante íngremes dispondo 

de excepcionais condições naturais de defesa. No primeiro identifica-se uma acrópole, 

com cerca de 30 x 20 m, protegida por muro ciclópico, de aparelho irregular, e no lado 

voltado a E., sobranceiro à ribeira das Lajes, três plataformas, sustentadas por muros 

de contenção construídos com pedra, que servem igualmente de estrutura defensiva. 

Além dos troços de muralha identificaram-se estruturas de planta circular, que deverão 

corresponder a habitações, e recolheram-se mós circulares e fragmentos de cerâmica 

micácea, com superfícies alisadas. No segundo observaram-se derrubes de pedra, 

talvez de uma muralha e alinhamentos de estruturas, tendo sido recolhidos fragmentos 

de cerâmica grosseira, manual, de cor escura, com abundantes grãos de quartzo 

utilizados como desengordurante. 

“Relativamente ao Crastoeiro (18.1), o único local onde se têm realizado escavações 

arqueológicas sistemáticas, haverá que referir que só a partir do séc. IV a.C. (segundo 

datações radiométricas) o sítio passou a ser ocupado permanentemente. Numa 

primeira fase foram construídas cabanas em materiais perecíveis de que ficaram os 

                                                
23 O Abade de Vilar de Ferreiros relata nas Memórias Paroquiais de 1758 que (...) he tradiçaõ vulgar que ali fora 
povoaçaõ dos Mouros, o que tem dado occaziaõ a muyta gente cega ás luzes da Rezaõ e ambicioza dos bens da 
fortuna a persuadirse que ali há minas e tezouros e na deligencia de descubrillos tem desemterrado tanta pedra que 
bem chegava para a formaçaõ de huma cidade e por mais que as Justiças cuydem em empedillos vem de partes 
distantes duas vezes cegos ás luzes da Rezaõ e da experiencia (...)., o que ilustra bem a importância que o sítio 
mantinha no imaginário popular e as agressões provocadas por tal facto. 
24

 Esta intervenção consta do Relatório feito ao Senhor Director Geral do Ensino Superior e das Belas Artes dos 
vestígios arqueológicos no Alto dos Palhaços (transcrito por LOPES 2000, 472-475). A descrição refere a certo ponto 
(...) Aí veem-se também ruínas de construções. Numa delas voltada a norte, feita escavação superficial foi posto a 
descoberto o que terá sido o lageado do seu chão. (...) dentro do perímetro da construção, peneirada terra da 
escavação a que procedemos, além de carvão foram encontrados fragmentos de ferro forjado e também de vidro um 
tanto esverdeado pertencentes a um pequeno vaso de que no mesmo local apareceu uma asa. 
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restos de argila que consolidavam as paredes e os pavimentos em saibro muito 

compactado e abriram-se fossas no saibro, eventualmente para conservação dos 

alimentos. Mais tarde, levanta-se uma muralha pétrea e as habitações evoluem para 

soluções em pedra, mais duradouras, se bem que a construção primitiva ainda se 

mantenha. O sítio deverá ter sido abandonado cerca do séc. I d.C., durante a 

Romanização, podendo ter sido ainda reocupado na Idade Média.” 

“Os últimos trabalhos de escavação realizados, focalizados para as áreas onde 

ocorrem os complexos de arte rupestre mais espectaculares, mostraram uma clara 

articulação da vida do povoado da Idade do Ferro com estas materialidades mais 

antigas, numa clara apropriação ideológica do sítio, podendo ter sido conferidos novos 

sentidos, através da adição de outros motivos, nas rochas que circundam as 

principais.” 

“A ocupação romana da área concelhia é atestada não só pelos indicadores recolhidos 

em alguns dos povoados da Idade do Ferro atrás enumerados, com destaque para o 

Alto da Cebidaia e a Garganta dos Palhaços, mas, especialmente, pelo conjunto de 

referências e achados de superfície que nos remetem para a exploração mais 

intensiva dos recursos naturais do território, concretamente os agrícolas, pela 

utilização das terras baixas marginais ao rio Tâmega e ao seu afluente, o Cabril e os 

mineiros, centrados na zona de montanha.” 

“A primeira estratégia reconhecida na ocupação de férteis solos aluviais, onde poderão 

ter sido implantadas villae ou casais, é atestada pela existência de um conjunto de 

sítios, identificados a partir da descoberta de lagares escavados na rocha e da recolha 

de materiais de construção, tegulae e imbrex dispersos pelos campos. Três destas 

estruturas escavadas nos afloramentos graníticos, identificadas nos sítios da 

Aguincheira (27), da Escusa (25) e da Poça do Vale (26), nas imediações de Vilar de 

Viando (Mondim de Basto), chamam-nos a atenção para o conhecimento destas 

populações sobre as características edafo-climáticas da exploração vinícola. 

Implantadas na meia encosta, integram-se em áreas com excelente potencial para o 

cultivo da vinha, aliás em conformidade com a paisagem actual. Os lagares, 

imprescindíveis no processo de transformação do vinho, apresentam uma tipologia 

muito comum constituída pelo lagar propriamente dito, de forma sub-rectangular, 

pouco profundo e com os rebordos pouco pronunciados, ligeiramente inclinado no 

sentido da lagareta, que possui dimensões mais reduzidas, profundidade variável e 

rebordo melhor definido, recebendo o líquido através de uma bica proeminente. As 
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estruturas integram vários entalhes, de contorno rectangular e circular, relacionados 

com o sistema de prensagem, podendo alguns deles estar ligados a uma possível 

cobertura.” 

“Integrámos também neste período, talvez num momento mais tardio, a ocupação de 

quatro sítios, sobranceiros ao Tâmega na freguesia de Atei, onde foram recolhidos 

materiais cerâmicos, dispersos pelos campos, em áreas nem sempre fáceis de 

circunscrever. Trata-se dos sítios de Pombal (4), na Casa da Quinta, Medorno (1), em 

Brumela, Carvalhos (13), na Sobreira e, por último, Bouças (10.3), no Requeixo, onde 

poderá ter ocorrido o achado de duas sepulturas, sub-rectangulares, uma de adulto e 

outra de mulher ou criança, estruturadas com tijolos e tegulae, donde foram retirados 

além de ossos reduzidos a pó, duas lucernas, quatro vasos de cerâmica de pequenas 

dimensões e a ponta de uma espada e da sua bainha (BOTELHO 1897, 69).” 

“A segunda estratégia, de exploração dos recursos mineiros, está atestada nos altos 

da freguesia de Ermelo, registando-se no Alto das Fontes (54.1) o achado de 

dezassete pequenos bronzes e uma lucerna, de metal, de filiação romana25. 

Evidências de mineração, que poderão corresponder ao último ciclo de exploração de 

estanho e volfrâmio da primeira metade do séc. XX, são visíveis nas Fontes (54.2), na 

Muragalha (52) e no Alto de Santa Cruz (53), sítios envolventes ao local de onde 

“provêm os achados romanos citados. Todavia, a importância das jazidas de Ermelo, 

particularmente as de estanho, é já bem acentuada pelos memorialistas setecentistas, 

nomeadamente pelo Pe. António Carvalho da Costa que, em 1706, refere-se ao 

concelho de “Hermello, aonde se achou huma mina de excellente estanho” e pelo Pe. 

Paulino de Leão Cabral, abade de Ermelo em 1758, que nas Memórias Paroquiais 

aponta que “no sítio do Linhar aonde chamam Prados se tirava estanho fino”. Também 

os inquéritos industriais da década de 1840 enfatizam a actividade mineira em Ermelo, 

concretamente nas minas de cobre e estanho dos sítios de Ferreiros e Prados.” 

“A ausência de fósseis directores, como as cerâmicas, nestas explorações e em 

muitos outros locais onde têm sido identificadas evidências de práticas de metalurgia, 

dificulta a inserção cronológica dos sítios, assim como o estabelecimento de um 

quadro alicerçado em dados minimamente seguros. Independentemente deste facto, 

registe-se que desde que na década de 1990 filiámos a investigação arqueológica 

                                                
25 - Espólio pertencente ao Senhor Eng. Alfredo Augusto Ferreira Pinto Coelho de Mendonça, da Casa do Seixinal. 
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realizada no município no projecto METNOR, que se propunha estudar as práticas de 

mineração e metalurgia no Norte de Portugal, referenciámos ocorrências destas 

práticas em mais quatro sítios: Fonte do Trigo (55), em Ermelo, São Gonçalo (20) e 

Batoco (24), em Mondim de Basto, e São Sebastião (38), em Vilar de Ferreiros. A 

estes dados, haverá que acrescentar a ocupação do Alto da Rebedeira I e II (44 e 45), 

na freguesia de Bilhó, se bem que neste caso saibamos estar perante práticas da 

metalurgia do ferro e, graças à descoberta de cerâmicas em associação com derrubes 

de pedra que indiciam uma estrutura defensiva e restos de escórias, possamos 

enquadrá-las na Época Medieval. Este facto é consonante com a existência de 

ferrarias medievais no território do actual município, tal como nos provam alguns 

documentos, nomeadamente a Carta de Aforamento concedida por D. Sancho I, em 

1196, aos povoados de Ermelo e Bilhó e as Inquirições de D. Afonso II, de 1220 e de 

D. Afonso III, de 1258, que impõem aos moradores de Ermelo, Bilhó, Mondim e 

“Sancto Petro das Ferrarias” a obrigação de dar de foro lingotes ou outras peças em 

ferro, nomeadamente enxadas e sertãs.” 

“Tanto quanto a documentação nos permite alcançar, além da metalurgia existiram 

outras actividades produtivas com bastante significado económico na região devendo 

ser relevadas, de entre elas, pela sua longevidade, a apicultura, a produção de cal e a 

pastorícia. Estas três actividades, documentadas em Mondim de Basto desde a Idade 

Média, ocuparam importantes sectores da população ao longo de séculos, sendo 

ainda residuais na actualidade, com excepção da extracção e produção de cal. Tal 

como referimos para a metalurgia, também para estas actividades se torna difícil a 

inserção cronológica dos vestígios detectados, tanto mais que é sabido que as 

populações usam as mesmas estruturas ao longo de séculos reparando os estragos 

que o tempo impõe.” 

“Sobre a apicultura haverá, desde já, que fazer uma alusão especial ao brasão de 

Mondim de Basto, onde estão representadas oito abelhas, tantas quantas as 

freguesias que integram o concelho. Esta iconografia novecentista é bem elucidativa 

do valor que o mel e a cera ainda representavam no século passado, no âmbito da 

economia do município, aliás em consonância com referências seiscentistas e 

setecentistas, particularmente para o termo do antigo concelho de Ermelo. Refira-se, a 

título de exemplo, a afirmação feita em 1695 na Población General de España, de que 

“la villa de Ermelo tomò sitio en una sierra fertil de fruta, miel, ganados, algun pan” e 

as citações existentes no Livro de Usos e Costumes da Igreja de Ermelo, de 1707, 

sobre a obrigação dos fregueses pagarem dízimo da cera, dos enxames e das 
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colmeias. Perante estes factos, não surpreende o número de exemplares de silhas, 

apiários ou colmeais referenciadas nas freguesias de Campanhó, Pardelhas e Ermelo, 

antigamente integradas no concelho referido. Estas estruturas, construídas em 

alvenaria de xisto para impedir a aproximação dos animais que pudessem fazer 

perigar os enxames, particularmente os ursos, dispõem-se nas vertentes orientadas a 

SSO, normalmente em locais de difícil acesso. De planta sub-circular e com um vão de 

acesso, estruturam no seu interior várias plataformas horizontalizadas, pavimentadas 

com lajes de xisto que os habitantes denominam “estradoilas”, que serviam de suporte 

aos cortiços das abelhas. Até ao momento, cartografamos onze exemplares de silhas, 

a maior parte delas já abandonadas e em processo de ruína, a saber: na freguesia de 

Pardelhas as silhas de Toutiço (62), Pinchadouro (61) e Requeixo (60.1 a 60.4); na 

freguesia de Ermelo as silhas de Fontão (79), Arjuiz (81) e Ribeira de Sião (82); na 

freguesia de Campanhó as silhas de Longarinho (71.1 e 71.2).” 

“Sobre a produção de cal no concelho existem diversas fontes documentais que 

mostram a importância de tal actividade. As Inquirições de D. Afonso III, de 1258, 

referem-se-lhe pois impõem aos habitantes da vila de Mondim de ir “uma vez no ano 

britar pedra e rachar lenha com que fizessem uma fornada de cal”. Para o século XVIII 

existe a citação do Pe. António Carvalho da Costa, de 1706, que refere Mondim como 

sendo um “concelho rico, aonde se faz muita cal” e a do Pe. José Peixoto, vigário de 

Campanhó, de 1758 que aponta o Alto de Ferreiros onde “ha pedreira donde se faz 

munta cal”. Os inquéritos industriais de 1840-1860 apontam seis fábricas de cal no 

concelho de Ermelo, situando-se quatro delas na freguesia de Campanhó. Estamos 

em crer que estas fábricas de Campanhó se distribuíam pelo sítio do Coto (68.1 a 

68.3), junto das formações calcárias onde a matéria-prima era extraída e, 

eventualmente, pelo sítio da Portela da Grade (70.1 a 70.3), em Tejão. Além destes 

fornos cartografamos evidências de mais dois exemplares, um (69), a meio caminho 

entre a aldeia de Tejão e a Portela da Grade e outro num sítio com a sugestiva 

denominação de Lameiro do Forno (59), já na freguesia de Pardelhas.” 

“A terceira actividade a que fazemos referência é a pastorícia, particularmente a 

criação de gado ovino e caprino, actividade relacionada com as particularidades 

ecológicas do concelho, pujante ao longo de vários séculos mas hoje claramente em 

decadência. Os itinerários utilizados pelos pastores, no passado minuciosamente 

determinados para preservar os interesses dos lavradores, tal como nos é dado 

perceber pelas Posturas Municipais setecentistas, e a ocupação de áreas de 

pastagem nos planaltos deixaram marcas no território, intemporais, que fazem parte 
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do património cultural da região. Neste sentido, há que referir dois tipos de evidências 

destas práticas registados no concelho: os abrigos de pastores e os malhões ou 

mariolas. Os primeiros são pequenas estruturas com paredes de pedra, por vezes 

aproveitando os afloramentos rochosos, de planta irregular, tendencialmente sub-

circular, que deveriam ser cobertas por ramagens de giesta ou outras espécies 

vegetais. Estas estruturas permitiriam aos pastores abrigar-se temporariamente, 

quando surpreendidos na montanha por intempéries. Identificámos abrigos em 

diversos planaltos do concelho, concretamente na freguesia de Bilhó - Bentozelos 

(39.2), Ribeiro do Batoco (42.1 e 42.2) e Praina de Filgueiras (65) e na freguesia de 

Ermelo - Vaqueiro (72.1 e 72.2), Lapa do Urso (78) e Bouça Rechã (83.2).” 

“Os malhões ou mariolas são um género de marcos, de forma prismática ou 

troncopiramidal, constituídos por um encastelado de pedras, atingindo até cerca de 2 

m de altura. Um dos exemplares registado possui a coroar o topo uma pedra, colocada 

verticalmente, sugerindo um relógio de sol. Estas estruturas, construídas por pastores, 

sugerem marcas territoriais e abrigos contra o sol, atendendo à sua colocação em 

locais descampados, desprovidos de quaisquer espécies arbóreas. Cartografámos 

quatro malhões, todos na freguesia de Bilhó, dois no Ribeiro do Batoco (42.3 e 42.4) e 

dois na Bouça da Ribeira de Anta (64.1 e 64.2).” 

“Ainda conectado com a pastorícia não podemos deixar de fazer alusão às estratégias 

usadas pelas populações para afastar os lobos dos locais onde os rebanhos 

sazonalmente eram apascentados. Os fojos eram estruturas que se enquadravam 

dentro daquelas práticas, conhecendo-se para o Norte do país dois tipos: um, comum 

na serra da Cabreira, composto por alinhamentos de muros que se vão estreitando, 

acabando por encurralar o lobo num género de poço onde era aniquilado; o outro, 

identificado na Samardã (Vila Real) e referenciado por Camilo Castelo Branco numa 

das suas obras, designado de fojo da cabrita que é uma estrutura cerrada, sub-

circular, com muros de pedra capeados no topo, onde era colocada uma cabrita para 

atrair o lobo acabando este por ficar encurralado e morrer à fome. A identificação de 

um grande cercado, longitudinal de tendência ovalada (73), implantado sobre uma 

linha de água, numa vertente sobranceira ao rio Olo, parece enquadrar-se na tipologia 

dos “fojos da cabrita” ganhando assim sentido o topónimo Fojo, sítio localizado perto 

das Fisgas de Ermelo, a curta distância da estrutura assinalada.” 

“Embora o conhecimento de Mondim de Basto, na época medieval, seja ainda muito 

incipiente, é de realçar o meritório trabalho de Eduardo Teixeira Lopes na transcrição e 
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divulgação de muitos documentos dispersos por diversos arquivos, sem os quais seria 

impossível fixar o quadro político-administrativo, sócio-económico, religioso e artístico-

cultural do município durante aquele período. No tocante às vias de comunicação e 

respectivos meios de passagem sobre os principais rios que se relacionam com 

Mondim de Basto é importante referir um testamento de 1282 onde se doa certa 

importância para a ponte de Mondim (LOPES 2000, 90 – 91). Não estando provada a 

existência de uma ponte medieval sobre o Tâmega perguntámo-nos se esta indicação 

não se relacionará com a construção da ponte de Vilar de Viando (23.1), sobre o 

Cabril. Esta ponte fazia parte do trajecto entre Ermelo a Mondim, a qual integrava, 

também, a ponte da Várzea (49.1), sobre o rio Olo, exemplar que deverá datar do séc. 

XIII, considerando as dezenas de siglas gravadas no intradorso do seu único arco 

(49.2). Desta antiga via ainda se vislumbram muitos fragmentos do seu primitivo 

traçado, alguns deles lajeados e com marcas da sua secular utilização (23.2 e 49.3). A 

partir de Mondim de Basto, tinha que ser feita a ligação aos concelhos vizinhos 

situados a Norte (Atei e Cerva) e a poente (Celorico de Basto). Para os primeiros, o 

traçado não oferecia grandes dificuldades, não tendo que atravessar nenhum rio 

impetuoso ou relevo considerável. Encontrámos ainda muitos troços desta via (11.2 e 

2.1) e alguns melhoramentos com que foi dotada, ao longo dos séculos, 

nomeadamente a ponte de Vale da Ponte (11.1), sobre o ribeiro de Fragoso. É 

importante frisar que a passagem em Brumela, do concelho de Atei para o concelho 

de Cerva, sobre o rio Poio ou Louredo seria feita através de poldras, pois a ponte que 

aí existe, classificada como romana, foi construída nos finais do séc. XVIII como bem 

demonstrou LOPES (2000, 129 – 130). Até ao séc. XVI, a ligação a Celorico de Basto, 

que obrigava a cruzar o Tâmega, deveria fazer-se por barcas, uma vez que não há 

provas da existência de uma ponte anterior a 1530. Com efeito, data daquele ano a 

primeira referência clara à “pomte de Mondim”, sobre o rio Tâmega, expressa na 

“Demarquaçam da comarca de Trallos Motes”. Para os séculos XVII e XVIII 

multiplicam-se as referências àquela ponte, sabendo-se pela Memória paroquial de 

Veade, de 1758, que tinha sete arcos e era “toda de pedra de cantaria labrada com 

sua goardas”. Esta ponte, destruída pela acção do impetuoso rio, seria substituída 

pela actual, erguida mais a jusante, já no século XIX.” 

“Aproveitando velhos traçados medievais que obrigatoriamente existiram na ligação 

dos diversos lugares enumerados na documentação dos séculos XII, XIII e XIV, 

encontramos espalhados pelo concelho muitos caminhos (8, 10.2, 46.2 e 66.2), com 

troços lajeados, em relação aos quais não podemos precisar a sua cronologia. Muitos 

deles integram pontes no curso dos rios (46.1, 48 e 66.1), estas relativamente mais 
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fáceis de datar, graças a uma das questões presentes no questionário que deu corpo 

às memórias paroquiais. É curioso verificar que as tipologias formais e técnicas 

dessas estruturas estão marcadas por um grande conservadorismo, talvez ligado ao 

isolamento desta região e à autarcia das suas populações.” 

“Uma fonte documental, particularmente importante para o conhecimento da ocupação 

do território na época medieval e da sua organização religiosa é o “Catálogo de todas 

as igrejas, comendas e mosteiros que havia nos reinos de Portugal e Algarves, pelos 

anos de 1320 e 1321” (ALMEIDA 1910, vol. 2). Através desta via, sabemos quais as 

igrejas existentes e o rendimento taxado, avaliando da sua importância relativa por 

comparação entre os diferentes dados. Do conjunto de igrejas enumeradas naquela 

fonte documental destacámos as paroquiais de São Pedro de Atei e São Cristóvão de 

Mondim de Basto, as únicas que ainda conservam inequívocas marcas medievais. A 

igreja de Atei (3), ampliada e remodelada nos séculos XVI e XIX, conserva a estrutura 

românica com cachorros lisos, restos de friso decorado com círculos, diversas pedras 

sigladas e três pórticos decorados com motivos geométricos e antropomórficos. Perto 

desta igreja encontra-se a Casa da Seara (5), com sete siglas gravadas num dos seus 

paramentos e uma figura humana, bastante rude, em relevo, numa pedra moldurada, 

ladeando uma janela. Este edifício poderá ser o que restou de uma residência 

senhorial da Idade Média, posteriormente modificada, hipótese consentânea com a 

importância de Atei no passado.” 

“A igreja paroquial de Mondim de Basto (21), ampliada e remodelada nos séculos XVIII 

e XIX, apenas conserva do período medieval algumas evidências na parede lateral 

Norte, nomeadamente o portal, em arco quebrado, com três arquivoltas e decoração 

fitomórfica, uma fresta e diversas siglas gravadas. Sabemos que em 1324 era abade 

desta igreja Martim Martins, personagem que aparece como testemunha na carta de 

composição entre o conde de Barcelos e sua mulher e os moradores de Mondim e 

percebemos, desde as Inquirições de D. Afonso II, que a Igreja Paroquial de São 

Cristóvão se assumiu como um espaço de importância religiosa, económica e social. 

Porém, não obstante o seu estatuto, não ancorou a estruturação do núcleo urbano na 

sua envolvente mais próxima já que vila de Mondim desenvolver-se-á a alguma 

distância da sua Igreja Matriz, numa encosta situada mais para Nordeste, tendo a 

separá-las a planície aluvial fertilizada pela ribeira do Valinho, um mosaico de leiras de 

semeadura rodeadas de vinha de enforcado, cuja paisagem perdurará quase 

inalterada até ao último quartel do séc. XX. Tanto quanto as fontes escritas nos 

permitem concluir, a povoação de Mondim de Basto, entendida como um aglomerado 
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de edificações articuladas entre si por ruas e terreiros com alguma coerência 

urbanística e ligada a outras povoações por vias de comunicação devidamente 

estruturadas, já estaria definida na centúria de quinhentos, assumindo um estatuto 

especial como edificação religiosa a capela do Santíssimo Sacramento, construída em 

1587. Esta capela (74.1), classificada como IIP, desde 1958, conserva no subsolo 

duas dezenas de sepulturas, rectangulares, com molduras em granito e apresenta, no 

seu interior, grande valor artístico patente na azulejaria, talhas e pinturas, balizadas 

entre os séculos XVI e XVIII, sendo de realçar uma pintura a fresco representando São 

Francisco das Chagas e São Cristóvão, ostentando a data de 1588, da sua 

realização.” 

“No contexto das marcas de religiosidade existentes no território municipal, haverá 

finalmente que aludir ao Monte Farinha, imponente relevo de configuração cónica, em 

cujo topo se ergue o santuário setecentista de Nossa Senhora da Graça26, local para 

onde confluem três monumentais caminhos ancestrais (14.4, 16.3, 19.2), ainda hoje 

usados por romeiros que experimentam o sacrifício da subida, num misto de desafio 

aos seus próprios limites e de preparação espiritual para a impressionante visão do 

horizonte, que do topo do monte se consegue alcançar.” 

“Não sabemos quando se iniciou o culto neste local27, mas aceitámos que isso possa 

ter acontecido durante a Idade Média, altura em que se cristianizaram muitos locais 

primitivamente conectados com cultos à natureza. A existência de cruciformes 

gravados na Pedra Alta (14.3) e noutros afloramentos (16.2) implantados na 

envolvência mais próxima do seu cume, podem relacionar-se com a cristianização 

deste monte. Esta hipótese alicerça-se noutros paralelos, nomeadamente num sítio, 

recentemente descoberto, sobranceiro à Quinta da Laje, em Vilar de Viando, local 

onde se identificaram oito cruzes gravadas em penedos contíguos (80.1 a 80.8 e 

80.10), a pouca distância de marcas de ocupação mais antiga (80.9). Embora 

saibamos que muitas das cruzes gravadas em penedos dispersos pelo território 

possam ter outras finalidades que não a religiosa, nomeadamente a função de marca 

de delimitação territorial, seja de uma propriedade ou de uma unidade administrativa, 

                                                
26

 - O santuário integra uma capela totalmente construída em granito, com nave octogonal e uma possante torre 

sineira na fachada principal, com o interior coberto por cúpula e abóbadas em pedra, com retábulos de talha dourada e 

uma inscrição gravada a indicar o ano de 1775 como a data da sua (re)construção. 
27

 - Por um documento datado de 1549 sabemos já nesta data no “pico do Outeiro do Monte Farinha” existiam ermidas 

da invocação de Santo Aleixo e Santo Apolinário. 
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estamos em crer que tanto para o sítio de Laje como para o alto da Senhora da Graça, 

pela evidência material encontrada, no primeiro caso e pela aura ancestral do monte, 

no segundo, o objectivo religioso deverá ser marcante. Já para os outros sítios 

identificados, Crespo (6.2) e Carvalhos (13.2), em Atei, Campelo (17.3), Paradela (31), 

Chavelha (63.1) e Outeiro (74.2), em Mondim de Basto e Rocheira (57), em 

Campanhó, a finalidade de marco deverá ser preponderante. Sabendo, pela 

documentação novecentista compulsada, que a delimitação das matas municipais era 

feita por cruzes gravadas em penedo, estamos em crer que alguns dos locais acima 

assinalados poderão enquadrar-se neste âmbito. No entanto, não será de excluir que 

muitos destes cruciformes possam ter tido várias funcionalidades, a exemplo do que 

constatamos para a Cruz do Jugal (40). Este penedo está referenciado nas Inquirições 

de D. Afonso III, de 1258, como marco de divisão do termo da paróquia de Bilhó com a 

de Cerva. No entanto, a quantidade de gravuras que possui, dezoito cruzes, quatro 

covinhas e dois sinais alfabetiformes e o posicionamento que ocupa, numa 

encruzilhada, remetem-nos para o domínio do simbólico, dimensão sempre difícil de 

apreender.” 

Do vasto património identificado, encontra-se classificado como: 

Monumento nacional 

 “Ponte Romana” ou Ponte de Cabrestos (2.2) - Decreto nº 29 604, de 16/05/1939 

Imóvel de interesse público 

 Ponte de Ermelo sobre o Rio Olo ou Ponte da Várzea (49.1 e 49.2) - Decreto n.º 

29/90, DR n.º 163, de 17-07-1990 

 Ponte de Vilar de Viando sobre o Rio Cabril (23.1) - Decreto n.º 29/90, DR n.º 163, 

de 17-07-1990 

 Capela do Senhor ou do Santíssimo Sacramento (74.1) - Decreto nº 42 007, Diário 

do Governo nº 265, de 06/12/1958 

 Pelourinho de Ermelo (50) - Decreto nº 23 122, Diário do Governo nº 231, de 

11/10/1933 
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Imóvel de interesse municipal 

 Solar dos Azevedos (104) - Decreto n.º 95/78, DR n.º 210, de 12-09-1978 

 Em vias de classificação  

 Estação Rupestre de Campelo (17.1 a 17.3) 

 Castro de Crastoeiro (18.1 a 18.6).  

Em anexo, seguem as Fichas de Sítio da Carta Arqueológica do concelho de Mondim 

de Basto, onde se podem consultar informações sobre cada um dos elementos 

patrimoniais identificados no concelho em análise, importante trabalho realizado pelo 

Dr. António Dinis que permite melhor conhecer e proteger este vasto património.  

Consultando o Relatório do Estudo de Impacte Ambiental do Aproveitamento 

Hidroeléctrico do Fridão, verifica-se que a albufeira desta barragem irá afectar algum 

do património local, sobretudo a referida Ponte de Vilar de Viande, classificada como 

Imóvel de Interesse Público, e a Capela do Senhor da Ponte, que terão que ser 

desmontadas e trasladadas. 

  

5.2 - Povoamento e Dinâmica urbanística  

O presente capítulo foi elaborado com base em diversas fontes. Desde logo 

destacamos os elementos  fornecidos pela Câmara Municipal e relativos à dinâmica 

urbanística, nomeadamente ao nível dos licenciamentos municipais efectuados nos 

últimos cinco anos, os elementos de levantamento efectuados pelo PDM em vigor e 

pela consulta de diversas publicações e sites da internet. Relativamente a esta última 

fonte de referir que a informação disponível sobre o concelho de Mondim é bastante 

razoável e com bastante informação de carácter científico. Assim, no que se refere ao 

Parque Natural do Alvão e a todas as componentes foi-nos possível recolher 

informação e comparar dados com as análises e conclusões da equipa.  

Com informação importante para a caracterização do povoamento destacamos os 

sites: http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007-AP-Alvao. 
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Povoamento  

Constata-se que o povoamento, em geral, detém um carácter concentrado, muito 

embora em algumas localidades se observe alguma tendência para a dispersão, 

principalmente em situações orográficas mais favoráveis, ou seja, em vales pouco 

encaixados. 

Assim, em termos de povoamento, destacam-se imediatamente dois territórios 

distintos; por um lado o Vale do Tâmega – que corresponde às freguesias de Mondim 

de Basto, Paradança e Atei – e por outro a área serrana – Bilhó, Ermelo, Campanhó, 

Pardelhas e Vilar de Ferreiros. Nesta última freguesia tem vindo a constatar-se uma 

certa descaracterização do povoamento e consequentemente do seu ordenamento, 

uma vez que apresenta actualmente alguma dispersão. A expressão arquitectónica é 

reduzida, e identificam-se construções muito recentes sem (com diminuto) valor 

patrimonial. 

Nas freguesias de Mondim de Basto, Vilar de Ferreiros, Paradança a paisagem é 

dominada pela floresta de produção, constituída por espécies exóticas de crescimento 

rápido, e a agricultura que se pratica não apresenta o mesmo cunho, nem ocupa a 

mesma área, nem se organiza da mesma forma, o que acarreta uma diminuição do 

valor ecológico e paisagístico. 

Por outro lado “ A região que está compreendida entre as serras do Alvão e do 

Barroso caracteriza-se por uma grande homogeneidade das suas construções. A este 

facto não são alheias as condições climatéricas (zonas de montanha), as formações 

geológicas (com grande dominância dos granitos) e os factores culturais e sociais 

(gerados pelo seu quase total isolamento face a outras regiões), ou seja nesta metade 

do concelho predominam as aldeias com povoamento concentrado, resultantes dos 

condicionalismos bio-fisicos do território onde se desenvolveram. 

Deste modo foram surgindo “… pequenos núcleos populacionais sem grandes 

distinções funcionais, …” que se organizam “…num ponto do seu território em que os 

solos são improdutivos. É uma constante a utilização como área construtiva uma zona 
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rochosa. Extraem do solo granítico a matéria-prima para todo o tipo de construções e 

utilizam-na de uma forma bastante rudimentar” 28. 

 

Dinâmica Urbanística 

A partir dos resultados dos Censos de 2001, através da análise às idades de 

construção dos alojamentos familiares, permitem retirar algumas conclusões sobre a 

dinâmica de construção por períodos. 

Efectuando a análise aos períodos de construção escalonados nos censos, verifica-se 

que ao longo dos anos tem-se registado dinâmicas crescentes pelo que as décadas de 

70 e 80 e ainda de 90 são as que evidenciam valores mais elevados. De notar que a 

década de 90 apresenta mesmo o valor mais elevado de construção de edifícios. 

Assim, no conjunto o número médio de novos edifícios na década de 90 atinge 

anualmente quase a centena, verificando-se que a sua variação relativamente à 

década anterior é de 16,7% não obstante a dinâmica populacional ter sido negativa ( - 

9,9%). 

Tabela 42 - Média anual de construção de Alojamentos de Residência Habitual 

Concelho de Mondim de Basto Épocas de 
construção Nº total % Média por ano 

Antes de 1919 201 5,7 - 

1919 a 1945 305 8,6 11,7 

1946 a 1970 629 17,7 26,2 

1971 a 1990 1.530 43,1 80,5 

1991 a 2001 889 25 89,9 

Total 3.554 100 - 

         Fonte: http://www.ine.pt 

 

 

 

 

 

                                                
28 Luísa Jorge, O meio Humano: A Arquitectura do Granito. www.utad.geira.pt/pnal 
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5.3 - Parque Edificado e habitacional 

Evolução e distribuição espacial do parque edificado 

O parque edificado de Mondim de Basto é constituído por cerca de 3.500 edifícios. 

Analisando a sua distribuição por freguesias, verifica-se que cerca de 31% dos 

edifícios se localizam na sede de concelho, estando no extremo oposto a freguesia de 

Pardelhas que apenas inclui cerca de 2% dos edifícios. 

Tabela 43 - Evolução do número de Edifícios por freguesia entre 1991 e 2001 

Freguesias 1991 
(Nº) 

2001 
(Nº) 

Variação 1991/2001 
(%) 

 Atei 549 629 14,4 

 Bilhó 315 363 15,2 

 Campanhó 216 194 - 10,2 

 Ermelo 387 473 22,2 

 Mondim de Basto 930 1.103 18,7 

 Paradança 142 218 53,5 

 Pardelhas 61 64 4,9 

 Vilar de Ferreiros 443 510 14,2 

Total 3.043 3.554 16,7 

                  Fonte: http://www.ine.pt 

A variação do número de edifícios entre 1991 e 2001, permite observar que apenas 

uma freguesia (Campanhó) registou decréscimo na década de 90. As restantes, não 

obstante os decréscimos populacionais assinalados anteriormente, registam 

maioritariamente um elevado crescimento. Com crescimento inferior a 10% também se 

regista apenas uma freguesia (Pardelhas), com crescimento superior a 20% 

encontram-se duas freguesias, das quais, Paradança, apresenta um crescimento 

exponencial, superior a 50%. 

Como seria de prever, a grande maioria dos edifícios destina-se exclusivamente a uso 

habitacional, cerca de 72%, sendo cerca de 28% os que incluem mais do que um uso 

mas predominando o uso habitacional, e apenas 0,4% os que têm utilizações 

principalmente não residenciais. 

Os dados mais recentes referentes ao número de alvarás de obras emitidos no 

concelho de Mondim de Basto entre 2000 e 2010, que segue no quadro abaixo, 

permite verificar a dinâmica dessas obras por freguesia. (o ano de 2010 apresenta 

apenas os valores da primeira metade desse ano). 
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Tabela 44 - Número de alvarás de obras emitidos entre 2000 e 2010 

Operação 
Urbanística 

Mondim 
de Basto Atei Vilar de 

Ferreiros Bilhó Paradança Ermelo Campanhó Pardelhas Total 

Construção 149 93 88 32 22 22 15 1 422 

Ampliação 10 4 7 1 3 2 3 0 30 

Reconstrução 71 32 22 30 13 32 11 1 212 
Total 230 129 117 63 38 56 29 2 664 

Fonte: CMMB, 2010 

As freguesias de Mondim de Basto, Atei e Vilar de Ferreiros são as que apresentam 

maior número de alvarás, seguindo assim a mesma tendência do número de 

população residente. De referir ainda os baixos números verificados na freguesia de 

Pardelhas com apenas dois alvarás de obras emitidos, uma construção e uma 

reconstrução, num período de 10 anos. 

Nessa década, os anos de 2001, 2003 e 2006, foram os anos em que se verificaram 

maior numero de alvarás de obras emitidos para o concelho de Mondim de Basto, 

tendo a partir deste ultimo ano iniciado uma tendência de queda neste indicador. 

 

Tabela 45 - Edifícios segundo o Tipo de Utilização, em 2001 

Edifícios Número Percentagem 

Uso exclusivamente residencial 2.568 72,2 

Uso principalmente residencial 972 27,4 

Uso principalmente não residencial  14 0,4 
Fonte: http://www.ine.pt  

Como visto anteriormente, de um total de 3.554 edifícios a maioria é de residência 

habitual, sendo elevado o peso de edifícios utilizados sazonalmente ou como 

alojamento secundário (27%), porventura por população migrada. Cerca de 8,3% são 

considerados vagos. 

Os alojamentos não clássicos (Barracas e Outros) estão representados em 1%, ou 

seja um valor praticamente irrelevante. Tal significa que os problemas de alojamento 

são residuais. 
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Tabela 46 - Tipos de Alojamento, 2001 

Alojamentos Familiares segundo o tipo de Alojamento 

Alojamentos Clássicos  Total 

Residência 
Habitual 

Uso Sazonal 
ou 

Secundário 
Vagos 

Outros* 
Alojamentos 
Colectivos 

Nº 4.018 2.562 1.080 331 42 3 

% 100 63,8 26,9 8,2 1,0 0,07 

  Fonte: http://www.ine.pt 
 * Inclui Barracas 

No que diz respeito ao número de alojamentos por edifício, verifica-se que no total do 

concelho 96,6% dos edifícios têm um único alojamento. Edifícios com 2 a 6 

alojamentos são apenas cerca de 3% e de 7 a 12 alojamentos contam-se 0,5%. A 

percentagem relativa a edifícios com 13 ou mais alojamentos é de 0,08%, 

correspondendo a 3 edifícios. 

Evolução e distribuição espacial dos alojamentos 

Tendo em conta a evolução do número de alojamentos no mesmo período analisado 

anteriormente, relativamente aos edifícios, verifica-se que a situação é análoga quanto 

ao número de freguesias que registou acréscimos e decréscimos, e que as 

percentagens de variação são ligeiramente mais elevadas em algumas freguesias, e 

particularmente mais elevadas na sede do concelho (decorrente certamente da 

construção de edifícios multifamiliares). 

 

Tabela 47 - Evolução do Número de Alojamentos Familiares entre 1991 e 2001 

Freguesia 
1991 
(Nº) 

2001 
(Nº)  

Variação 1991/2001 
(%) 

Atei 551 635 15,2 

Bilhó 315 365 15,8 

Campanhó 202 194 - 10,5 

Ermelo 375 473 22,2 

Mondim de Basto 1146 1.517 32,1 

Paradança 145 224 54,4 

Pardelhas 61 64 4,9 

Vilar de Ferreiros 443 543 22,2 

Concelho 3.238 4.015 22,8 

Fonte: INE, Censos 2001. 
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Indicadores de Ocupação e Nível de Infra-estruturas dos Alojamentos 

Os indicadores de ocupação do alojamento eram, em 2001, francamente positivos 

uma vez que para 2.608 famílias existiam 2.562 alojamentos ocupados para uso 

residencial.  

