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Abrigo ccom pinturas rupestres da Fraga D’Aia

Necrópole megalítica de Areita

P
Povoado
da Se
enhora da Asssunção

Berrão de Paredes daa Beira Vicuss de Paredes d
da Beira Neccrópole medieeval das Feiticeeiras Necróp
pole medieval da Acheira
O abrigo ccom pinturas rupestres da Fragga D’Aia localiza‐se a sudoeste da freguesia de
e Paredes da Beeira, na
margem d
direita do rio Táávora. Conhecid
do por “Penedo
o dos Macacos””, este abrigo tem
t
cerca de 7 m de
comprimen
nto e 3 m de largura, tendo sido
o ocupado duran
nte um período de tempo relativamente pouco longo,
onde se realizaram pinturaas em tons de veermelho, com um
ma provável con
notação religiosa
a.
os inícios do IV m
milénio a.c., tevve inicialmente u
uma ocupação eesporádica, mas com maior inciidência
Datável do
ocupacionaal nos finais do IIV milénio a.c., quando
q
se execu
uta a primeira reepresentação do
o painel – cena de
d caça
a um cervvídeo – para po
osteriormente se
s realizar a exxecução do resttante painel, onde se esquem
matizam
motivos an
ntropomorfos (sseres humanos) e zoomorfos (aanimais). As com
munidades que utilizaram
u
este espaço,
e
tinham um
ma base económ
mica de cariz agrícola,
a
sendo suportada pelaa caça. Os mate
eriais provenien
ntes da
escavação arqueológica, ccontemplam cerrâmicas manuais, na sua maioria lisas e de corr laranja, sendo alguns
destacando‐se elementos
e
de moinhos
m
recipientess decorados; o material lítico é em pedra lasccada e polida, d
manuais, lascas, uma enxó
ó e um pequeno
o machado, em eexposição no Mu
useu Eduardo Ta
avares.
A necrópole megalítica dee Areita era consstituída por cinco monumentos megalíticos, loccalizados a sul do
o atual
aglomerad
do populacional de Paredes da Beira.
B
O Dólmen
n de Areita é o m
monumento fún
nebre mais impo
ortante
desta necrrópole, e um dos mais imponeentes deste terrritório. Também
m conhecido po
or “Anta da Bou
uça da
Senhora Berta”, é constituído por uma câmara
c
poligonaal de sete esteiios, corredor médio, e com base nos
artefactos encontrados em
m escavação arq
queológica duran
nte os anos de 1
1996 a 1998, pelas suas características
e pelas dattações realizadas, podemos situá‐lo cronologicaamente nos finaiis do IV milénio a.c. (Neolítico Fiinal).
Nos esteio
os 4 e 7 da câmara, foram id
dentificados diveersos motivos ggravados, desta
acando‐se as grravuras
existentes no esteio de ccabeceira. Os materiais
m
enconttrados neste mo
onumento (macchados, enxós, goivas,
g
pontas de setas, facas, contas de colar e vasos cerâmiccos decorados) refletem não só
ó o modo de vida das
comunidad
des que constru
uíram estes sepu
ulcros, como também demonsttram fortes cren
nças religiosas (ídolos,
objetos vo
otivos). Os mateeriais osteológiccos provenientees deste monum
mento, permitira
am ainda identiificar a
deposição de um número mínimo de seis indivíduos no interior deste esp
paço.
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No interiorr da câmara, su
ubsiste uma esstrutura tipo “caixa”, relacionaada com a depo
osição temporária de
oferendas. Estes vestígios aarqueológicos encontram‐se em
m exposição no M
Museu Eduardo Tavares.
Espaço do
o sagrado e daa ritualidade, o Dólmen de A
Areita é uma sepultura colettiva construída pelas
comunidad
des deste territó
ório no período
o do Neolítico Final, momento
o em que emerge a agriculturra e a
domesticaçção dos animais,, a par da recoleeção de frutos e da prática da caaça. Este monum
mento representta uma
das primeiiras manifestaçõ
ões de contacto entre o Hom
mem e o atual território de S.
S João da Pesq
queira.
Durante o III milénio a.c., período do Calcolítico, assistte‐se à construçção de povoado
os, em locais de
d boa
visibilidadee estratégica, em
m locais ermos, onde protegido
os por sólidas fo
ortificações, assiiste‐se ao contro
olo do
território. EEm alguns casos, esta ocupação prolonga‐se pela Idade do Ferro e do Bronze.
O povoado
o da Senhora daa Assunção, faziaa parte de um cconjunto de povvoados que aind
da hoje se enco
ontram
neste terriitório (Carapito,, Reboledo, Castelo Velho, Ch
hãs de Murganho, Outeiro Altto, Castelinhos)). Este
povoado siitua‐se a norte do atual espaçço urbano de Paaredes da Beiraa. Possui muralh
ha com cerca de
d três
metros de largura e com m
metro e meio dee altura. A existêência desta murralha pressupõe desde logo o caarácter
defensivo e estratégico d
deste local, e a sua ocupação ao longo de vários séculos, da
d qual se enco
ontram
vestígios no interior do reccinto, não só peelas estruturas eem granito, como também pelos artefactos cerââmicos
recolhidos. Ao longo dos ttempos teve várias ocupações, destacando‐se a Idade do Bro
onze (final), do Ferro
F
e
Medieval. Para além destaa linha de muralh
ha e de ruínas d
das estruturas haabitacionais exisstentes no seu in
nterior,
foram enco
ontradas diversaas cerâmicas lisaas, de produção manual e a torn
no.
Toda esta rede de povoados que emerge a partir do III milénio a.c., estevve na origem na designação, pela qual
ainda hojee é conhecida Paredes da Beiira “Cidade do Sol e dos Setee Castelos”. Ne
estes povoados foram
encontrado
os à superfície vvestígios arqueo
ológicos (em exxposição no Museu Eduardo Ta
avares), destacando‐se
cerâmicas decoradas de produção manu
ual e a torno, machados em pedra polida de
d diversos materiais,
elementos de mós manuais, para além, daa existência em alguns casos, de linhas de muralha. Este conjunto de
povoados, integrados com
m outros a norte,, ajudam a conheecer este territó
ório ao longo de cinco milénios.
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Para além dos espaços e de todo o património arqueo
ológico móvel associado à evollução deste território,
subsiste um
m vestígio arqueeológico definidor da identidadee destas comunidades: o berrão
o de Paredes daa Beira.
Característtica do nordestee peninsular e daa cultura agro‐p
pastoril (em Espaanha denominam
m‐se de verraco
os) esta
peça em ggranito, possui n
no dorso a inscrição AMBROEC
CON, estando gravados sob a forma
f
de covinh
has, os
olhos e as orelhas, tendo
o ainda represen
ntado o órgão ssexual masculino, a cauda e orrifício anal. Dataada da
Idade do Ferro/Período Ro
omano (século VIII
V a.c./século V)), está em expossição no Museu Eduardo Tavarees.
