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Nome: PRl Valedo Tedo

Extensao:Op~ao A: 7700m - Op~ao B: 12500m

Principal Interesse: paisa,9istico

Biolo,9ico

Historico-cultuml

Grau de Dificuldade: Op~ao }.: II - Op~ao B: II I

Dura~ao Media: Op~ao }.: 3 homs - Op~ao B: 5 homs

Desnivel: Op~ao }.: 300m - Op~ao B: 580m

Name: PIUTedo Valley

Distance: Option f\; 7700m - Option B: 12500m

Main interest:Landscape

Biolo,9ical

Historical and cultural

Level of difficulty: Option }.: II - Option B: III

}.pprox. duration: Option f\; 3 hours - Option B: 5 hours

Relief Option A: 300m - Option B: 580m

Nom: PRl Valleedu Tedo

Extension: Option A: 7700m - Option B: 12500m

Centres d'interet: paysa,ge

Biolo,9ie

Histoire et culture

De,9re de difficulte:Option }.: II - Option B: III

Duree moyenne:Option }.: 3 heures - Option B: 5 heures

Denivellation: Option } .: 300m - Option B: 580m



o percurso inicia-se numa das mais belas e pitorescas povoa<.i0es de Tabua<.i0

- Granja do Tedo.E uma aldeia cheia de lendas, costumes e tradi<.i0es, que soube

preservar a tra<.iaoriijinal das suas ruas e casas antiijas e que, alem do mais,

soube modernizar-se em harmonia com 0 seu passado, criando atrac<.i0es para 0

turismo e 0 lazer. J\.juntar a tudo isto, Granja do Tedo ijoza de urn notivel

enquadramento paisaijJstico, onde 0 rio, 0 vale e a montanha nos inspirama
caminhada ea descoberta. Caminhos antiijos, de pedras ijastas, conduzem-nos

pelas encostas, entre as aldeias, mas permitem-nos tambem viajar no tempo e

reconstruir perJodos tao diflceis quanto adminiveis do nosso mundo rural.

The circuit starts in one of the most beautiful and typical villaijes of Tabua<.i0 -

Granja do Tedo. It is a villaije full of leijends, typical usaijes and traditions, which

knew how to preserve the oriijinal outline of its streets and ancient houses and,

more than that. knew how to become modern in harmony with its past, creatinij

attractions for tourists and leisure enjoyers. Besides all this, Granja do Tedo

enjoys a charminij landscape fTaminij, where the river, the valley and the

mountain inspire walkinij and discoverinij. Old paths, of worn stones, lead us up

the hillsides, throuijh the vil!aijes, allowinij us also to travel throuijh time and to

recall periods as difficult as remarkable in our rural world.

Cette randonnee deb ute dans Granja do Tedo, l'un des villaijes les plus beaux et

les plus pittoresques de la reijion de Tabua<.i0' fort de ses leijendes, de ses

coutumes et de ses traditions, ce villaije a su preserver Ie trace oriijinel de ses

rues et de ses anciennes maisons et s'est modernise en harmonie avec Ie passe en

creant des attractions touristiques. Dote d'un paysaije environnant maijnifique, Ie

fleuve, la vallee, la montaijne sont autant d'invitationsa la promenade, a la

decouverte. Les vieux chemins parsemes de pierres nous font decouvrir les

differents villaijes et nous offrent un veritable voyaije dans Ie temps,a la

decouverte du monde rural, de son passe, qui flit admirable mais aussi difficile.



patrimonio Natura l
flora
» j\rvores e,i\rbustos

j\brunheiro; j\moreira; Carvalho;freixo;

Loureiro; piiriteiro; Sabu,9ueiro;Sobreiro;

Zelha

» flores silvestres

Bicos-de-ce,90nha;Borra,gem;Dedaleira;

papoila; Silva;Violeta

» j\romitic<ls e Medicin<lis

Nfazema; funcho; Hipericao; Ore,9aos

» Comestiveis

,i\zeda-romana; Espar,9o-bravo

fauna
A.,9uia-d'asa-redonda;Nveola-cinzenta;

Chapins; Guarda-rios;Meiro-d'a,9ua;

pisco-de-peito-ruivo; pombo-torcaz;

Sapo-comum

fatrimonio
Histor ico-cultur al
» pelourinhos de Granja do Tedo

e pinheiros

» ]ardim Hist6rico e Lendas

associadas - Granja do Tedo

» Loja de Artesanato

- Graqja do Tedo

» Cabe~o das pombas - pinheiros

» Via Sacra nocturna de Sexta-feira

Santa - Granja do Tedo

» festa, feira e romaria de N. S. das

Neves - Granja do Tedo

(5 de ABosto)

» festa, feira e romaria do Senhor

do Calvario - Carrazedo

(ultimo DorninBo de A,9osto)