Já no que respeita ao nível de equipamentos dos alojamentos, constata-se uma 

situação boa no geral do concelho em matéria de electricidade, água e esgotos uma 

vez que as taxas de cobertura são da satisfação total, no que se refere à electricidade 

(99,0%), com água apresentam-se cerca de 95% dos edifícios e ao nível dos esgotos 

a taxa de cobertura é um pouco mais baixa, quedando-se pelos 87,9%.Tal situação 

encontra-se certamente relacionada com o facto de uma parte significativa dos 

alojamentos ter sido construído na segunda metade do século XX.  

Estatuto da Propriedade 

Em termos do estatuto da propriedade, os dados estatísticos  indicam que, de entre os 

alojamentos ocupados, em 2001 mais de 2 mil alojamentos eram propriedade do 

ocupante e cerca de duas centenas eram arrendados. Do ponto de vista percentual, 

tendo como base o total de alojamentos de residência habitual, tal significa 88% e 

8,9%, respectivamente. Com a classificação de “outros” surgem-nos cerca de 3,1% 

dos alojamentos. Aparentemente, significa tratar-se de alojamentos cedidos a título 

gratuito, situação frequente em áreas rurais entre familiares com graus de parentesco 

próximos. 

Tabela 48 - Estatuto da Propriedade 

Estatuto da Propriedade Número de Alojamentos % 

Ocupante proprietário 2.249 88,0 

Arrendado 228 8,9 

Outra situação 79 3,1 

Total Alojamentos Ocupados 3404 100 

           Fonte: Censos 2001. 

Como conclusão do presente capítulo, gostaríamos de salientar que muito embora a 

população, ao nível do concelho, tenha decrescido 9,9%, as famílias, os edifícios e os 

alojamentos aumentaram em 8,2%, 16,7% e 22,8%, respectivamente. 
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Por esse motivo, o executivo municipal, procura formas de melhor enquadrar e 

disciplinar o desenvolvimento urbano sentido. Para o efeito, além de estar a dotar a 

vila de melhores e diferenciados equipamentos que serviam a população do concelho, 

aposta também na elaboração de diversos instrumentos de ordenamento do território, 

à semelhança do que fez com a concretização do Loteamento da Zona Industrial, na 

freguesia de Paradança. 

Assim, para além da revisão do Plano Director Municipal, encontra-se em curso a 

seguinte acção de planeamento: 

- Plano de Pormenor e Salvaguarda para o Núcleo Histórico de Mondim de Basto, 

em fase de conclusão. 

No que se refere a acções de planeamento com apoio da Administração Central, a 

Câmara Municipal de Mondim de Basto candidatou-se ao Programa AGRIS, com o 

Plano de Valorização do Património Rural de Travassos e mais mais recentemente o 

Projecto de Regeneração Urbana do Núcleo Histórico e da Vila de Mondim de Basto. 

No que diz respeito a programas habitacionais de apoio a populações carenciadas, o 

“SOLARH”, programa promovido pela Administração Central, com a colaboração da 

autarquia, financia para acções de particulares até 12.000 ! com o objectivo de 

efectuar pequenas obras de melhoramentos. 

A Câmara Municipal, por sua iniciativa, atribui um subsídio municipal para as 

populações carenciadas abrangidas pelo Rendimento Social de Inserção, para 

realização de obras nas habitações, desde que arrendadas, onde residem e nas quais 

os senhorios não efectuam obras devido ao valor do arrendamento. É um subsídio 

promovido pela autarquia e conta com apoios complementares da Segurança Social. 

 

5.4 - Equipamentos Públicos e hierarquia urbana 

A caracterização efectuada no presente capítulo diz respeito aos equipamentos 

colectivos de utilização pública existentes no concelho de Mondim de Basto quer 

sejam da administração local – Municipal e das Juntas de Freguesia – ou da 

administração central. 
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5.4.1 – Tipologias de Equipamentos Públicos 

Estruturámos a presente caracterização ordenando as tipologias dos equipamentos 

existentes,  em função do tipo de utilização principal, da seguinte forma: 

1. Administrativos; 

2. Ensino; 

3. Saúde; 

4. Culturais e de Actividades de tempos livres; 

5. Protecção Social; 

6. Protecção Civil e  Segurança Pública; 

7. Religiosos; 

8. Correios e Telecomunicações e Transportes; 

9. Feiras e Mercados; 

10. Desportivos. 

De acordo com os dados consultados na caracterização efectuada no PDM em vigor, 

constata-se que, já na década de 90, a vila de Mondim de Basto reunia quase a 

totalidade dos equipamentos concelhios, com excepção das redes de Ensino Básico, 

Equipamentos Religiosos e Desportivos, assim como sedes das Juntas de Freguesia. 

Considerava-se na altura, tal como agora, que a desertificação contínua de algumas 

freguesias, incapazes de criarem pólos de atracção que permitam uma efectiva fixação 

das populações, implica a reestruturação da sua lógica de localização. Esta nova 

lógica assenta numa concentração dos equipamentos, por forma a servirem um 

determinado conjunto de freguesias e incentivarem por sua vez uma maior 

concentração dos aglomerados. 

De facto, a Vila de Mondim de Basto dispõe de um conjunto de equipamentos  

administrativos, culturais e de carácter lúdico que lhe conferem um grau hierárquico 

superior no contexto municipal e até regional. A nível do concelho destaca-se a 

importância assumida pela rede de equipamentos destinados a actividades de lazer e  

desporto, destacamos o Parque de Campismo, a Piscina Municipal e o Parque Natural 

do Alvão, entre outros, para além de outros equipamentos em projecto como são 
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exemplo a Casa da Eira destinada a centro de formação e apoio a associações, 

Centro Escolar de Mondim de Basto e o Centro de Dia – Arautas Bilhoenses em Bilhó. 

No sentido de proporcionar uma melhor leitura e compreensão do nível de cada 

freguesia, no que se refere à sua dotação em equipamento públicos de utilização 

colectiva, sistematizámos os dados na tabela seguinte.  

 

Tabela 49 - Relação dos Equipamentos Públicos de Utilização Colectiva 
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1. Administrativos 

Câmara Municipal - - - - 1 - - - 

Tribunal, Notário, Registo 
Civil e Predial - - - - 1 - - - 

Finanças - - - - 1 - - - 

Junta de Freguesia 1 1 1 1 1 1 - 1 

2. Ensino* 

Jardim de Infância 1 - - - 2 - 1 1 

Escola (EB 1) - - - - 1 - - 1 

Escola (EB2,3/S) - - - - 1 - - - 

3. Saúde 

Centro de Saúde - - - - 1 - - - 

Extensão do Centro de 
Saúde 

1 1 - 1 - - - - 

4.Culturais/Actividades tempos livres 

Museu - - - - 1 - - - 

Auditório Municipal - - - - 2 - - - 

Casa da Cultura - - - - 1 - - - 

Escola de Música - - - - 1 - - - 

Anfiteatro - - - - 1 - - - 

Biblioteca Municipal - - - - 1 - - - 

Posto de Turismo - - - - 1 - - - 

Posto de Informação do 
Parque Natural do Alvão 

- - - - 1 - - - 

Parque Urbano - - - - 1 - - - 

Parque de Campismo - - - - 2 - - - 

Praia Fluvial - - - - 1 - - - 

Centro Associativo - 1 - - - - - 1 

5. Protecção Social 

Lar de 3ª idade - - - - 1 - - - 

Centro de Dia - - - 1 1 - - 1 

Segurança Social 
(ex- Casa do Povo) 

- - - - 1 - - - 
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6. Protecção Civil e Segurança Pública 

Quartel da GNR - - - - 1 - - - 

Quartel de Bombeiros - - - - 1 - - - 

7. Religiosos 

Cemitério 1 4 2 4 1 1 1 3 

Igreja e/ou Capela 6 10 3 9 7 3 1 9 

8. Correios, Telecomunicações e Transportes 

Estação dos CTT - - - - 1 - - - 

9. Feiras e mercados 

Feiras 1 1 - - 3 - - - 

10. Desportivos 

Pavilhão Desportivo - - - - 1 - - - 

Polidesportivo Descoberto 1 1 - - 2 1 - 2 

Campo Futebol de 11 1 - - - - - - 1 

Estádio Municipal - - - - 1 - - - 

Circuito de Manutenção - - - - 1 - - - 

Paredes de Escalada - - - - 2 - - - 

Campo de Basquetebol - - - - 1 - - - 

Reserva de Caça - - - 1 - 1 - - 

Campo de Treino (Caça) - - - - - 1 - - 

Campo de Mini-golfe - - - - 1 - - - 

Piscina Municipal - - - - 1 - - - 

Rampa da Sr.ª da Graça - - - - 1 - - - 

Clube de Parapente - - - - 1 - - - 

Fonte: CMMB; *Carta Educativa de Mondim de Basto, Agosto de 2004; Projecto Educativo do Agrupamento de Escolas 

2007-2010, Agrupamento Vertical de Escolas”, www. municipio.mondimdebasto.pt/. 

 

Efectivamente constata-se que o concelho, de acordo com a sua estrutura rural, da 

sua pequena dimensão e pela decrescente população, se encontra actualmente  com 

uma boa cobertura de equipamentos de utilização colectiva. Sendo a freguesia de 

Pardelhas a mais deficitária, em todas as tipologias, onde existem apenas, um 

cemitério e uma igreja. Por oposição, Mondim de Basto é a freguesia melhor servida 

por todas as tipologias de equipamentos. Regista bastantes ocorrências, nos diversos 

tipos de equipamentos de utilização colectiva existentes no concelho. 

Denotava-se à uma década um desfasamento no que se refere à dotação de 

equipamentos por parte de algumas freguesias se compararmos o peso da sua 

população residente ao nível global do concelho. São exemplos, nomeadamente as 

freguesias de Atei e Vilar de Ferreiros que se encontravam pouco equipadas para a 

sua população residente. Essa situação tem sido alterada e actualmente verifica-se 

que a dotação de equipamentos de diversas tipologias tem sido bastante significativa 

nas freguesias mais populosas do concelho. 
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Relativamente a equipamentos de saúde, a unidade de maior dimensão é o Centro de 

Saúde da vila de Mondim de Basto que assegura urgências todos os dias até 20h e ao 

fim-de-semana e feriados até as 16h. 

No que se refere aos equipamentos escolares, existem 4 Jardins de Infância, onde se 

distribuem 100 alunos (ano lectivo 2014/2015). Nos estabelecimentos de ensino do 1º 

ciclo, frequentam um total de 231 alunos, enquanto que na EB 2,3/secundária 

frequentam 425 alunos no 2º e 3º ciclo e 247 no secundário (regular e profissional). 

Refira-se ainda a existência de uma creche da Santa Casa da Misericórdia de Mondim 

de Basto com 32 crianças e um jardim de infância com 45 alunos. A reorganização da 

rede escolar do concelho veio adequar-se à tendência de diminuição de alunos 

verificada nas ultimas décadas, adequando-se ás necessidades concelhias.  Estes 

equipamentos permitem cobrir a totalidade das necessidades do concelho.  

Tabela 50 – Escolas existentes (2014/2015) 

 Pública Privada Total 
JI 4 1 5 
EB1 2 0 2 
EB2,3/S 1 0 1 
Total 7 1 8 

Fonte: CMMB 

De referir ainda que a dotação de equipamentos colectivos tem sido uma preocupação 

do executivo municipal e consequentemente, passada mais de uma década desde a 

vigência do PDM em vigor, verifica-se que Mondim tem um acréscimo de 

equipamentos de tipologias diversas. Assim, refere-se, entre outros, o Parque Urbano 

“Zona Verde” com anfiteatro, a Piscina Municipal, Espaço Internet na Casa da Cultura, 

Biblioteca Municipal, Museu Municipal, Auditório da Casa da Cultura, Auditório do 

edifício da Assembleia Municipal e o ainda não executado Auditório Municipal (no 

Edifício da Central de Camionagem). 

 

5.4.2 - Hierarquia Urbana 

A rede urbana do concelho de Mondim de Basto foi elaborada através da conjugação 

de várias variáveis relativamente aos aglomerados sedes de freguesia. Desde logo 

considerámos como determinantes a sua dimensão, a população residente, a 

acessibilidade, os equipamentos existentes, a dinâmica urbanística verificada na 

última década, assim como os serviços de bebidas e restauração. Relativamente aos 
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equipamentos foram considerados, para além das diferentes tipologias existentes, o 

número de ocorrências verificadas em cada aglomerado. 

Deste modo foi determinante cruzar a informação espacializada, em diversas plantas e 

a informação recolhida e tratada nos capítulos anteriores que consubstanciam o 

presente estudo de caracterização global do concelho. 

Da análise à população e da sua distribuição do território retivemos as seguintes 

conclusões: 

- a Faixa Poente, corresponde à área de fronteira com o concelho de Celorico de 

Basto que ocupa o vale do Tâmega e é servida pela EN 304, um troço da EN 

312 e a Estrada Municipal 1191-1. É constituída por 4 freguesias (Mondim de 

Basto, Vilar de Ferreiros, Atei, Paradança). Concentra cerca de 82% da 

população. 

- a Zona Serrana, corresponde às áreas montanhosas do concelho, com fraca 

acessibilidade ao centro do concelho, com pouca dotação de equipamentos. É 

constituída por 4 freguesias (Bilhó, Campanhó, Ermelo, Pardelhas) que 

perderam população relativamente à década anterior. Apresentam uma 

densidade populacional entre os 6 e os 27 hab/Km2. 

Da análise à dinâmica urbanística verificámos que as freguesias com maior variação 

no número de alojamentos são, Paradança, Mondim de Basto, Vilar de Ferreiros, 

Ermelo, Bilhó e Atei. Assim, conjugando a maior variação no número de edifícios, 

verificamos  que os valores mais elevados se registam nas freguesias de Paradança, 

Ermelo, Mondim, Bilhó, Atei e Vilar de Ferreiros,  

No que se refere aos equipamentos sabemos que a Sede de Concelho concentra um 

número bastante elevado de diversos tipos de equipamentos ao contrário das 

restantes freguesias em que na generalidade os equipamentos colectivos existentes 

se resumem à sede da Junta de Freguesia, ao Jardim de Infância, à escola do 1º ciclo, 

ao Cemitério e às Igrejas ou Capelas.  

Efectivamente a ocorrência de equipamentos determina a seguinte hierarquia: 1º 

Grupo – Mondim de Basto; 2º Grupo – Bilhó e Ermelo; 3º Grupo –  Atei e Vilar de 

Ferreiros,  4º Paradança e finalmente o 5º Grupo que corresponde ao conjunto de 

freguesias pior servido por equipamentos públicos e que são Campanhó e Pardelhas. 
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Se tentarmos ainda juntar na análise elementos relativos ao comércio29, 

nomeadamente aquele que regista um maior nº de ocorrências de Restauração e 

Bebidas, verificamos que as freguesias, neste campo, se hierarquizam do seguinte 

modo: Mondim de Basto (39), Atei (10), Vilar de Ferreiros (9), Bilhó (8), Ermelo (8), 

Campanhó (5), Paradança (3) e  Pardelhas (1).   

Assim, traduzimos graficamente a hierarquia resultante da abordagem realizada. 

 

Figura 11 

 

 

Após a análise aos elementos referidos concluímos que, de acordo com a nossa 

percepção, o sistema – ou rede – urbana do concelho de Mondim de Basto, apresenta 

a seguinte hierarquia: 

                                                
29 Elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Mondim de Basto, 2002. 
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Nível 1 – Corresponde à Sede do Concelho, freguesia com mais população, maior 

número de equipamentos e estabelecimentos comerciais e que serve também a 

muitos níveis toda a população do território concelhio. Constitui assim, o pólo urbano 

mais desenvolvido do concelho. 

Nível 2 – Consiste nas freguesias de Atei, Vilar de Ferreiros e Paradança. Beneficiam 

da proximidade da sede do concelho, da acessibilidade à via do Tâmega e à estrada 

nacional e ainda da existência da zona industrial e da Sr.ª da Graça. 

Nível 3 – Incluem-se neste grupo as freguesias de Ermelo e Bilhó. Dizem respeito a 

algumas freguesias serranas situadas na periferia do território concelhio. 

Nível 4 – Inserem-se neste nível as freguesias de Campanhó e Pardelhas. 

Correspondem também a freguesias serranas situadas não apenas na periferia do 

território concelhio, mas também nas zonas de maior altitude (contrafortes do Marão) e 

por consequência com pior acessibilidade. 
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6 - Infra-estruturas Urbanísticas 

6.1- Rede Viária e Transportes 

Rede Viária 

O presente capítulo foi elaborado tendo por base os elementos de caracterização do 

PDM em vigor com as actualizações que decorreram das alterações efectuadas ao 

Plano Rodoviário Nacional pela Lei nº 98/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei nº 

182/2003, de 16 de Agosto. 

Assim, no concelho de Mondim de Basto, no que se refere à rede viária municipal 

verifica-se que a mesma tem como centro e charneira a Vila de Mondim de Basto, 

enquadrando-se na lógica do povoamento concelhio e ainda na importância que a 

freguesia de Mondim de Basto detém ao nível do concelho. Efectivamente, a partir de 

Mondim de Basto parte a estrada regional que atravessa o concelho e que para além 

de o servir, também o ligam aos concelhos vizinhos. 
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Figura 12 – Rede Viária Distrito Vila Real 

 
Fonte: www.iestradas.pt/prn2000/interPRN/index.html 

A característica principal e que tem um papel importante na estrutura viária municipal 

prende-se com a morfologia do território. Efectivamente, os diversos acidentes 

topográficos e um acentuado recorte do seu relevo contribuem para a existência de 

um sistema viário marcado por percursos sinuosos que dificultam as desejáveis 

condições de acessibilidade. 

A planta nº 7 – Planta de Hierarquia da Rede Viária, tem como objectivo espacializar a 

rede viária fundamental por forma a destacar a posição relativa entre as diferentes vias 

que servem a população concelhia. 

Importa referir que de acordo com o estabelecido no Plano Rodoviário Nacional 2000, 

que constitui um Plano Sectorial, o concelho de Mondim de Basto é atravessado a 
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Norte pelo Itinerário Complementar IC 5, designado por A 7, é atravessado pela 

Estrada Regional ER 304 e as restantes ligações, incluindo as locais, efectuam-se 

através da Rede Municipal, que inclue as estradas nacionais desclassificadas, as 

estradas municipais e os caminhos municipais. 

Desta forma surge-nos a ER304 (Mondim de Basto/Pousada) e CM1191-1/CM 1344 

como vias principais uma vez que asseguram as ligações principais do concelho com 

os concelho vizinhos a Sul, a Norte e a Este, respectivamente. A ex - EN 312 

desenvolve-se a partir da ER 304, na vila de Mondim, em direcção a Norte, por Atei e 

Ribeira de Pena, onde entronca a EN 206.  

A EN 304, que atravessa o rio Tâmega próximo de Mondim, dirige-se para Sudoeste, e 

é, neste troço classificada como Estrada Regional, ligando ao IP 4 no nó da Campeã. 

O eixo CM 1191-1/CM 1344 que constitui um eixo Nascente – Poente dá acesso às 

freguesias de Vilar de Ferreiros e Bilhó. 

A abertura da Via do Tâmega, variante à N 210, na ligação entre Amarante e Celorico 

de Basto, constitui uma melhoria substancial na ligação do concelho com os concelhos 

localizados a oeste e a sul e consequentemente ao IP4. 

A localização a norte da A7, com um nó próximo da freguesia de Atei, também veio 

melhorar as ligações com o litoral e os municípios a NE. 

As vias distribuidoras asseguram as ligações dentro do concelho, referimo-nos, 

nomeadamente à Rede Municipal, através da Estrada Municipal 559, 604 e ao 

Caminho Municipal 1206.   

Uma das características das vias do concelho é o seu valor paisagístico, neste 

aspecto destaca-se em especial a antiga EN 312 (Vale do Tâmega), a ER 304 

(Estrada de Montanha) e a antiga EN 312, a ligação à Sr.ª da Graça e a estrada 

florestal que liga Carvalhais a Covelo. 

Este conjunto de vias que integram a Rede Municipal apresenta traçados sinuosos e 

perfis transversais relativamente exíguos. A síntese efectuada no PDM em vigor 

relativamente a este assunto refere um sistema viário concelhio como fortemente 

condicionado pela morfologia do concelho, dificultando a acessibilidade, quer entre as 
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diversas freguesias, quer na ligação ao exterior e aos principais centros urbanos, e 

colocando sérios obstáculos à criação de novos eixos viários. 

A configuração da rede viária existente privilegia a sede do concelho como ponto de 

charneira entre os diversos itinerários disponíveis.  

 

Rede de Transportes 

Relativamente a este aspecto, o concelho de Mondim de Basto, encontra-se servido 

apenas por transportes rodoviários, uma vez que a linha ferroviária do Tâmega se 

encontra desactivada. 

Em matéria de transportes públicos, as ligações para o exterior de Mondim de Basto 

são asseguradas por uma empresa de transportes rodoviário de passageiros com 

duas denominações, a Transcovizela Mondinense que realiza as ligações inter-

regionais e a empresa de transportes inter-urbanos Auto-Mondinense, Lda. que 

efectua as ligações com os concelhos envolventes e, simultaneamente, as ligações no 

interior do concelho de Mondim de Basto. 

Relativamente aos transportes escolares a Auto-Mondinense, Lda.  e a empresa de  

Táxis são os concessionários do serviço.  Com elevado número de carreiras efectuam 

a cobertura total do concelho, pelo menos duas vezes ao dia. Existem 

circuitos/carreiras públicas em todas as freguesias. 

As ligações inter-regionais, efectuam-se principalmente em direcção ao Porto, com a 

opção via auto-estrada e a Lisboa, podendo ainda acrescentar-se as carreiras que 

efectuam ligação, a partir de Fermil, para Cabeceiras e Amarante. 

Como se pode observar na tabela junto, o número de ligações inter-regionais 

apresenta um carácter regular, ou seja, todos os dias úteis existem ligações em ambos 

os sentidos. Em matérias de horários, verifica-se que as carreiras são bem distribuídas 

ao longo do dia. Ao fim de semana o número de carreiras é substancialmente 

reduzido. 
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Para elucidar as ligações com os concelhos envolventes e no interior do concelho 

realizou-se a tabela que se segue, onde constam os 6 itinerários existentes, indicando 

o destino final, o percurso utilizado e as freguesias abrangidas.   

Tabela 51 - Ligações Internas e com os concelhos envolventes 

1 Mondim de Basto/Vale de 
Bouro 

Percurso por Fermil: N 304, N 210, 

Freguesias: Mondim de Basto 

2 
Mondim de Basto/ 

Celorico de Basto 

Percurso por Fermil: N 304, N 210 

Freguesias: Mondim de Basto 

3  Mondim de Basto/Lamas 
de Olo 

Percurso por Vilarinho: CM 1191-1, 1200, 1344, N 312-1 

Freguesias: Mondim, Vilar de Ferreiros, Bilhó 

4 
Mondim de Basto/ 

Aveção do Cabo 

Percurso por Campanhó: N 304, EM 559, EM 604 

Freguesias: Mondim, Paradança, Campanhó 

5  Mondim/Aveção do Cabo 
Percurso por Carrazedo de Ermelo: N 304 

Freguesias: Mondim, Paradança, Ermelo, Pardelhas 

6  Mondim de Basto/ Cerva 
Percurso por Atei: N 312 

Freguesias: Mondim de Basto, Atei 

Em complemento, junta-se um cartograma que permite visualizar, de forma 

esquemática os referidos itinerários. 

 
Figura 13 - Itinerários da Rede de Transportes 
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No que se refere à cobertura da população do concelho pela rede de transportes 

rodoviários, verifica-se que, tal como na década de 90, continuam a existir grandes 

carências no que respeita à cobertura da rede por grande parte da população 

concelhia. Esta situação deve-se sobretudo à pouca frequência das carreiras e por 

vários aglomerados/lugares não se encontrarem servidos directamente por transporte, 

a não ser por carros de aluguer. A localização das paragens a distâncias 

consideráveis dos núcleos urbanos, também contribuem para manter as populações, 

em muitos casos, praticamente isoladas. 

 

  

6.2 - Abastecimento público de Água, drenagem de Águas Residuais e Pluviais 

Rede de Abastecimento de Água 

O concelho de Mondim de Basto encontra-se praticamente todo servido de 

abastecimento domiciliário de água potável, sendo a gestão do abastecimento de água 

efectuada pelos serviços da Câmara Municipal e pelas Juntas de Freguesia. 

No que se refere à rede de abastecimento público de água, apenas nas freguesias de 

Mondim de Basto e de Atei existe levantamento digital da rede devidamente 

actualizado.  

Na freguesia de Mondim e de Atei, o cadastro municipal é constituído pelos seguintes 

sistemas: 

 

Freguesia de Mondim de Basto 

Sistema População servida Nascente/Captação Reservatório 

Sistema de Stº 
Apolinário 

Lugar de Pedravedra e 
a área compreendida 

entre PedraVedra e Av. 
Dr. Brito, na vila de 
Mondim de Basto 

Duas nascentes, 2 
minas, 1 furo vertical 

É constituído por dois 
reservatórios 

Sistema de Rochão Lugar de Serra (parte 
de baixo) 1 mina, 1 furo vertical É constituído por dois 

reservatórios 

Sistema de Lombas 
Lugar de Serra (alto), 

Bouça-Montão e 
Carrazedo de Mondim 

1 mina, 1 furo vertical 
É constituído por dois 

reservatórios e estação 
elevatória 
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Sistema de 
Fragosinhos Vilar de Viando (alto) 1 nascente e uma mina Constituído por um 

reservatório 

Sistema da Sr.ª da 
Piedade (Cabril) 

Alto da Corda, Baixa de 
Vilar de Viando, área 
compreendida entre 

Ponte do Tâmega e Av. 
Dr. Brito, 

Montenadouro, Recta 
da Pena, e R. José 

Alpoim 

É constituída por dois 
poços na Foz do rio 

Cabril e duas nascentes 
em Paradela 

Constituído estação 
elevatória, um 

reservatório, 2 grupos 
de electrobombas  

Sistema de Paradela 
Alto da Corda, Vilar de 

Viando, Pombal e 
Mondim Água Hotel 

Furo horizontal, 1 mina  Estação e condutora 
elevatória, reservatório 

 

Freguesia de Atei 

Sistema População servida Nascente/Captação Reservatório 

Sistema de Varas da 
Quinta e Barrocos 

Bairro Novo de Cima e 
Baixo 

5 minas (3 desactivadas 
por falta de água) 

Um reservatório e 
sistema elevatório 

Sistema de Mina de 
Carvalhais 

 
Bromela de cima Captação efectuada a 

partir de três nascentes 
É constituído por dois 

reservatórios 

Sistema de Campo do 
Seixo 

Cursões, Atei, 
Outeirinho, Minhatosa, 

Póvoa, Outeiro, 
Fontelas e Cevidaia. 

2 nascentes, 1 furo 
horizontal, 1 poço, 1 

mina 

É constituído por cinco 
reservatórios 

Sistema da Lameira 

 
Sobreira de Suídros Duas nascentes É constituído por um 

reservatório 

Sistema de Laginhas Suídros Duas nascentes É constituído por um 
reservatório 

Sistema de Ribeira de 
Camba 

Parada de Atei, Cilindro, 
Sobreira e Carvalhos 

2 poços, 1 mina, 1 
nascente, 1 furo 

horizontal 

É constituído por dois 
reservatórios 

De acordo com as informações e o levantamento fornecido pela Câmara Municipal, 

verifica-se que está ainda previsto o reforço da rede nalguns locais não servidos 

actualmente. 

Também a Zona Industrial é servida, de acordo com as suas necessidades, por rede 

de abastecimento de água efectuado através de uma conduta adutora, uma estação 

elevatória e dois reservatórios. 

As restantes freguesias são abastecidas a partir de pequenas redes associadas a 

minas ou captações. Apresentamos a seguinte listagem: 
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Vilar de Ferreiros 

• Sistema de Mina da Caínha, 

• Sistema de Castroeiro, 

• Sistema de Muro e Carregal, 

• Sistema da Barroca, 

• Sistema da Veiga, 

• Sistema de Rebordelos, 

• Sistema de Lamelas, 

• Sistema de Heradeiras – Vila Chã, 

• Sistema de Casa da Floresta. 

Bilhó 

• Sistema de Mougariça, 

• Sistema de Fonte Amarela, 

• Sistema de Fonteeiras 

• Sistema de Pelisqueira 

• Sistema de Pioleiros, 

• Sistema da Poça Nova, 

• Sistema de Geradeiras – Cavernelhe. 
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Ermelo 

• Sistema de Bouça do Olheiro, 

• Sistema do Corisco, 

• Sistema de Fontes, 

• Sistema da Lameira – Varzigueto, 

• Sistema do Salgueiro, 

• Sistema do Novo Abastecimento, 

• Sistema de Poços de Carros, 

• Sistema de Porcaças, 

• Sistema de Ribeiro de Covêlos, 

• Sistema de Ribeira do Atalho, 

• Sistema de São João. 

Pardelhas 

• Sistema de Velão e Carmeleiro. 

Campanhó 

• Sistema da Cascalheira, 

• Sistema de Fonte Nova. 

Paradança 

• Sistema de Toumilo, 
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• Sistema de Sapo,  

• Sistema de Furo do Tomilho. 

De acordo com as informações fornecidas pela autarquia, foi a concurso a obra 

“Abastecimento de Água ao Concelho de Mondim de Basto”, visando melhorar as 

condições actuais de serviço e que incluíram a construção de infra-estruturas 

hidráulicas nas freguesias de Atei e de Mondim de Basto: 

Atei - Captação no rio Tâmega, Estação Elevatória e Conduta Elevatória, Estação de 

Tratamento de Água, Reservatório de Regularização; e ainda Condutoras gravíticas 

para futura ligação às redes existentes das freguesias de Atei, Mondim de Basto, Vilar 

de Ferreiros e Paradança. 

 

Rede de Drenagem de Águas Residuais 

A rede de drenagem de águas residuais é composta por uma rede de colectores única 

e um sistema separativo. Este ultimo consiste em duas redes de colectores separadas, 

uma para transporte de águas residuais domésticas e a outra para transporte de 

águas pluviais. Relativamente à primeira podemos dizer que apenas a sede do 

concelho é servida por rede de saneamento articulada com uma estação de 

tratamento de águas residuais. Efectivamente, verifica-se que existe rede de 

saneamento somente na Vila de Mondim de Basto, na recente Zona Industrial e no 

centro da freguesia de Atei. Nos primeiros casos a água é encaminhada para a única 

ETAR existente a fim de receber tratamento para ser depois rejeitada no rio Tâmega, 

enquanto que em Atei o tratamento das águas residuais é em fossa colectiva. Tanto 

nas aldeias como nas novas áreas de construção utiliza-se geralmente o sistema da 

fossa individual.  

Efectivamente, continua a ser ao nível do saneamento básico que se verificam os 

maiores problemas relacionados com as infra-estruturas do concelho, servindo 

actualmente 40% (30% em 2005) da população do concelho (ETAR + fossa comum de 

Atei). 

Com a adesão Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento 

do Vale do Ave, estas situações tendem a melhorar, estando previstos a construção 
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de novas estações de tratamento de águas residuais, 7,5 km de interceptores e 

condutas elevatórias, que irão servir aproximadamente 6200 habitantes-equivalentes, 

correspondendo a um caudal tratado (médio anual) de 290.000m3/ano. 

 

Figura 14 - Localização das futuras ETAR 

 
Fonte: www.aguasdoave.pt 

 

Rede de Drenagem de Águas Pluviais 

Esta rede só existe em parte da Vila de Mondim de Basto, sobretudo nas áreas mais 

recentes. A água resultante do sistema separativo, são descarregadas directamente 

para as linhas de água naturais mais próximas, sem outro tratamento além da 

gradagem. 
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6.3 – Resíduos Sólidos Urbanos  

A recolha dos resíduos sólidos urbanos no concelho de Mondim de Basto é efectuada 

pela empresa de prestação de serviços “Dias Verdes, Ldª” procedendo à recolha de 

resíduos sólidos urbanos em todo o concelho e à limpeza urbana da sede do concelho 

de Mondim de Basto. Para a prossecução dos seus objectivos a empresa dotou 

inicialmente o concelho de Mondim de Basto, com 100 contentores de polietileno de 

800 litros e 34 contentores de 110 litros distribuídos pelas várias freguesias do 

concelho. Entretanto, periodicamente, quando necessário e/ou solicitado, quer pela 

autarquia quer pela população ou ainda pela iniciativa da empresa, por forma a manter 

o nível de serviços, têm-se aumentado a contentorização no concelho, tendo atingido 

em 2009 um total de 205 contentores de 800 litros e 246 contentores de 110 litros, 

como se verifica no gráfico seguinte. 

Gráfico 13 

Contentores de RSU - Ano 2009
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Verifica-se, assim que a distribuição dos contentores traduz o modo de vida da 

população. Às populações urbanas correspondem um maior número de contentores, o 

consumo é maior e consequentemente a produção de resíduos também.  

Efectivamente, às freguesias de Mondim, Atei e Vilar de Ferreiros correspondem o 

maior número de contentores, por oposição nas freguesias rurais, localizam-se o 
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menor número de contentores, sendo Pardelhas a freguesia que regista menos 

unidades, apenas 3  contentores de 800 litros. 

No que se refere à periocidade da recolha, efectua-se diariamente por saco porta-a-

porta na Vila e duas vezes por semana nas restantes freguesias do concelho. Os 

meios envolvidos para o efeito são um veículo de recolha de RSU de 15 m3, um 

veículo de recolha de RSU de 4 m3 de capacidade, uma viatura de lavagem de ruas, 

uma viatura de lavagem de contentores, um motorista e dois ajudantes. 

Os resíduos recolhidos são depositados temporariamente na Estação de 

Transferência da Charneca, com dois contentores de grande capacidade (30m3). 

Por seu lado, a lavagem e desinfecção dos contentores é efectuada, sensivelmente de 

15 em 15 dias. 

A empresa aquando de festas e romarias tem reforçado a capacidade de 

contentorização para esses dias, temporariamente. Nesses casos são os contentores 

colocados estrategicamente, ao lado de cemitérios, praças, mercados, conforme a 

efeméride, e retirados no final da mesma. 

Relativamente à limpeza urbana da vila de Mondim de Basto, efectua-se uma 

varredura manual, diariamente, da parte da manhã, excepto aos Domingos e feriados. 

A varredura mecânica das ruas é feita mensalmente. Na vila de Mondim, a empresa 

colocou também cerca de 75 papeleiras na via pública. 

Todos os resíduos são transportados para o aterro sanitário da RESINORTE, que 

abrange para além de Mondim de Basto, os concelhos de Amarante, Baião, 

Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto e Marco de Canaveses. Localiza-se no lugar 

de Codessoso, no concelho de Celorico de Basto e comporta resíduos sólidos urbanos 

e resíduos não perigosos. 

Esta empresa multimunicipal (ex-REBAT) é a responsável pela recolha selectiva e 

tratamento desses resíduos. De acordo com os elementos fornecidos pela Câmara 

Municipal, localizam-se ainda 24 ecopontos distribuídos do seguinte modo por todas 

as freguesias: 
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Tabela 52 - Ecopontos por Freguesia 

Freguesia  Localização Nº de 
Ecopontos 

Atei 
Bormela 
Praça de Atei 
Cilindro (Café Primavera) 

 
3 

Mondim de 
Basto 

Próximo Parque Florestal  
Rua Velha 
Av. da Igreja 
Av. Dr. Augusto Brito (prox. Padaria Silva) 
Av. Dr. Augusto Brito 
Zona Verde 
Av. Ernesto Carvalho Branco 
Escola EB 2,3/S 
Loteamento Recta da Pena 
Montão – Parque de Campismo 
Vilar de Viando 
Serra – EB1 

13 

Paradança Junto à Igreja 1 

Bilhó 
Recinto da Feira 
Travassos 

2 

Campanhó Largo de Campanhó 1 

Ermelo Junto à Casa do Povo 1 

Vilar de 
Ferreiros 

P. Estacionamento da Igreja 
Escola de Vilarinho  

2 

Pardelhas Centro de Pardelhas 1 

 

6.4 – Energias Renováveis 

O Vento é um recurso que permite a produção de energia eléctrica renovável. Partes 

do concelho de Mondim de Basto apresenta potencialidade para este tipo de produção 

energética, tendo sido instalados nos últimos anos alguns aerogeradores e construído 

infra-estruturas de apoio como são as sub-estações e caminhos de acesso. Um 

desses parques é o de Outeiro que se localiza no Planalto do Vaqueiro, Ermelo, e que 

tem instalado no território Mondinense 8 aerogeradores num total de 15 (6 em Vila 

Real). 

O Parque Eólico do Alto do Marco, com alvará de construção emitido, prevê a 

instalação de 6 aerogeradores e outras infra-estruturas no Vale de Gevancas, Bilhó, 
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com potencia total de 2MW. Encontra-se ainda em fase de discussão publica outro 

Parque Eólico (de Vilas Altas) localizado em Bilhó e Campanhó. 

 

Figura 15 - Localização do Parque Eólico do Outeiro e respectivos acessos 

 
Fonte: retirado do Relatório Não Técnico da Avaliação de Impacte Ambiental do Parque Eólico do Outeiro, 2002. 

Uma outra fonte de energia renovável é a energia hídrica. O aproveitamento 

hidroeléctrico do Fridão ficará localizado no rio Tâmega, nos concelhos de Celorico de 

Basto e Amarante, tendo a albufeira incidência no concelho de Mondim de Basto. Com 

a construção desta barragem, com um Nível de Pleno Armazenamento da albufeira à 

cota 161m, alguma das infra-estruturas (e equipamentos) referidos em pontos 

anteriores irão ser afectados, como sejam a ETAR de Mondim de Basto, o Parque de 



 
  Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 

 

Revisão do Plano Director Municipal de Mondim de Basto 

Estudos de Caracterização do Território 

164 

Campismo, algumas captações de água superficiais e subterrâneas, entre outros, 

sendo importante acautelar estes impactes negativos ao nível das infra-estruturas 

locais.  

Com estes Parques Eólicos e a Barragem do Fridão, espera-se contribuir para a 

redução da dependência do país em relação aos combustíveis fosseis, aumentando a 

percentagem de energia eléctrica produzida por fonte renováveis de forma a cumprir 

os objectivos da Directiva 2001/77/CE. 