No século
o III a.c. assistee‐se à presençaa das primeirass legiões de Ro
oma na Península Ibérica, e ao seu
estabelecimento no território do Douro, mais
m concretamente a partir do
os inícios do sécu
ulo II a.c. . Fundiindo‐se
com as po
opulações locaiis, os romanos reutilizaram, d
desde o século I, os espaços de ocupação caastreja,
transformaando muitos deeles em pontos de defesa milittar ou simples aatalaias de vigilâ
ância. Introduzirram ou
fomentaraam a cultura daa vinha, da olivveira e dos cereais “trilogia cu
ultural da agricultura mediterrrânica”,
aproveitarram as inúmerass fontes de água, desenvolveram
m a mineração, cconstruíram estrradas e pontes.
Nesta conceção de territó
ório, ao longo do
o atual território de S. João da Peesqueira, são criiadas pequenas villae e
vicus (unid
dades administraativas e agráriass), como acontecceu em Paredes da Beira.
A importâância, variedadee e dispersão de materiais aarqueológicos da época roman
na ao longo do
o atual
aglomerad
do de Paredes da Beira, levam a supor a existên
ncia de um vicuss na época romana, provável cap
pital de
um povo iindígena, os Ara
abrigenses. Perccorrendo as artéérias que se locaalizam a norte e a este, consegu
uem‐se
visualizar rruas, becos e arttérias representtativas do passad
do do aglomerad
do.
Ruas estreeitas, onde apen
nas se circula a pé,
p e imóveis dee diversas volum
metrias com função habitacionaal, onde
existe o reeaproveitamento
o de muito mateerial de diferenttes épocas no seeu aparelho construtivo, sendo visíveis
vários vesttígios arqueológgicos evidenciadores da época ro
omana.
É possível visualizar a existência de diverrsos elementos de estruturas aarquitetónicas ro
omanas, como bases
b
e
fustes de ccolunas, tamborres, mós manuárias, pilastras, m
marcas de forfexx… para além de
e um pequeno trroço de
calçada localizado a sul do
o atual aglomerrado, certamentte relacionado com os troços de
e calçada existen
ntes na
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Serra de Saampaio, em Trevvões, e que perm
mitiria a ligação e comunicação p
para sul do território (Viseu).
Assiste‐se a um sincretism
mo cultural, misttura de crenças,, valores e repreesentações onde se fundem veestígios
de cultos rreligiosos indígeenas, com outros romanos e orrientais, altares de sacrifícios esscavados nas ro
ochas e
inscrições romanas. É exemplo dessa religgiosidade a ara anepígrafa provveniente de Parredes da Beira, que
q se
encontra eem exposição n
no Museu Eduaardo Tavares, p
peça arqueológiica votiva ou funerária, em granito,
constituídaa por capitel com
m fóculo (onde eram
e
colocadas aas essências), fu
uste e base (sécu
ulo II‐III).
A presençaa romana é aind
da complementaada pela existên
ncia de diversa ccerâmica (século
o I‐IV), onde para além
da cerâmicca de construção (tégulas e ímb
brices), armazen
nagem (dolia) e produção (peso
os de tear e cossoiros)
os conjunttos ceramológiccos compreendeem especialmen
nte cerâmicas decoradas de várias tonalidadess (com
engobe), teerra sigillata itálica e hispânica, cinzenta fina e ccerâmica comum
m.
Para além deste conjunto ceramológico encontrado
e
à su
uperfície, de saliientar um outro
o achado de sup
perfície
o em Paredes d
da Beira, um frragmento de esscória (século III‐V), vestígios que
q se encontraam em
encontrado
exposição no Museu Eduaardo Tavares. No
N lugar das “Tin
ntureiras”, sobrressai a presençça de um afloramento
granítico escavado, que seegundo a tradiçãão local faria parrte de um conju
unto de mais três, que “serviriam
m para
tingir tecid
dos”. Coloca‐se a possibilidade de
d estar relacion
nado com um lagar primitivo pa
ara a pisa da uvaa cujos
restantes eelementos foram
m destruídos, ou será parte de u
um santuário rup
pestre da época romana.
A importân
ncia e extensão destes vestígio
os da época rom
mana em Paredees da Beira, afirm
ma a relevânciaa deste
povoado antes e durante o processo de ro
omanização destte território.
No período da Idade Méédia, Paredes da
d Beira contin
nua a ter prepo
onderância estrratégica no território,
da atribuição dee foral entre 10
055‐1065 (conjuntamente com S. João da Pesq
queira).
beneficiando desde logo d
Foi certam
mente um importante centro populacional,
p
co
omo se pode co
omprovar pela existência
e
de diversas
sepulturas escavadas na rocha no seu território (lugar das Feiticeiras e da Acheira), de diversas esttelas e
sarcófagoss.
Momentoss, percursos, factos e artefactos identitários do território de Parredes da Beira.
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Estrategicamente situada entre os atuais territórios do D
Douro e da Beiraa, ocupando a ve
ertente sul da ellevação
da Senhorra da Assunção, Paredes da Beira foi ao longo do
os tempos beneeficiada por esta localização geográfica.
Existe um
m longo percurso
o histórico por trás das marcaas perceptíveis d
da realidade mais recente, com
mo são
exemplo o
os diversos vesstígios e espaço
os arqueológico
os que se encon
ntram no seu atual
a
território, e que
eternizaraam a expressão ““Cidade do Sol e dos Sete Castelos”.
Os registo
os documentais do território daas “paredes da beira” remontaam ao século XI (1055‐1065), em
e que
benefician
ndo da atribuiçãão do foral de Feernando Magno
o, conjuntamentte com S. João da
d Pesqueira, Peenela e
Ansiães, aassiste‐se ao reepovoamento desta
d
região, e Paredes da Beeira viu ao long
go dos temposs a sua
importânccia ser sucessivamente confirmaada por D. Afonsso Henriques, D
D. Sancho I, D. Affonso II e D. Afo
onso III,
sendo doaada por D. Fernaando e reconfirm
mada por D. João
o I aos Coutinhoss, Marqueses de
e Marialva.
Recebe ain
nda Foral Novo de D. Manuel I em 1514. Riodaades, também reeferido a partir do século XI, peertencia
ao termo d
de Paredes da B
Beira.
Como sede de concelho, tteve casa da câm
mara e cadeia, eexistindo em 183
36 “uma casa an
ntigamente das sessões
s
de câmara
a (…) que parte de nascente com
m a casa de Ma
anuel Joaquim d
de João Bento (o
o Coxo) ao poen
nte com
um quinta
al de Teresa Anciiães e a praça, do
d norte com cassas de Henriqueta Norinha (…) servindo
s
esta cassa para
a instrução
o primária”, pelo
ourinho e forca..
Numa desscrição do ano d
de 1767, refere‐sse a existência d
de “juiz ordináriio, vereador, alm
motacés, dois esscrivãos
