
"A Descoberta de Aboim" e um percurso pedestre de Pequena Rota (PR), de
ambito paisagfstico e cultural, que se desenvolve pelos nucleos rurais, tfpicos de
montanha, de Figueira do Monte, Barbeita de Baixo, Barbeita de Cima e Mas,
todos pertencentes ao territario da freguesia de Aboim.

Aboim e uma freguesia do concelho de Fafe, de forma<;ao antiga. Das varias
epocas e, consequentemente, dos povoamentos humanos restam vestfgios da
sua histaria, com referencia aos tumulos megalfticos, vulgarmente conhecidos
por mamoas, existentes nos lugares de Figueira do Monte e abrangidos por este
percurso,

Este trilho faculta 0 conhecimento de infra-estruturas rurais, como 0 moinho de
vento, unico existente no concelho de Fafe - neste momento estuda-se 0 seu
restauro -, 0 sistema de rega, as eiras, os espigueiros e as casas de lavoura
tfpicas do Minho.

Percorre-Io e tambem uma forma de descobrir as vivencias comunitarias em
Aboim. Outrora, todos se prestavam ao mutuo auxflio para a realiza<;ao das
vessadas, das desfolhadas, das vindimas, das cavadas e da pastoricia (vezeira),
o uso da agua era tambem regulado pela comunidade - 0 buzinheiro do po<;o.
Consistia em "deitar" a agua das po<;aspara regar campos e lameiros, no dia de
cada um, que corria desde 0 nascer ao p6r do Sol.

Aboim e um autentico miradouro para as serras da Cabreira, do Marao, da
Amarela, e do Geres, para a albufeira do Ermal e para 0 vale da ribeira de
Linhares, que emprestam a freguesia uma beleza buc61ica, enriquecida por
prados verdejantes e bosques de carvalhos,

Aboim alberga uma diversidade de riquezas, facto que desde logo Ihe confere
importancia ecol6gica, paisagistica e cultural, e constitui razao suficiente para
manter presente os pressupostos essenciais da conserva<;ao de locais como

Enquadrado no noroeste peninsular e numa zona de transi<;ao litoral-interior, 0

concelho de Fafe reune caracteristicas morfolagicas, c1imaticas e botanicas que
traduzem influencias diversas.
f

Os solos sao magros e conservados em socalcos, suportados por muros que
atestam, nao s6 penosos trabalhos, como 0 cuidado com que os nossos
antepassados os procuravam preservar.

Ao fango do percurso deparamo-nos com uma das maiores e mais belas manchas
de carvalhal do concelho e das regi6es circundantes. Com efeito, na zona de
Gontim, Aboim e Pedrafdo, ainda somos surpreendidos com uma moldura
fIorestal onde abunda 0 carvalho·alv arinho (Quercus robur) e, em menor
escala, 0 carvalho·negral (Quercus pyrenaica) e outras arvores caducifalias,
exemplos de um coberto vegetal riquissimo que deixa antever uma grande
diversidade de animais.

Nos vales do Vizela e dos seus afluentes os salgu eiro s. amie iros, freixos e
choupos associam-se a prados marginais inundados por herbaceas de fIores
multicolores e a zonas sombrias atapetadas por musg os e fetos de diversas
especies, numa amostra da riqueza da flora ribeirinha.

Nas aguas frescas e limpas vive a truta, enquanto a lontra, agora retrafda e muito
discreta face a presen<;ahumana, se abriga nas margens. A doninha e a raposa
sao, porvezes, avistadas porestas bandas povoadas. Melros cantam, gaios voam
alarmados e buteos sobem, em voo planado, a luz da manha, indiferentes ao coro
das ras nas margens das aguas paradas.