 

6.5 - Distribuição de Energia e Telecomunicações 

A REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. é a concessionária da RNT - Rede de 

Transporte de Electricidade que integra as Linhas e Subestações Eléctricas de Muito 

Alta Tensão (igual ou superior a 110kv), não existindo no concelho de Mondim 

qualquer infra-estrutura deste tipo. Contudo, de acordo com o previsto, o concelho 

será atravessado num futuro próximo por este tipo de infra-estrutura. 

 

Figura 16 - Extracto do Mapa da Rede Nacional de Transporte de Electricidade, 2010. 

 
Fonte: http://www.ren.pt/vPT/Electricidade/Transporte/Documents/ 
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Figura 17 – Localização da Rede Eléctrica em Mondim de Basto 

 
Fonte: EDP Distribuição – Energia S.A.. 

Relativamente às linhas de Alta, Média e Baixa Tensão, foi-nos remetido pela empresa 

EDP Distribuição - Energia S.A. a distribuição da Rede de Média Tensão. Assim, a 

norte e sul do concelho verifica-se uma atravessamento da rede de 60kV, localizando-

se no eixo norte do rio Tâmega a rede de MT de 15kV, distribuindo-se a rede de 30kV 

pelo restante território Mondinense. 

Foram solicitados à ANACOM elementos relativos a Centros de Radiocomunicações 

(CR) e a Feixes Hertzianos (FH), protegidos por servidões radioeléctricas. Verifica-se 

assim, a existência de FH Muro (Louriça) – Marão e 10 estações de 

radiocomunicações licenciadas pelo ICP-ANACOM. 



 
  Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 

 

Revisão do Plano Director Municipal de Mondim de Basto 

Estudos de Caracterização do Território 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 



 
  Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 

 

Revisão do Plano Director Municipal de Mondim de Basto 

Estudos de Caracterização do Território 

167 

 

- CLAS-MB (Conselho Local de Acção Social de Mondim de Basto), (2005). Pré-

Diagnóstico Social de Mondim de Basto. Mondim de Basto; 

- CMMB (Câmara Municipal de Mondim de Basto), (1995). PDM – Elementos Anexos – 

Volume 1. Caracterizações. Mealhada R. e Ribau M., Arquitectos, Porto. 

- CMMB (Câmara Municipal de Mondim de Basto), (2000). Plano de Valorização e 

Ocupação da Área Envolvente do Monte Farinha. Mondim de Basto; 

- CMMB (Câmara Municipal de Mondim de Basto), (2007). Plano Municipal de Defesa 

da Floresta contra Incêndios – Caderno I, Plano de Acção. Mondim de Basto; 

- CMMB (Câmara Municipal de Mondim de Basto), (2007). Plano Municipal de Defesa 

da Floresta contra Incêndios – Caderno II, Informação de Base. Mondim de Basto; 

- DGRF (Direcção-Geral dos Recursos Florestais) e Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD), (2006). Plano Regional de Ordenamento Florestal do Tâmega - 

Proposta de Plano. 

- DINIS, A. Pereira (2009). CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de 

Mondim de Basto, CMMB; 

- ICNB (Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade), (2006). Plano de 

Ordenamento do Parque Natural do Alvão. 4ª Fase - Relatório de Síntese. 

Universidade de Aveiro; 

- ICNB (Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade), (2006). Plano 

Sectorial da Rede Natura. Volume I - Relatório. Lisboa. 

- INE (Instituto Nacional de Estatística), (1993). Censos 1981-1991. Resultados 

Definitivos – Região do Norte. Lisboa; 

- INE (Instituto Nacional de Estatística), (1998). Inventário Municipal da Região do 

Norte. Lisboa; 

- INE (Instituto Nacional de Estatística), (2000), Estudo sobre o Poder de Compra 

Concelhio, Gabinete de Estudos Regionais da Direcção Regional do Centro. 

- INE (Instituto Nacional de Estatística), (2001). Censos 2001, Resultados Provisórios,  

Região do Norte. Lisboa; 

- INE (Instituto Nacional de Estatística), (Vários anos), Anuários Estatísticos da Região 

do Norte. Lisboa; 



 
  Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 

 

Revisão do Plano Director Municipal de Mondim de Basto 

Estudos de Caracterização do Território 

168 

- LOURENÇO, L., (1992). Avaliação do risco de incêndio nas matas e florestas de 

Portugal Continental. Finisterra, XXVII, 53-54, p.115-140. Lisboa; 

- PDAR de Basto, (1989). Programa de Desenvolvimento Agrícola Regional. Relatório 

final da equipa de projecto; 

- PROFICO, Ambiente, (2002). Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 

do Parque Eólico do Outeiro. Parque Eólico do Outeiro, Lda.;  

- SANTOS, Rosário dos, (2000). Caracterização do Concelho de Mondim de Basto. 

Comissão Nacional do Rendimento Mínimo. -- Comissão Local de Acompanhamento 

do Rendimento Mínimo Garantido de Mondim de Basto; 

- SNPRCN (1992). Programa CORINE, Projecto Biótopos: Inventário dos Sítios de 

Especial Interesse Para a Conservação da Natureza (Portugal Continental). Lisboa. 

 

 

Consulta aos sites da Internet: 

http://e-geo.ineti.pt/bds.htm 

http://municipio.mondimdebasto.pt/ 

http://pnbeph.inag.pt/np4/home.html 

http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007-AP-Alvao 

http://scrif.igeo.pt/cartografiacrif/2007/crif07.htm 

http://www.afn.min-agricultura.pt 

http://www.ersar.pt 

http://www.ine.pt 

http://www.ippar.pt/pt/ 

http://www.rebat.pt/ 

www.alfarrabioum.geira.pt 

www.monumentos.pt 

www.planeta.clix.pt 

www.terravista.pt 

www.utad.geira.pt 

Google Earth 

www.apambiente.pt/ 

www.ren.pt 

www.estradasdeportugal.pt 

 



 
  Gabinete de Projecto, Planeamento e Ambiente, Lda. 

 

Revisão do Plano Director Municipal de Mondim de Basto 

Estudos de Caracterização do Território 

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Medorno 

 

 

1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Medorno Brumela Atei 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 28’ 54’’ N 
07° 54’ 28’’ W (Internac.) 

73 260 m 
 

Acessos 

Caminho da aldeia para a ponte de Cabrestos 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mancha de ocupação 
 

Romanização 
 

Descrição do Sítio 

Área aplanada, na encosta voltada à confluência do rio Louredo com o Tâmega. Não são 
visíveis estruturas mas aquando das lavras aparecem fragmentos de cerâmica. 
 

Espólio 

Pelos campos, aparecem  fragmentos de tegula. 
 
Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Floresta e vinha 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 14. 
 
Observações 

Na década de 1980, aquando da primeira visita a este sítio, num campo semeado de batatas 
observamos fragmentos de tegula. O arroteamento de novas vinhas e a construção da Auto-
Estrada que passa perto do local alteraram significativamente a área. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 73 
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1. Vista geral 
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____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Brumela  

2.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Brumela Brumela Atei 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 29’ 17’’ N       (1) 
07° 54’ 21’’ W (Internac.) 

73 200 m 
 

Acessos 

Caminho para a ponte de Cabrestos 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Calçada 
 

Indeterminado 
 

Descrição do Sítio 

Caminho de perfil irregular, com alguns troços lajeados, que desce de Brumela para o rio 
Louredo continuando para a povoação de Agunchos depois de passar o rio na ponte de 
Cabrestos. Na área do concelho, apresenta-se, actualmente, bastante assoreado devido à 
instalação de condutas para abastecimento de água. Na área do concelho de Ribeira de 
Pena, imediatamente a seguir à ponte, o traçado ainda mostra lajeados bem conservados. 
 

Espólio 

 
 
Proprietários 

Município de Mondim de Basto 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Na maior parte do percurso atravessa área de 
floresta 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

Embora se desconheça a cronologia precisa, o traçado deste caminho deverá ser muito antigo 
pois ligava esta área do concelho a Agunchos e Formoselos, já no concelho de Ribeira de Pena, 
podendo servir, igualmente, para a ligação a Cavez. 
(1) As coordenadas geográficas foram tiradas num ponto a cerca de 200 m da ponte. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Caminho assoreado, perto da ponte 

 

 
2. Caminho lajeado, junto à ponte (lado de Ribeira de Pena) 
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FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Ponte de Cabrestos 

 

 

2.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Ponte romana 
 

Brumela Atei 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 29’ 22’’ N 
07° 54’ 13’’ W (Internac.) 

73 200 m 
 

Acessos 

Caminho velho de Brumela para Agúnchos 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Ponte 
 

Época Contemporânea   (1) 
 

Descrição do Sítio 

Ponte sobre o rio Poio ou Louredo, junto da confluência com o rio Tâmega, integrada no 
caminho de pé posto que liga as povoações de Brumela e Agúnchos. Tabuleiro plano com c. 
35 m de comprimento e c. 3.20 m de largura suportado por oito pilares de cantaria de 
granito, de remate semicircular e entalhe para assentamento do pavimento, constituído por 
lajes de granito de grandes dimensões. No topo de um dos pilares, do lado juzante, está a 
inscrição: REN 1954 / DHD (2). 
 

Espólio 

 
 
Proprietários 

Município de Mondim de Basto 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Vegetação ribeirinha 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

M.N., Decreto Nº 29 604 de 16-5-1939  (3) 

Bibliografia 

IPPAR (1993). Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado. Distrito de Vila Real, 
Lisboa, p. 19; LOPES, Eduardo Teixeira (1998). Atei. Memórias até à sua extinção como 
concelho, Mondim de Basto, p. 64; ; LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto 
Memórias Históricas, Mondim de Basto, pp. 129 – 130. 
 
Observações 

(1) Um documento datado de 9 de Outubro de 1799 refere que em cumprimento da deliberação 
da Câmara de Atei, o Juiz e Vereadores decidiram situar a ponte sobre o rio de Cabrestos no 
sítio  do Moinho do Brasileiro, do lugar de Brumela; 
(2) A classificação atribui à ponte construção romana; 
(3) A data de 1954 gravada num dos pilares deverá referir-se a uma provável reconstrução. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista de juzante 

 

 
2. Tabuleiro da ponte 
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"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Igreja Paroquial de Atei 

 

 

3 
Topónimos Lugar Freguesia 

Igreja 
Igreja de São Pedro 
 

Igreja Atei 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 27’ 59’’ N 
07° 55’ 33’’ W (Internac.) 

87 275 m 
 

Acessos 

E.M. para a Igreja Paroquial, a partir do km 26 da EN 312 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Igreja 
 

Época Medieval 
 

Descrição do Sítio 

Igreja de estrutura românica, ampliada e remodelada nos séculos XVI (1) e XIX, com 
orientação E-O, conservando três pórticos medievais, o principal com duas arquivoltas e os 
laterais com apenas uma, decorados com motivos geométricos e antropomórficos (2). Da 
primitiva construção conserva 23 cachorros lisos, em cada uma das fachadas laterais da 
nave, uma fresta, duas mísulas e um fragmento de friso decorado com circulos, na fachada 
principal e diversas pedras sigladas, especialmente concentradas no lado Sul, identificando-
se as letras S, L, I e P entre outros sinais. 
 

Espólio 

 
Proprietários 

Igreja Católica 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom 
 

 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

Catálogo de todas as igrejas, comendas e mosteiros que havia nos reinos de Portugal e 
Algarves, pelos anos de 1320 e 1321, in ALMEIDA, Fortunato (1910). História da Igreja em 
Portugal, vol. 2, Coimbra; ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1978) Arquitectura 
Românica de Entre-Douro-e-Minho, vol. 2, Porto, p. 192;  LOPES, Eduardo Teixeira (1998). 
Atei. Memórias até à sua extinção como concelho, Mondim de Basto; LOPES, Eduardo Teixeira 
(2000). Mondim de Basto Memórias Históricas, Mondim de Basto. 
 
Observações 

(1) No séc. XVI foi acrescentada a capela dos Condes, pela Casa de Cantanhede, para 
veneração de uma imagem de pedra de Nª Sra da Conceição que foi encontrada nas ruínas do 
Paço que os condes de Cantanhede tiveram em Atei; (2) Os motivos decorativos integram 
círculos, dentes de serra, meandros, ornamentação em espinha e figurações humanas toscas. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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2. Portal principal 
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"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Pombal 

 

 

4 
Topónimos Lugar Freguesia 

Pombal Casa da Quinta Atei 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 27’ 57’’ N 
07° 55’ 41’’ W (Internac.) 

87 270 m 
 

Acessos 

Caminho da quinta para os campos 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mancha de ocupação 
 

Romanização 
 

Descrição do Sítio 

Área aplanada transformada em vinha, na encosta suave voltada ao rio Tâmega. Não são 
visíveis estruturas mas aquando das lavras aparecem fragmentos de cerâmica. 
 

Espólio 

Pelas bordas do campo, observam-se  fragmentos de tegula. 
 
Proprietários 

Eng. Fernando Afonso 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Vinha 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 14. 
 
Observações 

Na década de 1980, aquando da primeira visita a este sítio, fomos informados por um 
trabalhador da quinta que há alguns anos atrás, durante a plantação de vides, encontravam-se 
fragmentos de cerâmica avermelhada e negra a cerca de 1 metro de profundidade. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Seara 

 

 

5 
Topónimos Lugar Freguesia 

Casa da Seara 
 

Casa da Seara Atei 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 27’ 57’’ N 
07° 55’ 30’’ W (Internac.) 

87 280 m 
 

Acessos 

E.M. para a Igreja Paroquial 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Paramento com siglas 
 

Época Medieval ? 
 

Descrição do Sítio 

Edifício integrado em casa agrícola, com fachada voltado à rua pública de aspecto maciço, 
rasgada por uma única janela cuja padieira tem gravada uma data de difícil leitura. O 
paramento, em aparelho muito cuidado constituído por blocos de granito de médio e 
pequeno calibre, possui gravadas sete siglas, reconhecendo-se as letras S, P e T para além 
de outros dois sinais.  A ladear a janela existe uma pedra, com moldura talhada, decorada 
com uma figura humana bastante rude, em relevo. 
 

Espólio 

 
 
Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Integrada em quinta agrícola 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

Este edifício poderá ser o que restou de uma residência senhorial da Idade Média, 
posteriormente modificada. Não podemos, no entanto, descartar a hipótese das pedras sigladas 
serem provenientes da vizinha igreja paroquial, remodelada e ampliada no séc. XVII restando 
ainda nas suas paredes algumas siglas alfabéticas. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Padieira com data gravada e pedra decorada com motivo antropomórfico 

 

 
2. Sigla gravada numa pedra do paramento 
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Designação Nº Inv. 

Crespo 2 

 

 

6.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Crespo Crespo Atei 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 27’ 25’’ N 
07° 54’ 24’’ W (Internac.) 

87 585  m 
 

Acessos 

A partir da estrada para Carvalhais, por caminho de pé posto para o Alto do Crespo 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Gravura rupestre Idade Média ? 
 

Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de pequenas dimensões, implantado na vertente Este do monte. Numa 
superfície aplanada, oblíqua, exposta a nascente, aparece um motivo cruciforme, gravado pela 
técnica de picotado e abrasão. 
 

Espólio 

 
 
Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 
 

Florestal. Pinhal. O coberto vegetal é constituído 
por carqueja, tojo e fetos. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

Extracção de pedra 
 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 
Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 
Progresso, IPA (policopiado). 
 
Observações 

No Alto do Crespo observam-se taludes, plataformas aplanadas e derrubes de pedra, indícios 
que sugerem uma ocupação proto-histórica. Aparentemente, a gravura parece situar-se fora da 
área do hipotético povoado. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral de nascente 

 

 

 
2. Pormenor do cruciforme 
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Designação Nº Inv. 

Crespo 1 

 

 

6.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Alto do Crespo Crespo Atei 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 27’ 25’’ N 
07° 54’ 24’’ W (Internac.) 

87 590  m 
 

Acessos 

A partir da estrada para Carvalhais, por caminho de pé posto para o Alto do Crespo 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Povoado 
 

Proto-História 
 

Descrição do Sítio 

Elevação em remate de esporão com excepcionais condições naturais de defesa em cerca de ! 

do seu perímetro devido às vertentes bem pronunciadas, com excepção do lado Este, o mais 

vulnerável, onde se detecta um pronunciado talude e derrube de pedra de um hipotético muro 

defensivo. No topo, do lado nascente, apresenta um recinto aplanado onde se dispersam blocos 

de pedra, de dimensões variáveis, sugerindo terem integrado muros de construções.  
 

Espólio 

Não foi detectado qualquer espólio  arqueológico. 
 
Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Florestal. Pinhal. O coberto vegetal é constituído 
por carqueja, tojo e fetos. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga. 
 
Observações 

A tradição oral atribui a este sítio uma ocupação antiga. 

Na vertente voltada a nascente existe um afloramento com uma gravura rupestre 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral 

 

 

 
2Talude e derrube de pedras de uma hipotética muralha 
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Designação Nº Inv. 

Alto da Cebidaia 

 

 

7 
 

Topónimos 
Lugar Freguesia 

Cebidaia; Cividaia; 
Cividade; Cevidelha; 
Alto dos Mouros 

Cebidaia Atei 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 27’ 27’’ N 
07° 55’ 06’’ W (Internac.) 

87 329 m 
 

Acessos 

C.M. de Atei para a Cebidaia 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Povoado 
 

Proto-História / Romanização 
 

Descrição do Sítio 

Outeiro com as vertentes N. e O. bem pronunciadas, com uma plataforma na acrópole e 
diversos socalcos, sustentados por muros, aproveitados para agricultura. O sítio encontra-se 
muito perturbado, na acrópole pela exploração de pedra e nas vertentes pela utilização 
agrícola e pelas construções edificadas. 
 

Espólio 

Fragmentos de cerâmica micácea e de tegula, moedas, uma fusaiola em xisto, um pequeno 
fragmento de vidro romano e um fragmento de mó, circular. 
 
Proprietários 

Particulares. O alto do morro é propriedade da Sra. D. Maria de Jesus Machado Carvalho, 
moradora no local. 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Agrícola e florestal 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 13. 
 
Observações 

Nos finais da década de 1970 quando se fez a casa da Sra. D. Maria de Jesus Machado 
Carvalho (nossa informadora, viúva, com 56 anos) apareceram meia dúzia de moedas, algumas 
incompletas, de cor esverdeada, cujo paradeiro se perdeu. Apareceram também cacos e uma 
fusaiola, em xisto. Na década de 1960, no tempo do seu pai, apareceu na vertente N. um forno 
de cerâmica e uma talha de barro. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral 

 

 

 
2. Fusaiola em xisto encontrada na abertura de alicerces para construção de uma casa 
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Designação Nº Inv. 

Sobreira  

8 
Topónimos Lugar Freguesia 

Caminho velho Sobreira Atei 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 27’ 01’’ N 
07° 54’ 56’’ W (Internac.) 

87 
 

380 m 
 

Acessos 

A partir de Atei, de Suídros ou de Sobreira 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Calçada 
 

Indeterminado 
 

Descrição do Sítio 

Caminho de perfil irregular que de Atei seguia para a Senhora da Graça. Parte do trajecto 
intransitável, com troços cobertos de mato, apresenta ainda tramos com lajeado, 
enquadrados por muros, nalgumas partes com escoamento lateral. Contornando a Cividaia a 
via atravessava a ribeira de Grelhos na ponte das Lages, subindo até encontrar terreno 
plano já perto de Sobreira. 
 

Espólio 

 
 
Proprietários 

Município de Mondim de Basto 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Na maior parte do percurso atravessa área de 
floresta 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 * A designação e as coordenadas geográficas consideraram um tramo perto de Sobreira. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Caminho assoreado, perto de Sobreira 

 

 

 
2. Troço de caminho lajeado 
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Designação Nº Inv. 

Campo do Seixo 1 

 

 

9.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Campo do Seixo Campo do Seixo Atei 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 34’’ N 
07° 53’ 24’’ W (Internac.) 

87 815  m 
 

Acessos 

À esquerda do caminho de pé posto de Carvalhais para Covelo, perto do entroncamento para a 
Senhora da Graça. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mamoa Pré-História 
 

Descrição do Sítio 

Implantação em terreno plano, razoavelmente destacada na paisagem, à margem esquerda do 
caminho de pé posto que atravessa a chã. Mamoa de contorno sub-circular, com depressão 
central, três hipotéticos esteios e pedras dispersas, possíveis resquícios da sua couraça. 

 
Espólio 

 

 
Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Zona de pastoreio. Coberto vegetal composto por 
urzes, carqueja e fetos. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 
Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 
Progresso, IPA (policopiado). 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral 

 

 
2. Possíveis esteios 
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Designação Nº Inv. 

Campo do Seixo 2 

 

 

9.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Campo do Seixo Campo do Seixo Atei 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 37’’ N 
07° 53’ 25’’ W (Internac.) 

87 812  m 
 

Acessos 

 À esquerda do caminho de pé posto de Carvalhais para Covelo, perto do entroncamento para a 
Senhora da Graça. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mamoa Pré-História 
 

Descrição do Sítio 

Implantação em terreno plano, bem perceptível na paisagem, à margem esquerda do caminho 
de pé posto que atravessa a chã. Mamoa de contorno sub-circular, de grandes dimensões, com 
depressão central. 

 
Espólio 

 

 
Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Zona de pastoreio. Coberto vegetal composto por 
urzes, carqueja e fetos. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 
Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 
Progresso, IPA (policopiado). 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral de Sul 

 

 
2. Vista geral de poente 
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Designação Nº Inv. 

Campo do Seixo 3 

 

 

9.3 
Topónimos Lugar Freguesia 

Campo do Seixo Campo do Seixo Atei 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 42’’ N 
07° 53’ 25’’ W (Internac.) 

87 812  m 
 

Acessos 

 À esquerda do caminho de pé posto de Carvalhais para Covelo, perto do entroncamento para a 
Senhora da Graça. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mamoa Pré-História 
 

Descrição do Sítio 

Implantação em terreno plano, pouco perceptível na paisagem, à margem esquerda do caminho 
de pé posto que atravessa a chã, a cerca de 200 m para Norte da mamoa designada Campo do 
Seixo 2. Mamoa de contorno circular, com pedras dispersas da sua hipotética couraça. 
 

Espólio 

 

 
Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Zona de pastoreio. Coberto vegetal composto por 
urzes, carqueja e fetos. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 
Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 
Progresso, IPA (policopiado). 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral 

 

 

 
2. Circulo de pedras com possíveis esteios 
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Designação Nº Inv. 

Campo do Seixo 4 

 

 

9.4 
Topónimos Lugar Freguesia 

Campo do Seixo Campo do Seixo Atei 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 33’’ N 
07° 53’ 23’’ W (Internac.) 

87 810  m 
 

Acessos 

 À esquerda do caminho de pé posto de Carvalhais para Covelo, perto do entroncamento para a 
Senhora da Graça. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mamoa Pré-História 
 

Descrição do Sítio 

Implantação em terreno plano, pouco perceptível na paisagem, parcialmente cortada pelo 
caminho de pé posto que atravessa a chã, do lado direito, a cerca de 50 metros para SSE da 
mamoa designada Campo do Seixo 1. Mamoa de contorno circular, com cerca de 14,0 m de 
diâmetro, com ligeira depressão central. 
 

Espólio 

 

 
Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Zona de pastoreio. Coberto vegetal composto por 
urzes, carqueja e fetos. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 
Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 
Progresso, IPA (policopiado). 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral 
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Designação Nº Inv. 

Campo do Seixo 5 

 

 

9.5 
Topónimos Lugar Freguesia 

Campo do Seixo Campo do Seixo Atei 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 32’’ N 
07° 53’ 24’’ W (Internac.) 

87 810  m 
 

Acessos 

 À esquerda do caminho de pé posto de Carvalhais para Covelo, perto do entroncamento para a 
Senhora da Graça. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte Rupestre Pré-História 
 

Descrição do Sítio 

Implantação em terreno plano, a ceca de 100 m para NNO da mamoa 1, à mão direita do 
caminho que atravessa a chã. Afloramento de xisto ao nível do solo com duas fossettes, na 
superfície. 
 

Espólio 

 

 
Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Zona de pastoreio. Coberto vegetal composto por 
urzes, carqueja e fetos. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 
Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 
Progresso, IPA (policopiado). 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral 

 

 

 
2. Pormenor das fossettes 
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Designação Nº Inv. 

Bouças 1 

 

 

10.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Requeixo Bouças Atei 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 45’’ N 

07° 55’ 54’’ W (Internac.) 

87 

 

250  m 

 
Acessos 

Do Barreiro em direcção ao Requeixo. Carreiro para o lugar das Bouças. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Forno de telha 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Construção em cova, muito assoreada, com cerca de 3 metros de profundidade e 1,5 m de 

largura, vão de entrada com padieira de granito, bem afeiçoada e cobertura abobadada de 

pedra e algumas partes com revestimento de barro. 

 
Espólio 

Observaram-se fragmentos de telha, de meia-cana, do tipo antiga portuguesa. A cerca de 25 

metros existe um buraco (Barreiro) onde era tirado barro. 

 
Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Terreno inculto 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

O local foi-nos mostrado, na década de 1980, pelo Sr. Joaquim, caseiro no Requeixo 

Recentemente visitamos o local mas a densa vegetação não permitiu rever a estrutura que 

poderá já estar totalmente soterrada. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Bouças 2 

 

 

10.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Requeixo Bouças Atei 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 30’’ N  (1) 
07° 56’ 00’’ W (Internac.) 

87 240 m 
 

Acessos 

Caminho para o rio Tâmega 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Calçada 
 

Indeterminado 
 

Descrição do Sítio 

Caminho de perfil irregular que de Parada segue para o rio Tâmega, passando na Quinta do 
Requeixo. Parte do trajecto intransitável com sulcos profundos na arena granítica. Apresenta 
um tramo com pendente pronunciada, com lajeado bem conservado. 
  

Espólio 

 
  
Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Florestal 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

(1) As coordenadas geográficas consideraram um ponto onde o lajeado está bem conservado. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Pormenor da via 

 

 

 
2. Pormenor do lajeado 
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Designação Nº Inv. 

Bouças 3 

 

 

10.3 
Topónimos Lugar Freguesia 

Requeixo Bouças Atei 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 09’’ N   (1) 

07° 55’ 04’’ W (Internac.) 

87 420 m    (1) 

 
Acessos 

Do Barreiro em direcção ao Requeixo. Carreiro para o lugar das Bouças. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Sepultura 
 

Época Romana 
 

Descrição do Sítio 

O sítio é referenciado a partir do achado “no sopé do pico da Sra. da Graça, perto de Parada 

de Atei”  de duas sepulturas de inumação, sub-rectangulares, uma de adulto e outra de mulher 

ou criança, estruturadas com tijolos e tegulae, de onde foram retirados ossos e espólio 

cerâmico e metálico. 

  
Espólio 

Segundo o relato, apareceram duas lucernas, quatro vasos de cerâmica de pequenas dimensões 

e a ponta de uma espada e da sua bainha, de metal. 

  
Proprietários 

 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

 

 

 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

BOTELHO, Henrique (1897). Antiguidades de Trás-os-Montes, Archeologo Portugues, 3, 

Lisboa, p. 69; DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro 

(Mondim de Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade 

de Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 14. 

 
Observações 

(1) O local cartografado corresponde ao centro de uma circunferência com 250 metros de raio 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Vale da Ponte 1 

 

 

11.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Ponte de Fragoso 
Ponte de Vale da Ponte 

Vale da Ponte Atei 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 32’’ N 
07° 55’ 30’’ W (Internac) 

87 290 m 
 

Acessos 

Pela E.N. 312, tomar caminho à esquerda no Lugar das Freiras, antes da ponte nova sobre o 
ribeiro de Fragoso. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Ponte Época Moderna 
 

Descrição do Sítio 

Ponte com circulação pedonal, sobre o ribeiro de Fragoso, implantada na estrada velha de 
ligação de Mondim de Basto a Atei, com tabuleiro plano sobre arco abatido suportado por dois 
muros de granito, de aparelho em fiadas irregulares, constituído por grandes lajes sobrepostas, 
horizontalmente, com topo em quarto de circulo convexo e avançamento progressivo. 
Pavimento constituído por lajes de granito de grandes dimensões, colocadas longitudinalmente 
e guardas laterais, em cantaria, com uma única fiada 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  
 

Bibliografia 

LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto. Memorias Históricas, Mondim de Basto, 
p. 130. 
 
Observações 

É provável que a sua construção seja posterior a 1758 atendendo a que as Memórias 
Paroquiais não referem a existência de qualquer ponte de pedra na freguesia de Atei. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Ponte vista de montante 

 

 

 

 
2. Pavimento lajeado. Vista da margem esquerda 
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Designação Nº Inv. 

Vale da Ponte 2 

 

 

11.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Vale da Ponte Vale da Ponte Atei 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 32’’ N 
07° 55’ 30’’ W (Internac) 

87 290 m 
 

Acessos 

A partir da E.N. 312 pelos Carvalhos, por Barreiro ou Atei. Para o Vale da Ponte, tomar 
caminho à esquerda no Lugar das Freiras, antes da ponte nova sobre o ribeiro de Fragoso. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Calçada Indeterminado 
 

Descrição do Sítio 

Caminho de perfil irregular no trajecto de Mondim de Basto para Atei. Parte do trajecto já é 
irreconhecível, mas ainda conserva alguns tramos lajeados, particularmente em zonas de 
declive, no geral enquadrados por muros e integrando os afloramentos graníticos que 
abundam na região, onde são bem visíveis as marcas dos rodados de carros de bois a 
mostrar uma utilização prolongada no tempo. A via cruza a ribeira de Fragoso na ponte do 
Vale da Ponte, local onde o lajeado se conserva em bom estado. Esta via foi utilizada até ao 
séc. XX, perdendo importância quando foi construída a E.N.  312 para Atei e Cerva. 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  
 

Bibliografia 

 
 
Observações 

É provável que a sua génese remonte à Época Medieval ganhando importância no séc. XVI 
quando D. Manuel I atribuiu foral a Mondim de Basto, Atei e Cerva, precisamente o eixo  desta 
via de comunicação. 
(1) Designámos e cartografámos esta via no Vale da Ponte, registando as respectivas 
coordenadas geográficas, por ser este o local onde melhor se conservam os seus lajeados. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

C.M.P., 1:25 000, fl. 87 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 
1. Vista geral depois de passar a ribeira de Fragoso 

 

 

 

 
2. Pavimento lajeado 
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Designação Nº Inv. 

Sobreira 1 

 

 

12.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Sobreira Carvalhos Atei 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 42’’ N 

07° 55’ 40’’ W (Internac.) 

87 312 m 

 
Acessos 

A partir da E.N. 312, depois do cruzamento para a Senhora da Graça, tomar travesso à direita, 

antes do pontão do ribeiro de Suseiros. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mancha de ocupação 
 

Calcolítico 
 

Descrição do Sítio 

Pequeno outeiro sobranceiro ao rio Tâmega destacado numa área aplanada da encosta NO. 

do monte Farinha.  Local muito perturbado, no quadrante Norte e poente pela edificação de 

casas e construção de socalcos para agricultura e no restante espaço pela laboração, no 

passado, de uma pedreira que deixou marcas profundas nos afloramentos graníticos da 

envolvente. O morro está coberto por densa vegetação havendo muitos inertes de granito e 

acumulação de saibros. Quando ocorrem chuvadas é possível observar na base do morro e 

na envolvente líticos e cerâmicas. 

 
Espólio 

Entre os artefactos líticos salientam-se uma raspadeira de quartzo, seixos do rio afeiçoados 

numa das extremidades, um percutor e parte de um polidor sub-rectangular, em quartzito. A 

cerâmica é maioritariamente de fabrico grosseiro, com pastas onde abundam grãos de quartzo 

como desengordurante, superfícies rugosas e cor castanha avermelhada. Identificaram-se bases 

de fundo plano e fragmentos com decoração incisa, destacando-se três exemplares "tipo 

Penha", um com organização de linhas oblíquas, divergentes, formando espinha, entre três 

linhas horizontais paralelas e outro com reticulado. Aparece, também, um fabrico mais fino, 

com superfícies alisadas, especialmente a exterior que nalguns casos é polida, de cor mais 

clara. Identificaram-se alguns bordos, esvasados, com lábios arredondados. 

 

Proprietários 

Particular 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Baldio, floresta e agrícola 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

Avanço da construção ou o reatamento da 

laboração da pedreira 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 

Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 

Arqueologia da Universidade do Minho, Braga. 

 
Observações 

Nos finais da década de 1990, quando o terreno esteve revolvido, na presença do Sr. Manuel 

Marinho da Costa (Secretario do Sr. Presidente da Câmara) recolhemos muitos fragmentos de 

cerâmica e líticos. 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral 
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Designação Nº Inv. 

Sobreira 2 

 

 

12.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Sobreira 
 

Carvalhos Atei 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto 
 

Vila Real 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 42’’ N 
07° 55’ 40’’ W (Internac.) 

87 312 m 
 

Acessos 

A partir da E.N. 312, depois do cruzamento para a Senhora da Graça, tomar caminho sem 
saída, à direita, antes do pontão do ribeiro de Suseiros. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mancha de ocupação 
 

Época Medieval ? 
 

Descrição do Sítio 

Pequeno outeiro sobranceiro ao rio Tâmega destacado numa área aplanada da encosta NO. 
do monte Farinha.  Local muito perturbado, no quadrante Norte e poente pela edificação de 
casas e construção de socalcos para agricultura e no restante espaço pela laboração, no 
passado, de uma pedreira que deixou marcas profundas nos afloramentos graníticos da 
envolvente. O morro está coberto por densa vegetação havendo muitos inertes de granito e 
acumulação de saibros. Nos mesmos sítios onde se recolheram materiais atribuíveis ao 
Calcolítico ocorrem fragmentos de cerâmica que conotamos com a Época Medieval. 
 

Espólio 

Entre as cerâmica recolhidas identificam-se alguns fragmentos, feitos à roda, com marcas do 
oleiro puxar a peça, com superficies rugosas ou alisadas e cor castanha escura, cinzenta ou 
negra. 
 

Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Baldio, floresta e agrícola 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

Avanço da construção ou reatamento da 
laboração da pedreira 
 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga. 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral, de Norte 

 

 

 

 
2. Pormenor do local 
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Designação Nº Inv. 

Carvalhos 1 

 

 

13.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Carvalhos 
 

Carvalhos Atei 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto 
 

Vila Real 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 51’’ N 
07° 55’ 38’’ W (Internac.) 

87 306 m 
 

Acessos 

A partir da E.N. 312, depois do cruzamento para a Senhora da Graça, tomar caminho sem 
saída, à direita, antes do pontão do ribeiro de Suseiros. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Achado isolado 
 

Romanização 
 

Descrição do Sítio 

Área aberta, delimitada de Norte e Este por muro de propriedade, com ligeira inclinação 
para poente, na encosta NO. do monte Farinha, contígua ao sítio arqueológico denominado 
Sobreira 1 e 2.  Local perturbado pela plantação de vinha. Na década de 1990, entre as 
videiras, recolhemos fragmentos de cerâmica que conotamos com a Romanização. 
 

Espólio 

Entre o solo revolvido, recolheram-se alguns fragmentos de tegula e imbrex. 
 

Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Vinha 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga. 
 
Observações 

Revisitámos o local em 2006 mas não observamos quaisquer materiais. Note-se, no entanto, que 
o solo estava endurecido, coberto com erva. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral 

 

 

 

 

 
2. Pormenor do local 
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Designação Nº Inv. 

Carvalhos 2 

 

 

13.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Carvalhos 

 

Carvalhos Atei 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto 

 

Vila Real 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 53’’ N 

07° 55’ 39’’ W (Internac.) 

87 300 m 

 
Acessos 

A partir da E.N. 312, depois do cruzamento para a Senhora da Graça, tomar caminho sem 

saída, à direita, antes do pontão do ribeiro de Suseiros. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Gravura rupestre 
 

Época Medieval ? 
 

Descrição do Sítio 

Plataforma aplanada, limitada a N. pelo ribeiro de Suseiros, na encosta NO. do monte 

Farinha, contígua aos sítios arqueológicos denominados Sobreira 1 e 2 e Carvalhos 1.  Zona 

com afloramentos de granito, alguns com dimensões consideráveis. Na superfície 

arredondada de um dos afloramentos observa-se um cruciforme gravado com sulco 

profundo. 

 
Espólio 

No sítio arqueológico denominado Sobreira 2, localizado na envolvência próxima, recolhemos 

fragmentos de cerâmica atribuível à Idade Média. 

 

Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Florestal 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral do afloramento 

 

 

 

 

 
2. Pormenor da gravura 
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Designação Nº Inv. 

Carvalhos 3 

 

 

13.3 

Topónimos Lugar Freguesia 

Carvalhos 

 

Carvalhos Atei 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto 

 

Vila Real 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 53’’ N 

07° 55’ 39’’ W (Internac.) 

87 300 m 

 
Acessos 

A partir da E.N. 312, depois do cruzamento para a Senhora da Graça, tomar caminho sem 

saída, à direita, antes do pontão do ribeiro de Suseiros. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Pré-História ? 

 
Descrição do Sítio 

Plataforma aplanada, limitada a N. pelo ribeiro de Suseiros, na encosta NO. do monte 

Farinha, contígua aos sítios arqueológicos denominados Sobreira 1 e 2 e Carvalhos 1.  Zona 

com afloramentos de granito, alguns com dimensões consideráveis. Na superfície aplanada 

de um pequeno afloramento, localizado a cerca de 30m para NE do penedo com cruciforme 

que designámos Carvalhos 2, identificámos duas fossettes gravadas. 

 
Espólio 

No sítio arqueológico denominado Sobreira 1, localizado na envolvência próxima, recolhemos 

fragmentos de cerâmica atribuível ao Calcolítico. 

 

Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Florestal 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral do afloramento 

 

 

 

 

 
2. Pormenor das gravuras 
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Designação Nº Inv. 

Pedra Alta 1 

 

 

14.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Pedra Alta 

Pedralta 

Fraga Branca 

Pedralta Atei 

 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 28’’ N 

07° 54’ 31’’ W (Internac.) 

87 740  m 

 
Acessos 

A partir da E.M. da Senhora da Graça pela estrada florestal para Carvalhais. No cruzamento 

com caminho lajeado que sobe para o Santuário, à mão direita. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Menir Pré-História 

 

Descrição do Sítio 

Grande batólito granítico, caiado, implantado em posição vertical na encosta Norte do Monte 

da Senhora da Graça, com domínio visual sobre o vale do Tâmega e o festo dos montes que 

comunicam com o planalto do Campo do Seixo. De forma sub-cilíndrica e seccionado 

longitudinalmente tem de altura cerca de 6.5 metros. 