do público
o, juiz dos órfão
os e escrivão (…
…) as justiças dã
ão juízes ordiná
ários que na sua majestade no
os Deus
Guarde ma
anda fazer pelo corregedor de Pinhel
P
sem que ao prezente seja
a ou tenha tido donatário algum
m (…)”.
Fruto das vicissitudes das várias épocas, o concelho de P
Paredes da Beiraa, viria a ser extinto em 1830 (datando
mente desta altu
ura a demolição
o do pelourinho do século XVI, reconstruido em 1989) integrando o
provavelm
concelho d
de S. João da Pessqueira.
O aglomerrado populacion
nal, que em 1758
8 “tem duzentoss vizinhos e quinh
hentos e sessenta e cuatro pesssoas”, o
núcleo anttigo, ter‐se‐á implantado na vertente sul da Sen
nhora da Assunção “hum escrabozo monte”, ond
de com
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avanços e recuos fruto dee um longo proceesso histórico e afinidades com as estruturas arrqueológicas existentes
ónimos Portela (a oeste) e Vale d
da Vila (a este) ajudam
a
a comprreender
no topo daa Senhora da Asssunção, os topó
e a interprretar a implantação do aglomerado populacionaal.
O patrimó
ónio construído no núcleo antiggo, não assume um grande carrácter monumen
ntal, a sua expreessão é
discreta, rresultado de um
m núcleo antigo
o fortemente hu
umanizado, e q
que ao situar‐se em encosta, originou
o
diversas ru
uas estreitas quee confluem paraa o adro da Igreja de S. Bartolom
meu, e para o eixxo principal consstituído
pela Rua d
da Corredoura – Caminho Novo
o, onde se encontra o patrimón
nio arquitetónico
o de maior escaala. Nas
ruas do nú
úcleo antigo é po
ossível perceberr a sua evolução
o, guardando um
m registo de casa
ario de pequenaa escala
com a utillização do graniito no seu apareelho construtivo
o, que, à medida que se desce e “avança no teempo”,
sobressaem ruas mais am
mplas e de traçaa regular, com eexemplares de aarquitetura civil e religiosa, ond
de para
além da Igreja de S. Baartolomeu (de provável edificcação medieval)) o pelourinho relembra o peercurso
ório.
municipaliista deste territó
As diversaas artérias que cconstituem o agglomerado, e através das suass designações e características físicas,
transportaam‐nos para diveersas épocas e momentos
m
da História Local (e d
de Portugal), e para
p
o dia‐a‐dia destas
comunidad
des que vivenciaaram estas mud
danças, do qual resultou diversso património. Nesta
N
viagem ao
o longo
dos quotid
dianos, ritmos e rotinas, o simbo
olismo desses momentos encontra expressividade na designaçãão de
algumas artérias, repercuttindo‐nos para a anterior existêência de edifícioss (Castelo, Porte
ela, Azenha, Grade), de
ofícios (Chão do Abade), p
períodos do mun
nicipalismo local (Casa dos Concelheiros, Outeiro do Pregão), ou
u na
sua fisiono
omia específica,, onde subsistem
m topónimos, cu
uja designação supõe anteriore
es ocupações (O
Outeiro
Alto, Vale da Vila, Rossio). O território de
d Paredes da B
Beira apresenta diversas marcas do tempo, exp
pressas
numa vassta e diversificaada rede de paatrimónio local,, representativaa de um contín
nuo e longo prrocesso
histórico. Ao sabor de gestos, saberes, gostos
g
e mudançças sociais, econ
nómicas e cultu
urais, este territó
ório foi
desde à ceerca de seis miléénios espaço de diversos interveenientes e protagonistas, que no
os vários momentos da
História, fforam estabeleccendo e construindo nestas p
paisagens milenaares, patrimónios definidores da sua
identidadee.
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A povoação de Paredes da Beira, recebe, conjuntamente com S. João d
da Pesqueira e outras localidad
des do
ortugal, carta dee foral entre 105
55 e 1065, sendo
o sucessivamentte confirmado até
a aos
atual centrro e norte de Po
inícios do século XVI, nomeadamente no ano de 1514
4, quando D. M
Manuel I conced
de Foral Novo a esta
localidade, e terá impulsio
onado a construçção deste pelou
urinho, sem no eentanto se coloccar de parte a an
nterior
existência d
de outro marco jurisdicional. Co
ontudo, em 1830
0, este concelho
o é extinto e inte
egrado no conceelho de
S. João da Pesqueira, o que terá levado ao processo dee desmantelameento desta peça
a arquitetónica, sendo
mente reconstruiido (1989). Pelo
ourinho de arquitetura civil, revvivalista, neo‐ma
anuelina. A basee é em
posteriorm
tambor cilííndrico; o fuste é de secção quaadrilobada, form
mado por quatro
o colunas embeb
bidas, sem deco
oração,
onde assen
nta diretamentee o remate, esculturado com q
quatro peças ovvalóides, em taçça, estriadas, sallientes
relativamente ao prumo das quatro colun
nas do fuste, e q
que intercalam ccom quatro máscaras em relevo
o (peça
de remate do pelourinho m
manuelina). Ao centro, uma peeça tronco‐piram
midal de faces cô
ôncavas encimad
da por
rebordo qu
uadrangular onde assenta uma esfera.
e
A antiga Caasa da Torre dass Pedras e a Cap
pela de Nossa Seenhora da Assun
nção constituem
m, respetivamentte, um
importantee testemunho aarquitetónico co
om cerca de 9 sséculos de histó
ória, e 250 ano
os de culto e tradição
religiosa p
por parte dos h
habitantes da região.
r
Estudos recentes sobree o edifício habitacional perm
mitiram
identificar cinco fases consstrutivas, a primeira das quais reemonta ao sécullo XI e a última ao
a século XIX.
Azevedos, é imp
portante por tod
da a tradição hisstórica
Se o edifício, primeiro ligaado aos Távorass e depois aos A
que encerrra, a capela é o espaço arquitettónico que maiss se destaca, pello barroquismo das suas formas, cujo
projeto tem
m vindo a ser atrribuído a Nicolau
u Nasoni.
No interiorr, ganha importâância a capela‐m
mor, com os seuss três altares a ocupar a totalidade deste espaço
o, num
trabalho reealizado em pedra da região, on
nde o horror ao vazio, próprio do barroco, está presente. O retábulo‐
mor, é de talha policromaada, e nos dois restantes
r
encon
ntram‐se os túm
mulos dos mártirres S. Félix e S. Paulo,
nça motivou o culto neste tem
mplo, e a instau
uração de privillégios e indulgê
ências, dependeendo a
cuja presen
capela aind
da hoje diretameente do Papa, deesde que Benedito XIV, cujo braasão de armas en
ncima o retábulo
o‐mor,
enviou entrre outras oferen
ndas as 2788 relííquias colocadass nos diversos reelicários que a ella pertencem.
Está classificado como Imó
óvel de Interessee Municipal (Deccreto n.º 129/77
7, DR. I Série, n.º 226, de 29‐09‐1
1977).