» festa, feira e romaria de

S. Euf€rnia - pinheiros

(16 de Setembro)

» festa, feira eromaria de N. S. da

j\presenta~ao - Vale defiBueira

(21 deNovembro)

» Rancho folcl6rico de

Granja do Tedo



Ao aproximar-se de Granja do Tedo, descendo a encosta, nao deixe de observar

os dois IU.9ares que compoem a aldeia - 0 povo de Baixo, 0 mais anti.90' e 0 povo

de Cima. Estao separados pelo rio Tedo, mas unidos por uma solida e

antiquissima ponte de cantaria, de arco linico. Deixe 0 seu automovel no lar.90

junto ao cafe D. Thedon e caminhe em direcC;;aoao Jardim Historico, que conta

al.9umas lendas e historias que envolvem a aldeia de Granja do Tedo. La se diz

que este nome teve ori.gem quandoD. Thedon, cavaleiro cristao do sec. XI,

a.9radado com 0 sitio, ali construiu uma casa e plantou uma extensa quinta ou

.9ranja. Outras casas se construiram, entretanto,junto da "Granja de D. Thedon".

Tambem se conta que D. Thedon

conquistou 0 coraC;;aode uma princesa,

de nome j\rdinia, :fi.lha do rei mouro de

Lame.90, que se opunha a este amor.

j\rdinia veio ao encontro do seu

amado, mas morreu as maos de seu

pai antes que a sorte a tivesse unido ao

cavaleiro. D. Thedon nao perdoou ao

rei e matou-o a beira do rio Tedo.

Vma famosa e veridica historia de

Granja do Tedo e a de Maria das

Neves, um dos doze :fi.lhos da familia

dos Custodios que aqui se instalou na

primeira metade do sec. XIX. Esta

senhora, auto-intitulada Maria Coroada

foi uma especie de sacerdotisa heretic a

e devassa, que promoveujunto de

numerosos adeptos um estranho e

fanatico culto reli.9ioso durante sete

anos. A func;;ao dela seria completar a

obra da redenC;;ao e fazer voltar a

humanidade a pureza, e tinha, entre

outros, os poderes de casar e descasar.

Vma outra hist6ria, por sinal muito

curiosa, e a daMulher-Homem.

Trata-se de Maria da Trindade,:fi.lhade

Maria das Neves ou Maria Coroada,

que desde crianc;;aandou vestida como

rapaz e mais tarde como homem,

tendo adoptado° nome de Antonio

das Neves durante cerca de vinte e oito

anos. Durante todo este tempo andou

na escola, teve varios empre.90s e

che.90u mesmo a viver com uma

rapari.9a, a quem prometeu casamento

durante varios anos, antes de

jinalmente ser descoberto e mudar0

seu nome para Antonio.



Junto ao Jardim Historico existe uma

aprazivel praia fluvial, com espelho

d'a£:jua, areal, relvado, bar de apoio, e

ainda urn parque desportivo, li£:jados

entre si por duas pontes pedonais.

Quem £:josta de pesca desportiva pode

faze-Io por estas para£:jens. E provavel

que consi£:ja observar al£:jumas especies

de aves associadas aos cursos de aBua,

como a alveola-cinzenta, 0 Buarda-rios,

ou mesmo 0 melro-d'aBua.

A caminho do povo de Baixo,

surBe-nos aloja de artesanato, onde se

fazem os tradicionais cestos em

tempos usados nas vindimas do

Douro. Estas e outras pe~as sac feitas

a partir de ramos jovens de

castanheiro, que, depois de passarem

varios dias merBulhados no rio, para

amolecerem, sac lascados e

entrela~ados habilmente pelo artesao.

passando 0 povo, entramos num

verdadeiro vale encantado que reflecte

uma perfeita harmonia entre a ac~ao

do Homem e a Natureza. Inumeras

pequenas hortas, sao cultivadas de

forma artesanal com cereais, leBumes

e batata. Mas uma cultura predomina

na forma de arbusto ou pequena

arvore - 0 sabu£:jueiro. floresce em

j\bril-M aio e os seus fTutos - pequenas

e numerosas ba£:jas ne£:jras reunidas

em cachos, sac colhidos no Outono e

exportados para usa farmaceutico.

j\ apanha da ba£:ja constitui uma

actividade tradicional local e

representa uma mais valia economica.

j\ ba£:ja e tambem empreBue para dar

cor ao vinho e outras bebidas e para

fazer sumo, marmelada ou chao



o que mais realqa a vista neste vale e a

sua riqueza floristica, com todo0 seu

esplendor nos meses de primavera.

N,9umas plantas destacam-se por

serem comestiveis, como e0 caso da

azeda-romana, muito comum nos

muros e que era anti,9amente utilizada

em saladas e sop as, e do

espar,9o-bravo, cujos rebentos SaD

ainda muito apreciados para

confeccionar varias pratos incluindo

"espar,9os com ovos".