  

Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Pinhal, ardido em 2005 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

PELAYO, Primo Casal (1968). A Ermida do Monte Farinha, Mondim de Basto, ed do autor; 

DINIS, António Pereira, The hill of Senhora da Graça (Mondim de Basto, North of Portugal) as 

a site of memory, Comunicação apresentada ao 12
th
 Annual Meeting da European Association 

of Archaeologists, Cracóvia (Polónia), 19 - 24 Setembro 2006, in DINIS, António Pereira 

(2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente Oeste do monte da 

Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de Progresso, IPA 

(policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Implantação na encosta 

 

 
2. Vista geral 
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Designação Nº Inv. 

Pedra Alta 2 

 

 

14.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Pedra Alta 

Pedralta 

Fraga Branca 

Pedralta Atei 

 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 28’’ N 

07° 54’ 31’’ W (Internac.) 

87 740  m 

 
Acessos 

A partir da E.M. da Senhora da Graça tomar estrada florestal para Carvalhais. No cruzamento 

com caminho lajeado que sobe para o Santuário, à mão direita. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre Pré-História 

 
Descrição do Sítio 

Grande batólito granítico, de forma sub-cilíndrica, seccionado longitudinalmente, com cerca de 

6.5 metros altura. Na superfície voltada a poente apresenta duas gravuras, em baixo relevo, 

pouco perceptíveis devido à tinta que cobre o granito, indiciando uma meia lua em quarto 

crescente e um possível machado encabado. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Pinhal, ardido em 2005. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira, The hill of Senhora da Graça (Mondim de Basto, North of Portugal) as 

a site of memory, Comunicação apresentada ao 12
th
 Annual Meeting da European Association 

of Archaeologists, Cracóvia (Polónia), 19 - 24 Setembro 2006, in DINIS, António Pereira 

(2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente Oeste do monte da 

Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de Progresso, IPA 

(policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Sustentação do batólito  
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2. Superfície com gravuras 
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Designação Nº Inv. 

Pedra Alta 3 

 

 

14.3 

Topónimos Lugar Freguesia 

Pedra Alta 

Pedralta 

Fraga Branca 

Pedralta Atei 

 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 28’’ N 

07° 54’ 31’’ W (Internac.) 

87 740  m 

 
Acessos 

A partir da E.M. da Senhora da Graça tomar estrada florestal para Carvalhais. No cruzamento 

com caminho lajeado que sobe para o Santuário, à mão direita. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Gravuras rupestres Idade Média 

 
Descrição do Sítio 

Grande batólito granítico, de forma sub-cilíndrica, seccionado longitudinalmente, com cerca de 

6.5 metros altura. Na superfície voltada a Norte apresenta duas gravuras, pouco perceptíveis 

devido à tinta que cobre o granito, indiciando cruciformes. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Pinhal, ardido em 2005. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira, The hill of Senhora da Graça (Mondim de Basto, North of Portugal) as 

a site of memory, Comunicação apresentada ao 12
th
 Annual Meeting da European Association 

of Archaeologists, Cracóvia (Polónia), 19 - 24 Setembro 2006, in DINIS, António Pereira 

(2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente Oeste do monte da 

Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de Progresso, IPA 

(policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Face voltada a Nordeste 

 

 
2. Suporte com cruciforme 
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Designação Nº Inv. 

Pedra Alta 4 

 

 

14.4 

Topónimos Lugar Freguesia 

Pedra Alta 

Pedralta 

Fraga Branca 

Pedralta Atei 

 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 28’’ N (1) 

07° 54’ 31’’ W (Internac.) 

87 740  m 

 
Acessos 

A partir da E.M. da Senhora da Graça tomar estrada florestal para Carvalhais. No cruzamento 

com caminho lajeado que sobe para o Santuário, à mão direita. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Calçada Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Caminho pavimentado com lajes de granito, de dimensões variáveis, com alguns tramos bem 

conservados, nomeadamente junto da Pedra Alta. (2) 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Pinhal, ardido em 2005. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 (1) As coordenadas geográficas correspondem ao ponto do caminho na Pedra Alta. 

(2) Este caminho terá início em Atei, passando por Sobreira e terminando no Santuário de 

Nossa Senhora da Graça. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral na Pedra Alta 

 

 
2. Pormenor do lajeado 
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Designação Nº Inv. 

Garganta dos Palhaços 

 

 

15 
Topónimos Lugar Freguesia 

Rechã dos Mouros Alto dos Palhaços 

Alto dos Palhacinhos 

Atei 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 20’’ N 

07° 54’ 27’’ W (Internac.) 

87 850 m 

 
Acessos 

Estrada para a Senhora da Graça 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Povoado 

 

Proto-História / Romanização 

 
Descrição do Sítio 

Na chã denominada Garganta ou Rechã dos Mouros, existente entre o Alto dos Palhaços e o 

dos Palhacinhos identificaram-se alguns alinhamentos de muros arredondados assim como dois 

possantes muros, que a isolam e protegem, situados um do lado Norte e outro do lado Sul. 

Localizou-se, igualmente, no Alto dos Palhacinhos, um circuito de muro muito derrubado, 

composto por pedras mal afeiçoadas. Na sua parte central detectou-se uma área marcada por 

depressões e zonas de entulho que identificámos como o local onde se procedeu a uma 

escavação clandestina, realizada em 1968, de acordo com inscrição gravada num dos 

afloramentos graníticos do sítio. 
Espólio 

Aparecem à superfície fragmentos de tegula, imbrex e cerâmica feita à roda, conectáveis com a 

romanização. Aparecem, também, “escórias”. Na Câmara Municipal existem alguns materiais 

catalogados como provenientes da “Exploração de 1968”, entre os quais fragmentos de 

recipientes de vidro e de cerâmica, de cronologia romana. 
Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

 Florestal 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Castro do Crastoeiro no Contexto do Povoamento Proto-

Histórico da Bacia Média do Tâmega, Relatório Final do Projecto 1998 – 2000, IPA 

(policopiado); DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro 

(Mondim de Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade 

de Arqueologia da Universidade do Minho, Braga. 
Observações 

As Memórias Paroquiais de 1758 referem que «No alto do qual (Outeiro dos Palhaços) há um 

vale espaçoso chamado a Rechã dos Mouros, no qual se descobrem vestígios de que houve 

casas e algumas covas e tijolos de uma grossura extraordinária e é tradição vulgar que ali fora 

povoação dos mouros...».  
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Localização da Rechã dos Mouros entre o Alto dos Palhaços e o Alto dos Palhacinhos 

 

 

 

 

 
2. Derrube de pedras de hipotéticas estruturas habitacionais 
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Designação Nº Inv. 

Senhora da Graça 2 

 

 

16.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Monte Farinha Senhora da Graça Vilar de Ferreiros 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 04’’ N 

07° 54’ 51’’ W (Internac.) 

87 910  m 

 
Acessos 

A partir da estrada asfaltada da Senhora da Graça, tomar caminho lajeado que vem de Vilar de 

Ferreiros e segue para o santuário. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Gravura rupestre 

 

Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de médias dimensões, implantado na vertente Sul, voltada ao rio Cabril. 

Na superfície aplanada, orientada a nascente, identifica-se um motivo cruciforme, irregular. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Florestal e mato 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 

Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 

Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral, de nascente 

 

 

 
2. Pormenor da cruz 
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Designação Nº Inv. 

Senhora da Graça 1 

 

 

16.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Monte Farinha 

 

Senhora da Graça Vilar de Ferreiros 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 04’’ N 

07° 54’ 51’’ W (Internac.) 

87 910 m 

 
Acessos 

A partir da estrada asfaltada da Senhora da Graça, tomar caminho lajeado que vem de Vilar de 

Ferreiros e segue para o santuário. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Achado isolado / (Povoado ?) 

 

Idade do Bronze Final 

 
Descrição do Sítio 

Elevação cónica, coroada pelo santuário de Nossa Senhora da Graça, com vertentes bem 

pronunciadas e um controle excelente de 360° sobre os cursos do Tâmega e do Cabril e a 

ligação ao planalto do Campo do Seixo. Grandes perturbações pela urbanização do local. Não 

se encontram estruturas pétreas, mas na encosta poente, perto do topo, recolheu-se um pequeno 

fragmento de cerâmica com características que permitem integrá-lo na Idade do Bronze Final, 

facto que aliado às características topográficas do sítio colocam a hipótese de estarmos perante 

um sítio com ocupação proto-histórica. 

 
Espólio 

Fragmento de cerâmica, lisa, de fabrico manual, pasta arenosa e cor castanha escura, com 

alisamento fruste das suas superfícies. 

 

Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Baldio 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 

Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 

Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

Próximo do local onde se recolheu a cerâmica existe um afloramento granítico, com um 

cruciforme gravado, que denominámos Senhora da Graça 1. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista do monte da Sra. da Graça. A seta indica o local onde se recolheu a cerâmica. 
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Designação Nº Inv. 

Senhora da Graça 3 

 

 

16.3 
Topónimos Lugar Freguesia 

Monte Farinha Senhora da Graça Vilar de Ferreiros 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 04’’ N    (1) 

07° 54’ 41’’ W (Internac.) 

87 790  m 

 
Acessos 

A partir da estrada asfaltada da Senhora da Graça, tomar caminho lajeado que vem de Vilar de 

Ferreiros e segue para o santuário. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Calçada 
 

Idade Média ? 
 

Descrição do Sítio 

Caminho de perfil irregular, por vezes sinuoso, pavimentado com lajes de granito, de 

dimensões variáveis, com alguns tramos bem conservados, nomeadamente na vertente Sul do 

monte dos Palhaços. (2) 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Florestal (ardido); zona de pastagem 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira, The hill of Senhora da Graça (Mondim de Basto, North of Portugal) as 

a site of memory, Comunicação apresentada ao 12
th
 Annual Meeting da European Association 

of Archaeologists, Cracóvia (Polónia), 19 - 24 Setembro 2006, in DINIS, António Pereira 

(2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente Oeste do monte da 

Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de Progresso, IPA 

(policopiado). 

 
Observações 

(1) As coordenadas geográficas correspondem a um ponto do caminho a cerca de 100 metros 

do entroncamento com o estradão asfaltado para a Senhora da Graça. 

(2) Este caminho inicia-se em Vilar de Ferreiros e termina no Santuário de Nossa Senhora da 

Graça. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral, na vertente Sul dos Palhaços 
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Designação Nº Inv. 

Senhora da Graça 4 

 

 

16.4 
Topónimos Lugar Freguesia 

Monte Farinha Cainha Vilar de Ferreiros 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 51’’ N 

07° 55’ 26’’ W (Internac.) 

87 500  m 

 
Acessos 

A partir da estrada asfaltada da Senhora da Graça, tomar caminho lajeado que vem de Vilar de 

Ferreiros e segue para o santuário. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Achado isolado 

 

Pré-História ? 

 

Descrição do Sítio 

Vertente poente do Monte Farinha, meia encosta sobranceira à aldeia de Cainha, junto de um 

carreiro que atravessa transversalmente o monte, entroncando no caminho lajeado que sobe 

para o santuário. 

 
Espólio 

Utensílio lítico, em quartzito, com negativos de levantamento e não muito rolado. 

 

Proprietários 

Baldio 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Florestal (ardido em 2005) 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 

Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 

Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

Não foram detectadas quaisquer estruturas arqueológicas ou outros materiais. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral 

 

 

 
2. Local do achado 
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Designação Nº Inv. 

Campelo 1 

 

 

17.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Campelo Campelo Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 12’’ N 

07° 55’ 44’’ W (Internac.) 

87 420  m 

 
Acessos 

A meio do caminho entre Cainha e o parque de aterragem de parapentes, na subida para a 

Senhora da Graça 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre Pré-História 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento destacado na envolvente devido às suas grandes dimensões, com uma superfície 

bastante irregular, marcada por relevos, fendas e ângulos, gravado segundo a técnica do 

picotado e abrasão, com uma organização compositiva muito complexa, integrando círculos 

concêntricos, reticulados e paletes, entre outros, estendendo-se, praticamente, por toda a face 

superior e integrando as irregularidades da rocha na própria configuração das gravuras. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Joaquim Costa Alves, António Gomes Amorim, José Teixeira e Fernando Teixeira Alves, Lugar 

da Serra - 4880 Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Floresta de eucaliptos 

Ameaças Protecção / Vigilância 

Laboração de pedreira na envolvente 

próxima 

Em vias de classificação 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (1998). O Castro do Crastoeiro no contexto do Povoamento Proto-

Histórico da Bacia Média do Tâmega. Relatório de Progresso, 1998 (policopiado); DINIS, 

António Pereira (2001). O povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de Basto), Norte 

de Portugal, Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de Arqueologia da 

Universidade do Minho, Braga. 

 
Observações 

O afloramento conserva dois furos, feitos há cerca de uma década, com broca mecânica, com o 

intuito de o fender e aproveitar os blocos daí resultantes. O objectivo não foi alcançado pela 

oposição do proprietário do terreno, alertado pelos operários que se aperceberam da existência 

das gravura 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral de nascente 

 

 
2. Pormenor de motivo circular 
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Designação Nº Inv. 

Campelo 2 

 

 

17.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Campelo Campelo Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 12’’ N 

07° 55’ 44’’ W (Internac.) 

87 420  m 

 
Acessos 

A meio do caminho entre Cainha e o parque de aterragem de parapentes, na subida para a 

Senhora da Graça 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Pré-História 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento situado a menos de 20 metros para NNO. de Pedreira 1, de pequenas dimensões e 

pouco saliente no terreno, gravado na superfície aplanada com um motivo constituído por 

diversas circunferências concêntricas, com "fossette" central e haste ondeada. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Joaquim Costa Alves, António Gomes Amorim, José Teixeira e Fernando Teixeira Alves, Lugar 

da Serra - 4880 Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Floresta de eucaliptos 

Ameaças Protecção / Vigilância 

Laboração de pedreira na envolvente 

próxima 

 

Em vias de classificação 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (1998). O Castro do Crastoeiro no contexto do Povoamento Proto-

Histórico da Bacia Média do Tâmega. Relatório de Progresso, 1998 (policopiado); DINIS, 

António Pereira (2001). O povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de Basto), Norte 

de Portugal, Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de Arqueologia da 

Universidade do Minho, Braga. 

 
Observações 

Encontra-se, actualmente, coberto por grandes blocos de inertes da pedreira que labora na 

imediação. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Local onde se localiza o afloramento com gravuras, agora coberto por inertes da 

pedreira 

 

 

 

 
2. Pormenor da gravura (Esta foto data de 1999) 
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Designação Nº Inv. 

Campelo 3 

 

 

17.3 
Topónimos Lugar Freguesia 

Campelo Campelo Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 09’’ N 

07° 55’ 45’’ W (Internac.) 

87 410  m 

 
Acessos 

A meio do caminho entre Cainha e o parque de aterragem de parapentes, na subida para a 

Senhora da Graça 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Gravura rupestre Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento situado a cerca de 100 metros para O. de Pedreira 1, de dimensões médias e bem 

saliente no terreno, localizado à face do caminho velho que conduz à aldeia de Campos. 

Apresenta a superfície gravado profundamente com um motivo cruciforme. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Floresta de pinheiros e eucaliptos 

Ameaças Protecção / Vigilância 

Laboração de pedreira na envolvente 

próxima 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

Encontra-se, actualmente, coberto por mato e blocos de inertes da pedreira que labora na 

imediação. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Local onde é suposto estar o afloramento com gravura, agora coberto por vegetação e 

inertes da pedreira 

 

 

 
2. Pormenor da gravura (Esta foto data de 1999) 
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Designação Nº Inv. 

Crastoeiro 1 

 

 

18.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Crastoeiro 

Castrueiro 

Campos Mondim de Basto 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 58’’ N 

07° 55’ 41’’ W (Internac.) 

87 453 m 

(penedo no ponto mais elevado) 

 
Acessos 

A partir do lugar da Cainha pelo estradão que vai ligar à E.M. para a Senhora da Graça.  A 

partir do lugar de Campos pelo caminho lajeado para a mina dos Castoeiros. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Povoado 

 

Idade do Ferro 

 

Descrição do Sítio 

Cabeço, de contorno ovalado, destacado na meia encosta da vertente SO. do monte Farinha, 

sobranceiro ao vale de Campos. Na parte superior possui uma plataforma, circuitada por 

muralha pétrea em 2/3 do seu perímetro, com cerca de 120 m no eixo maior e 65 m no menor, 

que estrutura diversos recintos, desnivelados e delimitados por afloramentos graníticos, alguns 

com gravuras abstractas. Os trabalhos de investigação iniciaram-se em 1984, tendo-se 

realizado, até ao momento, oito campanhas de escavação, integradas em diversos projectos 

programados para o local, os quais revelaram uma ocupação permanente do local pelo menos 

a partir da Idade do Ferro Antigo, segundo datas radiométricas cerca do séc IV a.C. As 

estruturas mais antigas existentes são cabanas feitas com materiais perecíveis e fossas abertas 

no saibro, relacionadas com a conservação de cereais, revelando uma população ligada às 

práticas agro-silvo-pastoris e ao trabalho da metalurgia do ferro, actividade muito antiga no 

contexto regional. Cerca do séc II a.C. o povoado foi fortificado com uma muralha de pedra e, 

um pouco mais tarde, construíram-se as primeiras casas em pedra, de planta circular ou 

rectangular, com os cantos arredondados. Da romanização conservam-se algumas estruturas 

quadrangulares e rectangulares, com os vértices bem definidos, algumas delas utilizando muros 

comuns e divisórias. O povoado deverá ter sido abandonado no séc. I d.C. sendo possível uma 

curta reocupação na Idade Média. 

 
Espólio 

A maior percentagem do espólio recolhido corresponde a fragmentos de cerâmica, distribuída 

pelas diferentes épocas de vida do povoado. Maioritariamente lisa, de feitura manual e 

reduzida até ao séc II a.C. a 2 formas (potes e púcaros), a louça evolui técnica e 

morfologicamente, passando a usar a roda do oleiro e introduzindo novas formas como os 

tachos de asa interior, as panelas de asa em orelha e as talhas. Da época romana assinala-se a 

presença de algum material de importação, se bem que escasso, destacando-se a ânfora e a 

cerâmica de paredes finas. A metalurgia está presente quer do bronze quer do ferro. Fíbulas, 

alfinetes de cabelo e pregos são alguns dos artefactos recolhidos. Os líticos estão presentes 

tanto realizados com pedra local (granito) como com outras matérias-primas, destacando-se a 

utilização de seixos do rio. Mós, percutores, alisadores e fusaiolas são alguns dos objectos 

identificados. Material de excepção, mostrando a existência de contactos supra-regionais, foi 

também identificado. Neste grupo salientamos a recolha de diversas contas de vidro, algumas 

com fina película dourada no interior e três denários romanos, um da República cunhado em 

Roma e dois do reinado de Octávio César Augusto, cunhados em Lugdunum (Lyon). 
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Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

A vegetação foi cortada restando alguns 

carvalhos, sobreiros e medronheiros. Nas 

vertentes ainda crescem pinheiros e eucaliptos. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 Em vias de classificação. 

 
Bibliografia 

DINIS, António Pereira (1986). Castro do Crastoeiro - Mondim de Basto (Vila Real) 1984. 

Informação Arqueológica 6, IPPC, Lisboa, p. 74-75; DINIS, António Pereira (1986). Castro do 

Crastoeiro - Mondim de Basto (Vila Real) 1985. Informação Arqueológica 7, IPPC, Lisboa, p. 

93-96; DINIS, António Pereira (1987). Castro do Crastoeiro - Mondim de Basto (Vila Real) 

1986. Informação Arqueológica 8, IPPC, Lisboa, p. 97-99; DINIS, António Pereira (1993-

1994). Contribuição para o estudo da Idade do Ferro em Basto: O Castro do Crastoeiro. 

Cadernos de Arqueologia, série II, nº 10-11, Braga, p. 261-278; DINIS, António Pereira (1994). 

Castro do Crastoeiro - Mondim de Basto (Vila Real) 1987. Informação Arqueológica 9, IPPC, 

Lisboa, p. 33-34; LOPES, Eduardo Teixeira, Mondim de Basto Memórias Históricas, Mondim 

de Basto, 2000, p. 275 DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do 

Crastoeiro (Mondim de Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 

13, Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, Braga; DINIS, António Pereira (2005). 

A ocupação do Crastoeiro (Mondim de Basto,. Norte de Portugal) no Ferro Inicial, Colóquio 

Castro: um lugar para habitar, Cadernos do Museu, 11, Museu Municipal de Penafiel, 

Penafiel, pp. 75 – 87. 

 
Observações 

A estação arqueológica está, actualmente, em processo de investigação no âmbito do projecto 

“Estudo e valorização do património arqueológico da vertente Oeste do Monte da Senhora da 

Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal)”. 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Enquadramento na paisagem 

 

 

 
2. Estruturas em pedra situadas na acrópole do Crastoeiro 
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Designação Nº Inv. 

Crastoeiro 2 

 

 

18.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Crastoeiro 

Castrueiro 

Campos Mondim de Basto 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 58’’ N 

07° 55’ 41’’ W (Internac.) 

87 453 m 

(penedo no ponto mais elevado) 
Acessos 

A partir do lugar da Cainha pelo estradão que vai ligar à E.M. para a Senhora da Graça.  A 

partir do lugar de Campos pelo caminho lajeado para a mina dos Castoeiros. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Calcolítico / Idade do Bronze 

 
Descrição do Sítio 

Chamamos Crastoeiro 2 ao Complexo Rupestre 1, localizado na parte central do povoado, com 

boa visibilidade para Sul e poente. Integram-no cinco rochas historiadas realizadas pela 

técnica da picotagem e abrasão, duas delas denominadas em trabalhos passados por Estação 

Rupestre 1 (ER1) e Estação Rupestre 6 (ER6). A primeira, ocupando a posição central e 

dominando o conjunto, é um grande afloramento, aplanado, com ligeira pendente para Oeste, 

apresenta uma composição decorativa marcada por círculos concêntricos e fossettes e linhas 

que os relacionam. Esta composição parece orientar-se para o sol poente, de Inverno. A ER6, a 

nascente, apresenta uma espiral com fossette central e várias fossettes isoladas. Outro 

afloramento apresenta dois conjuntos de círculos concêntricos e os restantes apenas fossettes, 

em número variável. A escavação deste complexo revelou a existência de  um pavimento de 

saibro bem compactado adossado à ER1 e dois degraus entalhados na rocha facilitando o 

acesso ao topo onde se organizam os motivos gravados. Do lado Sul apareceu uma pia, 

circular, cavada na rocha. 

 
Espólio 

Um pequeno fragmento de cerâmica, tipo Penha, atribuível ao Calcolítico regional, encontrado 

à superfície, nas proximidades do Complexo Rupestre 2 e quatro fragmentos, tecnologicamente 

inseríveis na Idade do Bronze, exumados nas imediações do mesmo complexo poderão 

constituir indicadores da frequência destes locais, durante estes períodos. 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

A vegetação foi cortada restando alguns 

carvalhos, sobreiros e medronheiros. Nas 

vertentes ainda crescem pinheiros e eucaliptos. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 Em vias de classificação. 
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Bibliografia 

DINIS, António Pereira (1993-1994). Contribuição para o estudo da Idade do Ferro em Basto: 
O Castro do Crastoeiro. Cadernos de Arqueologia, série II, nº 10-11, Braga, p. 261-278; 
CASTIÑEIRA, Josefa Rey; SOTO-BARREIRO, Maria José (2001). El arte rupestre de 
Crastoeiro (Mondim de Basto – Portugal) y la problemática de los petroglifos en castros, in 
DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, pp 159 – 200; DINIS, António Pereira (2005). 
A ocupação do Crastoeiro (Mondim de Basto,. Norte de Portugal) no Ferro Inicial, Colóquio 
Castro: um lugar para habitar, Cadernos do Museu, 11, Museu Municipal de Penafiel, 
Penafiel, pp. 75 – 87. 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral 

 

 

 

 
2. Gravuras da ER1, vendo-se em primeiro plano o pavimento e os degraus entalhados 

na rocha 
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Designação Nº Inv. 

Crastoeiro 3  

18.3 

Topónimos Lugar Freguesia 

Crastoeiro 

Castrueiro 

Campos Mondim de Basto 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 58’’ N 

07° 55’ 41’’ W (Internac.) 

87 453 m 

(penedo no ponto mais elevado) 
Acessos 

A partir do lugar da Cainha pelo estradão que vai ligar à E.M. para a Senhora da Graça.  A 

partir do lugar de Campos pelo caminho lajeado para a mina dos Castoeiros. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Calcolítico / Idade do Bronze 

 
Descrição do Sítio 

Chamamos Crastoeiro 3 ao Complexo Rupestre 2, localizado a cerca de 30 metros mais para 

Norte do Complexo Rupestre 1, na acrópole do povoado, com excelente visibilidade para 

poente. Integram-no cinco rochas historiadas realizadas pela técnica da picotagem e abrasão, 

quatro delas denominadas em trabalhos passados por Estação Rupestre 2 (ER2), Estação 

Rupestre 3 (ER3), Estação Rupestre 4 (ER4) e Estação Rupestre 5 (ER5). A primeira, ocupando 

posição de destaque, é um afloramento de topo arredondado, com pendente para Oeste e 

Sudeste, sendo nesta pendente que se grava a principal composição, aparentemente relacionada 

com a lua cheia de Verão, quando aparece, por detrás da montanha. A composição integra 

círculos concêntricos, fossettes, um motivo recticulado, entre outros. A ER5, a oeste daquela, é 

um enorme afloramento coberto por imensas fossettes de pequeno tamanho. A ER4, 

aparentemente deslocada do seu sítio original, é um pequeno afloramento com um motivo 

central constituído por 8 círculos concêntricos e fossette central. Por último, a ER3, situada 

próxima da ER5, é um pequeno afloramento gravado com círculos simples e fossettes. A única 

rocha não referenciada anteriormente, delimitando o complexo do lado Norte, apresenta, 

unicamente, fossettes. As escavações realizadas no interior deste recinto delimitado pelos 

afloramentos com gravuras revelou diversas cabanas, materializadas em diversos segmentos de 

pavimentos, valas e buracos de poste, assim como um conjunto considerável de fossas 

escavadas no saibro, com muitas sementes de cereal no seu enchimento sugerindo tratar-se do 

celeiro comunal. 

 
Espólio 

Um pequeno fragmento de cerâmica, tipo Penha, atribuível ao Calcolítico regional, encontrado 

à superfície, nas proximidades do Complexo Rupestre 2 e quatro fragmentos, tecnologicamente 

inseríveis na Idade do Bronze, exumados nas imediações do mesmo complexo poderão 

constituir indicadores da frequência destes locais, durante estes períodos. No enchimento das 

fossas abertas no saibro recolheram-se sementes de cereal carbonizado, identificando-se 

grandes quantidades de trigo. 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

A vegetação foi cortada restando alguns 

carvalhos, sobreiros e medronheiros. Nas 

vertentes ainda crescem pinheiros e eucaliptos. 
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Ameaças Protecção / Vigilância 

 Em vias de classificação. 
 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (1993-1994). Contribuição para o estudo da Idade do Ferro em Basto: 
O Castro do Crastoeiro. Cadernos de Arqueologia, série II, nº 10-11, Braga, p. 261-278; 
CASTIÑEIRA, Josefa Rey; SOTO-BARREIRO, Maria José (2001). El arte rupestre de 
Crastoeiro (Mondim de Basto – Portugal) y la problemática de los petroglifos en castros, in 
DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, pp 159 – 200; DINIS, António Pereira (2005). 
A ocupação do Crastoeiro (Mondim de Basto,. Norte de Portugal) no Ferro Inicial, Colóquio 
Castro: um lugar para habitar, Cadernos do Museu, 11, Museu Municipal de Penafiel, 
Penafiel, pp. 75 – 87. 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral do Complexo Rupestre 2. A seta assinala a ER5 

 

 

 
2. Decalque das gravuras da ER2 
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Designação Nº Inv. 

Crastoeiro 4 

 

 

18.4 

Topónimos Lugar Freguesia 

Crastoeiro 

Castrueiro 

Campos Mondim de Basto 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 58’’ N 

07° 55’ 41’’ W (Internac.) 

87 453 m 

(penedo no ponto mais elevado) 
Acessos 

A partir do lugar da Cainha pelo estradão que vai ligar à E.M. para a Senhora da Graça.  A 

partir do lugar de Campos pelo caminho lajeado para a mina dos Castoeiros. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte  rupestre 

 

Calcolítico / Idade do Bronze 

 
Descrição do Sítio 

O Complexo Rupestre 3, localiza-se a cerca de 10 metros a Noroeste do Complexo Rupestre 1 e 

a cerca de 20 m a Sudeste do Complexo Rupestre 2, a cota mais elevada, dominando melhor 

toda a paisagem para Sul e poente. Integram-no quatro rochas gravadas com fossettes e sulcos 

ondeados, organizadas em torno de um afloramento central mais elevado, existindo uma 

espécie de degraus para aceder ao topo. 

 
Espólio 

Um pequeno fragmento de cerâmica, tipo Penha, atribuível ao Calcolítico regional, encontrado 

à superfície, nas proximidades do Complexo Rupestre 2 e quatro fragmentos, tecnologicamente 

inseríveis na Idade do Bronze, exumados nas imediações do mesmo complexo poderão 

constituir indicadores da frequência destes locais, durante estes períodos. 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

A vegetação foi cortada restando alguns 

carvalhos, sobreiros e medronheiros. Nas 

vertentes ainda crescem pinheiros e eucaliptos. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 Em vias de classificação. 

 
Bibliografia 

DINIS, António Pereira, The hill of Senhora da Graça (Mondim de Basto, North of Portugal) as 

a site of memory, Comunicação apresentada ao 12
th
 Annual Meeting da European Association 

of Archaeologists, Cracóvia (Polónia), 19 - 24 Setembro 2006, in DINIS, António Pereira 

(2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente Oeste do monte da 

Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de Progresso, IPA 

(policopiado). 

 
Observações 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral do Complexo Rupestre 3 

 

 

 
2. Pormenor de sulco ondeado 
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Designação Nº Inv. 

Crastoeiro 5  

18.5 

Topónimos Lugar Freguesia 

Crastoeiro 
Castrueiro 

Campos Mondim de Basto 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 58’’ N 
07° 55’ 41’’ W (Internac.) 

87 453 m 
(penedo no ponto mais elevado) 

Acessos 

A partir do lugar da Cainha pelo estradão que vai ligar à E.M. para a Senhora da Graça.  A 
partir do lugar de Campos pelo caminho lajeado para a mina dos Castoeiros. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Calcolítico / Idade do Bronze 

 
Descrição do Sítio 

Designamos Crastoeiro 5 as gravuras números 7 e 8, localizadas a SO. do Complexo Rupestre 
1, na descida para o conjunto habitacional que designámos por Área 1, à margem esquerda da 
ladeira, em dois monólitos que se desenvolvem longitudinalmente. Gravadas por picotagem e 
abrasão, na parte superior dos afloramentos, em posição descendente, orientadas para o pôr-
do-sol no Inverno. Na gravura 7 nota-se uma linha ondeada e uma figura de contorno ovalado, 
com o interior preenchido com reticulados; a gravura 8 identificam-se círculos concêntricos 
com fossette central. 
 

Espólio 

Um pequeno fragmento de cerâmica, tipo Penha, atribuível ao Calcolítico regional, encontrado 
à superfície, nas proximidades do Complexo Rupestre 2 e quatro fragmentos, tecnologicamente 
inseríveis na Idade do Bronze, exumados nas imediações do mesmo complexo poderão 
constituir indicadores da frequência destes locais, durante estes períodos. 
 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

A vegetação foi cortada restando alguns 
carvalhos, sobreiros e medronheiros. Nas 
vertentes ainda crescem pinheiros e eucaliptos. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 Em vias de classificação. 
 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral dos afloramentos estando em primeiro plano a gravura 8 

 

 

 

 

 
2. Pormenor da gravura 7 
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Designação Nº Inv. 

Crastoeiro  6  

18.6 

Topónimos Lugar Freguesia 

Crastoeiro 

Castrueiro 

Campos Mondim de Basto 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 58’’ N 

07° 55’ 41’’ W (Internac.) 

87 453 m 

(penedo no ponto mais elevado) 
Acessos 

A partir do lugar da Cainha pelo estradão que vai ligar à E.M. para a Senhora da Graça.  A 

partir do lugar de Campos pelo caminho lajeado para a mina dos Castoeiros. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Calcolítico / Idade do Bronze 

 
Descrição do Sítio 

Designámos Crastoeiro 6 as gravuras 9 e 10  localizadas a cerca de 20 metros a Norte do 

Complexo Rupestre 1, a cota mais elevada, dominando a paisagem para poente. Integram-no 

duas rochas gravadas com fossettes e círculos concêntricos com covinha central. 

 
Espólio 

Um pequeno fragmento de cerâmica, tipo Penha, atribuível ao Calcolítico regional, encontrado 

à superfície, nas proximidades do Complexo Rupestre 2 e quatro fragmentos, tecnologicamente 

inseríveis na Idade do Bronze, exumados nas imediações do mesmo complexo poderão 

constituir indicadores da frequência destes locais, durante estes períodos. 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

A vegetação foi cortada restando alguns 

carvalhos, sobreiros e medronheiros. Nas 

vertentes ainda crescem pinheiros e eucaliptos. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 Em vias de classificação. 

 
Bibliografia 

 

 
Observações 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral dos rochedos com gravuras 

 

 

 
2. Pormenor das gravuras 
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Designação Nº Inv. 

Pegadinhas 1 

 

 

19.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Pegadinhas Campos Mondim de Basto / Vilar de 

Ferreiros 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’’ 49’’ N  

07° 55’ 43’’ W (Internac) 

87 440 m 

 
Acessos 

A partir de Campos tomar caminho velho para a Senhora da Graça; A partir da Cainha pelo 

estradão que vai ligar à E.M. para a Senhora da Graça. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte  rupestre Pré-História ? 

 
Descrição do Sítio 

Grande superfície aplanada, de granito, na encosta voltada a Campos. Encontra-se 

parcialmente soterrada devido a movimentações de terra no local. Segundo informações orais 

possui diversas gravuras que o povo interpreta como sendo as pegadas de Nossa Senhora e da 

sua burrinha aquando da fuga para o Egipto. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Florestal 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

 

 

 
Observações 

O local assinalado resulta da consulta a diversas pessoas, nomeadamente ao pai do Sr. Albano 

Ferreira, octogenário, conhecedor da área por aí ter laborado durante muitos anos 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Local onde se localizariam as gravuras 
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Designação Nº Inv. 

Pegadinhas 2 

 

 

19.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Caminho da Senhora da 

Graça 

Campos Mondim de Basto / Vilar de 

Ferreiros 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’’ 49’’ N  (1) 

07° 55’ 43’’ W (Internac) 

87 440 m 

 
Acessos 

A partir de Campos tomar caminho velho para a Senhora da Graça; A partir da Cainha pelo 

estradão que vai ligar à E.M. para a Senhora da Graça. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Calçada Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Caminho de perfil irregular ligando Mondim de Basto à Senhora da Graça com passagem em 

Campos. A maior parte do trajecto ainda é reconhecível e utilizável, conservando muitos 

tramos lajeados. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Maioritariamente florestal 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

 

 

 
Observações 

(1) Cartografámos esta via em Campos, no sítio das Pegadinhas. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Apontamento do caminho perto das Pegadinhas 

 

 

 

 
2. Pormenor do lajeado 
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São Gonçalo 

 

 

20 
Topónimos Lugar Freguesia 

São Gonçalo 

 

Campos Mondim de Basto 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 47’’ N 

07° 55’ 49’’ W (Internac.) 

87 340 m 

 
Acessos 

A partir da E.M. para Vilar de Ferreiros, antes da aldeia de Campos tomar caminho para a 

Capela de São Gonçalo. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Dispersão de restos de metalurgia 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Junto da capela quinhentista de São Gonçalo, no fundo da aldeia de Campos, no caminho que 

dá acesso aos socalcos, observam-se restos de práticas metalúrgicas, indiciando que foram 

arrastados pelas vertentes que o marginam. A lixiviação, provocada pela água de rega, permite 

detectá-los com certa facilidade nos regos dos lameiros que se situam para poente daquela 

capela. 

 
Espólio 

Dezenas de pequenos fragmentos de metal, restos de metalurgia, vulgarmente designados como 

escórias. 

 

Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Agrícola. Socalcos de cultivo de milho, 

marginados por vinha de enforcado. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2000). O Castro do Crastoeiro no contexto do povoamento Proto-

Histórico da Bacia Média do Tâmega, Relatório de Progresso 1999, IPA (policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral. A seta indica o local onde se concentra a maior percentagem de escórias. 
 
 
 

 
2. Área de dispersão dos achados de restos de práticas de metalurgia 
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Designação Nº Inv. 

Igreja Paroquial de Mondim de Basto 

 

 

21 
Topónimos Lugar Freguesia 

Igreja 

Igreja de São Cristovão 

 

Igreja Mondim de Basto 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 36’’ N 

07° 57’ 19’’ W (Internac.) 

86 195 m 

 
Acessos 

E.N. 304, na saída da vila para Ermelo; Largo António Cardoso Alves de Carvalho 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Igreja 
 

Época Medieval 
 

Descrição do Sítio 

Igreja de raiz medieval, ampliada e remodelada nos séculos XVIII e XIX, com orientação E-

O, conservando o portal lateral Norte, em arco quebrado, de três arquivoltas, duas em toro e 

a terceira composta por dois frisos com decoração fitomórfica distinta, assentes em impostas 

salientes e com pés direitos de ângulo chanfrado e uma fresta, ampliada e reformada, como é 

notório no vão entaipado, alteamento da cornija e aparelhos distintos da fachada Norte. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Igreja Católica 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom 

 

 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

Catálogo de todas as igrejas, comendas e mosteiros que havia nos reinos de Portugal e 

Algarves, pelos anos de 1320 e 1321, in ALMEIDA, Fortunato (1910). História da Igreja em 

Portugal, vol. 2, Coimbra; LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto Memórias 

Históricas, Mondim de Basto, pp. 271 – 337. 

 
Observações 

Em 1324 Martim Martins aparece referenciado como abade de Mondim 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Portal lateral Norte 

 

 

 

 
2. Sigla na fachada lateral Norte 
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Designação Nº Inv. 

Senhora da Piedade 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Nossa Sra. da Piedade 

Monte Ladário 

Senhora da Piedade Mondim de Basto 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 30’’ N 

07° 57’ 36’’ W (Internac.) 

86 250 m 

 
Acessos 

Caminho para o alto do monte a partir da Igreja Paroquial de Mondim de Basto 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Achado isolado / (Povoado ?) 

 

Proto-História 

 
Descrição do Sítio 

Elevação cónica, coroada pela capela setecentista de Nossa Senhora da Piedade. Vertentes 

bem pronunciadas, particularmente as voltadas ao rio Tâmega, demonstrando excelentes 

condições naturais de defesa e um controle excelente sobre um troço do curso deste rio e sobre 

a foz do rio Cabril e do ribeiro de Veade. Grandes perturbações pela parcial urbanização. Não 

se encontram estruturas pétreas, mas na vertente poente, a meia encosta, recolheu-se um 

fragmento de cerâmica com características que permitem integrá-lo na Idade do Bronze Final, 

facto que aliado às características topográficas do sítio reforçam a hipótese de estarmos 

perante um sítio com ocupação proto-histórica. 