Casa da Praça

Pelourinho de
d Paredes da Beira
Casa dos Ancciães

Casa da Torrre das Pedrass / Casa dos Azzevedos / Cap
pela dos Santo
os Mártires

Casa dos Nunes

Casaa do Cruzeiro

Percorrend
do as artérias daa Corredoura, paassando pela Prraça e pelo Caminho Novo, em direção à Portela, são
visíveis os exemplares dee património arq
quitetónico civil, mais significattivo de Paredes da Beira. Edifíccios de
grande volumetria e escaala, com utilizaação do granito
o no aparelho construtivo, e presença pontu
ual de
elementos decorativistas, como acontecee na Casa dos A
Anciães, onde a linguagem deccorativista pred
domina
essencialm
mente na capelaa de Santo Antó
ónio. Este imóvel do século XV
VIII, apresenta uma
u
fachada simples,
complementada pela riqueeza arquitetónicca da fachada daa Capela de San
nto António, ond
de para além do
o óculo
circular pro
ofusamente ado
ornado com motivos vegetalistaas e brasão, elemento que perm
mite a presença de luz
no interiorr do espaço religgioso, verifica‐see a presença de linhas geométricas sob as quaiss assentam pináculos a
adornar a porta principal.
Localizada no Caminho No
ovo, a Casa dos Nunes destaca‐‐se pela sua escala e volumetria
a arquitetónica, à qual
se enunciaa todo um espaçço verde delimittado por muro eem granito de bom talhe e volu
umetria. No seu alçado
norte, desttaque para a imponente chamin
né.
Na periferria da Casa do
os Azevedos, naa Rua do Santo, a Casa do Cruzeiro destacca‐se pela sua escala
arquitetón
nica e implantaçãão em área de espaço
e
verde e agrícola que a cirrcundam.
Este modeelo de espaço é profusamentee divulgado ao longo do sécu
ulo XIX, em que são construíd
das ou
ampliadas nos territórios rurais e agríco
olas, espaços em
m que no rés‐do‐chão subsiste
em áreas de ap
poio ao
os superiores sãão dedicados ao
o quotidiano soccial. Muitas veze
es são construíd
das em
trabalho agrícola e os piso
anexo a esstes espaços, outtras áreas de ap
poio à agriculturaa, como o lagar o
ou os estábulos.
A Praça é o centro cívico e social deste aglomerado,
a
ond
de, em frente aao Adro da Igreja de S. Bartolom
meu, o
antigo ediffício da Casa do Clube (século
o XIX/século XX) é o imóvel qu
ue se destaca, pela presença do
d seu
decorativissmo geométrico
o nas portas e jaanelas do 1º piso
o. Estes espaçoss alicerçam a im
mportância patrimonial
do territórrio de Paredes da Beira, com
m maior expresssividade ao longo dos séculos XVIII e XIX, do qual
resultaram
m diversas tipolo
ogias de patrimó
ónio construído. É o reflexo de uma linha temp
poral e cronológgica em
que as váriias gerações foraam construindo uma relação dee intimidade e prroximidade com
m este território.