A.s plantas aromaticas e medicinais SaD

ainda mais abuntantes. E 0 caso do

funcho ou erva-doce, cujas sementes

sao usadas para temperar as castanhas

cozidas e cujos caules SaD usados em

saladas. 0 hipericao ou milfurada e

conhecido como 0 "prozac natural"

devido as suas extraordinarias virtudes

medicinais, utilizada principalmente

como calmante. Outro exemplo, ainda,

SaD os ore,9aos, planta canhecida pelas

suas virtudes aromaticas como

condimento. A. alfazema, tambem

presente, e usada para confeccionar

a,9uas-de-colonia e oleos.

Ha uma diversidade enorme de flores

silvestres neste percurso, que Ihe

emprestam urn belo colorido , como a

papoila, a dedaleira, a borra,gem, a

violeta e a silva, entre muitas outras.

Nnda do ponto de vista da flora,

encontramos neste vale al,9o raro

em toda a re,9iao. Trata-se de urn

bosquete misto de zelha, freixo,

loureiro, pilriteiro e abrunheiro,

caracterlstico de fundos de encostas

sombrias com escorrencia superficial

de a,9ua.

Depois de passar por uma sumptuosa

casa em ruinas, onde ate ha poucas

decadas atras funcionaram as caldas

de D. Moira que atraiam centenas de

pessoas, e ja possivel avistar Ribeira de

Goujoim. E urn IU,9arquase

abandonado mas encantador, onde as

suas velhas casas de,9ranito, com

tipicas varandas de madeira

debrus:adas sobre0 rio, se,9uem0

percurso zi,9ueza.9ueante da unica e

in,9reme rua da aldeia, que e, na

verdade, uma anti,9a e estreita ca1s:ada

onde nao circulam automoveis.;'0
subi-la, deparamos com a capela, em

cujo pequeno adro uma amoreira,

quase tombada sobre a cals:ada, nos

oferece, nos meses de Verao, os seus

deliciosos frutos.



Valeapena parar junto a Ultima casa

da aldeia ea umas "alminhas" com

mais de cernanos, nao s6 para

recuperar 0foleijo, mas tambem para

apreciar 0 luxuriante mataijal

meditermnico que veste este vale.

Aijora, e altura de decidir se opta pela

ops:aomais curta ou mais lonija do

percurso. No primeiro caso, vai trepar,

a direita, por urn maijnipco trilho de

montanha, formado por Brandes e

pesadas pedras habilmente alinhadas,

que perrnitia vencer adeclivosa

encosta echeBar a aldeia de Carrazedo.

Imaijine a vida por estas paraBens ha

cinquenta anos atras, quando nao havia

estradas nemautom6veis, s6 trilhos...

como este!

Ao tomar a direcs:ao de Carrazedo,

depois de atinBir a estrada, passapela

Capela de N° Senhor do Calvario.

Todos os anos apopulas:ao realiza aqui

uma Brande festa e procissao ate a
iBreja, no centro da aldeia. 0 reBresso

a Granja do Tedo faz-se aBorapela

estrada panomrnica que liBaas duas

povoas:oes. pelo carninho, facilmente

se detecta outra actividade tradicional

por aqui - a extracs:aode cortis:a.

Se optar pela ops:ao mais 10nBavai

diriBi r-se para pinheiros, percorrendo

os trilhos antiijos que quase cairam em

desuso, mas que foram

inteliBentemente recuperados. Ja na

estrada, vai-se deparar com urn raro e

belo exemplo de arte rupestre na

peninsula Iberica, desi9nado

"Cabes:odas porn bas". Os motivos

representados sao eniijmaticos e

assumem urnforte valor simb6lico,

atestando a importancia deste local

como antiBo IUBarde culto.

o aprazivel parque de merendas aqui

construido convida a uma paragem

mais demorada.

o acesso a Vale de fi9ueira faz-se pela

serra. Vai subir e descer uma das suas

vertentes por carninhos recentes de

terra bat,ida. A saida, seijuirnos, a
esquerda, pela estrada de terra bat,ida.

Entramos num lindo vale onde, junto a
linha de a9ua, se prat,ica uma

aijricultura tradicional em incontaveis

pequenos socalcos. Dorninam as

culturas do sabu9ueiro, do milho, da

batata e dos produtos horticolas.

Ao cheijar a estrada, 0 percurso seijue

aijora por uma antiija cals:ada de

pedras ijranit,icas que percorre 0

mesmo vale ate cheijar a Granja do

Tedo. A Rua da Lameira mostra-nos

uma parte muito antiija do povo de

Cima. Repare, por exemplo, na velha

casa com urn alpendre enorme que

cobre a rua, na I9reja, datada de 1741,

e no pelourinho. Ha tambem aqui urn

belissimo solar setecentista.


