FICHAS de PATRIMONIO VMLG.05. Sra da Peneda-Melgaço

ARCOS de VALDEVEZ
MELGAÇO
VMLG.05.Patrimonio

FICHAS de PATRIMONIO VMLG.05. Sra da Peneda-Melgaço
LISTADO WIKIWAND
DISTRITO de VIANA do CASTELO

http://www.wikiwand.com/pt/Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_de_Viana_do_Castelo
Pesquisar o Inventário do Património Arquitetónico

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2
INDICE de FICHAS. ARCOS de VALDEVEZ
GAVIEIRA
b. Alminhas da Cofraria
a. PENEDA.
c. Pontillón do Rio Tieras
Santuario das Neves

d. Calçada do Tieras
e. Alminhas do Lagarto

INDICE de FICHAS. MELGAÇO
https://www.wikiwand.com/pt/Melga%C3%A7o_(Portugal)
https://www.wikiwand.com/pt/Melga%C3%A7o_(Portugal)#/Patrim%C3%B3nio_e_Principais_Pontos_de_Interesse

Câmara Municipal
Portal das Freguesias
LAMAS de MOURO
f. Ponte do Rio Mouro
g. Moinho do Porto
h. Alminhas Lamas
i. Forno Comunal
j. Igreja de Sao Joao

FIAES
k. Jugaría
l. Mosteiro e Igreja
m. Fonte da Madalena
n. Fonte de Candosa
o. Vila do Conde

VILA e ROUSSAS
p. Capela de Cavaleiros
q. Capela Sao Benedito
r. Fonte Sao Joao
s. Hospital de Misericordia
t. Igreja da Sra da Porta
u. Nucleo Urbano
v. Igreja da Misericordia
w. Castelo e Muralhas
x. Solar do Alvarinho
y. Covento das Carvalhiças
z. Capela da Pastoriza

Circuito Monumental de Melgaço
Catálogo Municipal de Patrimonio
Aplicação Móvel (App). iGeo Património
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SitePageContents.aspx?id=49fb54a7-4597-46ca-b6d1-78f824cdc7eb
A informação pode ser pesquisada de duas formas: através da opção “Perto de mim” ou da
opção “Explore” (distrito, concelho e freguesia).
www.monumentos.pt (Mais Detalhes).

VIA MARIANA.05.ITINERARIO+PATRIMONIO:

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/vmlga-05-sra-da-peneda-melgaco-63597135
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/vmlg-05-circuito-monumental-de-melgaco-63713493
PAPALEGUAS
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/vm05-via-mariana-sra-da-peneda-melgaco-46398094

FICHAS de PATRIMONIO VMLG.05. Sra da Peneda-Melgaço

ARCOS DE VALDEVEZ . https://www.wikiwand.com/pt/Arcos_de_Valdevez
Santuário de Nossa Senhora da Peneda
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2212
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=2050120
FOTOS BROSCA
https://portugaldelesales.pt/lenda-senhora-peneda-lagarto-lamas-mouro/
Conta uma antiga lenda que uma imagem desta senhora terá sido deixada
naqueles rochedos por uns cristãos que fugiam aos mouros no século VIII.
No século XIII, a Senhora revelou-se por duas vezes a uma pastorinha que
aí andava com o seu rebanho. De início, tomou a forma de uma pomba
(dizem que foi a 5 de Agosto de 1220) e solicitou-lhe que fosse construído
no local da aparição um santuário em sua honra. A menina correu a dar a
notícia, mas ninguém a acreditou. Uns dias depois, a Santa apareceu-lhe
novamente no mesmo ponto e já com a forma que hoje se venera. Pediu
então à petiza que fosse a Roussas e que lhe trouxessem uma mulher daí
chamada Domingas Gregório, que se encontrava entrevada há muito. Os
habitantes deste lugar transportaram logo a pobre doente, que, na
presença da Senhora, se curou imediatamente. Aí começou o culto e terá
sido construída uma pequena ermida.
Entre os finais do Séc. XVIII e meados do Séc. XIX foi construído o atual
templo em sua honra, num local de grande beleza. Muitos são, ainda
hoje, os peregrinos que aí acorrem por devoção e cresce o número de
turistas que o vistam com admiração.
Ora, num dos caminhos dos crentes, perto da chã de Lamas de Mouro,
existiu, em tempos idos, um grande lagarto que se alimentava de tudo o
que por ali passava, homens e animais. O apetite do réptil era insaciável.
Era o Terror do sítio. E andava sempre saciado, visto que nesta zona de
montes e vales alcantilados, não havia muitas alternativas para os
peregrinos que se dirigiam ao local de devoção.
Um dia, na sua procura de alimento, deparou-se com uma mulher que passava no caminho. Era uma fiadeira que vivia na
área da Meadinha, conhecida por se sentar ao sol, fiando entre rocas e meadas.
O monstro lançou-se contra a mulher. Esta, aterrada e encurralada, pegou no que tinha para se defender.
Agarrou na roca que levava à cinta e golpeou desesperada e vigorosamente o réptil comilão que, instantaneamente, ali se
transformou em pedra. E logo o povo declarou ser Nossa Senhora a autora da proeza.
A pedra lá está, com forma de réptil, no lugar a que hoje se chama Portela do Lagarto, no concelho de Melgaço.
E, coincidência ou não, o grande penhasco que se ergue por detrás do Santuário de Nossa Senhora da Peneda chama-se
Fraga da Meadinha.
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Alminhas da Cofraría
41.97612, -8.22144. BROSCA
https://s1.wklcdn.com/image_12/382089/63597137/42227539Master.jpg