 
Espólio 

Fragmento de cerâmica, de fabrico manual, pasta arenosa, cor castanha, com alisamento fruste 

das suas superfícies. 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

A vegetação foi consumida num incêndio que 

ocorreu em 2005. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 

Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 

Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral 

 

 

 
2 Localização do achado de cerâmica 
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FICHA DE SÍTIO 
Designação Nº Inv. 

Vilar de Viando 1 

 

 

23.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Ponte de Vilar de Viando Ponte Mondim de Basto 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 05’’ N 
01° 10’ 46’’ E (Lisboa) 

86 170 m 
 

Acessos 

Pela E.N. 304, tomando o caminho para o Parque de Campismo Municipal e voltando no 
primeiro cruzamento à direita. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Ponte Época Medieval 
 

Descrição do Sítio 

Ponte pedonal, sobre o rio Cabril, implantada na estrada de ligação do antigo concelho de 
Ermelo às Terras de Basto e à província do Minho. Paramentos em alvenaria de granito, com 
fiadas baixas e regulares, possui um único e amplo arco de volta perfeita, de aduelas estreitas e 
compridas, em diferentes tamanhos, de intradorso irregular. Tabuleiro em cavalete com 
largura média de 3.20 m e pavimento em lajes irregulares. 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom 
 

Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 I.I.P., por Decreto nº 29/90, DR 163 de 17 de 
Julho de 1990 

Bibliografia 

IPPAR (1993). Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado. Distrito de Vila Real, 
Lisboa, 1993, p. 19; LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto. Memorias Históricas, 
Mondim de Basto, pp. 275-276; DINIS, António Pereira (2003). Reabilitação da ponte de Vilar 
de Viando e da ponte da Várzea (Mondim de Basto), Relatório de Progresso, IPPAR 
(policopiado); DINIS, António Pereira (2005). Reabilitação da ponte de Vilar de Viando, 
Mondim de Basto (Norte de Portugal), Memoria dos trabalhos de 2003, IPPAR (policopiado); 
DINIS, António Pereira (2005). Memória dos trabalhos de reabilitação da ponte de Vilar de 
Viando, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Estudos Transmontanos e Durienses, 12, 
Arquivo Distrital de Vila Real, pp. 229 – 248. 
 
Observações 

Reabilitada em 2003 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Paramento voltado a montante 

 

 

 

 
2. Pavimento lajeado. Vista da margem esquerda 
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Designação Nº Inv. 

Vilar de Viando 2 

 

 

23.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Vilar de Viando Vilar de Viando Mondim de Basto 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 05’’ N 
01° 10’ 46’’ E (Lisboa) 

86 170 m 
 

Acessos 

A partir de Mondim de Basto, junto ao campo de futebol, de Vilar de Viando e de Paradança. 
Para a ponte sobre o Cabril e para a Capela do Senhor da Ponte, pela E.N. 304, tomando o 
caminho para o Parque de Campismo Municipal e voltando no primeiro cruzamento à direita. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Caminho Época Medieval ? 
 

Descrição do Sítio 

Caminho de perfil irregular no trajecto de Mondim de Basto para Ermelo, passando por 
Vilar de Viando e Paradança. Parte do trajecto já é irreconhecível, mas conserva ainda 
alguns tramos lajeados, no geral enquadrados por muros e, por vezes, integrando 
afloramentos graníticos que cristalizaram sulcos profundos das marcas dos rodados de 
carros de bois a mostrar uma utilização prolongada no tempo. A via cruza o rio Cabril na 
ponte de Vilar de Viando, local onde o lajeado se conserva em bom estado. Esta via foi 
utilizada até ao séc. XX, perdendo importância quando foi construída a E.M.  para Ermelo. 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Pinhal,  campos agrícolas e terrenos incultos 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  
 

Bibliografia 

 
 
Observações 

É provável que a sua génese remonte à Época Medieval ganhando maior importância no séc. 
XVI quando D. Manuel I atribuiu foral a Mondim de Basto e Ermelo, precisamente o eixo  desta 
via de comunicação. 
(1) Designámos e cartografámos esta via em Vilar de Viando, junto à ponte sobre o Cabril, 
registando as respectivas coordenadas geográficas, por ser este o local onde melhor se 
conservam os seus lajeados. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Subida depois de passar a ponte sobre o Cabril 

 

 

 

 
2. Pavimento com afloramentos graníticos com marcas dos rodados de carros de bois 
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Designação Nº Inv. 

Batoco 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Batoco 

 

Vilar de Viando Mondim de Basto 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 23’’ N 

07° 56’ 22’’ W (Internac.) 

86 290 m 

 
Acessos 

Pelo caminho de pé posto que de São Paulo desce para Vilar de Viando 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Dispersão de restos de metalurgia 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Pequena elevação, na periferia da Quinta da Laje, coberta por densa vegetação de urze e tojos, 

delimitada de Norte por rego de água que abastece a quinta. No perfil do outeiro e no rego de 

água recolheram-se indícios de práticas metalúrgicas. 

 
Espólio 

Pequenos fragmentos de restos de metalurgia, vulgarmente designados como escórias. 

 

Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Pinhal 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

SILVA, Isabel M. S. (2005). Estudo e valorização do património arqueológico de Mondim de 

Basto (Levantamento arqueológico de Paradança, Campanhó e Pardelhas), Relatório, Câmara 

Municipal de Mondim de Basto (policopiado); DINIS, António Pereira (2006). Estudo e 

valorização do património arqueológico da vertente Oeste do monte da Senhora da Graça, 

Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Escusa 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Escusa Vilar de Viando Mondim de Basto 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 37’’ N 
07° 56’ 27’’ W (Internac.) 

87 228 m 
 

Acessos 

A partir do C.M. 1190, no entroncamento junto do Oratório do Sr. da Cruz 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Lagareta 

 

Romano 

 
Descrição do Sítio 

Grande monólito de granito de grão grosseiro, com orientação E-O e ligeira inclinação, 
implantado na meia-encosta, suave, sobre ribeira afluente do Cabril. 
Lagareta de forma sub-rectangular, com 184 x 121 cm e 10 cm de profundidade, com os 
lados bem marcados, tendo na parte frontal um sulco que comunica com a bica. Esta, bem 
saliente, vaza para o pio, de contorno sub-rectangular com 104 x 65cm e 43 cm de 
profundidade. Ladeiam a lagareta dois pares de cavidades, de contorno rectangular, 
confrontantes. As de N. têm 21 x 13 x 10 cm e 21 x 13 x 13, respectivamente e distam entre si 
25 cm e do tampo cerca de 31 e 28 cm; as de S., inclinadas para o interior, parecem estar 
associadas a uma estrutura, desmantelada, com  pedras de pequeno calibre. Têm de largura 
20 e 16 cm e distam do tampo 25 e 30 cm e entre si 25 cm. Entre a periferia dos buracos 
situados a N. e o pio existe um sulco de escoamento; ao lado do buraco do lado N., chegado 
a O., existe uma depressão circular; Mais para o pio dois pequenos sulcos; No vértice NO. 
do pio existe um sulco para escoamento e outro na vertente SE. 

Espólio 

Junto das cavidades situadas a S., numa terra limosa de cor castanha, recolheu-se um 
fragmento de cerâmica, aparentemente de época romana. 
Na limpeza do pio recolheram-se moedas de 2$50 da década de 1960. 
Proprietários 

Particular 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Terreno inculto. Coberto vegetal constituído por 
carqueja, urze, fetos e tojos. 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto (Memórias Históricas), Mondim de Basto, 
p. 31; DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 14; SILVA, Isabel M. S. (2005). Estudo e 
valorização do património arqueológico de Mondim de Basto (Levantamento arqueológico de 
Paradança, Campanhó e Pardelhas), Relatório, Câmara Municipal de Mondim de Basto 
(policopiado). 
Observações 

Esta lagareta está associada a uma lenda de uma cobra e muito dinheiro. Ainda há poucos anos 
atrás, ao nascer do sol do dia de S. João, as raparigas de Vilar de Viando iam à lagareta par 
ver se encontravam a cobra. 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral de nascente 

 

 
2. Pormenor das cavidades Sul 
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Designação Nº Inv. 

Poça do Vale 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Poça do Vale Vilar de Viando Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 17’’ N 

07° 56’ 40’’ W (Internac.) 

86 258 m 

 
Acessos 

C.M. 1190, em Vilar de Viando  
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Lagareta 

 

Romano 

 
Descrição do Sítio 

Monólito granítico, com ligeira inclinação para NNO., implantado junto de um caos de 

blocos graníticos, na meia vertente sobre um ribeiro afluente do rio Cabril. A lagareta e a 

prensa situam-se no topo aplanado do monólito e o pio no rebordo do afloramento, 

desnivelado cerca de 50cm daquela, estando a bica no extremo do aplanado. Lagareta de 

contorno irregular na parte mais elevada e rectangular no limite inferior, com 1,61 x 1,45m, 

pouco profunda e com o topo pouco definido. Bica saliente, na parte inferior da lagareta, 

comunicando com  o pio, sub-rectangular, com arestas arredondadas e 7 cm de 

profundidade, com 1,13 x 0,58m, tendo o canal de escoamento ao centro do topo N. O topo, 

bem marcado nos lados N., S. e O., encontra-se ao nível do afloramento a E. Do lado Oeste 

tem uma tina subrectangular com 58cm de comprimento por 28cm de largura e profundidade 

de 18cm. A base está inclinada par N-NO e para O., distando da lagareta cerca de 35cm. No 

lado oposto, confrontante, existem dois pares de buracos sendo dois rectangulares, mais a 

N., um oval e outro sub-rectangular. 
Espólio 

Na limpeza da lagareta encontraram-se restos de metais fundidos, cor de chumbo sem aspecto 

de oxidação e um fragmento de cerâmica, aparentemente de época romana. 
Proprietários 

Particular 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Florestal, tendo no sopé vinha. Pinhal, com 

resquícios de carvalho e sobreiro. Vegetação 

rasteira constituída por tojo, fetos, codeços e urze  
Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto (Memórias Históricas), Mondim de Basto, 

p. 31; DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 

Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 

Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 14; SILVA, Isabel M. S. (2005). Estudo e 

valorização do património arqueológico de Mondim de Basto (Levantamento arqueológico de 

Paradança, Campanhó e Pardelhas), Relatório, Câmara Municipal de Mondim de Basto 

(policopiado). 
Observações 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral, de Sul 

 

 

 
2. Vista geral, de Norte 
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Aguincheira 

 

 

27 
Topónimos Lugar Freguesia 

Aguincheira 

Rolão 

Vilar de Viando Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 20’’ N 

07° 57’ 05’’ W (Internac.) 

86 274 m 

 
Acessos 

Km 135.5 da E.N. 304, no entroncamento tomar o C.M. 1190 para Vilar de Viando 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Lagareta 

 

Romano 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de grão grosseiro, longitudinal e com ligeira inclinação para Norte, 

implantado numa zona aplanada, de pequenas dimensões, na vertente Nordeste dos montes 

de Paradela sobre um pequeno ribeiro afluente do rio Cabril. Lagareta com orientação S-N, 

de contorno rectangular com 1,75m x 1,33m, pouco profunda e com bica central, saliente, na 

extremidade Norte, descarregando par o pio. O pio, de contorno idêntico, com 0,90m x 1,5m 

e 18cm de profundidade, apresenta um canal de saída no vértice Norte. Ladeiam a lagareta, 

mais ou menos ao centro, do lado O., quatro pequenos buracos de contorno sub-rectangular, 

organizados dois a dois e orientados no sentido O-E, distando entre si cerca de 23cm, os 

pares, e 16cm as filas, tendo cerca de 10cm de profundidade. Do lado E. existem duas 

pequenas tinas paralelas, de contorno sub-rectangular, uma mais profunda, com 42cm x 

20cm e a outra, pouco profunda, com 46cm x 28cm, tendo esta um canal no vértice Nordeste. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Florestal. Pinhal, com resquícios de carvalho, 

sobreiro e castanheiro. Mato com tojo, fetos, 

carqueja e urze 
Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto (Memórias Históricas), Mondim de Basto, 

p. 31; DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 

Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 

Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 14; SILVA, Isabel M. S. (2005). Estudo e 

valorização do património arqueológico de Mondim de Basto (Levantamento arqueológico de 

Paradança, Campanhó e Pardelhas), Relatório, Câmara Municipal de Mondim de Basto 

(policopiado). 
Observações 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 86 
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1. Vista geral, de Sul 

 

 

 
2. Vista geral, de Norte 
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Designação Nº Inv. 

Quinta da Laje 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Quinta da Laje Vilar de Viando Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 22’’ N 

07° 56’ 22’’ W (Internac.) 

86 270  m 

 
Acessos 

Pelo caminho de pé posto que de São Paulo desce para Vilar de Viando 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Pré-História ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de pequenas dimensões, implantado no interior de quinta agrícola, 

numa plataforma, junto de lago artificial. No topo apresenta gravura, muito erodida, de forma 

irregular sugerindo uma mão. 

 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Agrícola 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

SILVA, Isabel M. S. (2005). Estudo e valorização do património arqueológico de Mondim de 

Basto (Levantamento arqueológico de Paradança, Campanhó e Pardelhas), Relatório, Câmara 

Municipal de Mondim de Basto (policopiado); DINIS, António Pereira (2006). Estudo e 

valorização do património arqueológico da vertente Oeste do monte da Senhora da Graça, 

Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 86 
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1. Pormenor da gravura 

 

 
2. Pormenor da gravura 
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Designação Nº Inv. 

Fraga do Ribeiro do Vale 
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!
Designação 

 

Topónimos Lugar Freguesia 

Quinta da Laje Vilar de Viando Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 22’’ N 

07° 56’ 22’’ W (Internac.) 

86 290  m 

 
Acessos 

Pelo caminho de pé posto que de São Paulo desce para Vilar de Viando 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte  rupestre 

 

Pré-História ? 

 
Descrição do Sítio 

Grande batólito, implantado na vertente voltada a nascente, sobranceira a regato afluente do 

Cabril. Superfície aplanada onde se distribuem diversas gravuras, identificando-se covinhas de 

dimensões variáveis, assim como pequenas depressões sub-rectangulares. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Florestal 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

SILVA, Isabel M. S. (2005). Estudo e valorização do património arqueológico de Mondim de 

Basto (Levantamento arqueológico de Paradança, Campanhó e Pardelhas), Relatório, Câmara 

Municipal de Mondim de Basto (policopiado); DINIS, António Pereira (2006). Estudo e 

valorização do património arqueológico da vertente Oeste do monte da Senhora da Graça, 

Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Pormenor das gravuras 
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. Pormenor das gravuras 
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Designação Nº Inv. 

Piscaredo 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Piscaredo Mestras / Mondim de Basto Vilar de Ferreiros / Mondim de 

Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 21’’ N    (1) 

07° 56’ 25’’ W (Internac.) 

86 / 87 310 / 265 m 

 
Acessos 

A partir da estrada que da Serra segue para Carrazedo 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Levada de água 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Conduta de água do rio Cabril, com início no lugar das Mestras e término em Mondim de 

Basto, transportando água para regar os campos agrícolas. De secção rectangular, base e 

lados constituídos com lajes de granito, apresenta de largura entre 0.60 e 0.80 m e 0.40m de 

profundidade. No cruzamento de linhas de água com caudais torrenciais, é coberta por amplas 

condutas de granito; na vertente do monte Coto, numa zona de caos de granito, apresenta um 

tramo subterrâneo. 

 
Espólio 

 

 
Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Florestal 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

(1) As coordenadas geográficas correspondem ao ponto de intersecção da levada com a estrada 

que da Serra segue para Carrazedo. Nesse ponto a altitude corresponde a 265 m; no ponto 

inicial, nas Mestras, a altitude é de 310 metros. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fls. 86 - 87 
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1. Vista geral de troço da levada 

 

 

 

 
2. Pormenor, na passagem de linha de água 
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Designação Nº Inv. 

Paradela 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Paradela Monte de Paradela Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 05’’ N 

07° 57’ 04’’ W (Internac.) 

86 365  m 

 
Acessos 

Caminho de pé posto na meia encosta, vertente nascente, dos Montes de Paradela  

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Gravuras rupestres Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de grão muito fino,com  contorno sub-rectangular e pequenas 

dimensões, implantado na meia-vertente voltada ao rio Cabril. Na superfície aplanada, oblíqua, 

exposta a nascente, identifica-se um motivo cruciforme, irregular, associado a covinhas de 

perfil sub-circular, de dimensões variáveis. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Florestal. Pinhal, com resquícios de carvalhos, 

castanheiros e carrascos. O coberto vegetal foi 

destruído por incêndio em 2005. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

Extracção de pedra 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 

Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 

Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

Zona de contacto de granitos e xistos, com ocorrência de afloramentos, alguns de grandes 

dimensões. 

A qualidade do granito, de grão muito fino, aconselha o seu uso em obras de arte funerária. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 86 
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1. Vista geral de Norte 

 

 
2. Pormenor do cruciforme 
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Designação Nº Inv. 

Eira dos Mouros 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Eira dos Mouros 

Alto da Travessa 

Trás do Boco 

Paradança Paradança 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 22’ 56’’ N 

07° 56’ 48’’ W (Internac.) 

86 395 m 

 
Acessos 

A partir da E.M. 559 em Paradança, tomar caminho de pé posto para o Monte de Paradela 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Povoado 

 

Idade do Ferro 

 

Descrição do Sítio 

Monte de topo arredondado, com encostas íngremes, apresentando boas condições naturais de 

defesa. Na parte superior, plataforma alongada com orientação nascente-poente, protegida a 

SO por talude. 

 
Espólio 

Recolha de fragmentos de cerâmica, micácea. 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Florestal. Coberto vegetal com pinheiro bravo, 

carqueja e urze. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 

Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 

Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 12; SILVA, Isabel M. S. (2005). Estudo e 

valorização do património arqueológico de Mondim de Basto (Levantamento arqueológico de 

Paradança, Campanhó e Pardelhas), Relatório, Câmara Municipal de Mondim de Basto 

(policopiado); DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património 

arqueológico da vertente Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de 

Portugal), Relatório de Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

O povo liga o sítio a tesouro encantado. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 86 
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1. Vista geral 
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Designação Nº Inv. 

Meija Velha 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Quinta da Meija Velha Paradança Paradança 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 22’ 31’’ N 

07° 57’ 08’’ W (Internac.) 

100 

86? 

290  m 

 
Acessos 

A partir do C.M. 559, em Paradança 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Gravura rupestre Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Pequeno batólito de granito, de grão grosseiro, implantado em socalco. Na superfície está 

gravada uma cruz latina, com cerca de 20cm de comprimento e 10cm nos braços. 

 
Espólio 

Fragmentos de cerâmica, de época medieval ou moderna, recolhidos nos campos agricultados 

da envolvente próxima. 

 

Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Agrícola, com vinha e milho 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

SILVA, Isabel M. S. (2005). Estudo e valorização do património arqueológico de Mondim de 

Basto (Levantamento arqueológico de Paradança, Campanhó e Pardelhas), Relatório, Câmara 

Municipal de Mondim de Basto (policopiado); DINIS, António Pereira (2006). Estudo e 

valorização do património arqueológico da vertente Oeste do monte da Senhora da Graça, 

Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

Uma arriosta de suporte a um poste está espetada no batólito. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 100 
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1. Pormenor da gravura 
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Designação Nº Inv. 

Boucinha 1 

 

 

34.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Boucinha Quinta da Boucinha Paradança 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 22’ 27’’ N 

07° 56’ 32’’ W (Internac.) 

100 320  m 

 
Acessos 

Caminho de pé posto para os campos da Quinta da Boucinha 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre Pré-História 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento de granito de grandes dimensões, de contorno ovalado, implantado numa zona 

plana à face do caminho. Concentrados no  topo e na metade do lado nascente distribuem-se 

diversas gravuras, aparentemente formando conjuntos identificando-se covinhas, motivos 

rectangulares, circulares e em fi. Alguns cruciformes sugerem a cristianização do sítio. 

 
Espólio 

Junto do afloramento recolheu-se um lítico, sub-rectangular, com sulco na parte central, como 

se fosse um molde. 

 

Proprietários 

Particular. Eng. José Ribeiro 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Florestal. Pinhal, com resquícios de carvalhos. 

Vegetação rasteira de tojo, fetos e urze. Na 

envolvência próxima terrenos agrícolas 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

SILVA, Isabel M. S. (2005). Estudo e valorização do património arqueológico de Mondim de 

Basto (Levantamento arqueológico de Paradança, Campanhó e Pardelhas), Relatório, Câmara 

Municipal de Mondim de Basto (policopiado); DINIS, António Pereira (2006). Estudo e 

valorização do património arqueológico da vertente Oeste do monte da Senhora da Graça, 

Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 100 
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1. Vista geral de poente 
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2. Pormenor dos motivos gravados 
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Designação Nº Inv. 

Boucinha 2 

 

 

34.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Boucinha Quinta da Boucinha Paradança 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 22’ 27’’ N 

07° 56’ 32’’ W (Internac.) 

100 320  m 

 
Acessos 

Caminho de pé posto para os campos da Quinta da Boucinha 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre Pré-História 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento de granito de pequenas dimensões situado junto de Boucinha 1. Na face voltada a 

nascente identificaram-se duas gravuras em fi. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular. Eng. José Ribeiro 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Florestal. Pinhal, com resquícios de carvalhos. 

Vegetação rasteira de tojo, fetos e urze. Na 

envolvência próxima terrenos agrícolas 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

SILVA, Isabel M. S. (2005). Estudo e valorização do património arqueológico de Mondim de 

Basto (Levantamento arqueológico de Paradança, Campanhó e Pardelhas), Relatório, Câmara 

Municipal de Mondim de Basto (policopiado); DINIS, António Pereira (2006). Estudo e 

valorização do património arqueológico da vertente Oeste do monte da Senhora da Graça, 

Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

O afloramento está muito assoreado podendo conter mais gravuras, actualmente tapadas por 

terra. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 100 
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1. Pormenor de motivo em fi 
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FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Senhor do Monte 1 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Senhor do Monte Senhor do Monte Paradança 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 22’ 18’’ N 
07° 56’ 08’’ W (Internac.) 

101 384  m 
 

Acessos 

 Km 138.4 da E.N. 304, no entroncamento junto à Casa Florestal, tomar o C.M. 559 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mamoa Pré-História 

 

Descrição do Sítio 

Situa-se junto à capela do Senhor do Monte razoavelmente destacada na paisagem, com boa 
visibilidade para Sul. Contorno sub-circular, com 12,0 m de diâmetro, com depressão central 
onde é visível o topo de um possível esteio. Algumas pedras dispersas, entre as quais quartzos, 
sugerem resquícios de couraça pétrea. 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Florestal. Coberto vegetal composto por urzes, 
tojo, fetos. Presença de carvalho, choupo e 
medronheiro 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

SILVA, Isabel M. S. (2005). Estudo e valorização do património arqueológico de Mondim de 
Basto (Levantamento arqueológico de Paradança, Campanhó e Pardelhas), Relatório, Câmara 
Municipal de Mondim de Basto (policopiado); DINIS, António Pereira (2006). Estudo e 
valorização do património arqueológico da vertente Oeste do monte da Senhora da Graça, 
Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de Progresso, IPA (policopiado). 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Vista geral, de Norte 

 

 
2. Vista geral, de Norte 
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Designação Nº Inv. 

Premurado I / Castro do Bezerral 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Premurado 

Estor da Laje 

Bezerral / Outeiro do Moinho Vilar de Ferreiros 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 33’’ N 

07° 53’ 09’’ W (Internac.) 

87 650 m 

 
Acessos 

A partir do Bezerral tomar o caminho lajeado para o Estor da Laje, continuando a subir cerca 

de 300m, na direcção do caminho que liga o Campo do Seixo à Senhora da Graça. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Povoado 

 

Proto-História 

 

Descrição do Sítio 

Outeiro muito pedregoso, destacado na vertente nascente dos montes que ligam  o Campo do 

Seixo à Senhora da Graça, com vertentes bastante íngremes o que dá ao sítio excelentes 

condições naturais de defesa. A zona da acrópole, com cerca de 30 x 20 m, é protegida por 

muro ciclópico, de aparelho irregular. No lado voltado a E., sobranceiro à ribeira das Lajes, 

onde ocorrem solos com potencial agrícola, estruturam-se três plataformas, sustentadas por 

muros de contenção construídos com pedra de médio e pequeno calibre, que servem 

igualmente de estrutura defensiva. Além dos troços de muralha observaram-se estruturas de 

planta circular que deverão corresponder a habitações, registando-se um diâmetro de 3.5m 

numa delas. 

 
Espólio 

Recolha à superfície de fragmentos de cerâmica micácea, com superfícies alisadas. 

 

Proprietários 

Baldio, a parte voltada a poente; particular a parte nascente. 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Um grande incêndio, ocorrido no Verão de 2005, 

destruiu toda a vegetação. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 

Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 

Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 13. 

 
Observações 

Na década de 1980 observámos em Vilarinho, em casa do Sr. Luís Alfredo Morais Pires, duas 

peças de mó circular (movente e dormente) encontradas no Premurado. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 
1. Vista geral, de Sul 

 

 

 

 
2. Derrubes de pedra e restos de muralha na vertente voltada a nascente 
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FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Premurado II 

 

 

37 

Topónimos Lugar Freguesia 

Premurado 
 

Vilar de Ferreiros Vilar de Ferreiros 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 32’’ N 
07° 54’ 23’’ W (Internac.) 

87 450 m 
 

Acessos 

Estrada Mondim de Basto – Bilhó, imediatamente a seguir à povoação de Vilar de Ferreiros, ao 
lado esquerdo. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Povoado 

 

Proto-História 

 

Descrição do Sítio 

Outeiro pedregoso, destacado na vertente sudeste do Monte Farinha, sobranceiro ao ribeiro 
da Ribeira Velha, afluente do rio Cabril.   Observam-se derrubes de pedra, talvez de uma 
muralha e alinhamentos de estruturas. 
 

Espólio 

Recolha à superfície de fragmentos de cerâmica grosseira, manual, de cor escura, com 
abundantes grãos de quartzo utilizados como desengordurante. 
 

Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Floresta 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 13. 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

São Sebastião 
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Topónimos Lugar Freguesia 

São Sebastião 

 

Vilar de Ferreiros Vilar de Ferreiros 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 28’’ N 

07° 54’ 12’’ W (Internac.) 

87 410 m 

 
Acessos 

Caminho para a Igreja Paroquial e capela de São Sebastião 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Dispersão de restos de metalurgia 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Para Sudoeste da capela seiscentista de São Sebastião, no fundo da aldeia de Vilar, 

recolheram-se indícios de práticas metalúrgicas. A lixiviação, provocada pela água de rega, 

permite detectá-los com maior facilidade nos regos dos lameiros que se desenvolvem em 

socalco. Encontram-se, igualmente, no caminho que dá acesso àqueles lameiros, provando que 

foram arrastados de alguma área situada a Sul da aldeia. 

 
Espólio 

Dezenas de pequenos fragmentos de metal, vulgarmente designados como escórias. 

 

Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Agrícola. Socalcos de cultivo de milho, 

marginados por vinha de enforcado. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2000). O Castro do Crastoeiro no contexto do povoamento Proto-

Histórico da Bacia Média do Tâmega, Relatório de Progresso 1999, IPA (policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Capela de São Sebastião. A seta indica o local onde se concentra a maior 

percentagem de escórias. 
 
 

 
2. Área de dispersão dos achados de restos de práticas de metalurgia 
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Designação Nº Inv. 

Bentozelos 1 

 

 

39.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Bentozelos Planalto de Bentozelos Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’  42’’ N 

07° 51’ 18’’ W (Internac.) 

87 940 m 

 
Acessos 

Caminho entre Bilhó/Covelo e Carvalhais. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mamoa 

 

Pré-História 

 

Descrição do Sítio 

Mamoa de contorno circular, com 11.30 m no eixo N-S e 12.30 m no E-O, implantada em 

área aplanada e pouco perceptível na paisagem, sendo visíveis quatro hipotéticos esteios 

definindo a câmara e grande dispersão de pedra da sua couraça. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Zona de pastoreio. 

Coberto vegetal de carqueja e urze 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

 
Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 

Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 

Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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1. Vista geral de nascente 

 

 

 
2. Vista geral de Norte 
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Designação Nº Inv. 

Bentozelos 2 

 

 

39.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Bentozelos Planalto de Bentozelos Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 36’’ N 

07° 51’ 22’’ W (Internac.) 

87 935 m 

 
Acessos 

Caminho entre Bilhó/Covelo e Carvalhais 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Abrigo 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Abrigo desmantelado, com implantação junto a caminho que atravessa o planalto. Estrutura 

constituída por blocos de granito, de pequeno e médio calibre, assentes a seco, de forma sub-

rectangular, com vão de entrada voltado a Sul. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastoreio. 

Coberto vegetal de carqueja e urze 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral de Sul 
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Designação Nº Inv. 

Cruz do Jugal 

 

 

40 
Topónimos Lugar Freguesia 

Cruz do Jugal Portela do Jugal Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 13’’ N 

07° 50’ 10’’ W (Internac.) 

87 770  m 

 
Acessos 

Caminho entre Bilhó/Covelo e Carvalhais, no entroncamento para Tojais 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Gravuras  rupestres 
 

Época Medieval 
 

Descrição do Sítio 

Afloramento de granito integrado num muro de divisão de propriedade, gravado na face 

voltada a Oeste, com 18 cruciformes, de dimensões variáveis, tendo na parte central uma cruz 

envolvida por rectângulo, com 2,8x1,7 cm, disposto verticalmente. Tem dois sinais em I e U 

invertido e no topo, ao centro, apresenta um vão, sub-rectangular, para assentamento da base 

de uma cruz. No lado Sul, no topo, tem 4 covinhas de diferentes dimensões. 

O muro de divisão de propriedade assenta, a Sul, num outro afloramento que apresenta uma 

covinha. 

 
Espólio 

 

 
Proprietários 

Particular 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Zona de pastoreio 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

O penedo delimita os concelhos de Mondim de Basto e Ribeira de Pena. 

Nas Inquirições de D. Afonso III, de 1258, refere-se que “o termo da paróquia de S. Salvador 

de Oveloo dividia com Cerva pela cruz que se chama Jugal”. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral da face Oeste 

 

 
2. Vista geral de Sul 
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Designação Nº Inv. 

Gevancas 1 

 

 

41.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Gevancas Planalto de Gevancas Bilhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 32’’ N 
07° 48’ 29’’ W (Internac.) 

87 1 141  m 
 

Acessos 

Caminho de pé posto de Bobal para Gevancas. À esquerda do caminho que do Ribeiro do 
Batoco segue para o Alto de Filgueira 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mamoa Pré-História 

 

Descrição do Sítio 

Na vertente poente do Vale de Gevancas, junto de linha de água tributário do Ribeiro do 
Batoco, destacada na paisagem. Contorno sub-circular, com 10,7 m no eixo N-S e 11,4 m no E-
O, com depressão central bem marcada. Possui vestígios de couraça pétrea com alguns 
quartzos, três esteios,  aparentemente “in situ”, e do lado Este uma laje tombada. A Sul tem um 
afloramento com covinha, talvez natural, com perfil em U e 11 cm de diâmetro e 3,5 cm de 
profundidade. 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
Parcialmente seccionada pelo caminho 

Zona de pastoreio. Coberto herbáceo e arbustivo 
com urzes, carqueja, tojos e fetos. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 11. 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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1. Vista geral, de Norte 

 

 
2. Afloramento com covinha, a Sul da mamoa 
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Designação Nº Inv. 

Gevancas 2 

 

 

41.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Gevancas Planalto de Gevancas Bilhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 31’’ N 
07° 48’ 28’’ W (Internac.) 

87 1 150  m 
 

Acessos 

Caminho de pé posto de Bobal para Gevancas. À esquerda do caminho que do Ribeiro do 
Batoco segue para o Alto de Filgueira 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mamoa (?) Pré-História 

 
Descrição do Sítio 

Na vertente poente do Vale de Gevancas, junto de linha de água tributário do Ribeiro do 
Batoco. Pequeno amontoado de lajes, pequenas e finas, algumas em posição oblíqua. 
 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Zona de pastoreio. Coberto herbáceo e arbustivo 
com urzes, carqueja, tojos e fetos. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 11. 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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1. Vista geral 
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Designação Nº Inv. 

Gevancas 3 

 

 

41.3 

Topónimos Lugar Freguesia 

Gevancas Planalto de Gevancas Bilhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 30’’ N 
07° 48’ 29’’ W (Internac.) 

87 1 130  m 
 

Acessos 

Caminho de pé posto de Bobal para Gevancas. À esquerda do caminho que do Ribeiro do 
Batoco segue para o Alto de Filgueira 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mamoa (?) Pré-História 

 
Descrição do Sítio 

Na vertente poente do Vale de Gevancas, junto de linha de água tributário do Ribeiro do 
Batoco, praticamente invisível na paisagem devido ao assoreamento acentuado. Pequeno 
montículo, com dois hipotéticos esteios fincados no solo e um terceiro, tombado. 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Zona de pastoreio. Coberto herbáceo e arbustivo 
com urzes, carqueja, tojos e fetos. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 
Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 
Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 11. 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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1. Vista geral de poente 
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Designação Nº Inv. 

Ribeiro do Batoco 1 

 

 

42.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Gevancas Vale de Gevancas Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 32’’ N 

07° 48’ 13’’ W (Internac.) 

87 1 115  m 

 
Acessos 

Caminho de pé posto de Bobal para Gevancas. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Abrigo Pré-História (?) 

 
Descrição do Sítio 

Abrigo com entrada voltada a Norte, constituído por três monólitos, dois colocados paralelos, 

estruturando as paredes laterais e um outro, com a face exterior arredondada, servindo de 

cobertura, assente sobre os primeiros. O conjunto ergue-se sobre um afloramento granítico 

aplanado e encosta num outro, mais salientado, que forma a parede posterior. Implantação na 

vertente Norte, pouco pronunciada, voltada ao Ribeiro do Batoco. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom 

 

Zona de pastoreio. 

Coberto vegetal de carqueja e urze 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

 
Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 

Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 

Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

O abrigo localiza-se na envolvência das mamoas de Gevancas. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista de Norte 

 

 

 
2. Vista de poente 
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Designação Nº Inv. 

Ribeiro do Batoco 2  

42.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Gevancas Vale de Gevancas Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 22’’ N 

07° 48’ 21’’ W (Internac.) 

87 1 153  m 

 
Acessos 

Caminho de pé posto de Bobal para Gevancas. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Abrigo Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Abrigo parcialmente desmantelado, encostado a um grande afloramento granítico, com 

implantação junto a caminho que atravessa o planalto. Estrutura constituída por blocos de 

granito, assentes a seco, de forma sub-rectangular, com cerca de 2,40 x 2,60 m e vão de 

entrada, com cerca de 0,60 m, voltado a poente. 

Implantação na vertente Norte, pouco pronunciada, voltada ao Ribeiro do Batoco. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastoreio. 

Coberto vegetal de carqueja e urze 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

 
Bibliografia 

 

 
Observações 

O abrigo localiza-se na envolvência de um Malhão designado Ribeiro do Batoco 4 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista de poente 

 

 

 
2. Vista de Norte 
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Designação Nº Inv. 

Ribeiro do Batoco 3 

 

 

42.3 

Topónimos Lugar Freguesia 

Gevancas Vale de Gevancas Bilhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 23’’ N 
07° 48’ 28’’ W (Internac.) 

87 1 152 m 
 

Acessos 

Caminho de pé posto de Bobal para Gevancas. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Malhão / Mariola 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Sobre afloramento de granito, dispersão de blocos de médio e grande calibre, não 
afeiçoados, alguns amontoados, resultantes do desmoronamento de um malhão. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Zona de pastagem 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

Integrado na Área do Parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

 
 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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1. Vista geral 
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2. Fusaiola em xisto encontrada na abertura de alicerces para construção de uma casa 
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Designação Nº Inv. 

Ribeiro do Batoco 4 

 

 

42.4 

Topónimos Lugar Freguesia 

Gevancas Vale de Gevancas Bilhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 22’’ N 
07° 48’ 24’’ W (Internac.) 

87 1 165 m 
 

Acessos 

Caminho de pé posto de Paço para Freixieiro. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Malhão / Mariola 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Encastelado irregular, de blocos de granito de pequeno e médio calibre, sobre afloramento 
rochoso, à margem do caminho. Os blocos, não afeiçoados, estão colocados a seco, 
atingindo a altura de 2.15 m e um perímetro de cerca de 3.65 m. Possui, no topo, pedra 
fincada verticalmente, com orientação N-S, servindo de relógio de sol. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Zona de Pastagem 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

Integrado na Área do Parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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1. Vista geral de nascente 
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Designação Nº Inv. 

Vale Grande 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Vale Grande Vale Grande Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 26’’ N 

07° 47’ 32’’ W (Internac.) 

87 1 255  m 

 
Acessos 

 A partir da E.M. de Anta para Lamas de Olo tomar o caminho de pé posto para o planalto de 

Vale Grande junto da casa Florestal de Anta 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mamoa Pré-História 

 

Descrição do Sítio 

Mamoa de contorno circular, com 18,0 m no eixo N-S e 22,8 m no E-O, com depressão central 

e hipotéticos esteios, implantada em terreno plano, bem perceptível na paisagem, junto de linha 

de água que passa a nascente e vai alimentar outra que corre no sentido E-O. Não são visíveis 

vestígios de couraça e, no quadrante E., o tumulus parece estar mais perturbado devido à 

plantação de 4 vidoeiros. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastoreio. Coberto vegetal espesso 

composto por urzes, carqueja, tojo e fetos. 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 

Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 

Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Vista geral 

 

 
2. Possíveis esteios 
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Designação Nº Inv. 

Alto da Rebedeira 1 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Alto da Rebedeira Vale de Chelas Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 30’’ N 

07° 51’ 56’’ W (Internac.) 

101 540  m 

 
Acessos 

A partir da E.M. para o Bilhó, tomar caminho de pé posto para Vale de Chelas 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Povoado com metalurgia Época Medieval 
 

Descrição do Sítio 

Outeiro de forma subcircular, com aplanamento central, com boas condições naturais de defesa 

em metade do seu perímetro, estando nos lados mais vulneráveis parcialmente circuitado por 

derrubes de pedras, de pequeno e médio calibre, pertencentes, eventualmente, a uma estrutura 

defensiva. Numa zona contígua ao outeiro, existem dois afloramentos graníticos preenchidos 

com cavidades circulares, provavelmente relacionadas com as práticas metalúrgicas. 

 
Espólio 

Recolha de fragmentos de cerâmica e restos de fundição de metal 

 

Proprietários 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Florestal. Coberto vegetal com pinheiro bravo, 

carqueja e urze. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 

Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 

Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 12. 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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1. Talude com derrubes de pedra 

 

 
2. Derrube na acrópole 
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Designação Nº Inv. 

Alto da Rebedeira 2  
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Topónimos Lugar Freguesia 

Alto da Rebedeira Vale de Chelas Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 38’’ N 

07° 51’ 49’’ W (Internac.) 