Casa da Praça

Igreja d
de S. Bartolom
meu

Capeela de Nossa Seenhora da Asssunção

C
Capela
de S. Seebastião

Capela de Santa Euláália
A Igreja dee S. Bartolomeu apresenta umaa fachada lisa, co
om portal de arcco de volta perffeita encimado por
p um
óculo quad
drilobado e com
m sineira de dup
pla ventana do lado direito. Inteeriormente desttaca‐se a qualidade da
sua talha p
patente na capeela‐mor. O corp
po, de grandes d
dimensões apresenta quatro altares de talha. O coro
alto está aassente em duaas colunas de grranito com pias de água benta. No seu espaço
o interior e exteerior, e
sobretudo na área de acesso à entrada principal e porrta lateral direitta, verifica‐se a presença de diversas
lápides fun
nerárias, nas quaais foi impressa uma numeração
o.
Espaço esttratégico, defenssivo e habitacion
nal no passado, passou a desem
mpenhar uma função de cariz religiosa,
com a con
nstrução de um
ma pequena cap
pela de invocaçãão à Senhora d
da Assunção, on
nde por entre antigos
a
caminhos ccarreteiros, aind
da são realizados atos devocionaais (como a bênção dos camposs) e romarias.
Esta pequena capela tem
m um altar com retábulo formaado por quatro colunas de ma
adeira, decoradaas com
elementoss vegetalistas, on
nde se encontraam as imagens d
de Nossa Senhorra da Assunção, Santa Quitéria e Santa
Eufémia, e diversos ex‐vottos de invocação
o às figuras litúrggicas presenciávveis neste espaço
o.
Inserida no atual aglomerrado populacion
nal de Paredes da Beira, na Ru
ua do Santo, a Capela
C
de S. Seb
bastião
possui uma planta quadrangular, sistema de cobertura dee duas águas com
m quatro pinácu
ulos nas extremidades.
Na fachad
da possui dois ó
óculos guarnecidos a granito, assim como a iconografia alussiva ao martírio
o de S.
Sebastião, representada n
no talhe de duass setas cruzadas acima da porta principal do mo
onumento (o diaa 20 de
Janeiro é o dia do Mártir SS. Sebastião).
Interiormeente tem um altaar com retábulo
o formado por du
uas colunas.
Subsistem
m ainda na perifeeria deste aglom
merado populacional, as capelass de invocação a S. Salvador (taambém
conhecida por Capela da Portela ou de Santa
S
Catarina), a oeste, e Santta Eulália, a este
e de Paredes daa Beira.
Ambos os espaços são de arquitetura sim
mples, destacand
do‐se a presençaa de fontes de água
á
nas proxim
midades
Paredes da Beira
a no ano de 175
58, são
de ambas.. Através da refeerência aos espaços religiosos existentes em P
enunciadas a existência dee “(…) seis ermid
das (…) fora do llugar tem outrass três (…) São Ca
aetano de hum homem
h
particular, outra da Senho
ora do Monte, ou
utra da Senhora da Ascenção (…
…)”.

Capela de S. Salvador

Alminhas do Rebordinho
Cruzeirro do Largo do
o Rossio

Alm
minhas E.M. 5
505

Cruzeiro de Santaa Eulália

Cruzeiro da In
ndependência

Alminhas do
o Largo do Rossio

Cruzeiro da Restaurração

Ao longo dos tempos o homem elegeu momentos do ano, no que dizz respeito à sua
a relação mágicaa com a
terra, com
mo elementos ssimbólicos de celebração da riqueza que estaa lhe proporcion
na. Os antigos rituais
r
e
divindadees indígenas, passsam a ser repreesentados peloss santos de devo
oção popular, cujas datas de celebração
são ponto
os de referência da relação com os ritmos da terra.
Na perifeeria dos aglomerados populaccionais, são mu
uitas vezes colocadas pequen
nas alminhas, fruto da
religiosidaade e da supeerstição (nalguns casos) e con
ntinuação do usso romano e pagão
p
de levan
ntar nas
encruzilhaadas dos caminh
hos, entradas daas pontes e juntto das habitaçõees, elementos simbólicos. Muitaas vezes
a sua exisstência, pressup
põe a aproximaçção de um lugar de culto ou o ccaminho que a ele
e conduz, situaando‐se
em camin
nhos principais, mas também no
os caminhos viciinais, especialmeente nas encruzzilhadas. Constru
uídos de
forma eru
udita ou vernáccula, de escala variável,
v
e alusivvos a determinaados momentoss do percurso hiistórico,
estes elem
mentos arquitetónicos simbolizaam e perpetuam
m a relação do ho
omem com a terra, e a sua misttificação
dos espaçços. Junto à estraada municipal que deriva para n
norte, encontram
m‐se as alminhas do Rebordinho
o,
Rebordinh
ho, peça isoladaa onde em talhee foi esculpida crruz latina e um pequeno nicho, notando‐se a presença
de cor veermelha. Ainda n
na mesma artérria, para sul, e im
mplantadas em muro, mais um
m exemplar de alminhas
com fóculo, onde assentaa cruz latina. Naa periferia da Caapela de Santa EEulália, e em arrruamento que parte
p
da
estrada m
municipal para oeste, subsiste, supostamente,
s
eelemento de um
m antigo cruzeiro
o, com decoração e cruz
latina. No
o aglomerado dee Paredes da Beira, no Rossio e na Rua da Porteela, encontram‐‐se embutidas em muro
de casa haabitacional, as aalminhas do Rosssio (com a data de 1924?) e o crruzeiro do Rossio
o assente em peeanha
com a data de 1940. EEste cruzeiro, conjuntamente
c
com o cruzeiro
o da Independência e o cruzzeiro da
40, quando se assiste por todo o território Português
P
à con
nstrução
Restauraçção, foram consstruídos em 194
destes eleementos arquiteetónicos (Cruzeiros dos Centenáários), por ocasiião da Exposição
o do Mundo Porrtuguês.
Para além
m da conotação religiosa, enco
ontram‐se impreessas datas que relembram mo
omentos da Histtória de
Portugal. Estes cruzeiros possuem numa arquitetura cuid
dada, são pensaados e desenhad
dos, com a finalid
dade de
transmitirr uma mensagem
m devocional e de
d glorificação d
dos então “mom
mentos” do País.

