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Ao longo do percurso da Via Romana XIX, no Concelho de Vila Verde, o património 

cultural é diversificado, representado nos vestígios arqueológicos; na arquitectura civil e 

religiosa; nos aspectos etnográficos da cultura popular; no artesanato; nas lendas e tradições; 

nas festas, feiras e romarias; na gastronomia tradicional e na riqueza paisagística. Todos estes 

elementos conjugados, proporcionam um percurso de qualidade turística e garantem uma fonte 

de desenvolvimento das populações. 

 

Assim, para quem começa o percurso em Braga, a Via Romana XIX, em Vila Verde, 
tem o seu início na Ponte de Prado e, permite-nos de imediato, “entrar” em  
acontecimentos com cerca de dois mil anos de história.  

Durante as obras de reconstrução desta ponte, foi localizado no Séc. XVI, um marco 

miliário dedicado ao Imperador Augusto, com a milha IIII desde Braga, que data do ano 11-12 

d. C. Também de Prado, procede um outro miliário encontrado no Séc. XVIII, numa quinta, 

datado entre os anos 32-33 d. C., dedicado ao Imperador  Tibério, o qual se encontra exposto 

no Museu Martins Sarmento em Guimarães  

Saindo da ponte, deparamos com o imponente Pelourinho de Prado, e seguimos 
pela sua esquerda. Alguns metros à frente passamos pela Casa da Botica e seguindo o 
nosso percurso, chegamos à estrada nacional (EN) 205, e viramos à esquerda, na qual 
andando poucos metros entramos numa rua estreita novamente à esquerda, 
denominada Rua Direita, onde se situam os Antigos Paços do Concelho.  

Atravessando a EN 205, vamos passar pelas traseiras da Igreja Velha de Prado, 
situada no caminho que liga os lugares de Vila e Outeiro.  

Continuando a nossa caminhada e depois de andarmos cerca de 1800 metros e já 
em solo da freguesia de Oleiros, passamos junto à Capela de S. Sebastião, no Lugar com 
o mesmo nome.  
 Nas imediações da Igreja desta freguesia, foi encontrado nos anos cinquenta do séc. 

passado, um marco miliário que honra Valentiniano I, muito possivelmente com a milha VI. 

Encontra-se depositado no Museu Pio XII, em Braga. 

 

Depois da nossa visita à Capela de S. Sebastião, podemos prosseguir a nossa 
caminhada e, andando cerca de 1400 metros, já dentro da freguesia de Atiães, rodeados 
pela natureza, podemos observar um fragmento de marco miliário, descoberto em 2006. 
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Trata-se de um cipo de granito, com cerca de 40 cm de altura por 35 cm de diâmetro, 

localizado numa mata (Bouça de Crasto), no Lugar das Alminhas. Diz a lenda que, se um 

foragido à lei, nele tocasse, se livraria de qualquer acusação, que sobre ele pendesse. 

 

Perto deste local, na freguesia de Moure, existiu uma importante zona de mineração 

romana de ouro, cujos vestígios são facilmente observáveis, principalmente na encosta Este do 

Monte do Cardal. Não aconselhamos a sua visita  por se tratar de um local de difícil acesso e 

de grande declive. Uma das mais importantes funções do sistema viário romano, era 

precisamente, o rápido escoamento de produtos minerais, explorados nas diferentes regiões do 

império romano. 

Depois de se apreciar o fragmento do marco miliário, andando cerca de 1900m, já 
dentro da freguesia de Freiriz, deixamos o caminho de terra batida, até então rodeados 
por intensa vegetação até chegarmos à EN 201. 

 

Aqui, podemos visitar alguns monumentos de grande interesse histórico e 
cultural, em Carreiras S. Miguel, situados fora da periferia da Via Romana XIX. Para 
visitá-los, fazemos um pequeno desvio e viramos à direita na EN 201, (muito cuidado 
para atravessar a estrada), andamos cerca de 200m e logo a seguir viramos à esquerda 
e, a partir daí começamos a ver a Torre de Penegate, majestosa, em cima de uma enorme 
fraga a dominar a paisagem, que fica a uma distância aproximada de 1350m, bem como a 
Capela e Cruzeiro de N. Sr.a da Pena. Local de rara beleza que vale a pena visitar. 