Pontella do Tieiras
BROSCA. 41.98868, -8.21413.
https://s1.wklcdn.com/image_12/382089/63597138/42227602Master.jpg
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Calçada do Rio Tieras PAPALEGUAS
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Casa de Guarda Florestal abandonada. PAPALEGUAS. 42.00521, -8.20837
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Alminhas do Lagarto. http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3474
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=2082388

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=2082390
PAPALEGUAS https://s1.wklcdn.com/image_0/21361/46398095/30563542Master.jpg
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=2082394
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Melgaço
Lamas de Mouro https://www.wikiwand.com/pt/Lamas_de_Mouro#
É composta pelos seguintes lugares principais: Lugar de Cima, Touça, Igreja, Alcobaça, Gavião e Porto Ribeiro.
O Rio Mouro nasce nesta antiga freguesia.
História https://www.wikiwand.com/pt/Lamas_de_Mouro#/Hist%C3%B3ria
INICIO

Castro Laboreiro. https://www.wikiwand.com/pt/Castro_Laboreiro
PATRIMONIO: https://www.wikiwand.com/pt/Castro_Laboreiro#/Patrim%C3%B3nio
Aqueduto de Pontes
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3545
Ponte de Dorna
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9634
Ponte Nova / Ponte da Cava da Velha
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4096
Capela de São Brás
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=35569
Moinho de Assureira / Moinho de São Brás
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=35570
Ponte de Assureira / Ponte de São Brás
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4140
Castelo de Castro Laboreiro ou Laboredo
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2273
Pelourinho de Castro Laboreiro
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2228
Igreja Paroquial de Castro Laboreiro / Igreja de Santa Maria da Visitação
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6853
Núcleo urbano da vila de Castro Laboreiro
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15224
Moinhos de Castro Laboreiro
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=412
Ponte Velha de Castro Laboreiro
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3539
Ponte de Portos
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=35580
Cruzeiro da Quingosta / Cruzeiro de Portos
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9349
Ponte das Cainheiras
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=436
Capela da Senhora da Boavista
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=35577
Ponte de Varziela
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=435
Capela de São Bento
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=35575
Capela de Nossa Senhora dos Remédios
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=35576
Ponte do Rodeiro
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=35579

FICHAS de PATRIMONIO VMLG.05. Sra da Peneda-Melgaço
Lamas de Mouro. PARQUE NACIONAL PENEDA GERES.
Casa Florestal de Bico de Pássaro
PAPALEGUAS https://s2.wklcdn.com/image_0/21361/46398120/30564203Master.jpg
https://s0.wklcdn.com/image_0/21361/46398120/30564207Master.jpg
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Parque de Campismo
https://www.cm-melgaco.pt/p/parque-de-campismo-lamas-de-mouro/