Cruz impresssa em afloram
mento no Calváário
Cruz na Rua da
d Água Levad
da

Cruz im
mpressa das Feeiticeiras

Cruz n
na Rua da Curttinha

M
Marca
de Cruzz na Fonte de SS. Salvador

Fon
ntinha de Beléém

Um territó
ório possui ao lo
ongo do seu esp
paço físico inúmeras travessias, caminhos e percursos com mú
últiplas
finalidadess, construídos em
m diferentes épo
ocas e em diverrsas tipologias de solo. Desde a atividade comercial, a
funções militares, passand
do por permitir o acesso a deteerminados locaiss, e povoações, foram construídos ao
longo dos tempos, diverssos caminhos que
q
ainda hoje são utilizados, ou em algunss casos, perman
nece a
de antigos rituaiss de passagem e travessia do território.
memória d
Associadoss a estas travesssias, lugares e passagens, sub
bsiste na memó
ória coletiva dass populações locais, a
idealização
o de lugares de m
mitos e lendas, onde
o
conotado aao fenómeno naatural dos locais, aparece um co
onjunto
de “rituais e práticas”, onde denominaçõ
ões como Buraco
o da Moura, Fraaga da Pena, Feiiticeiras, sobreleevam o
aparecimento de “lugares mágicos”.
Para além da perpetuaçãão destes lugares de memóriaa e de antigos caminhos de fo
orasteiros, viajaantes e
e
antigas traavessias, elemeentos gráficos im
mpressos e elem
mentos
peregrinoss, também aparrecem junto a estas
arquitetón
nicos de assum
mida conotação religiosa (Calvvário, Água Levvada) ou relem
mbrando momen
ntos e
vivências d
da religiosidade d
de outras épocaas (Curtinha). Ao
o longo dos temp
pos, esta relação
o de proximidad
de com
os lugares leva a que nos m
mesmos sejam impressas marcaas no granito, qu
ue podem ter ass mais diversas formas
f
e caraterístticas, simbolizan
ndo e conotando
o a posse e limitte desses lugarees, são marcas nas pedras indifeerentes
à passagem
m do tempo.
Nesta rituaalização também
m fica a sacralizzação de lugarees através de ro
omarias, onde surgem
s
várias lendas,
salientando
o‐se a da Fonttinha de Belém. Num afloram
mento rochoso eexistente na pe
eriferia da Capeela da
da Assunçãão, existe uma p
pequena concavidade, onde ficaa retida água. A rapariga que molhar naquele lo
ocal os
cabelos, eles nascem e ficcam mais fortess. A ritualização dos espaços peermaneceu… Asssociado a Pared
des da
Beira, e a eeste território d
de avanços e reccuos durante o período da Recconquista Cristã,, persiste na meemória
coletiva, o lugar Vale dos Mil, onde ocorreu uma batalhaa no dia de S. Jo
oão, entre “mouros e cristãos” e onde
terão “morrrido mais de m
mil mouros”. Perccorrendo o território de Paredees da Beira subssistem sinais, asspetos,
vivências, rrituais, objetos, ggostos, memóriaas e quotidianoss da construção desta paisagem milenar…

Fonte d
do Chão do Ab
bade

Fontte de S. Salvad
dor

Fonte do Santo (ou
u da Grade)

Picotas do Chão do Abade
A
Para fazerr face às irregularidades do cicclo da água, e ccomo forma de aproveitamento deste impresccindível
recurso naatural, foram‐see desenvolvendo
o diversas práticcas e estratégiass capazes de asssegurar a sua prresença
nos diverssos momentos em que é, e era necessária.
n
A necessidade de constrrução de diverssos fontanários públicos, na sua grande maioria em pleno espaço
público, m
marca essa necesssidade de aproveitamento da áágua, seja para o então abasteccimento às popu
ulações,
para as divversas práticas aagrícolas (rega), pastorícia e quo
otidianos doméssticos.
Existem alguns elementos espalhados peelo território que perderam a fu
uncionalidade para que foram criados,
c
mantendo
o‐se esses espaçços como peças de
d memórias…
Fontanário
os, tanques, fon
ntes, poços, pico
otas, noras, rep
presentam os diversos sistemass de captação de água,
encontran
ndo‐se estrategicamente implan
ntados como a melhor forma d
de retenção e ob
btenção da águaa. Estes
sistemas aasseguravam o fornecimento de
d água a este território, serviam para a rega
a de culturas aggrícolas,
especialm
mente as hortas, para além de seerem espaços, esspecialmente oss tanques, onde se assistia à lavaagem
do vestuáário (onde muitaas vezes são an
nalisados e discutidos diversos assuntos da co
omunidade). Em
m alguns
casos, a ssua localização corresponde ao
os percursos qu
ue os gados reaalizavam na sua saída para o trabalho
agrícola e posterior regresso aos seus esttábulos.
d água,
Construídos de forma mais elaborada, erudita e funcionaal, estes sistemaas de retenção e fornecimento de
destes marcos na
a paisagem, ond
de ainda
são o refleexo do então, e ainda quotidiano de quem aquii vive e usufrui d
hoje serveem, por exempllo, de suporte para
p
as manifestações festivas, como acontece
e durante a celeebração
anual do padroeiro S. Bartolomeu, em que
q se assiste na Fonte da Curttinha ao “banho
o dos participan
ntes” na
célebre vo
olta da banda musical pelas ruass do aglomerado
o de Paredes da Beira.
Grande p
parte deles são em granito, lo
ocalizam‐se ao longo do aglom
merado populaccional, afirmand
do este
caracter d
de abastecimentto para todos. Deesta relação do homem com a tterra, sobressai um
u conjunto de picotas
na periferria do aglomerado, em espaço de pequenas ho
ortas, demonstrando a eficácia e funcionalidade deste
sistema an
ncestral para a rrega dos produto
os hortícolas.