Se optarmos por não fazer este desvio, seguimos à esquerda, na EN 201, e poucos 
metros depois, entramos no caminho à direita, no Lugar de S. José.  

Aqui, entramos no caminho alternativo, já que o caminho por onde passava a Via 
XIX, continuava pela EN 201 até ao concelho vizinho de Ponte de Lima, mas por uma 
questão de segurança, (estrada com grande tráfego rodoviário), optamos por marcar 
este caminho alternativo. 

 Daqui, até ao centro da Freguesia de Marrancos são cerca de 2000m. Percurso de 
grande beleza paisagística, que se repetirá na freguesia de Goães.  

Esta freguesia foi também uma zona muito importante de mineração de ouro 
romana, conhecida por Mina da Cova dos Mouros, onde se explorou também filões de 
quartzo.  
 Junto do actual edifício da Junta de Freguesia, foi localizado o fragmento de um marco 

miliário que julgamos ter sido encontrado in situ. 
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Depois de passarmos por Marrancos, entramos novamente em zona de mata e 
campos de cultivo, percurso bastante agradável e, passados cerca de 3000m 
encontramos a Ponte de Goães, ponte medieval, situada sobre o Rio Neiva, no lugar da 
Ponte Velha. 

Continuando o nosso caminho e, andando cerca de 1100m, chegamos  
à freguesia de Rio Mau. Vamos passar junto do Lugar de Feira Nova, onde se realiza, aos 
Sábados, a feira quinzenal e no fim-de-semana mais próximo do dia 11 de Novembro, 
realiza-se a Feira de S. Martinho, onde a castanha assada é rainha. 

 A pouca distância situa-se a Igreja Paroquial e as Alminhas do Lugar de Feira 
Nova. 

Chegamos, assim, ao final do nosso percurso pelas terras de Vila Verde. A partir 
daqui, entramos na Vila de Ponte de Lima e daí seguimos para Paredes de Coura e 
Valença, que através da Ponte Velha sobre o Rio Minho nos conduzirá por terras da 
vizinha Espanha até Lugo e depois até ao fim da nossa caminhada, em Astorga. 

 

 

 

PATRIMÓNIO ETNOGRÁFICO 
 
Associada à Ponte de Prado, existe uma tradição, segundo a qual, todo aquele que, à 

meia noite do dia de Páscoa, sobre ela comer um ovo cozido, passará todo o ano sem ser 

acometido de dores de cabeça.  

Novos e mais velhos, crentes nessa tradição, cumprem esse ritual em cada ano que 

passa. 

 Ainda sobre esta ponte, conta a lenda que um Rei Leonês residente em Braga se travou 

de amores com uma ilustre dama, natural desta Vila, D. Branca de Guterres. Depois de uma 

enorme cheia que quase havia destruído a ponte e verificando o monarca o mau estado da 

mesma, deu imediatamente ordens para a sua reconstrução. Consta, desde então, que o 

motivo que levara o rei Leonês, a tomar tal atitude, fora o facto de se ver impedido de fazer as 

suas visitas à tão amada dama. 

Assim, o rei Leonês podia visitar D. Branca de dia ou de noite, acompanhado de sua polícia ou 

disfarçado de homem do povo, sem ter sequer de admitir que seus amores fossem 

prejudicados por uma ponte semi-destruída que causava pânico a quem sobre ela passava. 
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Outro acontecimento de grande importância na Vila de Prado é a Feira dos Vinte, também 

conhecida por Feira dos Burros ou Feira das Trocas, que se realiza no dia 20 de Janeiro. 

Coincide com as festas em honra de S. Sebastião e é motivo de atracção de muitos milhares 

de visitantes. A presença de animais, especialmente cavalos e os acessórios com eles 

relacionados, constituem um dos elementos que mais a caracterizam. 

 Julga-se que esta feira teve origem na que D. Dinis estabeleceu, em Prado, em 1307. Por ser 

a primeira do ano, servia de orientação para os preços que se iriam praticar na compra e venda 

de gado ao longo do ano, em todo o país. 

