
 
 

 

  
VIAS ATLANTICAS - FICHA TÉCNICA DOS PARCEIROS TERRITORIAIS 

 
MUNICIPIO: Paredes de Coura 
DADOS GERAIS 
SUPERFÍCIE 138 Km2 

POPULAÇÃO  10229 habitantes 

DESCRIPCIÓN DO TERRITORIO (MAXIMO 
400 CARACTERES) 

Paredes de Coura 
O Concelho de Paredes de Coura situa-se em pleno coração do Alto Minho, paredes meias com 
V. Nova de Cerveira, Valença, Monção, Arcos de Valdevez e Ponte de Lima. 
Tem pouco mais de 10.000 habitantes, distribuídos por uma área de 138 km2, sendo a maior 
concentração da população da população no núcleo urbano da Vila de Paredes de Coura, sede 
do Concelho, com cerca de 1500 habitantes. É composto por 21 freguesias: Agualonga, Bico, 
Castanheira, Cossourado, Coura, Cristelo, Cunha, Ferreira, Formariz, Infesta, Insalde, Linhares, 
Moselos, Padornelo, Parada, Paredes de Coura, Porreiras, Resende, Romarigães, Rubiães e 
Vascões. 
É um Concelho com relevo acentuado que oscila entre os 100 e os 875 metros de altitude, pleno 
de encostas e vales, por onde serpenteia o rio Coura e os seus múltiplos afluentes, riachos e 
ribeiras. 
Os tons de verde de que se reveste a paisagem, são salpicados aqui e acolá por manchas 
intensas de granito e por grupos de casario disperso. 
Esta paisagem idílica, é enriquecida quando se alia à sua beleza, matas naturais e carvalheiras 
frondosas, onde fervilha fauna e flora autóctone, a monumentos repletos de história e tradição. 
O Património 
O Património de Paredes de Coura é multifacetado e muito rico. 
A variedade deslumbrante do património natural e paisagístico, moldado pela intervenção milenar 
do homem, agricultor e pastor, num hercúleo esforço; o património construído, nas vertentes 

 



 
 

 

profana, marcada pela procura de funcionalidade e de acentuada ruralidade, ou religiosa - 
alminhas, cruzeiros, capelas e igrejas, imaginária e pintura - inspiradas pela fé e pelas crenças, 
que os artistas e artesãos locais produziam, criando ou reproduzindo modelos estéticos que os 
impressionavam. 
Estes elementos de contemplação, reflexão e estudo, no seu conjunto, transportam-nos a um 
mundo que nos permite, passo a passo, descobrir a história e as tradições deste Concelho. 

Aníbal Almeida 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 
POR EL QUE DISCURRE LA VIA (MAXIMO 
1.100 CARACTERES) 

O traçado da Quarta Via – via Braga-Lugo-Astúrias – ou XIX do Itinerário Antonino passaria pelo 
actual concelho de Paredes de Coura na sua metade oeste, seguindo um trajecto que variava 
entre 160 e 300 metros de altitude. 
Actualmente quase não existem vestígios da via, dado que esta não seguiria o tipo construtivo 
das vias de primeira ordem. Teria uma elaboração muito mais simples. 
Apesar de obedecer a um plano previamente estabelecido, como era hábito, numa fase inicial os 
romanos devem ter adoptado as veredas castrejas, suprimindo a sinuosidade e tentando adoptar 
a linha recta, sempre que possível, apesar da topografia do terreno que, necessariamente, levou 
à construção de rampas para vencer a inclinação. 
Pela análise da topografia do terreno, da cartografia, dos materiais detectados e da bibliografia 
que se lhe refere, traçamos um dos hipotéticos itinerários da via – o traçado da tradicional XIX 
Via do Itinerário Antonino. 
Esta via entrava na área da bacia superior do rio Coura pela freguesia de Romarigães passando 
pela Portela Pequena, no alto da Labruja (com cotas de 400 metros de altitude) onde se situava a 
milha 28, flectindo a oeste e passando por Pisco (cota 300), Veiga do Monte (cota 261), Portela 
(cota 240), Venda (cota 230), Cascalhal (cota 250), onde estava localizada a milha 29, referente 
ao miliário de Constante I (que se encontra em Barreiros), S. Roque (cota 245), Portela de 
Romarigães (cota 250), Cividade de Romarigães, que contornava pela encosta leste, à cota de 
240, situando-se aí a milha 30, no lugar da Azenha do Ribeiro. Esta milha refere-se ao miliário de 
Augusto que se encontra, no lugar do Castro. 
Seguia para a freguesia de Agualonga, passando um afluente do Coura, a ribeira de Codeceira, 
no local onde actualmente existe a ponte com o mesmo nome (ao Km 27 da E. Agualonga-