101 581  m 

 
Acessos 

A partir da E.M. para o Bilhó, tomar caminho de pé posto para Vale de Chelas 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Povoado com metalurgia Época Medieval 
 

Descrição do Sítio 

Colina de topo arredondado, com domínio visual de 360°, sobranceira ao rio Cabrão que corre 

de Este, onde a vertente é mais íngreme. Zona granítica, com abundância de afloramentos, 

alguns com covinhas aparentemente naturais. Grande concentração de derrubes na acrópole, 

sendo perceptível um alinhamento de muro que parece definir uma estrutura de planta 

rectangular, com 6x7,80 metros, atendendo ao cunhal do ângulo NW. No interior deste 

rectângulo encontra-se um derrube circular, eventualmente de outra estrutura. Envolvendo a 

acrópole, a cerca de 10 metros, desenvolve-se um muro ciclópico que integra grandes 

afloramentos graníticos. Do lado Este é mais perceptível o alinhamento pela utilização de 

pedra de menores dimensões, parecendo definir uma forma rectangular, com as seguintes 

medidas: 13 metros, no lado Este, 8 metros nos lados Norte e Oeste e 9 metros no lado Sul, 

onde o declive é mais suave.  

 
Espólio 

Na vertente aparece muita escória e fragmentos de cerâmica, aparentemente de época medieval 

 

Proprietários 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Inculto. Coberto vegetal com urzes, carqueja, 

fetos e giestas e alguns pinheiros bravos de 

pequeno porte 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 

Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 

Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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1. Vista geral 

 

 
2. Derrube na acrópole 
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FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Ponte Nova 1 

 

 

46.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Ponte 
Ponte Nova 

Ponte Bilhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 58’’ N 
07° 51’ 04’’ W (Internac) 

87 580 m 
 

Acessos 

Pela E.M. 1191-1, imediatamente a seguir ao entroncamento para Travassos, tomar caminho 
de pé posto, à direita, em direcção ao rio. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Ponte Época Moderna ? 
 

Descrição do Sítio 

Ponte sobre o rio Cabril, implantada no caminho velho, lajeado, de ligação a Vilarinho e à 
sede do concelho. Paramentos em alvenaria de granito, com fiadas irregulares, revelando 
sucessivos arranjos, possui um único arco de volta perfeita, com linha de intradorso regular 
apresentando pegões cegos, salientes. Tabuleiro plano resguardado lateralmente por 
parapeitos de lajes irregulares colocadas de cutelo e pavimento em saibro. 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom 
 

Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  
 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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1. Vista geral do tabuleiro e do caminho de acesso 

 

 

 

 
2. Vista geral, de juzante 
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Designação Nº Inv. 

Ponte Nova 2 

 

 

46.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Caminho velho Ponte Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 58’’ N   (1) 

07° 51’ 04’’ W (Internac) 

87 580 m 

 
Acessos 

A partir de Bilhó ou pela E.M. 1191-1, imediatamente a seguir ao entroncamento para 

Travassos, tomar caminho de pé posto, à direita, em direcção ao rio. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Calçada Indeterminado 
 

Descrição do Sítio 

Caminho de perfil irregular ligando Bilhó e Vilarinho. Parte do trajecto já é irreconhecível, 

mas ainda conserva alguns tramos lajeados, particularmente em zonas de declive, no geral 

enquadrados por muros e integrando os afloramentos graníticos que abundam na região, onde 

são bem visíveis as marcas dos rodados de carros de bois a mostrar uma utilização prolongada 

no tempo. A via cruza o rio Cabril na ponte Nova, local onde ainda se observam lajeados 

razoavelmente conservados.  

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

 

 
Observações 

(1) Cartografámos esta via no lugar da Ponte, registando as respectivas coordenadas 

geográficas, por ser um local onde ainda se conservam os seus lajeados. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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1. Apontamento, na subida da ponte para Bilhó 

 

 

 

 
2. Apontamento, na descida para a ponte, a partir de Norte 
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Designação Nº Inv. 

Penedo das Pias 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Calhau do Penedo das 
Pias 

Bobal Bilhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 19’’ N 
07° 49’ 47’’ W (Internac.) 

87 890  m 
 

Acessos 

À saída da aldeia no sentido de Macieira, à esquerda do C.M. 1344 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte  rupestre Pré-História ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de dimensões consideráveis, implantado no rebordo de uma área 
aplanada, voltada ao rio cabril. No topo, conjuntamente com 6 pias naturais, de dimensões 
variáveis, existem 4 covinhas e 3 motivos, de reduzidas dimensões e pouco perceptíveis, que 
indiciam um cruciforme, um reticulado e um ziguezague. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 
 

Inculto 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

Construção civil 
 

Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Estudo e valorização do património arqueológico da vertente 
Oeste do monte da Senhora da Graça, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de 
Progresso, IPA (policopiado). 
 
Observações 

A prospecção na envolvente próxima não forneceu qualquer indício arqueológico. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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1. Vista geral de Sul 

 

 

 
2. Pormenor dos gravuras 
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FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Ponte de Vila Chã   

48 

Topónimos Lugar Freguesia 

Ponte 
 

Vila Chã Bilhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 47’’ N 
07° 51’ 43’’ W (Internac) 

87 500 m 
 

Acessos 

No início da aldeia de Vila Chã tomar caminho à esquerda para o rio 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Ponte Época Moderna ? 
 

Descrição do Sítio 

Ponte desactivada, sobre o rio Cabrão, implantada no caminho de ligação de Vila Chã a 
Cavernelhe. Paramentos em alvenaria de granito, com fiadas irregulares, possui um único arco 
de volta perfeita, de aduelas largas e compridas, em diferentes tamanhos. Tabuleiro inclinado 
com largura média de 2.40 m e pavimento em lajes irregulares. 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 
Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  
 

Bibliografia 

LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto. Memorias Históricas, Mondim de Basto, 
p. 179 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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1. Vista geral de montante 

 

 

 

 
2. Pormenor do arco 
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FICHA DE SÍTIO 
Designação Nº Inv. 

Várzea 1 

 

 

49.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Ponte da Várzea 
Ponte dos Presuntos 
Ponte romana 

Várzea Ermelo 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 06’’ N 
01° 13’ 35’’ E (Lisboa) 

101 280 m 
 

Acessos 

Pela E.N. 304, ao km 145 tomar caminho que atravessa o lugar da Várzea. 
Pelo C.M. 1206 tomando o ramal para Padornelo. 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Ponte Época Medieval 
 

Descrição do Sítio 

Ponte com trânsito automóvel, sobre o rio Olo, implantada na estrada de ligação do antigo 
concelho de Ermelo às Terras de Basto e à província do Minho. Paramentos em alvenaria de 
granito, em fiadas irregulares, possui um único e amplo arco de volta perfeita, de aduelas 
largas e muito regulares, estando o intradorso gravado com 118 siglas agrupadas em 10 tipos 
de motivos. Tabuleiro em cavalete desenvolvendo-se em segmento de arco nos encontros, com 
largura entre 3.20 e 3.60 m e pavimento em lajes irregulares. Construída integralmente em 
granito apresenta algumas pedras das guardas gravadas com motivos cruciformes e a data de 
1806, sendo esta alusiva à sua reconstrução na sequência de uma grande cheia que as terá 
danificado. 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom 
 

Zona de xisto com escarpas pronunciadas junto 
da ponte. Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 I.I.P., por Decreto nº 29/90, DR 163 de 17 de 
Julho de 1990 

Bibliografia 

IPPAR (1993). Património Arquitectónico e Arqueoplógico Classificado. Distrito de Vila Real, 
Lisboa, 1993, p. 19; LOPES, Eduardo Teixeira (1996). Ermelo. História há 800 anos, Mondim 
de Basto, p. 12; DINIS, António Pereira (2003). Reabilitação da ponte de Vilar de Viando e da 
ponte da Várzea (Mondim de Basto), Relatório de Progresso, IPPAR (policopiado); DINIS, 
António Pereira (2006). Reabilitação da Ponte da Várzea (Mondim de Basto), Memória dos 
trabalhos de 2005, IPPAR (policopiado); DINIS, António Pereira (2006). Memória dos 
trabalhos de reabilitação da ponte da Várzea, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Estudos 
Transmontanos e Durienses, 13, Arquivo Distrital de Vila Real (no prelo). 
Observações 

Reabilitada em 2005 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Paramento voltado a juzante 

 

 

 

 

 
2. Pavimento lajeado. Vista da margem esquerda 
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Designação Nº Inv. 

Várzea  2  

49.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Ponte da Várzea 

Ponte dos Presuntos 

Ponte romana 

Várzea Ermelo 

 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 06’’ N 

01° 13’ 35’’ E (Lisboa) 

101 280 m 

 
Acessos 

Pela E.N. 304, ao km 145 tomar caminho que atravessa o lugar da Várzea. 

Pelo C.M. 1206 tomando o ramal para Padornelo. 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Gravuras Época Medieval / Época Moderna ? / Época 
Contemporânea 

 
Descrição do Sítio 

Ponte de tabuleiro em cavalete sobre um arco de volta perfeita, implantada no atravessamento 

do rio Olo, na antiga estrada de ligação de Ermelo às Terras de Basto e à província do Minho. 

Construída em granito, apresenta os seguintes motivos gravados: no intradorso do arco, 118 

siglas, agrupadas em 10 tipos de motivos; as datas de 1806 e 2005 no topo de duas pedras das 

guardas, a primeira colocada a juzante e a segunda a montante; diversos cruciformes em duas 

pedras das guardas juzante. 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom 

 

Zona de xisto com escarpas pronunciadas junto 

da ponte. Vegetação ribeirinha 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 I.I.P., por Decreto nº 29/90, DR 163 de 17 de 

Julho de 1990 
Bibliografia 

IPPAR (1993). Património Arquitectónico e Arqueoplógico Classificado. Distrito de Vila Real, 

Lisboa, 1993, p. 19; LOPES, Eduardo Teixeira (1996). Ermelo. História há 800 anos, Mondim 

de Basto, p. 12; DINIS, António Pereira (2003). Reabilitação da ponte de Vilar de Viando e da 

ponte da Várzea (Mondim de Basto), Relatório de Progresso, IPPAR (policopiado); DINIS, 

António Pereira (2006). Reabilitação da Ponte da Várzea (Mondim de Basto), Memória dos 

trabalhos de 2005, IPPAR (policopiado); DINIS, António Pereira (2006). Memória dos 

trabalhos de reabilitação da ponte da Várzea, Mondim de Basto (Norte de Portugal), Estudos 

Transmontanos e Durienses, 13, Arquivo Distrital de Vila Real (no prelo). 
Observações 

A data de 1806 deverá referir-se a uma reconstrução ocorrida naquela data; a ponte foi 

reabilitada em 2005 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Cruciformes numa das guardas a juzante 

 

 

 

 

 
2. Data de 2005, referente à reabilitação da ponte 
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Designação Nº Inv. 

Várzea 3 

 

 

49.3 

Topónimos Lugar Freguesia 

Várzea Várzea Ermelo 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 06’’ N 
01° 13’ 35’’ E (Lisboa) 

101 280 m 
 

Acessos 

A partir de Paradança e de Ermelo. Para a ponte sobre o Olo, pela E.N. 304, ao km 145 tomar 
caminho que atravessa o lugar da Várzea, ou pelo C.M. 1206 tomando o ramal para Padornelo. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Calçada Época Medieval ? 
 

Descrição do Sítio 

Caminho de perfil irregular no trajecto de Mondim de Basto para Ermelo, passando por 
Vilar de Viando e Paradança. Nas freguesias de Paradança e Ermelo parte do trajecto já é 
irreconhecível, especialmente nesta última freguesia, onde a via se desenvolve em contexto 
geológico diferente (xisto), no entanto ainda se descobrem alguns tramos lajeados, por vezes 
enquadrados por muros e integrando afloramentos de xisto que cristalizaram sulcos 
profundos das marcas dos rodados de carros de bois a mostrar uma utilização prolongada 
no tempo. A via cruza o rio Olo na ponte da Várzea, local onde se bifurcava dando acesso à 
aldeia de Paço. Esta via foi utilizada até ao séc. XX, perdendo importância quando foi 
construída a E.M.  de Mondim para Ermelo e Alto do Velão, estrada que segue mais ou 
menos o seu traçado, apenas a uma cota superior. 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Pinhal 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  
 

Bibliografia 

 
 
Observações 

É provável que a sua génese remonte à Época Medieval ganhando maior importância no séc. 
XVI quando D. Manuel I atribuiu foral a Mondim de Basto e Ermelo, precisamente o eixo  desta 
via de comunicação. 
(1) Designámos e cartografámos esta via na Várzea, junto à ponte sobre o Olo, registando as 
respectivas coordenadas geográficas, por ser um dos locais onde o traçado ainda se conserva. 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Envolvência da via, na freguesia de Ermelo 

 

 

 

 
2. Troço da via parcialmente soterrado pela abertura de estradão 
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Pelourinho de Ermelo   
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Topónimos Lugar Freguesia 

Ermelo Ermelo Ermelo 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 45’’ N 

07° 53’ 12’’ W (Internac) 

101 410 m 

 
Acessos 

No centro da aldeia  

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Pelourinho Época Medieval ? 
 

Descrição do Sítio 

Implantado no centro da aldeia, à face da rua principal, encostado a edifício da antiga Câmara 

Municipal, actual Junta de Freguesia. Sobre soco quadrado com dois degraus, ergue-se base 

quadrada chanfrada. Fuste não decorado, cilíndrico e liso, capitel com coxim troncocónico e 

ábaco circular. Remate piramidal. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Afectado ao Município de Mondim de Basto, Artº 3º, Dec. nº 23 122, de 11 de Outubro de 1933 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 I.I.P., por Decreto nº 23 122, DG 231 de 11 de 

Outubro de 1933 

 
Bibliografia 

IPPAR (1993). Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado. Distrito de Vila Real, 

Lisboa, 1993, p. 19; ALVELLOS, Pedro (1967). Pelourinhos da Região de Turismo da Serra do 

Marão, Vila Real; AZEVEDO, Correia de (1967). Terras com foral ou pelourinho das 

províncias do Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro e Beiras, Porto, p. 36; MALAFAIA, E.B. de 

Ataíde (1997). Pelourinhos Portugueses. Tentâmen de Inventário Geral, s.l.; LOPES, Eduardo 

Teixeira (1996). Ermelo, História há 800 anos, Mondim de Basto; LOPES, Eduardo Teixeira 

(2000). Mondim de Basto. Memorias Históricas, Mondim de Basto. 

 
Observações 

Em Abril de 1196 D. Sancho I passou carta de aforamento aos moradores de Ermelo. Este 

documento foi confirmado em Março de 1218 por D. Afonso II. Em 3 de Junho de 1514 D. 

Manuel I concedeu novo foral a Ermelo e seu termo. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Rua em Ermelo 

 

 

2. Pelourinho 
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Monte Crasto 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Crasto de S. João 

 

São João do Ermo Ermelo 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 22’ 06’’ N 

07° 51’ 43’’ W (Internac.) 

101 499 m 

 
Acessos 

A partir da E.M. Ermelo para Fervença, tomar caminho de pé posto para a capela de S. João 

do Ermo 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Povoado 

 

Idade do Ferro 

 

Descrição do Sítio 

Cabeço bem destacado, com boas condições naturais de defesa em mais de dois terços do seu 

perímetro, sendo mais vulnerável do lado nascente, na ligação ao relevo. 

Implantação na vertente, sobranceiro à Ribeira da Fervença, afluente do rio Olo, junto da 

capela setecentista de São João Baptista. Do lado Sul nota-se um talude e duas pequenas 

plataformas.  

 
Espólio 

Recolheu-se um pequeno fragmento de cerâmica, de pasta areno-micácea, coloração beije, 

superfície alisada e decorado com uma canelura, integrável na Idade do Ferro. 

 

Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Agro-Florestal. Lameiros em socalco, do lado Sul. 

Coberto vegetal com pinheiro bravo, carqueja e 

urze. 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

 
Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 

Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 

Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 12; DINIS, António Pereira (2006). Estudo e 

valorização do património arqueológico da vertente Oeste do monte da Senhora da Graça, 

Mondim de Basto (Norte de Portugal), Relatório de Progresso, IPA (policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Enquadramento na paisagem 

 

 
2. Vista geral 
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Muragalha 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Muragalha 

 

Muragalha Ermelo 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 36’’ N 

07° 52’ 03’’ W (Internac.) 

101 700 m 

 
Acessos 

Pelo caminho de pé posto que de Fervença segue para o Alto das Fontes 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Dispersão de restos de mineração 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Vertente voltada a Norte, sobre a ribeira de Fervença, junto de linha de água, zona inculta 

aproveitada para pastagem. Numa área bem definida, observam-se restos de muros, em xisto, 

formando um género de socalcos e dispersão de grandes montes de inertes, restos de práticas 

de mineração. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastagem 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Vista geral do local 

 

 

 
2. Pormenor dos muros em socalcos 
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Alto de Santa Cruz 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Alto de Santa Cruz 

 

Alto de Santa Cruz Ermelo 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 30’’ N 

07° 52’ 20’’ W (Internac.) 

101 798 m 

 
Acessos 

Pelo caminho de pé posto que de Fervença segue para o Alto das Fontes 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Dispersão de restos de mineração 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Topo arredondado de um outeiro com excelente controle visual e uma vista privilegiado para as 

Fisgas de Ermelo e o Alto da Senhora da Graça. Num espaço bem definido, observam-se restos 

de muros, em xisto, de uma construção de planta rectangular. Na envolvência próxima existem 

pequenos montículos que deverão corresponder a práticas de mineração. Aparecem, 

igualmente, alguns fragmentos do que vulgarmente se designa como “escórias”. 

 
Espólio 

Pequenos fragmentos do que vulgarmente se designa como “escórias” 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastagem 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto. Memorias Históricas, Mondim de Basto. 

 
Observações 

Referência à existência de uma capela setecentista da invocação de Santa Cruz. O povo 

relaciona os restos de muros existentes neste local com a capela. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral do derrube de muros de xisto 

 

 

 
2. Pormenor de um alinhamento de muro 
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Mina das Fontes 1 

 

 

54.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Mina das Fontes 

 

Alto das Fontes Ermelo 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 15’’ N    (1) 

07° 51’ 37’’ W (Internac.) 

101 1 000 m 

 
Acessos 

Pelo caminho de pé posto que de Fervença segue para o Alto das Fontes 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Achado isolado 

 

Romanização 

 
Descrição do Sítio 

Zona de encosta voltada à ribeira de Fervença, com excelente controle visual. Num espaço 

alargado observam-se grandes montes de inertes das práticas de mineração realizadas no 

local. Neste sítio apareceu, em data desconhecida, um conjunto de moedas, pequenos bronzes, 

em mau estado de conservação. 

 
Espólio 

Dezassete pequenos bronzes. Recolhemos a informação de que também teria aparecido neste 

local uma lucerna, em metal. (2) 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastagem 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

Integrado na área do parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de 

Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de 

Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 13. 

 
Observações 

(1) Desconhecendo-se o local exacto do achado, indicamos as coordenadas geográficas de um 

ponto central das Fontes; (2) Informação do Sr. Engº Alfredo Augusto Ferreira Pinto Coelho de 

Mendonça, da Casa do Seixinal, Vereador da câmara Municipal de Mondim de Basto 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral do local 

 

 

 
2. Moedas romanas aparecidas nas Minas das Fontes 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Mina das Fontes 2 

 

 

54.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Mina das Fontes 

 

Alto das Fontes Ermelo 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 15’’ N    (1) 

07° 51’ 37’’ W (Internac.) 

101 1 000 m 

 
Acessos 

Pelo caminho de pé posto que de Fervença segue para o Alto das Fontes 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mineração 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Zona de encosta voltada à ribeira de Fervença, com excelente controle visual. Num espaço 

alargado observam-se entradas para galerias, grandes depressões com entradas de minas e 

grandes montes de inertes das práticas de mineração realizadas no local. 

 
Espólio 

Desta zona provêm dezassete pequenos bronzes, romanos, em mau estado de conservação. 

Dispersos pelo solo aparecem pequenos fragmentos do que vulgarmente se designa como 

“escórias”. 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastagem 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

 

 
Observações 

(1) As coordenadas geográficas correspondem a um ponto central das Fontes 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Entrada para uma galeria 

 

 
2. Grande depressão com entradas para galerias 
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Fonte do Trigo 

 

 

55 
Topónimos Lugar Freguesia 

Fonte do Trigo 

 

Fonte do Trigo Ermelo 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 22’’ N 

07° 51’ 38’’ W (Internac.) 

101 730 m 

 
Acessos 

E.M. de Ermelo para o Alto do Velão. Na curva da Fonte do Trigo tomar carreiro à esquerda, 

para o monte. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Dispersão de restos de metalurgia 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Vertente sobranceira à Fonte do Trigo, com pequenas plataformas ligeiramente aplanadas, 

dispostas no sentido das curvas de nível, observando-se alguns alinhamentos de pedra dos 

muros de sustentação. Quando o terreno esteve coberto de neve identificaram-se alinhamentos 

circulares de possíveis estruturas. 

 
Espólio 

Pequenos fragmentos de metal, vulgarmente designados como escórias. 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Pastagem. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (1999). O Castro do Crastoeiro no contexto do povoamento Proto-

Histórico da Bacia Média do Tâmega, Relatório de Progresso 1998, IPA (policopiado). 

 
Observações 

Existe uma lenda que narra a deslocação para este local da população da aldeia de Ermelo, 

pelo espaço que durou um grande surto de peste. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. A seta indica o local onde se concentra a maior percentagem de escórias. 
 
 
 

 
2. Área de dispersão dos achados de restos de práticas de metalurgia 
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Paço 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Paço 
 

Paço Ermelo 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto 
 

Vila Real 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 17’’ N 
07° 54’ 34’’ W (Internac.) 

101 470 m 
 

Acessos 

Caminho empedrado que desce da aldeia para os campos agrícolas 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Achado isolado 
 

Época Medieval ? 
 

Descrição do Sítio 

Encosta NO. sobre o rio Olo, zona de socalcos, agricultados, no fundo da povoação. Num 
dos socalcos encontramos dois fragmentos de cerâmica que conotamos com a Época 
Medieval. 
 

Espólio 

Os fragmentos de cerâmica têm paredes espessas, estrias da roda na superfície interior, textura 
grosseira e acabamento alisado, de cor castanha escura. 
 

Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Agrícola 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Vista geral, de Norte 

 

 

 

 
2. Pormenor do local 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Rocheira 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Alto da Rocheira 

Rossairo 

Campanhó Campanhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 32’’ N 

07° 55’ 00’’ W (Internac.) 

101 790  m 

 
Acessos 

Pelo caminho de pé posto que vai para Tejão, entre o Alto do Capelo e a Rocheira, tomar o 

aceiro para o topo do monte 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte  rupestre 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Pedra de xisto, espetada no chão, com cerca de 0,40m de altura e 0,33m de largura, implantada 

na encosta Noroeste do Alto da Rocheira, junto do asseiro. Apresenta na face voltada a Sul uma 

cruz latina, de contorno bem definido, com 0,35x0,18 cm, tendo no centro uma pequena covinha 

com cerca de 3cm de diâmetro. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Florestal. Vegetação onde predomina o pinheiro, 

fetos e urzes. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

SILVA, Isabel M. S. (2005). Estudo e valorização do património arqueológico de Mondim de 

Basto (Levantamento arqueológico de Paradança, Campanhó e Pardelhas), Relatório, Câmara 

Municipal de Mondim de Basto (policopiado); 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral, de Sul 

 

 
2. Pormenor da cruz 
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Chão das Casas 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Chão das Casas 

 

Alto da Saladinha Pardelhas 

 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 19’ 30’’ N 

07° 53’ 07’’ W (Internac.) 

101 780 m 

 
Acessos 

A partir do Alto do Velão, por caminho florestal que segue para Pardelhas 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Derrubes de pedra 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Vertente voltada a Noroeste, sobre o ribeiro do Chão do Rosso. Numa área bem definida da 

encosta, observa-se muita pedra de xisto que a oralidade relaciona com muros de casas dos 

mouros. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastagem 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

O povo relaciona este local com lendas dos mouros, referindo que aqui já apareceu uma 

“tanha” de ouro e uma “cobra com cabelo”. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral do local 

 

 

 

2. Pormenor dos derrubes 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

 
FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Lameira do Forno 

 

 

59 

Topónimos Lugar Freguesia 

Lameira do Forno Lameira do Forno Pardelhas 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 19’ 43’’ N 
07° 54’ 20’’ W (Internac.) 

101 600 m 
 

Acessos 

Caminho de pé posto de Paço para Chão do Rosso. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Forno de cal 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Estrutura de pedra de xisto de planta sub-circular, desmantelada, implantada na encosta, 
sobranceira ao ribeiro do Chão do Rosso, junto de linha de água sua tributária, à face de um 
caminho de pé posto onde se observam, no afloramento xistoso, sulcos dos rodados dos 
carros de bois.  A estrutura, com abertura a SE., tem de diâmetro cerca de 5 m e as paredes 
uma grossura cerca de 1.80m. 
 

Espólio 

Na envolvência registam-se fragmentos de restos de utilização designados por “rojão” 
 

Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Terreno pedregoso onde cresce apenas alguma 
vegetação rasteira. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

Há cerca de 50 anos, este forno ainda funcionava. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 
1. Vista geral, de Sudeste 

 

 

 

 
2. Pormenor da estrutura 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Muro 1 

 

 

60.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Requeixo Requeixo Pardelhas 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 19’’ N 

07° 52’ 58’’ W (Internac.) 

101 530  m 

 
Acessos 

A partir da estrada que dá acesso a Pardelhas, através de carreiro estreito 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Silha 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Cercado, subcircular, com muros de xisto e o interior disposto em socalcos, implantado na 

vertente poente, sobre o ribeiro da Moura. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Terreno pedregoso onde cresce alguma vegetação 

rasteira. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

Actualmente ainda guarda alguns cortiços de abelhas 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral, de Este, vendo-se todo o conjunto. A seta aponta a silha 1 

 

 

 

 
2. Pormenor do sítio 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Muro 2 

 

 

60.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Requeixo Requeixo Pardelhas 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 17’’ N 

07° 53’ 01’’ W (Internac.) 

101 490  m 

 
Acessos 

A partir da estrada que dá acesso a Pardelhas, através de carreiro estreito 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Silha 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Cercado, subcircular, de grandes dimensões, com muros de xisto, implantado na vertente 

poente, sobre o ribeiro da Moura, junto da silha denominada Muro 1. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Terreno pedregoso onde cresce alguma vegetação 

rasteira. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral, de Este, vendo-se todo o conjunto. A seta aponta a silha 2 

 

 

 

 
2. Pormenor do sítio 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Muro 3 

 

 

60.3 

Topónimos Lugar Freguesia 

Requeixo Requeixo Pardelhas 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 16’’ N 

07° 53’ 05’’ W (Internac.) 

101 460  m 

 
Acessos 

A partir da estrada que dá acesso a Pardelhas, através de carreiro estreito 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Silha 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Cercado, subcircular, de pequenas dimensões, com muros de xisto com pedras dispostas a 

seco, conservando ainda altura considerável, implantado na vertente poente, sobre o ribeiro 

da Moura, junto da silha denominada Muro 2. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Terreno pedregoso onde cresce alguma vegetação 

rasteira. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral, de Este, vendo-se todo o conjunto. A seta aponta a silha 3 

 

 

 
2. Pormenor do sítio 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Muro 4 

 

 

60.4 

Topónimos Lugar Freguesia 

Requeixo Requeixo Pardelhas 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 15’’ N 

07° 53’ 00’’ W (Internac.) 

101 500  m 

 
Acessos 

A partir da estrada que dá acesso a Pardelhas, através de carreiro estreito 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Silha 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Cercado, subcircular, de pequenas dimensões, com muros de xisto com pedras dispostas a 

seco, implantado numa escarpa, sobre o ribeiro da Moura, separado das silhas denominadas 

Muro 1, 2 e 3 por uma linha de água tributária daquele. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Terreno pedregoso onde cresce alguma vegetação 

rasteira. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral, de Este, vendo-se todo o conjunto. A seta aponta a silha 4 

 

 

 
2. Pormenor do sítio 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Pinchadouro 

 

 

61 

Topónimos Lugar Freguesia 

Pinchadouro Chão do Rosso Pardelhas 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 19’ 46’’ N 

07° 54’ 15’’ W (Internac.) 

101 530 m 

 
Acessos 

Caminho de pé posto de Paço para Freixieiro. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Silha 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Cercado, subcircular, com muros de xisto, implantado na vertente SE. do Chão do Rosso, 

perto da silha denominada Toutuça. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Terreno pedregoso onde cresce apenas alguma 

vegetação rasteira. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
1. Vista geral, de Este 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Toutiço 

 

 

62 
Topónimos Lugar Freguesia 

Toutiço Chão do Rosso Pardelhas 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 19’ 41’’ N 

07° 54’ 03’’ W (Internac.) 

101 496 m 

 
Acessos 

Caminho de pé posto de Paço para Freixieiro. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Silha 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Cercado, subcircular, com muros de xisto, implantado na vertente SE. de um morro 

pedregoso que se ergue num meandro do ribeiro do Chão do Rosso. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Terreno pedregoso onde cresce apenas alguma 

vegetação rasteira. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

Há cerca de 50 anos, nesta silha ainda eram colocadas várias dezenas de cortiços de abelhas. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral, de Oeste, vendo-se em último plano casas de Chão do Rosso 

 

 

 

 
2. Pormenor do sítio 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Chavelha 1 

 

 

63.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Chavelha Chavelha Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 59’’ N 

07° 57’ 06’’ W (Internac.) 

86 160  m 

 
Acessos 

A partir da capela do Senhor da Ponte, caminho para o moinho da Chavelha 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento de granito de grandes dimensões, seccionado, implantado sobre o rio Cabril, junto 

das escadas do moinho da Chavelha. Na face voltada a Poente existem, em baixo relevo, duas 

cabeças humanas e, gravados, diversos cruciformes. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

Consta que as cabeças foram esculpidas, no séc. XX, pelo proprietário do moinho.  

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral de Sul 

 

 
2. Pormenor de baixo relevo e motivos gravados 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Chavelha 2 

 

 

63.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Chavelha Chavelha Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 59’’ N 

07° 57’ 06’’ W (Internac.) 

86 160  m 

 
Acessos 

A partir da capela do Senhor da Ponte, caminho para o moinho da Chavelha 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Gravura rupestre Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento de granito de grandes dimensões, de contorno ovalado, implantado na encosta 

sobre o rio Cabril, a pouco distancia para N. das gravuras designadas Chavelha 1. No topo do 

penedo existe gravado um A do alfabeto latino. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral de NO. 

 

 
2. Pormenor do motivo gravado 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Chavelha 3 

 

 

63.3 

Topónimos Lugar Freguesia 

Chavelha Chavelha Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 59’’ N 

07° 57’ 06’’ W (Internac.) 

86 160  m 

 
Acessos 

A partir da capela do Senhor da Ponte, caminho para o moinho da Chavelha 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte  rupestre Pré-História ? 

 
Descrição do Sítio 

Laje de granito, ao nível do solo e parcialmente coberta por terra, no acesso ao moinho da 

Chavelha, junto das gravuras rupestres designadas por Chavelha 1. Pouco perceptível devido à 

erosão, identifica-se um motivo gravado, aparentemente um zoomorfo. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Pormenor do motivo gravado 

 

 
2. Pormenor do motivo gravado 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Chavelha 5 

 

 

63.5 

Topónimos Lugar Freguesia 

Chavelha Chavelha Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 59’’ N 

07° 57’ 06’’ W (Internac.) 

86 160  m 

 
Acessos 

A partir da capela do Senhor da Ponte, caminho para o moinho da Chavelha 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre Pré-História ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento de granito de grandes dimensões, implantado na encosta sobranceira ao rio 

Cabril, a pouca distancia para NE. das gravuras designadas Chavelha 1. No topo do 

afloramento observam-se duas covinhas 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral do local. Ao fundo o moinho da Chavelha 

 

 
2. Pormenor dos motivos gravados 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Chavelha 4 

 

 

63.4 

Topónimos Lugar Freguesia 

Chavelha Chavelha Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 59’’ N 

07° 57’ 06’’ W (Internac.) 

86 160  m 

 
Acessos 

A partir da capela do Senhor da Ponte, caminho para o moinho da Chavelha 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre Pré-História ? / Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Laje de granito, ao nível do solo, parcialmente ocultada por cimento, integrada no acesso ao 

moinho da Chavelha. Identifica-se uma covinha e sulcos gravados, sugerindo motivo 

cruciforme. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Pormenor das gravuras 

 

 
2. Pormenor das gravuras 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Bouça da Ribeira de Anta 1 

 

 

64.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Gevancas Vale de Gevancas Bilhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 05’’ N 
07° 49’ 08’’ W (Internac.) 

87 1 053 m 
 

Acessos 

Caminho de pé posto de Bobal para Gevancas. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Malhão / Mariola 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Encastelado irregular, de blocos de granito de pequeno e médio calibre, sobre afloramento 
rochoso. Os blocos, não afeiçoados, estão colocados a seco, apresentando  um 
estrangulamento na parte central. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Zona de pastagem 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

Integrado na Área do Parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral de poente 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Bouça da Ribeira de Anta 2 

 

 

64.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Gevancas Vale de Gevancas Bilhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 08’’ N 
07° 49’ 07’’ W (Internac.) 

87 1 055 m 
 

Acessos 

Caminho de pé posto de Bobal para Gevancas. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Malhão / Mariola 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Encastelado em forma de tronco de pirâmide, de blocos de granito de pequeno e médio 
calibre, não afeiçoados, colocados a seco. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Zona de pastagem 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

Integrado na Área do Parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral de SW 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Praina de Filgueiras 

 

 

65 
Topónimos Lugar Freguesia 

Filgueiras Vale de Gevancas Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 53’’ N 

07° 48’ 32’’ W (Internac.) 

87 1 180  m 

 
Acessos 

A partir da E.M. de Anta para Lamas de Olo tomar o caminho de pé posto para o planalto de 

Vale Grande junto da casa Florestal de Anta 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Abrigo Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Abrigo parcialmente desmantelado, com implantação junto a linha de água. Estrutura 

constituída por blocos de granito, mal afeiçoados, assentes a seco, de forma sub-circular, 

com cerca de 1,60 m de diâmetro e vão de entrada bem estruturado, voltado a SSW, com 

cerca de 0,75 m. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastoreio. 

Coberto vegetal de carqueja e urze 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

 
Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

1. Vista de Sul 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

 
FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Travassos 1 

 

 

66.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Ponte Travassos Bilhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’’ 24’’ N 
07° 49’ 41’’ W (Internac) 

87 610 m 
 

Acessos 

A partir da aldeia de Travassos caminho velho que segue no sentido SE., para Bilhó. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Ponte Época Moderna (1) 
 

Descrição do Sítio 

Ponte sobre o rio Cabril, implantada no caminho de ligação da aldeia à sede da freguesia. 
Paramentos em alvenaria de granito, com fiadas irregulares, possui um único arco de volta 
perfeita, de aduelas estreitas e compridas. Tabuleiro em cavalete com largura média de 3.00 m 
e pavimento em lajes irregulares, com guardas laterais em cantaria, com uma única fiada. 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom 
 

Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  
 

Bibliografia 

 
 
 
Observações 

Reabilitada em 2004. 
(1) É provável que a ponte tenha sido construída na segunda metade do século XVIII, segundo 
uma tipologia arcaizante, atendendo a que as memorias Paroquiais de 1758 não lhe fazem 
referência. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 87 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral, de juzante 

 

 

 

 
2. Pormenor do pavimento lajeado. Vista da margem esquerda 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Travassos 2 

 

 

66.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Caminho velho Travassos Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’’ 24’’ N 

07° 49’ 41’’ W (Internac) 

87 720 m 

 
Acessos 

A partir de Travassos ou de Bilhó. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Calçada Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Caminho de perfil irregular ligando Bilhó e Travassos. Parte do trajecto já é irreconhecível, 

mas ainda conserva alguns tramos lajeados, particularmente em zonas de declive, no geral 

enquadrados por muros e integrando os afloramentos graníticos que abundam na região, onde 

são bem visíveis as marcas dos rodados de carros de bois a mostrar uma utilização prolongada 

no tempo. A via cruza o rio Cabril na ponte de Travassos, local onde se podem observar 

lajeados razoavelmente conservados.  

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

 

 

 
Observações 

(1) Designámos e cartografámos esta via no lugar da Ponte, registando as respectivas 

coordenadas geográficas, por ser um local onde ainda se conservam os seus lajeados. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 87 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Apontamento do caminho perto da ponte sobre o Cabril 

 

 

 

 
2. Pormenor do pavimento lajeado na subida para Travassos 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

 
FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Forno de Campanhó 

 

 

67 
Topónimos Lugar Freguesia 

Campanhó Campanhó Campanhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 19’ 36’’ N 
07° 55’ 49’’ W (Internac.) 

101 640 m 
 

Acessos 

Estrada para Campanhó, perto do entroncamento para o Alto do Velão e para Tejão 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Forno de cal 

 

Séc. XX (década de 1960 ?) 

 
Descrição do Sítio 

Estrutura de pedra de xisto de planta circular, implantada na encosta, sobranceira ao ribeiro 
do Porto Velho, junto de linha de água sua tributária, à face da estrada para Campanhó.  A 
estrutura, ainda intacta, tem paredes com espessura de 2.15m, cobertura em cúpula, com 
uma altura de 5 m e chaminé com abertura de 1.80m. A entrada, voltada a poente, utiliza 
pedra de granito e estreita para o interior. Exteriormente tem verga recta com largura de 
1.50m e interiormente forma em arco de volta perfeita, com largura de 0.80m. Interiormente 
tem um poço, cilíndrico, com 2.05m de diâmetro e cerca de 1.10m de profundidade, com o 
topo a um nível inferior ao da soleira da entrada. 
 

Espólio 

Na envolvência registam-se fragmentos de restos de utilização designados por “rojão” 
 

Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Mato 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

Este forno foi construído há cerca de 50 anos, não sabendo se utilizando uma pré-existência. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
1. Vista geral, de Este 

 

 

 

 
2. Pormenor da chaminé 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Coto 1 

 

 

68.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Coto Campanhó Campanhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 19’ 14’’ N 

07° 55’ 05’’ W (Internac.) 

101 788 m 

 
Acessos 

Estrada asfaltada de Campanhó para a Casa Florestal do Coto 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Forno de cal 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Estrutura de pedra de xisto de planta sub-circular, implantada numa elevação suave que 

separa o ribeiro do Brunhedo da ribeira do Porto Velho, à face da estrada asfaltada para o 

Alto do Velão.  A estrutura, em parte desmantelada e com a parte frontal coberta de silvas, 

mostra a abertura a NE., restos dos paramentos e a abertura da chaminé. 