Nas zonas altas, predominam as urzes, 0 tojo e as giestas, alternando com
algumas herbaceas de folhas duras. Os corvos aparecem em pequenos bandos e
os tartaranh6es voam lentamente, a baixa altura, procurando presas no solo, Os
sard6es escondem-se, assustados pelo ruido dos nossos passos, enquanto uma
poupa curiosa esvoa<;aa nossa frente e uma codorniz canta no meio do campo de
centeio.
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Emergencla:
SOS Floresta - 117

SOS -112

FICHA TECNICA

Partida e Chegada: Largo da Igreja, Aboim
GPS: N41'32'554" - WOOB'05'236"

29T 0576235 UTM 4599609
Ambito: Cultural, ambiental, historica,
paisagistico e desportivo
Tipo de Percurso: De pequena rota, par
caminhos tradicionais e rurais
Distancia a Percor rer: 13 km, em cfrculo
Durac;ao do Percurso: Cerca de 4,5 horas
Niver de Dificuldade: Media
Desnive is: Desnivel descendente e urn
ascendente, ambos moderados

Alt itudes: Aboim 685 m; Figueir6 do Monte

719 m; Barbeita de Baixo 660 m; Ribeira da
Jurada 546 m; M6s 624 m; Monte das
Lameiras 782 m,
Epoca Aconsel hada: Todo cana
Liga~ao: PR 7 FAF

PR 3 FAF "A Descoberta de Aboim" e urn
percurso pedestre de pequena rota marcado,
nos dais sentidos, segundo as normas da
Federal$ao de Campismo e Montanhismo de
Portugal.

As marcas com tinta amarela e vermelha sac
as seguintes:

c=:J-Caminho eerto

Mudant!fa de direc~ao

c=:J c=:J, r-

- Seguir somente pelos trilhos sinalizados;
- Cuidado com 0 gado. Embora manso nao gosta da aproximal1ao de estranhos as suas crias;
- Evitar barulhos e atitudes que perturbem a paz do local;
- Observar a fauna a distancia preferencialmente com bin6culos;
- Nao danificar a flora;
- Nao abandonar 0 lixo. levando-o ate um local onde haja servil10 de recolha;
- Fechar as cancelas e portelos;
- Respeitar a propriedade privada;
- Nao fazer lume;
- Nao colher amostras de plantas ou rochas;
- Ser afavel com os habitantes locais. esclarecendo-os quanta a actividade em curso e as

marcas do percurso pedestre.

Escala aprox. 1:25.000
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Aboim e uma povoa~ao de montanha, tradicional e poueo povoada, situada entre dois
vales da serra do Marou~o, mais ine/inada para a bacia do Ave do que para a do Vizela.
Nela estao referenciados os nue/eos megalfticos de Aboim e da Lagoa; nos nue/eos
rurais de Mos (e/assificada com a marca "Aldeias de Portugal"), Figueir6 e Barbeita ha
sinais de grande vivencia medieval.
Esta freguesia pertenceu ao concelho de Cabeeeiras de Basto ate ao decreto-Iei de 31
de Dezembro de 1853, tendo nessa altura passado para 0 de Fafe, onde se mantem
ainda hoje.
Aboim e rica em infra-estruturas rurais - possui 0 unico moinho de vento do concelho de
Fafe, ern rulnas, estando 0 seu restauro em estudo - e, em tempos, aqui subsistiram
fortes vivemcias comunitarias, das quais destacamos a vezeira,

A vezeira era uma pratica
tradicional do pastoreio, feita por
uma unica pessoa que levava aos
montes 0 rebanho de ovelhas e
cabras de todos os que possulssem
este tipo de gado.
Todos os dias, pela manha, ao
toque de uma buzina, os rebanhos
partiam em busca das pastagens,
regressando ao anoitecer.
Cada animal era marcado com uma
fita colorida que indicava 0 seu
proprietario, 0 pastor mudava •
todos os dias, de acordo com 0 numero de famflias que tivesse gado na vezeira, sendo
dispensados de levar 0 rebanho aqueles que possuissem chibarro (bode).