Porta de Lamas de Mouro.
https://www.cm-melgaco.pt/visitar/o-que-fazer/porta-de-lamas-de-mouro/#mainContentOfPageID
A Porta de Lamas de Mouro é uma estrutura do Município de Melgaço, vocacionada para a recepção, recreio
e informação dos visitantes do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).
AREA de LAZER https://www.cm-melgaco.pt/visitar/o-que-fazer/porta-de-lamas-de-mouro/#toggle-id-3
A Porta de Lamas de Mouro dispõe de uma ampla área de lazer, enquadrada num ambiente natural paradisíaco
(destacando-se a diversidade florística), com diversos espaços de recreio, repouso, banho e merendas, e um conjunto de
infraestruturas e equipamentos de apoio (sanitários/balneários, parque de merendas, parque de campismo, etc).
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Ponte do Ribeiro http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9350
PAPALEGUAS https://s2.wklcdn.com/image_0/21361/46398113/30564017Master.jpg

https://www.galiciamaxica.eu/portugal/puente-de-lamas-de-mouro/
Ponte de provável construção setecentista ou oitocentista, de tipo arco, com tabuleiro em cavalete disposto sobre um arco, de
volta perfeita, precedido por rampas. Considerada da época medieval, não existia ainda em 1758, visto que nas Memórias
Paroquiais da freguesia se refere apenas a existência de um "pontilhão" denominado por Ponte de Mouro, devendo, por isso, ter
sido construída após essa data, mas seguindo as características construtivas medievais. A estrutura apresenta aparelho mal
afeiçoado, em contrastre com as aduelas do arco, que são regulares e bem aparelhadas. O pavimento é lajeado e protegido por
guardas de brandes blocos.
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=2130213
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=2130219

https://s2.wklcdn.com/image_12/382089/17919868/11308370Master.jpg
https://s1.wklcdn.com/image_12/382089/17919868/11308369Master.jpg
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Muinho de Porto Ribeiro
https://s1.wklcdn.com/image_12/382089/17919868/11308372Master.jpg
PAPALEGUAS
https://s1.wklcdn.com/image_0/21361/46398113/30564025Master.jpg
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Alminhas de Lamas de Mouro
https://s2.wklcdn.com/image_12/382089/17919869/11308373Master.jpg

https://s1.wklcdn.com/image_12/382089/17919870/11308375Master.jpg

Forno Comunitario
https://s2.wklcdn.com/image_12/382089/17919870/11308376Master.jpg
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Igreja Parroquial de S. Joao Baptista
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3472
https://s2.wklcdn.com/image_12/382089/17919871/11308379Master.jpg
Igreja paroquial construída na primeira metade do séc. 14, pela
Ordem do Hospital, em românico tardio, ao que parece apenas com
nave, coberta de colmo, reformada no séc. 18, época em que se
constrói a capela-mor, interiormente com iluminação bilateral.
Apresenta fachada principal virada a poente, rasgada com portal em
arco de volta perfeita e aduelas largas, executado no séc. 15 / 16,
reaproveitando numa das aduelas e num dos silhares envolventes
mísulas esculpidas com figuras antropomórficas e zoomórficas,
relevadas, da construção inicial. Estas figuras têm sido interpretadas
como representando Adão e Eva, ou, segundo José Domingues, como
a Santíssima Trindade, o que parece pouco provável, visto
constituírem silhares nitidamente reaproveitados na fachada em
data tardia, tal como o que tem parte de uma inscrição. A fachada,
que terminava em sineira, conforme denota ainda o sulco côncavo
provocado pela corrente que o acionava, foi reformada no início do
séc. 20, alterando-se o remate e construindo-se um campanário no
lado esquerdo da mesma. As fachadas são firmadas por pilastras,
coroadas por pináculos, e terminam em friso e cornija, resultante da
reforma da época moderna. Destaca-se na fachada lateral esquerda

