Longe da urgência com que se vive nas
cidades, no Vale do Terva a vida tem outro
compasso, o tempo como que dilata e a
sensação de constante atraso para chegar
ao destino dilui-se na sapiente calma com
que tudo se faz, a seu tempo, no seu espaço.

É nesta repetição/reconstrução de memórias que encontramos as aldeias de Ardãos,
Nogueira, Bobadela, Sapelos e Sapiãos,
imersas em valores singulares, autênticos,
fazendo com que quem passa e experiencia
pelo menos um dia da vida nas aldeias, não
mais as esqueça.

Aqui ainda é farto o momento para a lembrança. Nesta escala tão própria de tempo
em que os dias parecem maiores, entre as
horas árduas de trabalho e os momentos
de descanso, as pessoas lembram, contam
e recontam e, nesta teima de não esquecer,
trazendo o passado ao presente, resiste-se
criando novos espaços, novos tempos, novas identidades e novas vozes.
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Ficha técnica
Nome
Entidade
Localização
Tipo
Modalidade
Tema
Partida
Distância
Duração
Dificuldade
Variação altimétrica

Rota das Aldeias
Município de Boticas
Ardãos, Bobadela, Nogueira, Sapelos e Sapiãos/ Boticas
Pequena Rota (circular/ linear)
Pedestre/ Auto transportado
Património Cultural/ Arquitetura Tradicional
Centro de Interpretação do PAVT, Bobadela
10 km
5h00 (pedestre) / 3h00 (automóvel)
Baixa
30 metros (550 metros em Bobadela e 580 metros em Sapelos)

Ardãos (1)
Situada no sopé da Serra do Pindo, a aldeia de Ardãos ordena um dos mais amplos alvéolos agricultados da bordadura noroeste da cabeceira do rio Terva, que os seus habitantes continuam
a explorar como principal recurso da sua economia agro-pastoril. Simultaneamente, Ardãos localiza-se na rota de uma ancestral via de comunicação do planalto barrosão, correspondente em época
romana ao traçado da Via XVII, que ligava Bracara Augusta (Braga) a Asturica Augusta (Astorga) por
Aquae Flaviae (Chaves).
O aglomerado urbano conserva o seu casario de arquitetura tradicional, conformando ruas estreitas
e sinuosas que convergem para pequenos largos públicos, fixando um modelo de origem medieval.
A visitar Capela de São Roque, Capela de Santo António, Igreja Paroquial, Santuário da Senhora das
Neves, Forno do Povo, Fontes de Mergulho, Cruzeiro, Casario Tradicional.

Bobadela (2)
A aldeia de Bobadela localiza-se num pequeno outeiro no sopé da vertente nascente da serra do
Leiranco, encaixada entre lameiros, campos e bosques. A sua localização na bordadura do vale está
intimamente ligada à exploração agro-silvo-pastoril, comum a todas as aldeias do Vale do Rio Terva.

2

Mantendo a planimetria de origem medieval, a aldeia conserva a distribuição das ruas orientada
para pequenos largos públicos, onde se cruzam os percursos quotidianos do trabalho e do descanso e onde, quando a partilha de responsabilidades assim o exige, se decidem as coisas de interesse
comum.
Aqui em Bobadela, os saberes-fazer, refinados por práticas seculares e transmitidos de geração em
geração, materializam-se em inúmeras peças e instrumentos de uso quotidiano que as populações
conservam carinhosamente e expõem na Casa das Memórias (antigo Museu Rural).
Aqui se instalou, também, o Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva,
adaptando a antiga casa paroquial.
A visitar Igreja Paroquial, Capela de São Lourenço, Casa das Memórias, Casa da família Macedo,
Cruzeiro, casario Tradicional, Forno do Povo, Relógio de Sol, Janela Manuelina, Moinhos de Rodízio
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Nogueira (3)
A aldeia de Nogueira localiza-se no sopé da vertente nascente da Serra do Leiranco, a cerca de 1km
da aldeia de Bobadela, à qual está vinculada desde a fundação do concelho de Boticas em 1836.
Sobranceiro à veiga agrícola que se estende em direção ao vale, o seu casario de arquitetura
tradicional adensa-se em torno de uma intrincada rede de ruas e travessas, que inesperadamente
terminam nos campos envolventes.
Com hábitos comunitários muito próprios, leiloam-se em Nogueira as Lamas do Boi do Povo, anualmente ou de cinco em cinco anos.
A visitar Capela de São Mamede, Capela de São Caetano, Calvário, Forno do Povo.