 
Espólio 

Na envolvência registam-se fragmentos de restos de utilização designados por “rojão” 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Pasto 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

Há cerca de 50 anos, este forno ainda funcionava. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral, de Sul. A seta indica a chaminé do forno 

 

 

 

 

 
2. Pormenor da entrada da estrutura 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!
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Designação Nº Inv. 

Coto 2 

 

 

68.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Coto Campanhó Campanhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 19’ 13’’ N 

07° 55’ 04’’ W (Internac.) 

101 790 m 

 
Acessos 

Estrada asfaltada de Campanhó para a Casa Florestal do Coto 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Forno de cal 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Estrutura de pedra de xisto de planta sub-circular, implantada numa elevação suave que 

separa o ribeiro do Brunhedo da ribeira do Porto Velho, à face da estrada asfaltada para o 

Alto do Velão, a cerca de 50 m para SE do forno denominado Coto 1.  A estrutura, em parte 

desmantelada e com a parte frontal coberta de silvas, mostra a abertura a N., restos dos 

paramentos e a abertura da chaminé. 

 
Espólio 

Na envolvência registam-se fragmentos de restos de utilização designados por “rojão” 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Pasto 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

Há cerca de 50 anos, este forno ainda funcionava. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral, de Oeste 

 

 
2. Pormenor da chaminé da estrutura 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Coto 3 

 

 

68.3 

Topónimos Lugar Freguesia 

Coto Campanhó Campanhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 19’ 12’’ N 

07° 55’ 05’’ W (Internac.) 

101 786 m 

 
Acessos 

Estrada asfaltada de Campanhó para a Casa Florestal do Coto 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Forno de cal 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Estrutura de pedra de xisto de planta sub-circular, implantada numa elevação suave que 

separa o ribeiro do Brunhedo da ribeira do Porto Velho, à face da estrada asfaltada para o 

Alto do Velão, a cerca de 50 m para O. do forno denominado Coto 2.  A estrutura, em parte 

desmantelada e com a parte frontal coberta de silvas, mostra a abertura a N., restos dos 

paramentos e a abertura da chaminé. Junto do forno existem os restos de duas estruturas de 

planta rectangular que serviam para guardar as ferramentas e a cal que era produzida no 

forno. 

 
Espólio 

Na envolvência registam-se fragmentos de restos de utilização designados por “rojão” 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Pasto 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

Há cerca de 50 anos, este forno ainda funcionava. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
1. Vista geral, de Sudeste 

 

 
2. Pormenor das estrutura existentes junto ao forno e que serviam de apoio à actividade 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!
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Designação Nº Inv. 

Coto 4 

 

 

68.4 

Topónimos Lugar Freguesia 

Coto Campanhó Campanhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 19’ 22’’ N 

07° 55’ 13’’ W (Internac.) 

101 780 m 

 
Acessos 

Estrada asfaltada de campanhó para a Casa Florestal do Coto 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Gruta 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Entrada de grandes dimensões, voltada a nascente, através da qual se desemboca num amplo 

“salão”. A partir daqui desenvolve-se, em profundidade, uma larga galeria, que parece 

orientar-se no sentido Norte. Do lado Este, num plano inferior, numa área coberta por 

vegetação, existe uma outra entrada que, segundo relato do nosso informador, comunica com 

a anterior. 

 
Espólio 

Aparecem lascas de quartzo, aparentemente sem marcas de talhe 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Pasto 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

Desta gruta retirava-se a matéria-prima para os fornos de cal. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Entrada da gruta 

 

 

 

 

 

2. Interior da gruta 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

 
FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Forno de Tejão 

 

 

69 
Topónimos Lugar Freguesia 

Tejão Tejão Campanhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 05’’ N 
07° 56’ 08’’ W (Internac.) 

101 440 m 
 

Acessos 

E.M. para Ponte de Olo 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Forno de cal 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Estrutura de pedra de xisto, desmantelada, notando-se a abertura orientada a S., implantada 
na encosta voltada ao rio Olo, junto de linha de água sua tributária, a poente da estrada de 
Tejão para a ponte de Olo. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Florestal 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral, de Sudeste 

 

 

 

 
2. Pormenor da estrutura 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

 
FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Portela da Grade 1 

 

 

70.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Portela da Grade Tejão Campanhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 09’’ N 
07° 55’ 53’’ W (Internac.) 

101 470 m 
 

Acessos 

Caminho de pé posto de Tejão para o Alto da Estrada Nova. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Forno de cal 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Estrutura de pedra de xisto de planta sub-circular, com abertura a N., desmantelada, 
implantada na encosta sobranceira à ribeira de Sobreira, afluente do rio Olo, à face de um 
caminho de pé posto que segue para o Alto da Estrada Nova.  Há cerca de 10 anos, o 
caminho foi alargado, tendo sido amputada a parte traseira da estrutura. Por entre as silvas 
que cobrem o local são ainda  visíveis restos dos alçados e parte da sua chaminé. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Florestal 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral, de Sudeste 

 

 

 

 
2. Pormenor da estrutura 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

 
FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Portela da Grade 2 

 

 

70.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Portela da Grade Tejão Campanhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 09’’ N 
07° 55’ 53’’ W (Internac.) 

101  470 m 
 

Acessos 

Caminho de pé posto de Tejão para o Alto da Estrada Nova. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Forno de cal 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Estrutura de pedra de xisto de planta sub-circular, com abertura a N., desmantelada, situada 
a cerca de 10 m para poente do Forno 1 da Portela da Grade. Implantação na encosta 
sobranceira à ribeira de Sobreira, afluente do rio Olo, à face de um caminho de pé posto que 
segue para o Alto da Estrada Nova e que há cerca de 10 anos, durante o seu alargmento, 
seccionou a parte traseira desta estrutura. Por entre as silvas que cobrem o local são ainda  
visíveis restos dos seus alçados. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Florestal 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

Segundo informação de José da Silva Beleza, de Tejão, o seu pai, actualmente com 86 anos de 
idade, deixou de cozer cal neste forno há cerca de 60 anos. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
1. Vista geral, de Este, vendo-se o alargamento do caminho que seccionou os fornos 

 

 

 

 
2. Pormenor da estrutura 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

 
FICHA DE SÍTIO 

Designação Nº Inv. 

Portela da Grade 3 

 

 

70.3 

Topónimos Lugar Freguesia 

Portela da Grade Tejão Campanhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 09’’ N 
07° 55’ 40’’ W (Internac.) 

101 450 m 
 

Acessos 

Caminho de pé posto de Tejão para o Alto da Estrada Nova. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Forno de cal 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Estrutura de pedra de xisto de planta sub-circular, implantada na encosta E. sobre o rio Olo, 
junto de linha de água sua tributária.  A estrutura, desmantelada e coberta de silvas, ainda 
revela parte dos seus paramentos e o vão de acesso ao interior, voltado a SE. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Particular 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 
 

Florestal 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral, de Nordeste 

 

 

 

 

 
2. Pormenor da estrutura 
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Designação Nº Inv. 

Longarinho 1 

 

 

71.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Longarinho Tejão Campanhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 37’’ N 

07° 56’ 30’’ W (Internac.) 

100 450 m 

 
Acessos 

Caminho de pé posto de Tejão para a Tapada das Víboras. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Silha 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Cercado, subcircular, com muros de xisto e interior disposto em socalcos, implantado na 

vertente SE. do rio Olo, junto do ribeiro da Longarinha. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Florestal 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

Ainda é utilizado, actualmente. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 100 
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1. Vista geral do sítio 
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Designação Nº Inv. 

Longarinho 2 

 

 

71.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Longarinho Tejão Campanhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 37’’ N 

07° 56’ 30’’ W (Internac.) 

100 430 m 

 
Acessos 

Caminho de pé posto de Tejão para a Tapada das Víboras. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Silha 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Cercado, subcircular, com muros de xisto, implantado na vertente SE. do rio Olo, junto do 

ribeiro da Longarinha, junto da silha designada por Muro 1. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Florestal 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 100 
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1. Vista do sítio 
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Designação Nº Inv. 

Vaqueiro 1 

 

 

72.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Vaqueiro Planalto do Vaqueiro Ermelo 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 25’’ N 

07° 50’ 23’’ W (Internac.) 

101 1 293 m 

 
Acessos 

A partir do Alto do Velão seguir E.M. para Vila Cova. No primeiro entroncamento tomar 

estradão de terra batida, à esquerda, que serve o Parque Eólico. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Abrigo 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Abrigo desmantelado, com implantação em zona plana. Estrutura com muro de granito, com 

pedras assentes a seco, de forma ovalada, com vão de entrada voltado a Nordeste, encostada 

a uma grande laje aplanada na face. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastoreio. 

Coberto vegetal de carqueja e urze branca 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral do planalto 

 

 

 
2. Vista geral do abrigo 
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Designação Nº Inv. 

Vaqueiro 2  

72.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Vaqueiro Planalto do Vaqueiro Ermelo 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 38’’ N 

07° 50’ 17’’ W (Internac.) 

101 1 287 m 

 
Acessos 

A partir do Alto do Velão seguir E.M. para Vila Cova. No primeiro entroncamento tomar 

estradão de terra batida, à esquerda, que serve o Parque Eólico. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Abrigo 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Abrigo desmantelado, com implantação em zona plana. Blocos de granito de pequeno e 

médio calibre dispersos de forma caótica. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastoreio. 

Coberto vegetal de carqueja e urze branca 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Vista geral do planalto 

 

 

 

 
2. Vista geral do abrigo 
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Designação Nº Inv. 

Fojo 

 

 

73 
Topónimos Lugar Freguesia 

Fojo 

 

Fojo Ermelo 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 22’ 44’’ N 

07° 52’ 33’’ W (Internac.) 

101 500 m 

 
Acessos 

Estrada do Fojo para Ermelo. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Fojo de lobos ? 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Encosta sobranceira ao rio Olo, cruzando linha de água, sua tributária, a qual desce do Fojo. 

Grande cercado de perfil longitudinal, arredondado, em declive, construído em pedra de xisto, 

com fiadas dispostas a seco. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Pastagem e florestal. 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 
1. Vista geral 

 

 

 

 
2. Pormenor dos muros 
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Designação Nº Inv. 

Capela do Santíssimo Sacramento 

 

 

74.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Capela do Senhor 
Capela do Souto 

Largo Comendador José 
Augusto Álvares de Carvalho /  

Largo do Souto 

Mondim de Basto 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41º 24’ 48’’ N 
07º 57’ 01’’ W (Internac.) 

86 200 m 
 

Acessos 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Capela Época Moderna (1587) 
 

Descrição do Sítio 

Planta longitudinal de nave única e capela-mor, rectangulares, em eixo e sacristia, 
rectangular, adossada de O. Fachada principal voltada a S. com pilastras nos cunhais 
coroadas por pináculos e rematada na empena por cruz sobre acrotério. Rasgam-na o portal 
de verga recta encimado por janela, rectangular. Vestígios de um arco pleno e do encosto da 
cobertura de um alpendre são aí visíveis. Na fachada E., ao nível do beiral, eleva-se a 
sineira de uma ventana, em arco pleno. Interior com coro-alto com balaustrada e escadas de 
madeira, dois retábulos de talha policroma rocaille colocados de ângulo a ladear o arco 
triunfal, pavimento em taburnos, com tampas de madeira e tecto em caixotões de madeira 
com molduras douradas e pinturas alusivas ao Antigo Testamento. Capela-mor forrada com 
azulejos estampilhados de cor azul, amarela e branca, com retábulo de talha policroma, 
maneirista e pintura a fresco na parede testeira, representando São Francisco das Chagas e 
São Cristóvão, com a data de 1588, alusiva à sua realização. 
 

Espólio 

Nas obras de recuperação do interior, realizadas em 2003, foram postas a descoberto cerca de 
20 sepulturas, rectangulares, com molduras em granito e albergando ossadas. 
 

Proprietários 

Fábrica da Igreja Paroquial 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom  
Ameaças Protecção / Vigilância 

 IIP, Dec. Nº 42 007, DG 265 de 6/12/1958 
 

Bibliografia 

CASTRO, António Borges de (1970). Roteiro de Mondim de Basto, Mondim de Basto, pp. 27 – 
28; Vv.Aa. (1976). Tesouros Artísticos de Portugal, Lisboa, p. 401; IPPAR (1993). Património 
Arquitectónico e Arqueológico Classificado, Inventário, vol. 3, Distrito de Vila Real, Lisboa, p. 
18; LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto. Memorias Históricas, Mondim de 
Basto, pp. 293 – 294. 
Observações 

Até ao século XIX, a capela possuiu alpendre sustentado por colunas. Em 1853 há referência a 
obras de recuperação deste alpendre. Restam vestígios do encosto na fachada principal. 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 86 
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1. Vista geral da fachada principal 

 

 
2. Vestígios do primitivo portal principal 
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Designação Nº Inv. 

Outeiro 

 

 

74.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Outeiro Mondim de Basto Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41º 24’ 49’’ N 

07º 57’ 04’’ W (Internac.) 

 

86 217 m 

 

Acessos 

A partir da Travessa da Vinha ou pela Costeira 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 
 

Época Medieval (?) 
 

Descrição do Sítio 

Logradouro situado na parte mais elevada da urbe, ocupando um lugar privilegiado de 

domínio tanto da veiga agrícola do Valinho como da veiga da ribeira da Serra. Na 

envolvência próxima, para Nordeste, existe uma área, em socalcos, agricultada ao longo de 

séculos. No topo, formando um largo, delimitado de Nascente, Sul e Poente por edificações e 

seus logradouros, apresenta na parte central um grande afloramento de granito, com 

vestígios de entalhe e gravuras, identificando-se um cruciforme. Este local poderá ter servido 

como eira e local de armazenamento de milho. O lado Norte apresenta uma vertente mais 

íngreme que acompanha a antiga estrada para Atei, ligando a rua das Lajes ao Atalho, onde 

são ainda visíveis marcas de rodados de carro de bois na calçada de lajes de granito. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Baldio 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

 

 
Observações 

As características deste sítio altaneiro sugerem que aí possa ter existido uma ocupação antiga. 

A existência de entalhes no afloramento granítico pode estar relacionada com a implantação de 

um qualquer edifício antigo. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 86 
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1. Vista geral de nascente 

 

 

 

 
2. Afloramento com entalhes e gravuras. Em primeiro plano um cruciforme 
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Designação Nº Inv. 

Núcleo Histórico de Mondim de Basto 

 

 

74.3 

Topónimos Lugar Freguesia 

Vila Mondim de Basto Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41º 24’ 49’’ N      (1) 

07º 57’ 04’’ W (Internac.) 

86 217 m   (1) 

 
Acessos 

 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Conjunto urbano Época Medieval / Época Moderna 
 

Descrição do Sítio 

Conjunto com coerência urbana, com orientação Poente-Nascente, situado na parte E. da 

vila, contido grosso modo entre o Largo do Souto e a Praça Municipal. Integram o conjunto 

diversas ruas de traçado irregular, cujo perfil é acompanhado por edifícios de granito, no 

geral com dois pisos, alguns deles com a data da sua edificação gravada na fachada. São 

exemplos uma casa na rua de Trás, datada de1732, outra no início da rua das Lajes de 1745 

e uma terceira, de 1690, no final desta rua. No seu perímetro existem dois edifícios 

classificados, a Capela do Senhor, edificada em 1587 e o Solar dos Azevedos, setecentista, 

havendo referências às capelas de São Faustino, que existiu junto do Solar dos Azevedos e de 

Santa Quitéria trasladada nos inícios do séc. XX da Praça do Rego para junto da Casa do 

Eiró, actual edifício da Câmara Municipal. No ponto mais elevado deste núcleo, denominado 

Outeiro, há um grande penedo com marcas de entalhes e gravuras rupestres. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto / Particulares 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

 

 
Observações 

(1) Indicam-se as coordenadas e a altimetria do ponto mais elevado, o Outeiro 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 86 
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1. Início da Rua Velha 

 

 
2. Travessa do Rego 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Pedreira Meirinhos 

 

 

75 

Topónimos Lugar Freguesia 

Olhos Meirinhos Olhos Meirinhos Atei 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 09’’ N 

07° 55’ 04’’ W (Internac.) 

87 420 m 

 
Acessos 

Caminho florestal que liga a estrada da Senhora da Graça a Suidros 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Achado isolado 

 

Idade do Bronze Final 

 
Descrição do Sítio 

Vertente NNO. do monte da Senhora da Graça, numa área revolvida na parte NE. da 

pedreira Meirinhos, junto de um outeiro onde se observa um perfil vertical cortado na arena 

granítica. Local onde se acumulam inertes, constituídos por pedras e terras provenientes de 

locais da pedreira, já desmantelados, provavelmente da parte poente do referido outeiro. 

Não foram identificadas quaisquer estruturas arqueológicas. 

 
Espólio 

Fragmento de cerâmica manual, lisa, com pasta arenosa e boa cozedura, redutora, de cor 

castanha escura e acabamento alisado. Um seixo do rio, fracturado, com aresta cortante. 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Pedreira / Florestal 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

DINIS, António Pereira (2006). Relatório do EIA (Património Arquitectónico e Arqueológico) 

da Pedreira Meirinhos, IPA (policopiado). 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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Designação Nº Inv. 

Castro de Carvalhais 

 

 

76 

Topónimos Lugar Freguesia 

Igreja dos Mouros Carvalhais / Madrigal Atei 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 21’’ N    (1) 

07° 54’ 36’’ W (Internac.) 

87 Entre 700 e 822 m 

 
Acessos 

Caminho florestal entre o Campo do Seixo e a Senhora da Graça 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Povoado ? 

 

Proto-História ? 

 

Descrição do Sítio 

Sítio arqueológico ainda não localizado, apenas referenciado em MEALHA & RIBAU 1992. 

Segundo estes autores, este sítio “é um povoado de altura, a uma cota quase imediatamente 

abaixo da cumieira que da Serra do Alvão se estende à Senhora da Graça” onde “são 

detectáveis estruturas de casas redondas”. 

 
Espólio 

 

 
Proprietários 

Zona de baldios 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

 Florestal 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

Pedreiras 

 

 

Bibliografia 

MEALHA, Rui P.; RIBAU, Manuel (1992). PDM - Elementos Anexos, vol. V - Património e 

Turismo, Mondim de Basto, pp. 40 – 41; DINIS, António Pereira (2001). O Castro do 

Crastoeiro no Contexto do Povoamento Proto-Histórico da Bacia Média do Tâmega, Relatório 

Final do Projecto 1998 – 2000, IPA (policopiado); DINIS, António Pereira (2001). O Povoado 

da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de Basto, Norte de Portugal), Cadernos de 

Arqueologia – Monografias, 13, Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, Braga. 

 
Observações 

Embora tivéssemos prospectado durante três anos consecutivos uma ampla área,  não 

confirmámos a existência deste povoado, não obstante alguns dos morros que circundam a zona 

apresentarem condições favoráveis à implantação de um pequeno habitat proto-histórico. 

(1) O local cartografado corresponde ao centro de uma circunferência com 350 metros de raio. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Castro de Vilar de Viando 

 

 

77 

Topónimos Lugar Freguesia 

Alto da Pesqueira 

 

Vilar de Viando Mondim de Basto 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 55’’ N     (1) 

07° 58’ 05’’ W (Internac.) 

86 260 m 

 
Acessos 

Km 134 da E.N. 304, caminho para a carreira de tiro 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Povoado ? 

 

Proto-História ? 

 

Descrição do Sítio 

Segundo Henrique Botelho (1897 o sítio é composto por “duas ordens de casas, situadas uma 

na parte mais elevada e plana, e outra na vertente voltada para sudoeste”. Deduz-se do relato 

que as casas - que se contavam no grupo da planície entre 4 a 6 exemplares -, seriam de planta 

rectangular com os ângulos arredondados e as mais compridas teriam entre 3 a 4 metros de 

comprimento. O local onde é suposto localizar-se o Castro de Vilar de Viando, embora 

apresente condições adequadas à implantação de um povoado proto-histórico e revele a 

existência de alinhamentos de muros, em xisto, que poderiam corresponder a uma estrutura 

defensiva, não se vislumbram restos de alicerces das casas anotadas no relato antigo, nem se 

observa qualquer fragmento de cerâmica ou outro material arqueológico. 

 
Espólio 

 

  
Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

 

 

Florestal 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

BOTELHO, Henrique (1897). Antiguidades de Traz-os-Montes, Archeologo Portugues, 3, 

Lisboa, p. 69; DINIS, António Pereira (2001). O Castro do Crastoeiro no Contexto do 

Povoamento Proto-Histórico da Bacia Média do Tâmega, Relatório Final do Projecto 1998 – 

2000, IPA (policopiado); DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do 

Crastoeiro (Mondim de Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 

13, Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 14. 

 
Observações 

(1) O local cartografado corresponde ao centro de uma circunferência com 250 metros de raio. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 86 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!"#$%&'(&)*+",&
Designação Nº Inv. 

Lapa do Urso 

 

 

78 
Topónimos Lugar Freguesia 

Lapa do Urso 

 

Fontão Ermelo 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 22’ 12’’ N 

07° 50’ 40’’ W (Internac.) 

101 590 m 

 
Acessos 

A partir de Varzigueto por caminho para o Alto da Laboreira, ou a partir da capela de S. João 

do Ermo, por caminho para o Fontão. atravessando a ribeira da Fervença. Para chegar à Lapa 

do Urso é necessário descer ou subir a corta-mato. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Abrigo 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Implantação na encosta, na vertente S. do monte, sobranceiro à Ribeira da Fervença, afluente 

do rio Olo. Abrigo composto por duas cavidades abertas no afloramento rochoso, a da direita 

mais profunda e a da esquerda mais comprida, com um espaço sub-circular, aplanado, com 

cerca de 3 m de diâmetro, definido por um alinhamento de pedras de pequeno e médio calibre.  

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Florestal. A vegetação foi destruída por incêndio. 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

 
Bibliografia 

 

 
Observações 

Os “tectos” e “paredes” dos abrigos estão escurecidos devido a fogueiras que aí terão sido 

acesas. No chão observam-se excrementos de cabras, prova da sua utilização actual. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Maio de 2007 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral e enquadramento na paisagem 

 

 

 

 
2. Pormenor de uma das cavidades 
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Designação Nº Inv. 

Fontão  

79 
Topónimos Lugar Freguesia 

Fontão 

 

Fontão Ermelo 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 22’ 04’’ N 

07° 51’46’’ W (Internac.) 

101 450 m 

 
Acessos 

A partir da capela de S. João do Ermo, por caminho para o Fontão. atravessando a ribeira da 

Fervença. 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Silha 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Implantação no sopé da encosta, na vertente S. do monte, junto à Ribeira da Fervença, afluente 

do rio Olo. Planta sub-circular, com cerca de 7 metros de diâmetro e vão de entrada voltado a 

poente, com perímetro definido por muro de xisto, integrando os afloramentos rochosos do 

local. Do lado nascente é protegida por barroca profunda criada por uma linha de água. No 

interior estruturam-se quatro patamares horizontais para assentamento das colmeias. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Florestal. A vegetação foi destruída por incêndio. 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 Integrado na área do Parque Natural do Alvão 

 
Bibliografia 

 

 
Observações 

A silha foi abandonada há cerca de nove anos na sequência de um grande incêndio. Ainda se 

observam no interior os antigos cortiços. Um enxame regressou ao local e ocupou uma colmeia 

velha. 

Segundo informação do Sr. Manuel Marinho Costa, o seu pai, proprietário de Ermelo, há cerca 

de 40 anos colocava as suas abelhas nesta silha. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Maio de 2007 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral e enquadramento na paisagem 

 

 

 

 
2. Pormenor da silha 
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Designação Nº Inv. 

Laje 1 

 

 

80.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Laje Vilar de Viando Mondim de Basto 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 13’’ N 
07° 56’ 24’’ W (Internac.) 

87 310  m 
 

Acessos 

A partir da E.N. 304, antes do cruzamento para Paradança, tomar à esquerda caminho de pé 
posto que segue para os baldios e que vai entroncar no caminho florestal que liga Paradança a 
Vilar de Ferreiros. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de grandes dimensões, na encosta poente de uma pequena elevação, 
sobranceira a linha de água profunda e apertada, que corre para o ribeiro da Abessada. No 
rebordo do afloramento está gravada cruz latina, com orientação NO-SE, com 40 x 22 cm, com 
sulco regular com secção em U e cerca de 3 cm de largura.  
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Florestal. Área de pinhal e carvalhal destruída 
por incêndio. Coberto vegetal constituído por 
urze, esteva e fetos.  
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Maio de 2007 António Pereira Dinis 
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1. Penedo com gravura 

 

 

 
2. Pormenor da gravura 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Laje 2 

 

 

80.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Laje Vilar de Viando Mondim de Basto 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 01’’ N 
07° 56’ 24’’ W (Internac.) 

87 315  m 
 

Acessos 

A partir da E.N. 304, antes do cruzamento para Paradança, tomar à esquerda caminho de pé 
posto que segue para os baldios e que vai entroncar no caminho florestal que liga Paradança a 
Vilar de Ferreiros. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de grandes dimensões, a cerca de 50 m da estação Laje 1, sobranceiro a 
linha de água, profunda e apertada, que corre para o ribeiro da Abessada. No rebordo do 
afloramento está gravada cruz latina, com orientação N-S, com 25 x 20 cm, com sulco em U, 
bem pronunciado, com cerca de 3 cm de largura. Os terminais das hastes da cruz apresentam 
forma sub-circular. O afloramento  apresenta, do lado E., um género de escada, com 2 degraus. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Florestal. Área de pinhal e carvalhal destruída 
por incêndio. Coberto vegetal constituído por 
urze, esteva e fetos.  
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Maio de 2007 António Pereira Dinis 
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1. Penedo com gravura 

 

 

 
2. Pormenor da gravura 
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Designação Nº Inv. 

Laje 3 

 

 

80.3 
Topónimos Lugar Freguesia 

Laje Vilar de Viando Mondim de Basto 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 12’’ N 
07° 56’ 25’’ W (Internac.) 

86 330  m 
 

Acessos 

A partir da E.N. 304, antes do cruzamento para Paradança, tomar à esquerda caminho de pé 
posto que segue para os baldios e que vai entroncar no caminho florestal que liga Paradança a 
Vilar de Ferreiros. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de dimensões medianas, no rebordo E. de um outeiro de caos de blocos, 
a cerca de 200 m para NO. da estação Laje 2. Cruz latina, orientada a N., com 17 x 19 cm 
sendo o braço direito mais alongado. O sulco irregular com secção em U, tem cerca de 2 cm de 
largura.  
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Florestal. Área de pinhal destruída por incêndio. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Maio de 2007 António Pereira Dinis 
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1. Penedo com gravura 

 

 

 
2. Pormenor da gravura 
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Designação Nº Inv. 

Laje 4 

 

 

80.4 
Topónimos Lugar Freguesia 

Laje Vilar de Viando Mondim de Basto 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 12’’ N 
07° 56’ 25’’ W (Internac.) 

86 330  m 
 

Acessos 

A partir da E.N. 304, antes do cruzamento para Paradança, tomar à esquerda caminho de pé 
posto que segue para os baldios e que vai entroncar no caminho florestal que liga Paradança a 
Vilar de Ferreiros. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de dimensões medianas, alongado no sentido S-N, no mesmo outeiro da 
Laje 3. Na superfície central está gravada cruz latina, orientada a ONO., com 22 x 18 cm e 
sulco pouco pronunciado, com secção em U e 3 cm de largura. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Florestal. Área de pinhal destruída por incêndio.  
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Maio de 2007 António Pereira Dinis 
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1. Penedo com gravura 

 

 

 

 
2. Pormenor da gravura 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Laje 5 

 

 

80.5 
Topónimos Lugar Freguesia 

Laje Vilar de Viando Mondim de Basto 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 12’’ N 
07° 56’ 25’’ W (Internac.) 

86 330  m 
 

Acessos 

A partir da E.N. 304, antes do cruzamento para Paradança, tomar à esquerda caminho de pé 
posto que segue para os baldios e que vai entroncar no caminho florestal que liga Paradança a 
Vilar de Ferreiros. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de grandes dimensões, inclinado para N., com fracturas transversais, 
situado no rebordo E. de um outeiro com caos de blocos, junto das estações designadas por 
Laje 3 e Laje 4. No topo do afloramento está gravada cruz latina, orientada ao monte da Sra. 
da Graça que fica para NE., com 23 x 16 cm e sulco profundo, com secção em U e 3 cm de 
largura. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Florestal. Área de pinhal destruída por incêndio. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Maio de 2007 António Pereira Dinis 
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1. Penedo com gravura 

 

 

 

 
2. Pormenor da gravura 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Laje 6 

 

 

80.6 
Topónimos Lugar Freguesia 

Laje Vilar de Viando Mondim de Basto 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 12’’ N 
07° 56’ 25’’ W (Internac.) 

86 330  m 
 

Acessos 

A partir da E.N. 304, antes do cruzamento para Paradança, tomar à esquerda caminho de pé 
posto que segue para os baldios e que vai entroncar no caminho florestal que liga Paradança a 
Vilar de Ferreiros. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de dimensões medianas, integrado em caos de blocos, com a face 
ligeiramente vertical, na vertente O. do outeiro onde se localizam as estações designadas por 
Laje 3, Laje 4 e Laje 5. No topo da face do afloramento está gravada cruz latina com 21 x 17 
cm e sulco profundo, com secção em U e 2 cm de largura. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Florestal. Área de pinhal destruída por incêndio. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Maio de 2007 António Pereira Dinis 
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1. Penedo com gravura 

 

 

 

 
2. Pormenor da gravura 
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Designação Nº Inv. 

Laje 7 

 

 

80.7 
Topónimos Lugar Freguesia 

Laje Vilar de Viando Mondim de Basto 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 12’’ N 
07° 56’ 25’’ W (Internac.) 

86 330  m 
 

Acessos 

A partir da E.N. 304, antes do cruzamento para Paradança, tomar à esquerda caminho de pé 
posto que segue para os baldios e que vai entroncar no caminho florestal que liga Paradança a 
Vilar de Ferreiros. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de grandes dimensões, verticalizado, na base do outeiro onde se 
localizam as estações designadas por Laje 3, Laje 4, Laje 5 e Laje 6, do lado N. Na face N. do 
afloramento está gravada cruz latina com 20 x 17 cm e sulco muito profundo, irregular, com 
secção em U e em V, com 3 cm de largura. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Florestal. Área de pinhal destruída por incêndio. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Maio de 2007 António Pereira Dinis 
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1. Penedo com gravura 

 

 

 

 
2. Pormenor da gravura 
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Designação Nº Inv. 

Laje 8 

 

 

80.8 
Topónimos Lugar Freguesia 

Laje Vilar de Viando Mondim de Basto 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 12’’ N 
07° 56’ 25’’ W (Internac.) 

86 330  m 
 

Acessos 

A partir da E.N. 304, antes do cruzamento para Paradança, tomar à esquerda caminho de pé 
posto que segue para os baldios e que vai entroncar no caminho florestal que liga Paradança a 
Vilar de Ferreiros. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de grandes dimensões, na meia encosta do outeiro onde se localizam as 
estações designadas por Laje 3, Laje 4, Laje 5, Laje 6 e Laje 7, sobranceiro ao penedo onde se 
localiza a estação Laje 7. Na face N. do afloramento, orientada a N., está gravada cruz latina 
com 22 x 20 cm e sulco profundo, com secção em U, com 3 cm de largura. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Florestal. Área de pinhal destruída por incêndio. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Maio de 2007 António Pereira Dinis 
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1. Penedo com gravura 

 

 

 

 
2. Pormenor da gravura 
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Designação Nº Inv. 

Laje 9 

 

 

80.9 
Topónimos Lugar Freguesia 

Laje Vilar de Viando Mondim de Basto 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 12’’ N 
07° 56’ 25’’ W (Internac.) 

86 325  m 
 

Acessos 

A partir da E.N. 304, antes do cruzamento para Paradança, tomar à esquerda caminho de pé 
posto que segue para os baldios e que vai entroncar no caminho florestal que liga Paradança a 
Vilar de Ferreiros. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Pré-História ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de dimensões medianas, orientado à Sra. da Graça, a E., a cerca de 20 
m a nascente do outeiro onde se localizam as gravuras designadas por Laje 3, Laje 4, Laje 5, 
Laje 6, Laje 7, Laje 8 e Laje 10, sobranceiro a uma depressão por onde corre linha de água 
tributária da ribeira sobre a qual se implanta a estação Laje 1. No topo do afloramento, está 
gravada uma fossette circular, de secção em U, com 6 cm de diâmetro e 3.5 cm de 
profundidade. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Florestal. Área de pinhal destruída por incêndio. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Maio de 2007 António Pereira Dinis 
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1. Penedo com gravura 

 

 

 

 
2. Pormenor da gravura 
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Designação Nº Inv. 

Laje 10 

 

 

80.1

0 
Topónimos Lugar Freguesia 

Laje Vilar de Viando Mondim de Basto 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 23’ 12’’ N 
07° 56’ 25’’ W (Internac.) 

86 330  m 
 

Acessos 

A partir da E.N. 304, antes do cruzamento para Paradança, tomar à esquerda caminho de pé 
posto que segue para os baldios e que vai entroncar no caminho florestal que liga Paradança a 
Vilar de Ferreiros. 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de grandes dimensões, no topo de caos de blocos do outeiro onde se 
localizam as estações designadas por Laje 3, Laje 4, Laje 5, Laje 6, Laje 7 e Laje 8, a cerca de 
5 m da gravura designada Laje 6. Orientada à Sra. da Graça, a E., está gravada uma linha com 
16 cm de comprimento, com sulco profundo, secção em V, com 2 cm de largura. 
 

Espólio 

 
 

Proprietários 

Baldio 
  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 
 

Florestal. Área de pinhal destruída por incêndio. 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

 
 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Maio de 2007 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 86 
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1. Penedo com gravura 

 

 

 

 
2. Pormenor da gravura 
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Designação Nº Inv. 

Arjuiz  

81 
Topónimos Lugar Freguesia 

Arjuiz 

 

Arjuiz Ermelo 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 07’’ N 

07° 52’ 34’’ W (Internac.) 

101 540 m 

 
Acessos 

A partir do Km 151.5 da E.N. 304, junto do ribeiro do Moiro, descer na direcção da antiga 

estrada que seguia para a ponte da Várzea. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Silha 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Implantação no sopé da encosta, na vertente O. do monte, junto ao Ribeiro do Moiro. Planta 

sub-circular, com vão de entrada voltado a poente, com perímetro totalmente definido por muro 

de xisto, conservando os paramentos cerca de 2 m de altura e no topo algumas lajes do antigo 

capeamento. Do lado NO. é protegida por barroca profunda criada pelo ribeiro. No interior 

estruturam-se quatro patamares horizontais para assentamento das colmeias. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Florestal. A vegetação foi destruída por incêndio. 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

 

 
Observações 

Alguns muros da silha foram reconstruídos recentemente, tendo sido repovoada com colmeias 

pertencentes ao Sr. Avelino Henrique, de Ermelo. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Junho de 2007 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Vista geral e enquadramento na paisagem 

 

 

 

 
2. Pormenor da silha 
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Designação Nº Inv. 

Silha do Rio do Sião  

82 
Topónimos Lugar Freguesia 

Rio do Sião 

 

Rio do Sião Ermelo 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 22’’ N 

07° 51’ 53’’ W (Internac.) 

101 620 m 

 
Acessos 

A partir do Km 153.2 da E.N. 304, descer por caminho de pé-posto, na direcção do rio do Sião. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Silha 

 

Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Implantação no sopé da encosta, na vertente S. do monte, junto da confluência do Ribeiro do 

Bouço com o rio de Sião. Planta circular com 13.80 metros de diâmetro, com perímetro 

definido por muro de xisto, com espessura variável entre 0.50 e 0.60 metros, no geral 

derrubados. No interior estruturam-se três patamares com muros de xisto a segurar os 

socalcos, sendo os pavimentos lajeados a xisto. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Florestal. 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

 

 
Observações 

O que resta dos muros e as plataformas foram recentemente limpos da vegetação que ocultava 

o local, tendo sido colocados na silha alguns cortiços pertencentes ao Sr. Avelino Henrique, de 

Ermelo. Segundo este informador, cabem nesta silha entre 50 e 60 cortiços. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Junho de 2007 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Vista geral e enquadramento na paisagem 

 

 

 

 
2. Pormenor da silha 
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Designação Nº Inv. 

Bouça Rechã 1 

 

 

83.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Bouça Rechã Bouça Rechã Ermelo 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 23’’ N 

07° 51’ 23’’ W (Internac.) 

101 820  m 

 
Acessos 

A partir da E.N. 304, na Fonte do Trigo, subir a corta-mato no sentido NNE. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre ? 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento granítico, de dimensões medianas, fracturado, implantado no rebordo de uma chã 

onde ocorrem amontoados de pedras e indícios de alinhamentos de muros. No topo do 

afloramento, existem duas covinhas de perfil ovalado e secção em U, com 16 x 12 cm e 13 x 9 

cm, respectivamente, tendo 6.5 cm de profundidade. 

 
Espólio 

Na Fonte do Trigo, a uma cota um pouco mais baixa, aparecem fragmentos de metal, restos de 

práticas de metalurgia. 

 

Proprietários 

Baldio 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Pastagem 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Junho de 2007 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Penedo com covinhas 

 

 

 

 
2. Pormenor das covinhas 
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Designação Nº Inv. 

Bouça Rechã 2 

 

 

83.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Bouça Rechã Bouça Rechã Ermelo 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 25’’ N 

07° 51’ 24’’ W (Internac.) 

101 800  m 

 
Acessos 

A partir da E.N. 304, na Fonte do Trigo, subir a corta-mato no sentido NNE. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Abrigo 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Abrigo parcialmente desmantelado, encostado a um afloramento granítico, implantado no 

rebordo N. de uma chã, sobranceiro ao ribeiro do Bouço. Estrutura constituída por blocos 

de granito, assentes a seco, de forma sub-circular, com cerca de 2,70 m de diâmetro e vão de 

entrada voltado a S. As paredes conservam ainda cerca de 1 m de altura. 

 
Espólio 

Na Fonte do Trigo, a uma cota um pouco mais baixa, aparecem fragmentos de metal, restos de 

práticas de metalurgia. 

 

Proprietários 

Baldio 

  
Estado de Conservação Uso do Solo 

Regular 

 

Pastagem 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Junho de 2007 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Vista geral e enquadramento na paisagem 

 

 

 

 
2. Pormenor do abrigo 
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Designação Nº Inv. 

Linhar 

 

 

84 

Topónimos Lugar Freguesia 

Linhar 

 

Linhar Ermelo 

 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 20’ 55’’ N 

07° 50’ 45’’ W (Internac.) 

