
Enamorar-se do Minho e faci!. Basta peregrinar por estas terras de romarias, ricas

em patrimonio e cultura ambiental, sentir a emogao da descoberta e gozar a paixao,

o percurso e constitufdo por uma pequena rota (PR) circular diversificada que
comega e acaba no Largo da Mourisca.

Desenvolve-se por caminhos tradicionais muito antigos, acompanhando 0 recorte
dos campos, no intrincado puzzle do espago rural.

E bom parar de vez em quando para observar e ouvir com mais atengao a paisagem
e os ruidos que nos rodeiam!

Ora seguindo as sombras das latadas, enquadradas por muros altos, ora

ziguezagueando por linhas de agua com sofisticados modos de distribuigao de
regadio, a rota contorna algumas quintas e segue encosta fora onde 0 granito erei.

Depois de alcangar 0 carvalhal sagrado da Senhora da Ajuda, 0 caminhante pode
descansar no Parque das Merendas, seguindo depois ate a Fonte do

Passadouro, onde se podera refrescar.

A rota passa pelos moinhos do Canhotal, no Lugar de Cabeceiros, onde a vista
se torna mais deslumbrante sobre 0 antigo Montelongo.

Pare, escute e olhe pois, no retorno as origens, ha sempre uma surpresa em cada

passada.

No primeiro fim-de-semana de Setembro celebra-se a Festa da Senhora da
Ajuda, que mobiliza novos e velhos para festejarem e agradecerem as gragas
recebidas.

Reza-se, contam-se historias de outros tempos, come-se 0 famel e no terreiro
sagrado dan<;;a-se ate as tantas.

Juntam-se as confrarias, aos andores e ao foguetorio 0 colorido de muitos romeiros
cumpridores de promessas na procissao.

E na rom aria e nos arraiais que emerge 0 verdadeiro
espirito minhoto.

No Minho, 0 tempo editado pelo ritmo da natureza e
pela proximidade das romarias

No Largo da Mourisca, cujo toponimo remete para

os prim6rdios medievos, tudo esta representado

com harmonia: 0 antigo e 0 modemo.

Essa harmonia pode ver-se na Sede da Junta de Freguesia, nas casas apala<;;adas

do seculo XIX, na Igreja Paroquial, nos cruzeiros de varias epocas e na Capela

da Prata que ja foi cafre e nunca serviu ao culto.

Outros exemplos arquitect6nicos de interesse podem ver-se nas Casas das Leis e

Leis de Cima, na Casa da Mourisca, na Casa das Quintas, na Casa do Ermo, na

Capel a da Senhora da Ajuda, na Quinta da Herdade, em espigueiros de granito e

no Lagar do Azeite (em projecto de recupera9ao).

o Parque das Merendas, sfmbolo da recente requalifica9ao ambiental, une-se a

Fonte do Passadouro num espa90 de lazer a inventar.

Destaque para as Moinhos do Canhotal que, na sua simplicidade, sintetizam a

harmonia do bin6mio homem-natureza, e para as "Cales", a primeira conduta de

agua canalizada da freguesia.
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Estoraos

Estoraos localiza·se a cerca de 5 km a norte da sede do munidpio de Fafe e

est eve sempre ligada ao concelho de Monte Longo, antecessor daquele.

A origem do seu nome perde-se nos tempos. mas provavelmente esta
relacionada com os primeiros povoadores deste territ6rio. Ja teve diversas
designa<;:oes: Asturanos, Asturaos. Asturianos. Esturaos, Esturas,
Storaos, Sturaaos e Sturaos.

Partida e Chegada: Largo da Mourisca, junto a
19reja, Estoraos (Fafe)
GPS: 29T0571"19

UTM 4592148
.Ambito: Cultural. historico, paisagistico e

pedagogico
Tipo de Percurso: De pequena rota, por
caminhos tradicionais e rurais
Distancia a Percorrer: Cerca de 10 km, em
circulo
Dura~ao do Percurso: Cereade4 herBs
Nlvel de Dif iculdade: Medio
Desniveis: Pouco acentuados
Attitudes: Largo da Mourisca 40 1 m; Caoela das
Leis de Cima 430 m; Moinhos do Canhotal565 01:

Capeia S. Paio 562 m; Capela Sr.a Ajuda 490 m;
Lagar-deAzeite403 m
Epoca AconseJhada: Todo0 ana

PR8 FAF"Rota dos Romeiros" e urn percurso
pedestre de pequena rota marcado, nos dais
sentldos, segundo as normas da Federa({8:o
de Campismo e Montanhismo de Portugal.

As marcas com tinta amare!a e vermelha sac
as seguintes:

c=:::J
c=:::J

Caminho certo

Mudan<;a de direc<;ilo
c=:::J c=:::J

lJ [J

- Seguir somente pelos trilhos sinalizados;
- GUldado com 0 gado, Embora mansa nao gosta da aproxlma<,:ao de estranhos as suas crias:

- Evitar baru!hos e atitudes que perturbem a paz do local;
- Observar a fauna a distancia preferencia!mente com bin6culos;
- Nan danfficar a flora:
- Nao abandonar 0 lixo, levan do-o ate urn lec30l once haja servi<;o de recnlha;
- Fechar as eanoelas e portelos;
- Respeitar a propriedade privada;
- Nao fazer iurne:

- Nao colher amoslras de plantas ou rochas:
. Ser afave! com os habitantes ioeais, esclarecendo·os quanta a actividade em curso e 3S

marcas do percurso pedestre.

Nas Inquiri<;:oes de 1220, esta fregllesia e referida como "De Sancta Thoma
deAsturaus". da Terra de Monte Longo. Nas Inquiri(;oes de 1258, refere-se
ainda que esta freguesia se encontrava ja muito povoada, com muitos
casais espalhados pelos diversos lugares.

Em 1726, alguns documentos referenciavam que Estoraos possllia a Quinta
do Morgado, cujo morgadio fora instituido por Gon<;alo Lobo e sua esposa
Urraca Paes, em 15 de Maio de 1347, para a seu filho, Joao Gon<;:alves Lobo
e descendentes.

Detentora de grandes quintas. Estoraos conserva ainda algumas casas
residenciais de interesse arquitect6nico. Um legado hist6rico para as
gera<;:oesvindouras.

Estoraos, terra com dinamismo no desporto, no escutismo e na assistencia
social, tem mais um objectivo: fazer deste percurso urn ecornuseu
vivoe urn lugar pedagogico a descobrir.