Sapelos (4)
A aldeia de Sapelos localiza-se no sopé da vertente oeste da Serra do Facho, na bordadura oriental
do Vale do Rio Terva, dominando a ampla e fértil veiga agrícola da margem esquerda do Rio Terva.
Aí convergiam duas importantes e antigas vias de comunicação, procedentes de Arcos e de Beça,
que em Sapelos derivam para Chaves, pelo vale do Tâmega.
Composta ainda pelo tradicional casario de granito, que se distribui longitudinalmente acompanhando a antiga estrada, alguns dos edifícios de Sapelos apresentam uma arquitetura mais cuidada,
manifesta em alguns portais de aparato com decoração de recorte neoclássico.
A visitar Capela de Santo Amaro, Casa do Portal, Cruzeiro, Forno do povo, Santuário do Senhor dos
Milagres
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Sapiãos (5)
A aldeia de Sapiãos implanta-se no sopé da vertente sudeste da Serra do Leiranco, fixando a antiga
ligação de Chaves a Braga pelo interior minhoto, por Beça e Cabeceiras de Basto, numa localização
estratégica que serve igualmente a atual ligação a Montalegre. Mantém a sua envolvência rural de
campos e bosques, vinculados desde longa data à economia agro-silvo-pastoril que caracteriza
toda esta região.
O casario tradicional de granito dispõe-se pela encosta organizando ruas estreitas e sinuosas, conservando a morfologia de origem medieval, aqui marcada pelo atravessamento da antiga ligação viária.
De época medieval conservam-se alguns monumentos, como a capela de tradição românica tardia
do cemitério da aldeia ou as sepulturas antropomórficas do lugar de Pássaros.
A visitar Igreja Paroquial de São Pedro, Igreja Velha (Capela do Cemitério), Capela de Nossa Senhora
dos Anjos, Calvário, Cruzeiros, sepulturas medievais de Pássaros, Cruz das Almas, Pontilhão, Fonte
Coberta.
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CIPAVT (Bobadela)

Perfil Topográfico - Aldeia de Sapelos. Esc. 1:100000

ROTA VEÍCULO LIGEIRO

Sinalização, Direção e Marcação de Percurso
Este itinerário integra as Rotas do PAVT/Parque Arqueológico do Vale do Terva, Boticas

Caminho Certo

Regras

Contatos

Mantenha-se no percurso marcado. Preste atenção à sinalização.
Não se aproxime de valas, poços e margens abruptas, nem trepe a fragas rochosas.
Respeite a propriedade privada, mantendo portões e cancelas fechados.
Se cruzar com gado, evite incomodar os animais.
Não faça fogueiras nem abandone lixo.
Respeite a Natureza. Não recolha plantas, animais ou rochas.
Evite andar sozinho.
Use vestuário adequado à época e calçado apropriado nos percursos pedestres.
Previna-se da desidratação. Leve água consigo.

Caminho Errado

Câmara Municipal de Boticas
www.cm-boticas.pt
E-mail Geral: municipio@cm-boticas.pt
Tel. 276 410 200
Centro de Interpretação do PAVT, Bobadela
E-mail Geral: municipio@cm-boticas.pt
Tel. 276 410 200
Posto de Turismo
E-mail: turismo@cm-boticas.pt.
Tel. 276 410 200

Virar à Esquerda

Virar à Direita

Centro de Saúde de Boticas
Tel. 276 410 140
E-mail: csboticas@srsvreal.min-saude.pt
Bombeiros Voluntários de Boticas
Tel. 276 415 291.
E-mail: bombeiros.btc@sapo.pt.
GNR
Tel. 276 410 540
Proteção Civil
Tel. 276 410 200
SOS
Tel. 112

“Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do universo…
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer,
Porque eu sou do tamanho do que vejo
E não do tamanho da minha altura…”
Alberto Caeiro, O Guardador de Rebanhos, VII. In Poemas, 1946:32
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