101 1 160 m 

 
Acessos 

A partir do planalto do Vaqueiro descendo a corta-mato na direcção do Alto das Fontes. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Derrubes de pedra 

 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Vertente voltada a poente, sobre o ribeiro do Bouço. Numa área ampla da encosta, observa-se 

muita pedra derrubada. Junto de um outeiro, que a oralidade relaciona com muros de casas, 

observam-se derrubes e alinhamentos de muros. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastagem 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

O povo relaciona os derrubes e alinhamentos de muros com os restos de uma cidade que teria 

existido no Linhar. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Junho de 2007 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 101 
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1. Pormenor dos alinhamentos e derrubes 
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Designação Nº Inv. 

Vale de Gevancas  

 

 

85 

Topónimos Lugar Freguesia 

Vale de Gevancas Planalto de Gevancas Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 25’’ N 

07° 47’ 40’’ W (Internac.) 

87 1258  m GPS) 

 
Acessos 

A partir do estradão que dá acesso ao vértice geodésico Marco. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Abrigo Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

 Estrutura de planta semi-circular, construída com blocos de granito, em aparelho ciclópico, 

contra um afloramento, desprovida de cobertura. Está implantada em zona de encosta suave. 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastoreio 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

CANINAS et al. 2001; LIMA 2008 

 
Observações 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Agosto de 2009 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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Designação Nº Inv. 

Alto das Antas 

 

 

86 

Topónimos Lugar Freguesia 

Alto das Antas Planalto de Gevancas Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 10’’ N 

07° 47’ 30’’ W (Internac.) 

87 1244  m  

 
Acessos 

A partir do estradão que dá acesso ao vértice geodésico Marco. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Abrigo Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

 Pequena estrutura, de planta rectangular, construída com blocos e lajes de granito. O abrigo 

tem a configuração de um corredor estreito e baixo sendo ladeado por um afloramento. A 

cobertura é constituída por lajes de granito. 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Zona de pastoreio 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

CANINAS et al. 2001 

 
Observações 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Agosto de 2009 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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Designação Nº Inv. 

Outeiro da Escaleira 1 

 

 

87.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Outeiro da Escaleira Planalto de Gevancas Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 03’’ N 

07° 47’ 37’’ W (Internac.) 

87 1272  m  

 
Acessos 

A partir do estradão que dá acesso ao vértice geodésico Marco. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mamoa ? Pré-História ? 

 

Descrição do Sítio 

 Montículo muito baixo, com cerca de 9m de diâmetro, constituído por pequenas lajes de 

granito quase assentes sobre o afloramento, dispersas em torno do que aparenta ser uma 

cratera, que poderá corresponder à cavidade sepulcral. Em torno da mesma distinguem-se 

algumas lajes de dimensões consideráveis, que poderão corresponder a esteios. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastoreio 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

CANINAS et al. 2001; LIMA 2008 

 
Observações 

A avaliar pelas dimensões, pode tratar-se de restos de uma sepultura sob montículo, de 

cronologia eventualmente tardia (Idade do Bronze). 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Agosto de 2009 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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Designação Nº Inv. 

Outeiro da Escaleira 2 

 

 

87.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Outeiro da Escaleira Planalto de Gevancas Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 03’’ N 

07° 47’ 37’’ W (Internac.) 

87 1273  m  

 
Acessos 

A partir do estradão que dá acesso ao vértice geodésico Marco. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mariola  Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

 Estrutura cilíndrica construída em pedra seca, de granito, com cerca de 1m de altura, com 

reforço de construção pela base, mediante colocação de lajes em circulo. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Zona de pastoreio 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

LIMA 2008 

 
Observações 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Agosto de 2009 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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Designação Nº Inv. 

Outeiro da Escaleira 3 

 

 

87.3 

Topónimos Lugar Freguesia 

Outeiro da Escaleira Planalto de Gevancas Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 03’’ N 

07° 47’ 37’’ W (Internac.) 

87 1272  m  

 
Acessos 

A partir do estradão que dá acesso ao vértice geodésico Marco. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Mariola  Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

 Aglomerado de pedra resultante do desmoronamento de uma estrutura, ao lado de um abrigo. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Zona de pastoreio 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

CANINAS et al. 2001; LIMA 2008 

 
Observações 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Agosto de 2009 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 
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Designação Nº Inv. 

Outeiro da Escaleira 4 

 

 

87.4 

Topónimos Lugar Freguesia 

Outeiro da Escaleira Planalto de Gevancas Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 03’’ N 

07° 47’ 37’’ W (Internac.) 

87 1272  m  

 
Acessos 

A partir do estradão que dá acesso ao vértice geodésico Marco. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Abrigo  Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

 Pequena estrutura construída através do aproveitamento de uma cavidade no afloramento 

rochoso, à qual foram adicionadas lajes, colocadas ao alto, de forma a criar uma parede de 

resguardo do espaço interior. 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Zona de pastoreio 

 
Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

CANINAS et al. 2001; LIMA 2008 

 
Observações 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Agosto de 2009 António Pereira Dinis 
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C.M.P., 1:25 000, fl. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!"#$%&'(&)*+",&
Designação Nº Inv. 

Vilarinho 

 

 

88 

Topónimos Lugar Freguesia 

Vilarinho Vilarinho Vilar de Ferreiros 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

?? 87 ?? 

 
Acessos 

 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Achado isolado 

 

Romano 

 

Descrição do Sítio 

Moeda romana, do reinado de Adriano, aparecida na zona de Vilarinho e doada à família de 

Luís Jales de Oliveira 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Câmara Municipal de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

DINIS 2009, 6 

 
Observações 

Entregue à Câmara Municipal de Mondim de Basto para integrar o Núcleo Museológico. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Agosto de 2009 António Pereira Dinis 
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- Moeda romana, anverso 

 

 
- Moeda romana, reverso 
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Designação Nº Inv. 

Estação Rupestre de Recheiras 

 

 

89 
Topónimos Lugar Freguesia 

Recheiras Recheiras Vilar de Ferreiros 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

Lat.: 41° 24’ 49’’ N 
Long.: 07° 54’ 15’’ W 

87 550-590 m 
 

Acessos 

 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 
 

Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Implantação na vertente SSE do Monte da Senhora da Graça, na encosta compreendida entre 
as cotas de 530-650 m, entre duas linhas de água subsidiárias do rio Cabril, com domínio 
visual sobre o vale deste rio e os montes da Serra do Alvão. É composta por 4 penedos, 
integrados em pequenas colinas constituídas por blocos graníticos, alguns deles com formas 
naturais curiosas, dispostas ao longo de um carreiro que liga ao topo do monte. 
Recheiras 1 e 2 ocupam um outeiro pedregoso, na cota mais elevada, a rocha 1, disposta na 
vertente Norte, apresenta duas covinhas, de perfil em U, orientadas a NNO e a rocha 2, na 
vertente Sul, tem gravados diversos sulcos, dois deles paralelos e outros três, num dos 
rebordos, dispostos como se fossem dedos. 
Recheiras 3, num morro a uma cota mais baixa, é um grande afloramento com uma forma 
curiosa e diversas pias naturais, com um género de dois degraus, aparentemente naturais, que 
permitem o acesso ao topo. 
Recheiras 4, num pequeno outeiro a uma cota ainda mais baixa, é um afloramento, com o topo 
plano, onde estão gravados três sinais, indeterminados, aparentemente letras do alfabeto latino, 
com sulcos de perfil em U. 

Espólio 

 

 

Proprietários 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

  
Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

DINIS 2009, 4-5 
 
Observações 

Entregue à Câmara Municipal de Mondim de Basto para integrar o Núcleo Museológico. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Agosto de 2009 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Pedreira de Campelo 

 

 

90 
Topónimos Lugar Freguesia 

Campelo Campelo Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

Lat.: 41° 25’ 12’’ N 

Long.: 07° 55’ 53’’ W 

87 400 m 

 
Acessos 

 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Achado isolado 

 

Pré-história 

 

Descrição do Sítio 

Machado de pedra polida, sub-rectangular, com secção ovalada e extremidades arredondadas, 

tendo o gume afiado e aparentemente sem utilização, com 9 cm de comprimento e 3 cm de 

largura, no gume. 

Este objecto, propriedade de Agostinho Oliveira, morador em Fermil de Basto, terá aparecido 

com mais dois exemplares, cujo paradeiro se desconhece, há cerca de 15 anos, numa zona da 

encosta voltada a Pedravedra, na pedreira de Campelo, quando as máquinas revolveram o 

solo. 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Agostinho Oliveira, de Fermil de Basto 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom  
Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

DINIS 2009, 5 

 
Observações 

Entregue à Câmara Municipal de Mondim de Basto para integrar o Núcleo Museológico. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Agosto de 2009 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 
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- Vista lateral 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!"#$%&'(&)*+",&
Designação Nº Inv. 

Igreja Paroquial de Bilhó 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Igreja do Divino 

Salvador 

Largo da Igreja Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

Lat.: 41° 24’ 23’’ N 

Long.: 07° 51’ 09 W 

87 643 m 

 
Acessos 

No centro da aldeia. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Igreja Moderno (1773) 

 
Descrição do Sítio 

Igreja de planta longitudinal de uma só nave e capela-mor, mais baixa e estreita, com sacristia 

adossada em eixo e torre sineira. Fachada principal rematada por empena, com portal de 

verga arqueada ladeado por cartelas inscritas e encimado por nicho rematado por cornija, 

também contracurvada de inspiração borromínica.  

Em 1771 foi obtida provisão para fazer de novo a igreja do Salvador de Bilhó. 
Espólio 

Interior com portas travessas ladeadas por pias de água benta gomeada. Retábulo-mor rococó, 

de planta côncava e três eixos e retábulos laterais, tardo-barrocos, de planta recta e um eixo. 
Proprietários 

Igreja Catolica 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom  
Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto Memorias Históricas, Mondim de Basto, 

2000, pp. 179-182, 185-188, 199. 

 
Observações 

1220-referência à freguesia, sendo pároco Pedro Mendes; 1258 – referencia à paroquia de 

“Ouello”e ao pároco Martinho Pires; 1444 – referencia a Gil Vasques, abade de “Sã saluador 

dabello” 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Igreja Paroquial de Ermelo 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Igreja de São Vicente Igreja Ermelo 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

Lat.: 41° 21’ 41’’N 

Long.: 07° 53’ 14’’W 

101 415 m 

 
Acessos 

No centro da aldeia. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Igreja Moderno 

 
Descrição do Sítio 

Igreja de planta longitudinal de uma só nave, profunda, com capela-mor, mais baixa e estreita. 

Fachada principal terminada em empena de friso e cornija, rasgada por porta  e janela de 

verga abatida. Torre sineira a flanquear a fachada principal, de estrutura possante e 

características maneiristas, ainda rematada por gárgulas de canhão nos vértices, com data de 

construção de 1696 e nome do encomendante. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Igreja Católica 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom  
Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

LOPES, Eduardo Teixeira (1996). Ermelo História há 800 anos, Mondim de Basto, 1996, pp. 

13-14; LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto Memorias Históricas, Mondim de 

Basto, 2000, pp. 224. 

 

 
Observações 

1258 – Inquirições referem o pároco Martinho Pedro; 1523 – D. Estevao, abade da igreja 

mandou fazer o inventário dos bens da igreja. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Igreja Paroquial de Vilar de Ferreiros 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Igreja de S. Pedro Igreja Vilar de Ferreiros 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

Lat.: 41° 24’ 23’’ N 

Long.: 07° 54’ 19’’ W 

87 404 m 

 
Acessos 

 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Igreja Moderno 

 
Descrição do Sítio 

Igreja reedificada em 1689 e 1799, implantada no limite da aldeia, envolta por adro empedrado 

a cubo granítico, cerrado por muro de pedra. Possui planta longitudinal com uma só nave, 

capela-mor, mais baixa e estreita e sacristia, em eixo. Fachada principal terminada em empena 

de cornija coroada por cruz sobre acrotério, flanqueada por sineira sobre arco de volta 

perfeita. Portal principal de verga recta encimado por janelão, rectangular, de capialço. No 

interior púlpito de pedra, de base circular sobre coluna de pedra e retábulos revivalistas de 

talha dourada e policroma. 

Em 1220, a paróquia é referenciada como S. Pedro das Ferrarias e tem por abade João Eanes; 

em 1258 aparece a testemunhar o pároco, Rodrigo Martins; Em 1546, foi feito o tombo e 

inventário de todos os bens da igreja, sendo seu pároco o Pe. Fernão de Magalhães. 
Espólio 

 

  

Proprietários 

Igreja Católica 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom  
Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

PEREIRA (1983). A Região de Basto e as Ferrarias entre Tâmega e Douro, in Tellus, nº 8, Vila 

Real, pp. 30-31; LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto Memórias Históricas, 

Mondim de Basto, pp. 431-475. 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Bouças 3 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Requeixo Bouças Atei 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 26’ 09’’ N   (1) 

07° 55’ 04’’ W (Internac.) 

87 420 m    (1) 

 
Acessos 

Do Barreiro em direcção ao Requeixo. Carreiro para o lugar das Bouças. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Sepultura 
 

Época Romana 
 

Descrição do Sítio 

O sítio é referenciado a partir do achado “no sopé do pico da Sra. da Graça, perto de Parada 

de Atei”  de duas sepulturas de inumação, sub-rectangulares, uma de adulto e outra de mulher 

ou criança, estruturadas com tijolos e tegulae, de onde foram retirados ossos e espólio 

cerâmico e metálico. 

  
Espólio 

Segundo o relato, apareceram duas lucernas, quatro vasos de cerâmica de pequenas dimensões 

e a ponta de uma espada e da sua bainha, de metal. 

  
Proprietários 

 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

 

 

 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

BOTELHO, Henrique (1897). Antiguidades de Trás-os-Montes, Archeologo Portugues, 3, 

Lisboa, p. 69; DINIS, António Pereira (2001). O Povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro 

(Mondim de Basto, Norte de Portugal), Cadernos de Arqueologia – Monografias, 13, Unidade 

de Arqueologia da Universidade do Minho, Braga, p. 14. 

 
Observações 

(1) O local cartografado corresponde ao centro de uma circunferência com 250 metros de raio 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Gravuras das Gevancas 1 

 

 

95.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Gevancas Planalto de Gevancas Bilhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 30’’ N 
07° 48’ 11’’ W (Internac.) 

87 1227  m (GPS) 
 

Acessos 

Caminho de pé posto de Bobal para Gevancas. À esquerda do caminho que do Ribeiro do 
Batoco segue para o Alto de Filgueira 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre ? Pré-História ? 

 
Descrição do Sítio 

Alinhamentos de covinhas em afloramentos de granito situados em encosta sobranceira ao Vale 
de Goldres. Os alinhamentos têm direcção ascendente-descendente ou perpendicular às curvas 
de nível. Um dos alinhamentos contém cavidades com um espaçamento regular. 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 
 

Zona de pastoreio 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

CANINAS e tal. 2001; LIMA 2008 
 
Observações 

Poderá tratar-se de fenómeno natural, de meteorização do afloramento, carecendo, por isso, de 
confirmação por especialista em arte rupestre e geologia. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Agosto de 2009 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Gravuras das Gevancas 2 

 

 

95.2 

Topónimos Lugar Freguesia 

Gevancas Planalto de Gevancas Bilhó 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 30’’ N 
07° 48’ 09’’ W (Internac.) 

87 1230  m 
 

Acessos 

Caminho de pé posto de Bobal para Gevancas. À esquerda do caminho que do Ribeiro do 
Batoco segue para o Alto de Filgueira 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre ? Pré-História ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramentos de granito gravados com covinhas. 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Baldio 
 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 
 

Zona de pastoreio 
 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 
 

 

Bibliografia 

CANINAS e tal. 2001; LIMA 2008 
 
Observações 

Poderá tratar-se de fenómeno natural, de meteorização do afloramento, carecendo, por isso, de 
confirmação por especialista em arte rupestre e geologia. 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Agosto de 2009 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Ponte da Laje 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Ponte da Laje Ponte da Laje Atei 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 27’ 20’’ N 

07° 55’ 10’’ W (Internac.) 

87 290  m 

 
Acessos 

A partir da capela das Almas na direcção da Cebidaia. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Ponte Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Ponte de granito, sobre a ribeira de Grelhos, integrada na via de ligação de Atei a Sobreira e à 

Senhora da Graça. Possui tabuleiro plano,sem guardas, com lajes de grande comprimento 

assentes sobre um pilar com quebra-mar semi-circular, rudemente trabalhado. 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

A ribeira de Grelhos quase seca no Verão mas é muito impetuosa no Inverno, dado escoar a 

água da montanha. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Ponte de Pardelhas 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Ponte de Pardelhas Pardelhas Atei 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 27’ 11’’ N 

07° 55’ 36’’ W (Internac.) 

87 225  m 

 
Acessos 

A partir de Atei, passando no lugar de Gongeba. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Ponte Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Ponte de granito, sobre a ribeira de Grelhos, integrada na via antiga de ligação de Atei a 

Mondim de Basto. Possui tabuleiro plano, sem guardas, com lages de grande comprimento 

assentes sobre um pilar, ligeiramente anguloso para quebrar o ímpeto das águas no Inverno. 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

O caminho acumula em alguns troços muita lama. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Ponte da Cucaça 

 

 

98.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Ponte da Cucaça Ponte da Cucaça Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 23’’ N 

07° 51’ 45’’ W (Internac.) 

87 590  m 

 
Acessos 

A partir da estrada para o Bilhó. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Ponte Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Ponte de granito, sobre o ribeiro da Cucaça, integrada na via antiga de ligação de Vilar de 

Ferreiros a Bilhó. Possui tabuleiro plano, sem guardas, com lajeado constituído por pedras de 

tamanho médio, assente sobre dois pilares, de forma semi-circular no lado voltado a montante, 

para quebrar o ímpeto das águas no Inverno. 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Calçada da Cucaça 

 

 

98.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Ponte da Cucaça Caminho velho Bilhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 23’’ N 

07° 51’ 45’’ W (Internac.) 

87 590  m 

 
Acessos 

A partir da estrada para o Bilhó. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Calçada Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Caminho de perfil irregular ligando Mondim de Basto a Bilhó. Conserva alguns tramos 

lajeados, particularmente em zonas de declive e integra os afloramentos que abundam na 

região. A via cruza o ribeiro da Cucaça na ponte com o mesmo nome, local onde se observa 

lajeado razoavelmente conservado.  
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

LOPES 2000, 179. 

 
Observações 

A carta dos S.C.E. de 1948 apenas assinala esta via antiga já que a estrada actual para Bilhó 

terá sido construída na década de 1960. 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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Silha da Várzea 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Muro da Várzea Várzea Ermelo 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 17’’ N 

07° 54’ 12’’ W(Internac.) 

101 299 m 

 
Acessos 

A partir da ponte sobre o Olo tomando o caminho velho para Paradança. 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Silha Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Implantação na vertente sobranceira ao rio Olo, à margem do antigo caminho que ligava 

Ermelo a Mondim de Basto. Planta sub-circular, com vão de entrada, cerrado por porta de 

madeira, voltado a Sul. Perímetro definido por muro de xisto, conservando ainda uma altura 

considerável. No interior, não obstante o denso mato que o cobre, vislumbram-se os 

patamares horizontais para assentamento das colmeias. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Junta de Freguesia de Ermelo 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Pinhal 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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Ponte do Rio 

 

 

100.1 

Topónimos Lugar Freguesia 

Chão da Ponte Fervença Ermelo 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 57’’ N 

07° 50’ 12’’ W (Internac) 

101 690  m 

 
Acessos 

No centro da aldeia de Fervença tomar a estrada antiga para ermelo, que passa o rio neste 

lugar. 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Ponte Indeterminado 

 

Descrição do Sítio 

Ponte de granito, em arco de volta perfeita, com tabuleiro plano constituído por pequenas 

pedras, irregulares e sem guardas, implantada sobre a ribeira de Fervença, fazendo parte da 

antiga via de ligação de Ermelo a Vila Real. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Ruiu 

 

Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

LOPES 1996, 12. 

 
Observações 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.M.P., 1:25 000, fl. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

!

"#$%&!'(!)*+#,!
Designação Nº Inv. 

Calçada do Chão da Ponte 

 

 

100.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Caminho velho Fervença Ermelo 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 21’ 57’’ N 

07° 50’ 12’’ W (Internac) 

101 690  m 

 
Acessos 

No centro da aldeia de Fervença tomar a estrada antiga para ermelo, que passa o rio neste 

lugar. 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Calçada Indeterminado 

 
Descrição do Sítio 

Caminho de traçado sinuoso, com lajeado constituído por pequenas pedras, dispostas de forma 

irregulares integrado na antiga via de ligação de Ermelo a Vila Real. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Ruiu 

 

Vegetação ribeirinha 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 

 

 

Bibliografia 

LOPES 1996, 12. 

 
Observações 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Costeira 

 

 

101 

Topónimos Lugar Freguesia 

Costeira Costeira Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 51’’ N 

07° 57’ 02’’ W (Internac) 

86 210 m 

 
Acessos 

 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Achado isolado Época moderna ? 
 

Descrição do Sítio 

Na envolvência do edifício das Câmara Municipal de Mondim de Basto, na zona histórica da 

vila, entre a Travessa da Vinha e a Costeira, junto da viela que vai para o Outeiro, durante os 

trabalhos de remodelação dos pavimentos observámos pingos de metal e restos de escórias no 

subsolo, materialidades indicativas de práticas metalúrgicas no local ou na envolvente 

próxima. 
Espólio 

Pingos de metal e restos de escórias 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

 

 

 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

DINIS 2009, 7. 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Rua das Lajes 1 

 

 

102.1 
Topónimos Lugar Freguesia 

Rua das Lajes Rua das Lajes Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41º 24’ 44’’ N 

07º 57’ 16’’ W (Internac.) 

 

86 199 m 

 

Acessos 

 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Dispersão de cerâmica 
 

Pré-história 

 
Descrição do Sítio 

Nas escavações arqueológicas realizadas no interior da casa nº 1 da Rua das Lajes, edifício 

datado de 17??, foi identificada uma camada arqueológica com dispersão de materiais 

cerâmicos, alguns com decoração incisa, inseriveis no Calcolítico Regional / Idade do Bronze. 

Esta cerâmica poderá resultar da escorrência da zona mais elevada de Mondim de Basto, 

situada a NE no Outeiro. 

 
Espólio 

Fragmentos de cerâmica, alguns com decoração incisa. 

 

Proprietários 

Santa Casa da Misericórdia de Mondim de Basto 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

DINIS 2009, 5-6. 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Rua das Lajes 2 

 

 

102.2 
Topónimos Lugar Freguesia 

Rua das Lajes Rua das Lajes Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41º 24’ 44’’ N 

07º 57’ 16’’ W (Internac.) 

 

86 199 m 

 

Acessos 

 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Dispersão de restos de metalurgia 
 

Época moderna 
 

Descrição do Sítio 

Nas escavações arqueológicas realizadas no interior da casa nº 1 da Rua das Lajes, edifício 

datado de 17??, em contextos datados dos séculos XVII e XVIII foram identificados pingos de 

metal e restos de escórias, juntamente com áreas de concentração de carvões, materialidades 

que indiciam uma oficina de ferreiro. 

 

Espólio 

Além de fragmentos de louça comum e faianças, pingos de metal e restos de escórias. 
Proprietários 

Santa Casa da Misericórdia de Mondim de Basto 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

DINIS 2009, 6-7. 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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- Aspecto da escavação 
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Designação Nº Inv. 

Outeiro 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Outeiro Mondim de Basto Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41º 24’ 49’’ N 

07º 57’ 04’’ W (Internac.) 

 

86 217 m 

 

Acessos 

A partir da Travessa da Vinha ou pela Costeira 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 
 

Época Medieval (?) 
 

Descrição do Sítio 

Logradouro situado na parte mais elevada da urbe, ocupando um lugar privilegiado de 

domínio tanto da veiga agrícola do Valinho como da veiga da ribeira da Serra. Na 

envolvência próxima, para Nordeste, existe uma área, em socalcos, agricultada ao longo de 

séculos. No topo, formando um largo, delimitado de Nascente, Sul e Poente por edificações e 

seus logradouros, apresenta na parte central um grande afloramento de granito, com 

vestígios de entalhe e gravuras, identificando-se um cruciforme. Este local poderá ter servido 

como eira e local de armazenamento de milho. O lado Norte apresenta uma vertente mais 

íngreme que acompanha a antiga estrada para Atei, ligando a rua das Lajes ao Atalho, onde 

são ainda visíveis marcas de rodados de carro de bois na calçada de lajes de granito. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Município de Mondim de Basto 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Mau 

 

Baldio 

Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

 

 
Observações 

As características deste sítio altaneiro sugerem que aí possa ter existido uma ocupação antiga. 

A existência de entalhes no afloramento granítico pode estar relacionada com a implantação de 

um qualquer edifício antigo. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Vista geral de nascente 

 

 

 

 
2. Afloramento com entalhes e gravuras. Em primeiro plano um cruciforme 
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Designação Nº Inv. 

Solar dos Azevedos 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Casa do Escourido / 

Casa dos Borges 

Azevedos 

Rua de José Vitorino da Costa 

Liberal / Rua Velha 

Mondim de Basto 

 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

 86 m 

 
Acessos 

 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Solar Época Moderna 
 

Descrição do Sítio 

Solar de planta rectangular, originalmente com dois pisos. Fachada principal voltada a Este, 

rasgada por cinco portas , de verga recta, no piso térreo e corrida por varanda de granito com 

gradeamento de ferro, com acesso por quatro portas, no piso superior. No cunhal do lado 

direito apresenta cartela decorativa com volutas, com pedra de armas dos Borges Azevedo. 

Fachada lateral Norte, com escada de pedra para acesso ao andar superior. Nos finais do séc. 

XIX ou inícios do XX foram acrescentados dois andares, ao edifício, sendo o último recuado em 

relação à fachada principal.  

 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Propriedade Privada. 

Em 1765 era proprietário Bernardo José de Azevedo Borges Mourão, Capitão de Milícias de 

Mondim, Atei, Ermelo e Cerva. 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

 

Ameaças Protecção / Vigilância 

 VC, Dec. nº 95/78, DR 210 de 12/9/1978 

 
Bibliografia 

CASTRO, António Borges de (1970). Roteiro de Mondim de Basto, Mondim de Basto, pp. 29, 

32; IPPAR (1993). Património Arquitectónico e Arqueológico Classificado, Inventário, vol. 3, 

Distrito de Vila Real, Lisboa, p. 19; LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto. 

Memorias Históricas, Mondim de Basto, pp. 298 – 299. 
Observações 

Em frente à primitiva fachada principal da casa (lado Norte) situava-se uma capela, da 

invocação de São Faustino, referida em 1784. Este templo e o terraço fronteiro à fachada, 

teriam sido destruídos. 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Abrigo do ribeiro das Heradeiras 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Outeiro do Moinho Bezerral Vilar de Ferreiros 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41º 25’ 41’’ N 

07º 53’ 15’’ W (Internac.) 

 

87 684 m 

 

Acessos 

A partir do Campo do Seixo pelo caminho que desce para o Bezerral 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Anta ? / Abrigo 
 

Pré-história ? / Época moderna 
 

Descrição do Sítio 

Pequeno abrigo implantado num socalco agricultado, cerrado por muro de pedra, à margem 

do caminho que desce do Campo do Seixo para a aldeia do Bezerral. Encontra-se 

parcialmente soterrado, com cerca de 3m2 de área interior e vão voltado a Sul, com 1.20m 

de altura e 1.10m de largura, definido do lado direito por um possante esteio, arredondado e 

do lado esquerdo por murete de pedra, com blocos pequenos e médios, assentes a seco. A 

cobertura é uma grande laje, com duas fossettes, parcialmente tapada com terra  no sentido 

da largura e  com mais de 3m de profundidade. Aparentemente a parte posterior do abrigo é 

o afloramento de granito. 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Privados 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Socalcos de lameiros sobre o ribeiro; vegetação 

composta por urze branca e lilás, esteva, carvalho 

e pinheiro 
Ameaças Protecção / Vigilância 

  

 
Bibliografia 

Inédito 

 
Observações 

Identificado por José Mendonça, da Casa do Seixinal; Visitei e fotografei o local em 9/9/2009 

na companhia do Sr. Eng. Alfredo Pinto Coelho Mendonça. 

Dois socalcos abaixo do abrigo existe uma poça de lajes, com um engenho de rega. 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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1 – Vista frontal 
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Designação Nº Inv. 

Igreja Paroquial de Pardelhas 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Igreja de S.João Baptista Igreja Pardelhas 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

Lat.: 41° 20’ 13’’ N 

Long.: 07° 53’ 25’’ W 

101 540 m 

 
Acessos 

Estrada asfaltada 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Igreja Moderno 

 
Descrição do Sítio 

Igreja implantada na encosta voltada ao ribeiro do Chão do Rosso, numa plataforma 

sustentada por possante embasamento, sobranceira à estrada principal da aldeia, junto do 

antigo caminho que conduzia à Serra do Marão. Envolv o edifício um adro pavimentado com 

cimento e lajes de xisto, cerrado por muro de xisto e grade de ferro, com acesso frontal por 

escadaria. A igreja maneirista, possui planta longitudinal com nave única e capela-mor, mais 

estreita, em eixo e sacristia adossada a Sul. Fachada principal revestida a azulejo industrial, 

rematada por empena truncada por sineira, com portal de verga recta com a data de 1775 

gravada no lintel, encimada por cornija recta e óculo quadrangular. Interior com retábulos 

barrocos, de talha dourada e policroma. 

 
Espólio 

Retábulo-mor de talha policroma, de planta recta e um eixo definido por duas colunas com 

caneluras espiraladas e o terço inferior relevado com folhagens e querubins, com capitéis 

compósitos, terminada em empena relevada com folhagens, estruturando nicho, em arco 

abatido, encimado por cornija recta, albergando trono com 4 degraus, com apontamentos de 

talha dourada, e imagem, ladeado por 2 mísulas sustentando imagens. 

 
Proprietários 

Igreja Catolica 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável  
Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto Memórias Históricas, Mondim de Basto, 

421-428. 
Observações 

Em 1530, a freguesia possui, aproximadamente, 80 habitantes, estando integrada no concelho 

de Ermelo; Em 1758, o pároco, Pe. Ventura Ferreira Mourão, diz que “Está a Igreja no meio 

do Povo pegada a estrada que vai pera o Maram, o seu Orago he Sam Joam de Pardelhas tem 

trez altares, o altar major, do Senhor Jezus, o da Senhora do Rosario”; Em 1775, foi 

remodelada tendo sido construída a actual fachada principal; No séc. XX foi acrescentada a 

sacristia e o salão e revestida de azulejos a fachada principal e o interior. 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Igreja Paroquial de Campanhó 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Igreja de Sta. Bárbara Igreja Campanhó 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

Lat.: 41° 19’ 29’’ N 

Long.: 07° 55’ 45’’ W 

101 580 m 

 
Acessos 

 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Igreja Moderno 

 
Descrição do Sítio 

Igreja implantada na encosta voltada ao ribeiro da Beja, junto do cemitério paroquial. Possui 

planta longitudinal com nave única e capela-mor, mais baixa e estreita, em eixo e sacristia 

adossada a Este. Fachada principal terminada em empena de cornija coroada por cruz latina, 

tendo no enfiamento do cunhal esquerdo, sobre o telhado, torre sineira em betão. Portal 

principal de verga arqueada, moldurado, decorado com cálix e hóstia no fecho, encimado por 

janela de verga arqueada, com vidros polícromos. Interior com retábulos barrocos, de talha 

dourada e policroma. 

Em 1530, a paróquia de Campanhó está integrada no concelho de Ermelo. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Igreja Católica 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável  
Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

LOPES 2000, 207-216. 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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Designação Nº Inv. 

Igreja Paroquial de Paradança 

 

 

108 
Topónimos Lugar Freguesia 

Igreja de S. Jorge Igreja Paradança 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

Lat.: 41° 22’ 46’’ N 

Long.: 07° 57’ 02’’ W 

100 318 m 

 
Acessos 

 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Igreja Moderno 

 
Descrição do Sítio 

Igreja reedificada em 1776, implantada no largo principal da povoação, com adro térreo, 

circuitado por muro em alvenaria de granito, com entrada frontal e lateral cerradas por portão 

de ferro. Edifício de planta longitudinal com nave única e capela-mor, mais baixa e estreita, em 

eixo e sacristia, adossada a Este. A fachada principal, em cantaria de granito, é terminada em 

empena de friso e cornija, truncada por sineira. O portal principal de verga recta é encimado 

por óculo, circular, sobrepujado por cartela, ovalada e com moldura decorada, tendo inscrita a 

data de 1776. A pilastra Este é coroada por relógio de sol. No interior existem retábulos de 

talha policroma, revivalista. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Igreja Catolica 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável  
Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

LOPES, Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto Memórias Históricas, Mondim de Basto, p. 

389-418. 
Observações 

Em 1258 a paróquia de Parada de Ansar é sufragânea ao mosteiro de Arnoia; Em 1672, a 

requerimento do Pe. Fr. António de Santa Maria, procurador do mosteiro de Arnoia, foi feita 

uma inquirição à igreja de Paradança; Em 1758, o pároco, Pe. João Coelho Teixeira, descreve 

a igreja, com o altar-mor e 2 altares da invocação da Senhora do Rosário e do Santo Nome de 

Deus, e refere a festa no dia de S. Jorge onde " vem muytas pessoas em romaria delle das 

freguezias vezinhas e principalmente da de Mondim de Basto, que vem com seu clamor por voto 

antigo ". 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

C.M.P., 1:25 000, fl. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARMBASTO – Carta Arqueológica do Concelho de Mondim de Basto 
____________________________________________________________________ 

!"#$%&'(&)*+",&
Designação Nº Inv. 

Capela do Santuário de Nossa Senhora da Graça 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Sra. da Graça Alto do Monte Farinha Vilar de Ferreiros 
 

Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 
 

Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

Lat.: 41° 25’ 04’’ N 
Long.: 07° 54’ 50’’ W 

87 941 m 
 

Acessos 

Estrada asfaltada 
 

Tipo de Sítio Período Cronológico 

Capela Moderno 

 
Descrição do Sítio 

Capela reedificada em 1775, implantada no cume de um alto monte, de configuração cónica, 
sobre uma plataforma, escalonada em 3 patamares, sendo o superior murado e empedrado. 
Possui planta centrada, com torre sineira, frontal e cruzeiro, octogonal. As fachadas são em 
alvenaria de granito, em fiadas de aparelho isódomo, percorridas por cornija saliente 
integrando gárgulas de canhão, com pilastras estruturando os cunhais. O portal principal é de 
verga arqueada com frontão interrompido, com terminais formando volutas. O interior com 
coberturas em cúpulas e abóbadas de berço, em granito, possui retábulos de talha, neoclássica. 
Em 1549 já é referida a existência das ermidas de Santo Aleixo e Santo Apolinário no << pico 
do Outeiro do Monte Farinha >> e em 1651, Frei Leão de S. Tomás refere-se à ermida 
existente no cume do Monte Farinha. 
 

Espólio 

 

 

Proprietários 

Igreja Catolica 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Bom  
Ameaças Protecção / Vigilância 

  
Bibliografia 

PELAYO, Primo Casal (1969). A Ermida do Monte Farinha; Vv.Aa. (1987). Guia de Portugal, 
vol. V, Lisboa, p. 316; TOMÁS, Frei Leão de S. (1994). Benedictina Lusitana, Lisboa; LOPES, 
Eduardo Teixeira (2000). Mondim de Basto Memórias Históricas, Mondim de Basto, , p. 441-
446. 
Observações 

 
 

Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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1 – Vista do monte coroado pela capela da Senhora da Graça 

 

 

 
2 – Capela de Nossa Senhora da Graça 
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Cruz de Campelo 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Campelo Campelo Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 25’ 01’’ N 

07° 55’ 51’’ W (Internac.) 

87 425  m 

 
Acessos 

A meio do caminho entre Cainha e o parque de aterragem de parapentes, na subida para a 

Senhora da Graça 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Gravura rupestre Idade Média ? 

 
Descrição do Sítio 

Afloramento situado a cerca de 100 metros para O. da Estação rupestre de Campelo, de 

dimensões médias e bem saliente no terreno, localizado à face do caminho velho que conduz à 

aldeia de Campos. Apresenta na superfície um motivo cruciforme, gravado profundamente e 

uma covinha, sub-circular. 
Espólio 

 

 

Proprietários 

Particular 

 
Estado de Conservação Uso do Solo 

Razoável 

 

Floresta de pinheiros e eucaliptos 

Ameaças Protecção / Vigilância 

Laboração de pedreira na envolvente 

próxima 

 

 

Bibliografia 

 

 
Observações 

Encontra-se, actualmente, coberto por mato e blocos de inertes da pedreira que labora na 

imediação. Redescoberto em Julho de 2009 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Dezembro de 2006 António Pereira Dinis 
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1. Pormenor da gravura (Esta foto data de 1999) 

 

 
2 – Pormenor da cruz (foto de 2009) 
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Designação Nº Inv. 

Fraguinha 
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Topónimos Lugar Freguesia 

Fraguinha Campelo Mondim de Basto 

 
Concelho Distrito 

Mondim de Basto Vila Real 

 
Coordenadas Geográficas C.M.P. 1: 25.000 folha nº Altitude 

41° 24’ 58’’ N 

07° 55’ 51’’ W (Internac.) 

87 428 m 

 
Acessos 

A meio do caminho entre Cainha e o parque de aterragem de parapentes, na subida para a 

Senhora da Graça 

 
Tipo de Sítio Período Cronológico 

Arte rupestre 

 

Pré-História ? 

 
Descrição do Sítio 

Conjunto de dois afloramentos graníticos, implantados numa pequena plataforma, no sopé do 

Crastoeiro, junto de uma linha de água. Local pouco visível, mas com bom alcance visual para 

Sul, no sentido da linha de água, mantendo contacto visual, igualmente, com a estação rupestre 

de Campelo. 

Na superfície aplanada do afloramento 1, bastante marcada por estalamentos, estão gravadas 

cerca de sete dezenas de covinhas, de diferentes tamanhos, agrupadas e alinhadas. Numa área 

mais aplanada, do lado Norte, são visíveis alguns motivos de cariz esquemático. 

O afloramento 2, fica contíguo, a Norte. Possui um sulco, largo mas pouco profundo, de feitura 

irregular, bastante comprido, sugerindo um serpentiforme. 

 
Espólio 

 

 

Proprietários 

 

Estado de Conservação 

Uso do Solo 

Mau 

 

Floresta de eucaliptos 

Ameaças Protecção / Vigilância 

Laboração de pedreira na envolvente 

próxima 

 

 

Bibliografia 

Inédito 

 
Observações 

 

 
Data: Arqueólogo Responsável: 

Setembro de 2009 António Pereira Dinis 
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- Rocha 1, alinhamento de covinhas 

 

 
- Rocha 1, motivos indeterminados 
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Anexo I - Fichas da Carta Arqueológica de Mondim de Basto (CARMBASTO) 

 