 
 

 

Caminha - cota 175) e seguia para o Monte da Gândara (cota 200) e Covelo (cota 224). A partir 
daí segue para leste da E. N. cortando-a novamente ao Km 28, dirigindo-se para Pereiros (cota 
240), onde existia a milha 31 (miliário de Magnêncio, que se encontra junto da Capela de S. 
Bartolomeu), seguindo, regra geral, o traçado da E. N. até à capela de S. Roque (cota 230 - Km 
14). A partir deste local confunde-se com a via medieval de peregrinação a Santiago, o que cria, 
evidentemente, maiores dúvidas sobre real percurso da XIX via romana em terras de Coura. 
Passando a Capela de S. Roque vira-se para leste pelas faldas do monte da Costa (cotas 240, 
230, 210), passando por trás da igreja românica de Rubiães, que possui pedras almofadadas 
romanas, atingindo posteriormente o lugar da Escola (cota 200). Volta a cruzar a E. N., para 
oeste, ao Km 13, orientando-se para o lugar do Crasto e a Ponte Velha de Rubiães (Km 12). 
Passava, pois, o rio Coura na ponte ainda hoje existente, embora reconstruída na Idade Média e 
épocas posteriores, pelo que apenas resta uma provável aduela dos tempos romanos (está 
situada a uma cota de 160 metros).  
Após a ponte romano-medieval de Rubiães, seguiria pelo caminho que ainda hoje existe (cota 
170), em direcção à E. N. que atingiria no Km 12 (a milha 33 localizava-se ao Km 11 da E.N. 
201), e passava para leste seguindo-a quase paralelamente, em cota ligeiramente inferior, até 
Couto das Cabras (cota 240 - Km 10), onde estava situada a milha 34 (miliário de Maximino Daia 
- detectado em Sapardos, V. N. de Cerveira), nas proximidades da Cividade de Cossourado, 
confundindo-se a partir daqui com a referida E. N. existente, até atingir a capela de S. Bento da 
Porta Aberta (cota 270), em que passa por trás do templo e onde se localizava a milha 35, 
seguindo posteriormente para lugares já do concelho de Valença e fora da área da bacia superior 
do rio Coura, nomeadamente o Monte das Contenças (cota 250-200), onde se situava a milha 36 
(miliário de Nerva, que se encontra na Capela de S. Bartolomeu), Fontoura e outros. 
Uma versão mais recente de António Rodríguez Colmenero e colaboradores, editada em 2004, 
introduz a ideia da existência da uma variante ao percurso descrito. Esta separava-se da 
tradicional XIX via na Portela de Romarigães (cota 251), passando relativamente afastada do 
povoado fortificado de Romarigães, orientando-se para oeste no sentido de Sabariz (cota 219), 
Costa (cota 190), Fonte de Frenes (cota 175) atingindo posteriormente a capela de Nossa Sra. da 
Conceição, em Barreiros (cota 170 - local onde muito próximo, se encontra o miliário de 



 
 

 