Fonte e Tanques da Cu
urtinha

Moin
nhos da Ribeirra

Caminho da G
Grade

Caminho do Chão do Abade
A

Referenciáveel

A Ribeira, espaço físico e natural sobran
nceiro à Serra d
de Sampaio, occupa no imaginá
ário e na memó
ória da
comunidad
de de Paredes da Beira, um leegado de saberres e práticas im
materiais relacio
onadas com a cultura
c
cerealíferaa, para além dass rotinas e quotid
dianos que a mo
oagem do cereaal pressupunha, expressas nas diversas
unidades m
moageiras que se encontram im
mplantadas no seeu curso de águaa.
Ao longo d
deste vale com solos férteis, fo
oram‐se constru
uindo diversos m
moinhos nos locais onde o cau
udal da
Ribeira eraa mais apropriad
do ao represameento e aproveitaamento da água para a moagem do cereal.
Este aprovveitamento prolo
onga‐se pelo terrritório de Trevõ
ões (a sul), ondee a Ribeira passa
a a ter a designaação de
Ribeira doss Galegos, e o caaudal atravessa o vale encaixado
o da Serra de Saampaio.
Na área d
da Ribeira subsistem diversos moinhos, com várias escalas,, sistemas de moagem
m
tradicional e
implantaçãão no solo, paraa além de levadaas com caudais curtos e extenssos, assim como
o a presença de alguns
açudes. Sãão caraterísticaas que proporccionam um meelhor funcionam
mento dos eng
genhos hidráuliccos de
moagem, ccriando a energia suficiente paraa acionar os rod
dízios.
Este patrim
mónio é o resulltado de uma attividade, de um
ma profissão, ligaadas à produção
o e transformaçção dos
cereais que caracterizaram
m a agricultura neste
n
território.. São escassas ass referências escritas e documeentais a
este espaçço, subsistindo n
na paisagem a transformação
t
e aproveitamentto dos recursos naturais, numaa época
em que a ccultura cerealífeera predominavaa na paisagem aggrícola.
Ao longo d
do tempo, foi‐see estabelecendo
o na Ribeira, umaa pequena comunidade de moleiros, certamente com
ligação à d
de Trevões. Era n
no espaço físico do moinho que muitos viviam aao longo do ano com a família, onde
o
o quotidiano do exercício profissional estaava muitas vezes dependente do volume de águ
ua da Ribeira.
Entretanto
o desativados, o
os moinhos da Riibeira, procuravam aproveitar o máximo da força motriz da águ
ua para
a laboraçãão dos seus engeenhos. Estas uniidades são na su
ua grande maioria constituídas por dois pisos, no piso
inferior funcionavam os ro
odízios, e no sup
perior, os engen
nhos (mós). Em áárea anexa, muitos possuem a casa
c
do
moleiro, o forno para cozzer o pão, o laggar para a pisa d
das uvas, a eira e a horta, para
a além do açudee e das
levadas qu
ue encaminhavaam a água para o moinho, onde na entrada (no cubo) era direta
amente projetad
da para

Caminho da Ribeira

Moin
nhos da Ribeirra

C
Caminho da G
Grade

Caminho do Chão do A
Abade

Referenciável

o rodízio (de roda verticcal), elemento e engenho prim
mordial do moinho, cuja força motriz colocaava em
mento as mós. A tipologia de mó
ós utilizada variaava de acordo co
om o cereal a moer, sendo que as mais
funcionam
utilizadas eram as mós em
m granito, indiccadas para a mo
oagem do milho
o, aveia e cevada
a. Regularmentee, estas
mós necesssitavam de ser picadas pelo mo
oleiro.
O conjuntto de moinhos d
da Ribeira, entreetanto desativad
dos, ainda repreesentam, identifficam e caracterrizam o
território d
de Paredes da B
Beira, e as suas valências
v
imateriiais, arquitetóniccas, tecnológicas e históricas.
Ao longo dos vários sécu
ulos, são criado
os, construídos e delimitados neste território, diversos caminhos e
percursos como forma dee circulação. Deesde o contexto
o militar, comerrcial, agrícola e religioso, os caminhos
os naturais paraa a sua
procuravam (e procuram) o seu atravesssamento. Aprovveitando os meelhores contexto
criação, é muitas vezes crriada uma rede de caminhos e percursos que ao longo do tem
mpo são renovaados de
acordo com as necessidad
des e meios de circulação
c
e transporte.
Nesta construção de percursos, era muitaas vezes utilizadaa matéria‐primaa local para a ediificação de muro
os, ou
por vezes são colocadas “ao alto” pequeenas lajes, com a finalidade dee delimitar e ma
arcar na paisageem esse
percurso. De cariz mais fu
uncional, mais erudito ou aprovveitando as cond
dições naturais do
d relevo, a sua linha e
marca na paisagem persisste… assim como
o um conjunto d
de práticas imateriais consubsta
anciadas no imagginário,
originando
o a representaatividade de lendas sobre algguns locais, ediifícios, pontes ou momentos a eles
associadoss.
A sua (atual) designação
o pode facultar informação aceerca desta utilização, ou existência, acesso a algum
edifício (ccomo por exem
mplo o Caminho
o da Grade, situado a meia eencosta e implantado no afloraamento
granítico da Senhora da Assunção, perm
mite o acesso ao núcleo antigo
o de Paredes da
a Beira), ou a provável
p
existênciaa de antigas prop
priedades do cleero (Caminho do
o Chão do Abadee), para além de representar a ligação e
comunicação entre antigaas comunidadess (como o caso d
do Caminho da R
Ribeira, que ao lo
ongo do seu perrcurso é
o por muros e pequenas lajes, existindo
e
ainda d
diversos edifícioss de cariz vernaccular).
delimitado
A existênccia destes percursos é um comp
plemento físico e imaterial para se conhecer este território.

