
ecomuseu Rates
Itinerarios da Agua e do Pao

em S. Pedro de Rates

,/ Siga as indica~6es da sinaliza~ao.
Nao saia do tra~ado definido.

,/ Evite fazer ruidos e barulho.
,/ Nao abandone 0 lixo.

Leve-o ate um local de recolha.
,/ Nao fa~a fogo.
,/ Deixe a natureza intacta.

Nao recolha plantas, animais ou rochas.
,/ Fotografe.

Sera uma excelente recorda~ao
,/ Cuide do seu conforto.

Utilize vestuario e cal~ado adequado
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Floresla 1·17

ala, seja bem-vindo! E aceite 0 nosso convite para
visitar testemunhos do passado agricola de S. Pedro
de Rates, uma das localidades de Entre Douro e
Minho onde mais rapida e profundamente a paisa-
gem rural se alterou.
Conduzi-Io-emos pelo vale - onde a terra e fertil,
onde a agua brota, e onde, por isso, se
estabeleceram as casas de uns quantos (poucos)
grandes lavradores - e pela encosta, em cujo
territ6rio, pobre e baldio, se radicaram aqueles cuja
riqueza maior era a prole numerosa, que" servia"
nas casas de lavoura como trabalhadores rurais ou
como pedreiros de xisto.
Se no vale estavam plantados alguns moinhos de
agua, era sobretudo no Monte que os moinhos de
vento trituravam 0 grao.
Se no vale brotava a agua (na Granja, na Fonte
Antiga, na Fonte de S. Pedro, no Gorgolito, no Vale
Maior ... ), era ai que as mulheres e as crian~as do
Monte vinham, ao fim da tarde, busca-Ia, em
cantaros. E era nos lavadouros que todos, os do
vale e os do Monte, se encontravam.
A fertilidade do vale e a avareza do Monte, a

abundancia de poucos e a penuria de muitos, as
casas grandes de alguns e os casebres da maioria
- enfim, 0 vale e a encosta entendidos como formas
opostas de uma comum e desigual perten~a a
mesma Terra, num contraste e complementaridade
que sao fundamentais para um retrato autentico
(humanizado) de S. Pedro de Rates.
Por isso, e logo ap6s a indispensavel visita a Igre ja
Romiinica (sec.XI-XII), convidamo-Io a caminhar:
entre na Prac;;a- olhe-a bem: 0 conjunto e, parti-
cularmente, a Capela (barroca), a antiga Camara e
o Pelourinho - e avance pela Rua Direita ate a
Fonte de S. Pedro; subindo, e ap6s passar a Casa
Mattos (turismo rural), estara a caminho do largo
de Santo Antonio , espa~o de devo~ao e de festa
de uma comunidade cuja economia estava ligada
a cria~ao de anima is; aqui chegado, entre na Casa
de lavrador , onde a eira, 0 espigueiro e outros
espa~os recriarao 0 cicio dos cereais e do linho;
des~a 0 caminho da Fonte Ant iga e do seu
Lavadouro - que serviram a popula~ao do Centro
Hist6rico; avance agora pelo caminho tradicional
da Via Sacra (cujas esta~6es estao assinaladas por



Cruzeiros) ate ao Moinho de Vento, on de os graos
do milho, do trigo e do centeio voltaram a fazer
farinha; mais abaixo encontrara um Parque de
Merendas - ocasiao para uma pausa, antes da
incursao na Fonte do Pedro, um belissimo espa90
natural que acolhe uma das lendas fundadoras da
cultura ratense - a da Moura Encantada, so presente
em sitios carregados de historia; a passo seguinte
e a Fonte da Granja, a mais abundante (matava a
sede, regava as campos, lavava a roupa) - e,
quando a regato proximo ajudava, ate trabalhava
a pequeno moinho da familia que, morando ao lado,
passou a assinar-se "da Fonte"; continuando no
vale, a destino e agora a Azenha do Pego, um
ediffcio onde se moia grao e se serrava madeira -
tudo por trac9ao hidraulica. E, depois, caminhando
nas margens au sabre a antiga via ferrea, a viandante
tem de frente a lonjura do vale fertil - e a razao
primeira par que, a sombra tutelar do Mosteiro, a
casario sempre respeitou a solo aravel: porque este,
dando pao, era sagrado.
Foi em torno destes itinerarios do pao e da agua
que construimos, no cenario de um distante passado,

a ECOMUSEU DE S. PEDRO DE RATES, assente num
conceito amplo de patrimonio - que nao e s6 a
Igreja Romanica e a Centro Historico, au a caminho
de peregrina9ao a Santiago de Compostela, au as
culturas do linho, do pao e do vinho, ou a cor e a
arte do xisto e da arquitectura rural, au as moinhos
de agua e de vento, mas tambem os instrumentos
tradicionais de trabalho, a festa ao Senhor dos
Passos, as trajes, as dan9as e as cantares, a paisagem
rural- enfim, tudo isso que, integradamente, deve
ser preservado e valorizado, porque tudo define e
afirma a identidade cultural de S. Pedro de Rates.
o percurso que convidamos a fazer tem 8 Kms de
extensao. Ese, entre algumas esta90es, 0 autom6vel
pode auxiliar a visita, e a pe - garantimos isso I -

que ela sabera melhor: ao prazer espiritual da
descoberta juntara a prazer ffsico da caminhada.
Aconselhamos cal9ado desportivo - au outro,
adequado a um piso nem sempre regular - e roupa
propria da epoca. Uma garrafa de agua sera
conveniente, se bem que encontre locais on de
matar a sede e reconfortar a estomago.
Boa caminhada I

Partida e Chegada - Nucleo Museol6gico da

Igreja Romanica de S. Pedro de Rates
Ambito - hist6rico-cultural, ambiental e paisagistico.
Tipo de Percurso - de pequena rota, circular.
Distiincia a percorrer - 8 Km
Grau de Dificuldade - facil, acessivel a todos
Desniveis - pouco acentuados
Epoca aconselhada - tad a a ana

o iii "ECOMUSEU DE S. PEDRO DE RATES"
e um percurso pedestre de pequena rota, marcado,
nos dais senti dos, segundo as normas da Federa9ao
Portuguesa de Campi sma.

As marcas com tinta amarela e vermelha sao as
seguintes:

/ r,
Junta de Freguesia de Rates* 252 951817 / 252 951492
(de segunda a sexta-feira, 9h-13h e 14h-17h)
Nucleo Museol6gico da Igreja Romiinica* 252957034
(de quarta-feira a domingo)

Casa Mattos (Turismo Rural) 252951010/91 9822398
Unidade de Saude de Rates 252959100
Cruz Vermelha (Nucleo de Macieira de Rates) 252951782
Bombeiros Voluntarios da P6voa de Varzim 252291500
GNR (Guarda Nacional Republicana) 252 240350
Posto de Turismo 252298120

Padarias: Nova (junto ii Casa do Lavrador) 252951577
Uniiio (ii Capela do Senhor dos Passos) 252951321
Valentim (aos cruzeiros do Calvario) 252 950390
Cafes: Macedo (na Pra~a) 252951131
Calvario (junto aos Cruzeiros) 252951582
Zona Verde 252 957622
(entre Fonte Antiga e Azenha do Pego)



MOINHO DE VENTO 8,
ESCOLA AGRICOLA