 

Também na freguesia de Oleiros, vive-se uma tradição centenária muito interessante e 

que se recomenda a todos uma participação ao vivo na mesma. 

É a Festa do Pão Quente, por altura da entrega da Cruz ao novo mordomo, na primeira 

segunda-feira do Ano Novo. O mordomo leva a Cruz da Igreja Paroquial para sua casa, onde 

zelará por ela até ao dia de Páscoa. O cerimonial é acompanhado pela população da terra que 

vai entoando cânticos e rezando. Já em sua casa, o mordomo oferece a todos os presentes um 

quarto ou meia broa de milho, vinho e figos, tal como manda a tradição. Todos os anos são 

oferecidos mais de 800 kg de broa. O cerimonial repete-se todos os anos, num ritual religioso e 

profano ímpar.  

 

 

PATRIMÓNIO EDIFICADO 
 
Ponte de Prado, construída em 1616, durante o período Filipino (séc. XVII), esta ponte 

substituiu a anterior que, segundo se consta, terá sido edificada no período romano, tendo sido 

demolida em 1510, em consequência de uma grande cheia. 

Está classificada como Monumento Nacional, desde 1910. 

Pelourinho de Prado, data do século XVI, sendo um símbolo da Autonomia Municipal 

que Prado outrora teve.  

Classificado como imóvel de interesse Público, desde 1933.  

Casa da Botica, também, classificada como Imóvel de Interesse Público, foi construído 

em 1760 e diz-se que nela foi instalada a primeira Farmácia com carácter público que se 

estabeleceu em Portugal.  
Antigos Paços do Concelho, neste edifício funcionaram, durante muitos anos os 

Serviços Municipais do antigo concelho de Prado. Constitui um exemplo de um edifício público 

setecentista da província.  
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Igreja Velha de Prado, foi mandada edificar pelo Arcebispo D. Martinho de Oliveira em 

1280, e inteiramente reconstruída no séc. XVIII. 

A Capela-Mor, ampliada em 1881, ostenta decorações do pintor bracarense Abel 

Mendes. O corpo da Igreja tem tecto pintado da autoria de José Vicente da Costa Mendes. Os 

altares são de talha setecentista.  

Torre de Penegate, foi construída em 1360, sobre a primitiva torre ou residência de D. 

Egas Pais de Penegate, Senhor do Couto de Penegate e grande valido do Conde D. Henrique, 

para sua defesa e do couto que lhe pertencia. É um dos raros exemplares de <<Casas- 

Fortes>> da Idade Média.   

Encontra-se em Vias de Classificação. 

Capela de N. Sr.a da Pena, construída junto da Torre de Penegate, no séc. XVII (1617), 

foi mandada edificar, segundo inscrição existente na parede do lado Norte da Capela, por D. 

Miguel de Valadares, Cónego Magistral de Guimarães e Desembargador de Braga em devoção 

à Virgem Maria. Nela se encontra o seu túmulo. 

Durante muito tempo, foi um importante centro de devoção Mariana. Encontra-se em 

Vias de Classificação. 

Ponte de Goães, situada sobre o Rio Neiva, no lugar da Ponte Velha, sendo de 

construção medieval, evidencia um aparelho de técnica romana ao nível da base do seu 

paredão norte. 

Reconstruída em 1624 – por provisão régia autorizando a reedificação da ponte, a cargo 

de Pedro Soeiro, mestre de pedraria, pela quantia de “hum conto dusentos e cincoenta mil rs”. 

 

 

PATRIMÓNIO NATURAL 
Como espécies vegetais autóctones, ao longo da via romana XIX, podemos encontrar o 

carvalho-alvarinho ou carvalho-roble, o pinheiro-bravo  e o castanheiro.  

O tojo, o azevinho, a giesta e o feto constituem algumas das espécies de porte menor.  

A fauna, não menos importante, também a podemos observar ao longo do percurso, 

nomeadamente, o gado bovino e caprino, o esquilo-vermelho, a borboleta, o lagarto, o coelho 

bravo, a águia-D’asa-redonda, o melro preto, o chapim, o pisco-de-peito-ruivo são alguns 

exemplos.  

 

 

 

 



 

   
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


