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o percurso pedestre Pi6Jlao - Peneda daSombra e realizado, em parte,

no caminho utilizado na\igac,:aoentre as aldeias do Pi6dao e da Malhada

Cha, nas incontaveis ida~ e vindas feitas a fim de ir trabalhar aqui ou
I

acota, transportando materiais pesados, como traves, lenha e molhos

de mato, nas idasa missa, aescola, no transporte os mortos, paraserem

sepultados no cemiterio do Pi6dao, e tambem para ir e vir das festas,

umas daspoucas oportunidades de divertimento da populac,:ao.

o percurso inicia-se no largo da aldeia do Pi6dao e, por ser circular,

termina no mesmo local. Depois de sair da aldeia, percorre 800m por

entre os socalcos a Suido Pi6dao, segue ate0 Capri! e continua subindo

ate a Peneda da Sombra. Na descida de regressoa aldeia, percorre 0

velho caminho utilizado pelos habitanteslocais para aceder aos baldios,

terrenos privados situ ados a meia encosta, para a recolha de lenha,

mates e para pastorear as cabras.



1 19reja Matriz - Igreja Matriz (seculo

XVU) ededicada a N.ll Sr.ll da Conceicao.

padroeira da Aldeia, sendo realizadas a

15 de Agosto as festas em sua honra

No local onde se encontra actualmente,

pensa-se ter existido urn mosteiro da

Ordem Cisler, do qual resta a imagem

mais antiga de N.;>Sr.~ da Conceir;ao que

pode ser obseNada na frontaria da igreja

No final do sec. XIX, a frente da 19reja

Malriz amea~va ruir. A sua reconslrw;ao

dotou 0 edificio de uma curiosa fachada

composta per quatro finas torres cilindri-

cas rematadas em cones, por iniciativa do

Conego Manuel Fernandes Nogueira

4 - As lev ados - Constituem uma rede

de canais, em xisto (actual mente ja

com autros materiais), que levam a

agua as leiras para a rega das cutturas.

A que atravessa a aldeia e a "levada

do Pavo". A "andada", a distribuiCao

da agua pelas "Ieiras" realiza-se no

periodo de Verao, entre os dias 25 de

Junho e 8 de Setembro

2 As RUd5 e as Cruzcs - A atdeia

do Pi6dao apresenta uma disposi<;ao

Ifpica de povoamento de montanha,

ficando assirn mais protegida dos ventos

dominantes e intemperies,No cimo

das portas das casas enconlram se

cruzes feilas a partir de ramo de louro

e folhas de louro, benzidos no Domingo

de Ramos, usadas para proteger a

aloela e as nortas contra as trovoaaas e

intemperies

3 ~ Os Socalcos • As leiras (ou socal-

cos), representam uma tecnica ancestral

e trabalhosa de adaplacao do homem a

montanha. Para alem da agricultura, as

leiras desempenham um papel impor-

tante na proteccao contra incendios e

erosao hidrica

5 - As Palheiras - A agricultura em

locais de montanha, ingremes e de

acessos complicados, e uma pratica

diflcil, tarnando 0 transporte de uten~

sflios e dos produtos agrfcolas numa

tarefa ardua. Assim. como apoio as

actividades da agriculturs e pastorfcia,

foram construfdos pequenas casas de

apaio: as ·'Palheiras". eslralegicamente

colocadas junto aos socalcos. Apresen~

tam. habitualmente,dois pisos, sendo 0

superior destinado ao acondicionamento

de pal has de cereais e 0 piso inferior

para acolher as animais, cuja "cama" e

utilizada para eslrume

G ~ A Fonte Dos Pcrcirinhos - A fonte

dos Pereirinhos e alimentada por urns

das muitas Ilnhas de agua que 0 solo

xistento e 0 declive deixam correr ate a

aldeia, A fonte era utilizada pelos hab-

itantes locais para se refrescarem pelo

caminho para 0 monte, A erosao hidrica

e a grande responsavel pelo desgaste e

formas da montanha.

i Capril - As cabras, anima is bem

adaptados a montanha, foram desde

sempre urn dos principais recursos

dos habitantes, A pastorida era 0 labor

de muitos habitantes do Pi6dao que

apraveftavam a vegetacao da montanha

(urzai) para alimentar as cabras durante

longas jornadas montanha acima. 0 re-

banho era explarado comunftariamente.

e cadacasa fornecia 0 numero de dias

de trabalho proporcional ao numero de

animafs no rebanho

8 - Pcneda da $ornbra -A Peneda

da Sombra, fica situada junto de uma

queda de agua, com doze metros de

altura, que se imp6e pela sua beleza.

Encontra-se rodeada de especies floris-

ticas de elevado interesse (azevinhos,

castanheiros, etc,.)

9 - Mfradouro - Do miradouro pode

observar-5e a estrutura da aldeia

tipica de montanha, e a paisagem de

urzal, vegetal;ao rasteira e resistente

ao clima e vento agrestes de mon-

tanha. Caracterizada por arrelvados

perenes, esta vegeta<;ao apresenta

condic6es propicias a apicultura, uma

das actividades tradicionais da zona.

Os urzais au urzeirais sao as formac6es

arbustivas que S8 encontram nas areas

mais elevadas, constituindo um estrato

arbustlvo de grande variedade floristica

Urze ou Targa Vermelha (Erica ausfralis

l.), Urze Branca (Erica arb6rea l.) au

I
\~

Legepda:

: Pontos de interesse

)( I Ponte

.... 1 Estrada

-, Trilho do Percurso

"",", Aldeia do Pi6dao

a Carqueja (Pterospartum fridentatum

(l.) Willk). Nos terrenos paueo espessos

e eridos das altas cumeadas de xisto,

pademos ainda observar povoamentos

es~remes de Rosmaninho (Lavandula

pedunculata L.)

1(;· Poisos - Estas estruturas eram uti·

lizadas pelos habitantes para "poisar"

a lenha e afiar ferramentas quando

iam de encantro dos seus afazeres.,
o 8parecimento destas estruluras

prende-se com a necessidade de des-

canso, pois tin ham percorrer lon9as

distancias carregando pesados fretes

como a lenha eo mato para a ';cama"

dos animals

Partida e Che gada:
Largo C6nego Manuel Fernandes
Noguei ra ~ Igreja Matriz

Tipo de Percurs o:
Pequena Rota por trilho de montanha,

Oisbincia : 5400 m

Durac;ao: 3:00 horas

Dific uldade: (l-ll§dia

Altitude minima : 683 m

Alti tude max ima: 930 m

epoca aconselha vel: todo 0 ana

11-Eira - A Eira comunitaria era

utilizada para 'imalhar~ 0 centeio

(bater no centeio com um "ma-

goalde~, para que se solte 0 grao)

Para utilizar a eira era necessario

proceder a marcar;ao com as "pedras

de malhar" Cada familia que que ria

mathar 0 centero marcava a sua vez:,

colocando em cima do seu monte de

centeio uma pedra com 0 seu nome

escrito, guardando assim, a sua vez

de malhaL