Caminho da Ribeira
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Produto
os Endógenos: castanha, maaçã e produção de queijo

O espaço agrícola de Paredes da Beira caarateriza‐se, pela predominância do castanheirro, macieira e alguma
silvicultura, complementaada com a existtência de vinho e azeite. Paraleelamente, a práttica da pastoríciia, e a
produção de queijo, são um outro comp
plemento econó
ómico para estass comunidades, assim como alggumas
culturas fo
orrageiras e produtos hortícolass.
Durante vvárias décadas,, a recolha da resina também contribuiu p
para a definiçã
ão económica destas
d
comunidaades, com a plan
ntação de vastas áreas de pinhal neste território
o.
Ao longo da paisagem d
deste território, assiste‐se à im
mplementação d
destas culturas, beneficiando de
d uma
que permite a su
ua mecanização e da permanên
ncia de água de fforma mais conssistente, em opo
osição à
orografia q
paisagem norte do Douro
o, de clima maiss quente e seco
o. Neste territórrio de Paredes da Beira, predo
omina o
dos para o vale do rio
planalto ccom solos de affinidades granítiicas e arenosas, e áreas de deeclives acentuad
Távora.
Durante os meses de seteembro e outubro
o, começa o ciclo
o da apanha da m
maçã e da castanha… A versatiliidade
destes pro
odutos vai desd
de a sua utilizaação na gastron
nomia (doces, licores, sumos, compotas) com
mo para
produtos de saúde e b
beleza. Enquantto a macieira é uma árvore de pequeno/m
médio porte, existem
e
castanheirros de grande po
orte, com váriass dezenas e centenas de anos.
A sua imp
portância como b
base alimentar e económica neeste território, e a sua existência
a, vem já refereenciada,
entre outrros, no Foral dee D. Manuel I (1510) em que sserviam (especiaalmente a casta
anha e a maçã) para o
pagamentto de tributos e iimpostos. Um outro mosaico dee cores, hábitos e saberes presente neste territó
ório.
Num território de forte ccariz agrícola, a produção de gaado caprino e ovino, assume‐se
e como uma maais‐valia
económicaa. Ao longo destte território subssistem unidadess de exploração de caráter familiar, variando o número
n
de cabeçaas com a dispon
nibilidade para o seu pastoreio.. Da prática dessta atividade, resulta uma panó
óplia de
produtos, destacando‐se o
os enchidos e oss queijos de prod
dução artesanal.
O imaginário social deste território está in
ntimamente ligaado à Natureza, em rituais que ainda
a
hoje fazem
m parte
da evoluçãão e da relação h
humana com a terra
t
e com os seeus recursos… é assim desde à vários
v
milénios.

Percu
urso Pedestre GR 14

Perccurso Pedestre PR 1

Grandee Rota dos Vinhos da Europa

Pequ
uena Rota dos Castaanheiros

Miradouro da
Esp
paços Naturaiss
Senhora daa Assunção
e Florestais

Troço do
o Percurso
Pedestree do GR 14

Acesso ao miradouro
m
da
Senhora da
d Assunção

Vestígio da
d muralha
do povvoado da
Senhora da
d Assunção

Troço do
o Percurso
Pedestree do PR 1

Miradouro e Capela da
Senhora da Assunção

Espaços naturais
n
e
floreestais

FFicha Técnica

C
Coleção: Perco
orrer e Conheccer…
TTítulo: Percorrrer e Conhecerr… Paredes daa Beira
EEntidade Prom
motora: Câmarra Municipal d
de S. João da P
Pesqueira
C
Coordenação: Departamentto de Ação Soccial e Cultural
TTexto, Fotograafia e Conteúd
dos: Departam
mento de Ação
o Social e Cultu
ural (A.O.)
FFontes Iconogrráficas: Arquivvo Municipal d
de S. João da P
Pesqueira
o dos Bens do
Reservvados: Livro do
o Tombo Novo
o Concelho de S. João da Pesqueira (1866
6)
Memó
órias Paroquiais de Paredes da Beira e de Riodades (17
758)
C
Créditos Fotoggráficos: Câmaara Municipal de S. João da Pesqueira (A.O.)
Ricardo Augusto Co
osta (Neve em
m Paredes da Beira
B
– 1960, e Resineiro, páág. 10 e 20)
P. Maanuel Pinto dee Moura (Igrejja de S. Bartollomeu, capa)
Museeu Eduardo Taavares (decalq
que das gravurras do Dólmen
n de Areita – Arqueohoje,
A
pág.
p 7)
A
Agradecimento
os: Ricardo Au
ugusto Costa
EEdição: Câmara Municipal de S. João da P
Pesqueira
Fevereeiro de 2015
Todos os direitos resservados

Perccorrer e conh
hecer… Pared
des da Beira