Constante I, com a milha 29). Continuava para Calados (cota 200), Fonte do Olho, onde existe 
um dos miliários de Magnêncio (suporte de videira, lugar da Seara - cota 205) e segue em 
direcção ao rio Coura, que seria atravessado por uma ponte no local ou nas proximidades do sítio 
onde se encontra actualmente a Ponte do Caniços (cota 124), na base (cota 150) do povoado 
fortificado do Alto da Madorra. Posteriormente atingiria as proximidades da capela de S. 
Bartolomeu de Antas (cotas entre 143 e 205), local onde se encontram actualmente seis miliários. 
Daqui seguiria um percurso semelhante ao da estrada municipal 1035, entrando no actual 
concelho de Vila Nova de Cerveira perto da Poça da Roda (cota 200), seguindo para Espinheiral 
(cota 205), passando por Sande, Alto, Outeiro (cotas oscilam entre 200 e 205 metros de altitude) 
e Capela de S. Braz (cota 205, Ramalhal) onde existe no adro um fragmento de um miliário, 
assim como outros dois nas proximidades (Ranhadoura e Gândara que possui a milha 34). A 
junção das duas vias far-se-á no lugar da Portela, pertencente a Fontoura, freguesia de Valença, 
seguindo por uma só via até ao rio Minho. 
Apesar de o autor que temos vindo a citar ter afirmado que “en resumo, e ainda que non 
posuímos unha certeza absoluta dos feitos mencionados, aqueles explicaríanse mal se non 
admitisemos as duas variantes descritas”, actualmente, fruto das prospecções que temos vindo a 
desenvolver conjuntamente (2005 e 2006), no âmbito do projecto de cooperação transfronteiriça 
Portugal-Espanha, designado de Projecto Vias Atlânticas, o Prof. A. Rodríguez Colmenero cada 
vez mais se inclina para a existência de uma só via, que descrevemos anteriormente, e que 
percorre o concelho de Paredes de Coura mais a oeste que o percurso tradicionalmente 
defendido. 
O percurso tradicionalmente aceite da via, a julgar pelas cotas onde estariam situadas as milhas 
e os respectivos miliários, segundo locais apontados pelos vários autores, apresenta um perfil em 
alguns pontos extraordinariamente acidentado entre uma milha e outra, o que reflecte não só a 
geomorfologia do terreno mas, uma escolha nem sempre acertada do percurso traçado ou os 
estudos que têm sido feitos ainda não apuraram o traçado exacto. Facto que reforça a teoria de 
Rodríguez Colmenero relativa à existência de uma variante – variante oeste – que apresenta um 
traçado, pelo menos parcialmente, bastante menos acidentado. Talvez fosse esse o real percurso 
da XIX via. 



 
 

 

INFORMACION INTERES VISITANTE 
Pagina web  
Oficina de turismo (dirección y teléfono) 

Posto de Turismo 
Largo Visconde de Mozelos 
4940 Paredes de Coura 
Telef. 251 783592 
 
Câmara Municipal – 2517801100 – contacto@cm-paredes-coura.pt; www.cm-paredes-coura.pt 
 
Museu Regional 
Telef. 251 780 122 
 
Centro de Saúde – 251780320 
 
Bombeiros Voluntários – 251780300 
 
Albergue de peregrinos de S. Pedro de Rubiães 
Contacto: Presidente da Junta de Freguesia de Rubiães – 917164476 ou 251 943472 
 

PRODUTOS GASTRONÓMICOS  Entradas 
.Bolo do Tacho 
.Morcela assada 
.Pataniscas 
.Bolinhos de bacalhau 
.Produtos de fumeiro 
 
Pratos principais  
.Truta do Rio Coura (as 10 maneiras de confeccionar truta referidas pelo escritor .Aquilino Ribeiro 
no romance a Casa Grande de Romarigães) 
.Arroz das Lavradas (com feijão e enchidos) e pataniscas de bacalhau 
.Cabrito de Padornelo 



 
 

 

.Feijoada à Moda de Bico 

.Cozido à moda da aldeia 
 
Doçaria: 
.Biscoitos de milho 
.Formigos 
.Filhós de Coura na pedra 
.Arroz doce e leite creme 
.Rabanadas de verde tinto 

OUTROS DADOS DE INTERESSE  
 

 



 
 

 

 
DADOS ARQUEOLÓGICOS 
 

METROS DE CALÇADA NO SEU 
TERRITÓRIO (LOCALIZAÇÃO) 

Não existem vestígios comprovadamente de troços da calçada romana, apenas 
da via medieval do caminho de Santiago 

METROS DE CALÇADA CONSERVADA 
(LOCALIZAÇÃO) 

Não existem vestígios comprovadamente de troços da calçada romana, apenas 
da via medieval do caminho de Santiago 

METROS DE CALÇADA QUE VÃO SER 
RECUPERADOS, ASSINALADOS, ETC. 
(LOCALIZAÇÃO) 

 

SINALIZAÇÃO DA CALÇADA EXISTENTE 
(Localização e tipo de sinais) 

Não existe (integrada no projecto) 

PONTES ROMANAS (BREVE DESCRIÇÃO E 
LOCALIZAÇÃO) 

 

