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              Vieira do Minho –  
            o que ver e visitar 
 

É sede de um município com 218,05 km² de área e 13 936 habitantes (2009), 
subdividido em 21 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de 

Terras de Bouro, a norte e leste por 
Montalegre, a sueste por Cabeceiras de Basto, a sul 

por Fafe, a sudoeste por Póvoa de Lanhoso e a noroeste por Amares. 
O ponto mais elevado do concelho situa-se no Alto do Talefe, com a 
altitude de 1262 metros.  Vieira do Minho é o segundo concelho mais 
montanhoso do distrito de Braga. A antiga Vernária (primeiro nome de 
Vieira), recebeu foral de D. Manuel I a 15 de Novembro de 1514.  
De origem antiga, como o atestam inúmeros elementos arqueológicos, 
as freguesias que actualmente integram Vieira pertenceram 
antigamente a vários concelhos, termos, coutos e vilas, hoje extintos 
A antiguidade da ocupação humana das terras que hoje integram o concelho de Vieira do Minho pode ser 
atestada pelos inúmeros testemunhos arqueológicos que podem ser vistos no concelho, com particular 
destaque para a área da Serra da cabreira, território ocupado desde a pré-história e as localidades de 
Salamonde e Ruivães, onde a presença militar de diferentes povos, com destaque para os romanos, atestam o 
valor estratégico desta área no controle das principais vias de penetração na província. As mamoas, menires, 
gravuras rupestres , fojos medievais, necrópoles neolíticas, povoações romanas, castros, além de vários 
utensílios de barro, ferro e outros metais, são exemplos do filão arqueológico da região, bastante sub-

explorado aliás.  
Da época romana, ainda existem 
vestígios de alguns troços da via 
XVII do itinerário Antonino que 
ligava Braga, Chaves a Astorga, e 
vestígios  de antigos povoados 
dessa época, é exemplo disso o 
povoado de S. Cristovão - Ruivães. 
Pela extrema importância na 
estratégia militar, a região sofreu 
os efeitos da penetração dos 
diversos povos que invadiram a 
península, desde os Suevos aos 
Romanos, e bem mais 
recentemente dos exércitos 
Napoleónicos. De facto, na 
Primavera de 1809, o concelho foi 

duas vezes atravessado pelas tropas do marechal Soult: a primeira em 15 de Março, em impetuoso avanço a 
caminho de Braga. A segunda, a 17 de Maio, em retirada precipitada pela ponte da Misarela, no dia exacto 
em que as forças anglo-lusas de Wellesley chegavam ao alto de Salamonde, com o objectivo, frustrado, de 
lhes atalhar o passo. 
Este seu pendor para o envolvimento na guerra determinou igualmente que Vieira se envolvesse nas guerras 
liberais, presenciando Ruivães duros combates entre liberais e absolutistas, e pouco depois, em Abril de 
1846, Vieira entusiasma-se com o movimento popular da “ Maria da Fonte” onde teve a sua origem e onde 
habitava o seu mentor: padre Casimiro José Vieira.  
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Património Histórico e Natural  
 
Fojos e Cabanas da Cabreira   
Fornos Comunitários de Campos e Lamalonga     
Castro de Vieira do Minho   
Lagar de azeite de Vilarchão   
Museu da Moto Antiga   
Ponte de Misarela   
Capela de Nossa Senhora da Fé     
Capela da Senhora da Lapa 
A Capela da Senhora da Lapa, situada no monte do Penamourinho, fregueisa 
de Soutelo, foi construída em 1694 a mando de João Gonçalves e sua 
esposa Margarida da Silva. Esta capela destaca-se pela sua originalidade, 
uma vez que foi edificada no interior de um penedo. É de salientar ainda a 
porta da entrada que data de 1898, várias inscrições gravadas no tecto e o 
quadro encaixilhado com a história do santuário escrita pela Padre José 
Maria Machado em 1851. Nas imediações do santuário existem um coreto, 
várias fontes, as instalações que dão apoio aquando da romaria anual 
(Segundo domingo de Julho) e um miradouro.     
Capela da Senhora da Orada  
    
Serra da Cabreira  
  O ponto mais alto desta serra dá-se a 1262m no topónimo Talefe. Aqui, é possível abranger visualmente a 
totalidade do território concelhio assim como o dos munícipios vizinhos.  
A Cabreira é o cenário perfeito para aqueles que desejam aliar o descanso à prática de actividades ao ar 
livre e desfrutar da exuberante paisagem serrana. Aqui, pode-se encontrar com frequência gado de raça 

barrosã e ainda os famosos garranos, uma espécie equídea 
portuguesa que vive em estado semi-selvagem.  
A Serra da Cabreira estende-se pelos territórios de Vieira do 
Minho e de Cabeceiras de Basto. Pelas suas características 
morfológicas, físicas, patrimoniais e ecológicas, a Serra da Cabreira 
assume um papel importante nas realidades territoriais dos 2 
concelhos. A Fauna desta serra é dominada pelas espécies típicas 
das zonas de matos e das florestas de coníferas, estando as 
espécies dos restantes habitats muito confinadas. Convém, no 
entanto salientar que a diversidade de espécies é ainda assim, 

relativamente elevada, quando comparada com outras zonas do país. Destacam-se, pelo seu estatuto de 
protecção e/ou raridade: entre os 
anfíbios a salamandra-lusitana, o tritão-
de-ventre-laranja e o tritão-palmado; 
entre as aves o tartaranhão-caçador, 
melro-d’água. De referir ainda a 
existência de 2 espécies (o dom Fafe e a 
felosa-das-figueiras) cujo valor 
patrimonial é elevado devido à raridade 
dos locais conhecidos de nidificação em 
Portugal. Já no que diz respeito aos 
mamíferos, merecem menção, a toupeira 
de água, o lobo, a lontra e o gato bravo.  A 
região da Serra da Cabreira encontra-se 
numa zona que, do ponto de vista 
biogeográfico, se classifica como de 
transição entre a flora da região 
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cantábrica e a flora da região ibero-atlântica.  O primeiro tipo de flora é mais próximo da flora 
eurosiberiana, dominada por espécies adaptadas ao calor e relativa secura, mas em que ambos os factores 
são atenuados pela presença regular de massas de ar húmidas e frescas, provenientes do Atlântico. A 
coexistência destas espécies vegetais é possível pela particularidade do clima da Serra da Cabreira, que 
congrega uma grande disponibilidade de água, com influência do clima mediterrâneo, que marca 
progressivamente as regiões mais a sul. Na Cabreira foram recenseadas 256 espécies de plantas, possuindo 
43 um particular interesse para a conservação do património natural devido à sua raridade, vulnerabilidade, 
carácter endémico ou perigo de extinção, como azevinho ou perigo de extinção, como o azevinho ou a 
Drosera rotundifolia (espécie carnívora)  
Contudo, para conhecer a Cabreira, descobrir os seus encantos e alcançar lugares recônditos, nada melhor 
que experimentar um dos trilhos pedestres (Percurso do Turio, Percurso da Costa dos Castanheiros, 
Percurso de longo curso aos Fojos, etc.) e caminhar por entre a natureza. Esta será a melhor forma de 
contactar com a fauna, a flora e o património humano dessa serra, nomeadamente, os fojos dos lobos e as 
cabanas dos pastores.  
Via XVII     
Rios & Barragens   

 
 
 
 
 