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS ROMANOS  

MILIÁRIOS  

OUTROS VESTÍGIOS ROMANOS  

LUGARES DE INTERESSE TURÍSTICO Museu Regional (destaque para a sala de arqueologia) 
Freguesia de Romarigães 
Freguesia de Rubiães 
Freguesia de Coura 
Freguesia de Cossourado 
Albergue de Peregrinos de S. Pedro de Rubiães 
Rio Coura – Pesca Desportiva 



 
 

 

Casa Grande de Romarigães (Casa de Escritor Português Aquilino Ribeiro) 
Percursos pedestres (4 dos percursos pedestres integrados na rede municipal de percursos 
possibilitam uma visita ao património paisagístico e artístico desta área do concelho). Destaca-se 
o percurso dos Miliários, Chã da Burra, Aquilino e Combatentes da Travanca. 

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DE INTERESSE Durante o próximo ano de 2007 será tornada publica a Carta Arqueológica do 
Concelho de Paredes de Coura, que inclui todos os sítios arqueológicos 
conhecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Meios de Comunicaçao 
 
PRENSA 
Nombre, Teléfono, email y dirección 
Persona de contacto     
 

Noticias de Coura 
Rua: 25 de Abril - Ed. Centro Coordenador de Transportes,1.º  
4940-526 Paredes de Coura 
www.noticiasdecoura.com 
jornal@noticiasdecoura.com 
Tel.Fax 251 782 643 
Manuel Tinoco (Director) 
 
O Coura 
Rua: 25 de Abril Ed. Centro Coordenador de Transportes,1.º 
4940-526 Paredes de Coura 
Diamantino Fernandes (Director) 
 
União de Coura 
Igreja – Bico 4940-064 
Tel/Fax: 251 782 154 
Telem: 965 405 364 
Padre Moreira (Director) 

RADIO 
Nombre, Teléfono, email y dirección 
Persona de contacto     

Não existe 
 

TELEVISIÓN  
Nombre, Teléfono, email y dirección 
Persona de contacto     

 
Não existe 

Alojamento Albergue de Peregrinos de S. Pedro de Rubiães 



 
 

 

Contacto: Presidente da Junta de Freguesia de Rubiães – 917164476 ou 251 943472 
 
Casa das Cerejas – TR 
Bico 
Telefone: 251780040/Fax: 251780049 / Telemóvel: 962642488 
Casadascerejas@sapo.pt 
www.casadascerejas.com  
 
Quinta de Favaes – TR 
Moselos 
Telf/Fax: 255922025 / Telmóvel: 917561058 
http://www.favaes.com 
quinta@favaes.com / quintadefavaes@hotmail.com  
 
Casa do Outeirinho – CC 
Fereira 
Telefone: 251783715/Fax: 251783715/ 251782460 /Telemóvel: 917342811 
outeirinho@transcoura.com 
www.transcoura.com/outeirinho  
 
Quinta de São Roque de Rubiães -CC 
Rubiães 
Telefone: 251941464/Fax:258900089 / Telemóvel: 962837279 
 
Casa do Paço de Ferreira - TH  
Ferreira 
Telefone: 251782542/Fax: 251780789 / Telemóvel: 962149608 
casadopaco@nortenet.pt 
Reservas TURIHAB (Telf. 258742827/ Fax: 258741444)  



 
 

 

 
Albergaria Paredes de Coura– Pensão 
Rua Dr. Narcizo Alves da Cunha 
Telefone: 251782450/Fax: 251782029 
 
Casa Paz do Outeiro – TR 
Venade – Ferreira 
Telf/Fax: 251782404 / Telemóvel: 965847742 
Casapazouteiro.planetaclix.pt 
casapazdoouteiro@hotmail.com  
 
Quinta da Cruz de Arestim - TR 
Linhares 
Telf./Fax: 251783543 / Telemóvel: 966669676 
quintadacruz@hotmail.com 
 
Casa Sonho da Seara – TR 
Bico 
Telefone: 251788041/ Fax: 251788042 / Telemóvel: 935698687 
www.sonhodaseara.com 
contacto@sonhoseara.com  
 
O Repouso do Peregrino – Hospedaria 
São Roque – Rubiães 
Telefone: 251943692 
 
Quinta da Chanca - TR 
Ferreira 
Telefone: 251788201/Fax: 251788202 / Telemóvel: 912368678 



 
 

 

simdix@esoterica.pt  
 

 