a porta travessa, românica, de arco apontado e três
arquivoltas, as interiores delimitadas por cabo e ornadas
de motivos geométricos e vegetalistas, com tímpano liso
sobre impostas. O coro-alto foi construído apenas em
1874, altura em que se deve ter acrescentado também a
sacristia. O interior encontra-se atualmente despojado,
devido ao desaparecimento dos retábulos em 1985,
conservando o púlpito, com bacia de cantaria sobre
mísula, no lado da Epístola. O arco triunfal, de volta
perfeita, foi feito na reforma da época moderna
https://s1.wklcdn.com/image_12/382089/17919871/11308381Master.jpg
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Fiães (Melgaço) https://www.wikiwand.com/pt/Fi%C3%A3es_(Melga%C3%A7o)
Compreende os seguintes lugares principais: Vila do Conde, Candosa, Ladronqueira, Ferreiro, Jugaria, Soutomendo
(Souto Mendo) de Baixo e Soutomendo (Souto Mendo) de Cima, Pousafoles, Adedela, Faval, Balsada,
Portocarreiro, Quingosta, Á-da-Velha, Fulão, Ervedal e Alcobaça.

História https://www.wikiwand.com/pt/Fi%C3%A3es_(Melga%C3%A7o)#/Hist%C3%B3ria
Dicionário Enciclopédico das Freguesias: Braga, Porto, Viana do Castelo; 1º volume, pág. 423 a 439; Coordenação de
Isabel Silva; Matosinhos: MINHATERRA, 1996
A antiga freguesia de Santa Maria de Fiães era curato da apresentação do convento de Fiães, cujo abade era pároco titular.
Pertencia ao cabido do couto de Valadares, passando, mais tarde, a reitoria.
Fiães dista sete quilómetros da sede do concelho. Confronta com Cristóval e Paços, a norte, o rio Trancoso (Espanha na
outra margem), a nascente, Lamas de Mouro, a sul, e Roussas, a poente.
Compreende os seguintes lugares principais: Vila do Conde, Candosa, Ladronqueira, Ferreiro, Jugaria, Souto Mendo de
Baixo e Souto Mendo de Cima, Pousafoles, Adedela, Faval, Balsada, Portocarreiro, Quingostas, À-da-velha, fulão, Ervedal e
Alcobaça.
Em 1839, Fiães aparece registada na comarca de Monção. Em 1878 está já na de Melgaço.
São diversas as teorias sobre as origens do topónimo. O Pe. Aníbal Rodrigues avança três: de feno, terreno onde se produzia
muito feno; de Fidelanis, gente de muita fé; ou de ‘terra de fiandeiras ou fiandeiros”, cultivadores de linho e tecelões de teares
caseiros.
Pinho Leal, por seu lado, defende que Fian, Fiãa, Fiaam, Ffia, Sfiãa e Fiada é tudo o mesmo (no português arcaico) e significa
vaso de barro chato e redondo, a que depois se chamou almofia. Servia antigamente para pagar certa medida de cereais e
também de manteiga. Dezasseis fiães faziam um alqueire.
Ainda segundo este autor, é provável que aqui se pagasse este foro, pelo que então se diria terra de Fiães (ou que paga fiães).
Ou que houvesse aqui oleiros que fabricassem fians. Afian (em latim fiala) era quase da forma de um alguidar e levava dois
quartilhos.
Houve aqui um importante convento de frades beneditinos, antiquíssimo. São bastante confusos os seus primórdios: frei
António da Purificação pretende que remonte ao ano de 870, logo ocupado pelos eremitas de Santo Agostinho, que aqui
ficariam até se integrarem na regra cisterciense; os beneditinos contestam esta opinião e, pela pena de frei Leão de S. Tomás,
avocam-se tal prioridade, dando-no como fundado em 889; finalmente, o Pe. Carvalho da Costa, indo mais longe, afirma que
aparecem notícias sobre a casa já no ano de 851 (no tempo de D. Ramiro II, de Leão, e de sua mulher, D. Patema).
Não há dúvidas, no entanto, que já era couto antes da fundação da nacionalidade, pois D. Afonso Henriques confirmou-lhe esse
privilégio em 1173 e isentou os seus moradores de pegarem em armas e de servirem em quaisquer obras de fortificação,
excepto “em uma quadrilha de dezoito braços nos muros de Melgaço”.
Os reis seguintes mantiveram e, em muitos casos, aumentaram estas mercês.
Em 1730, as autoridades militares ordenaram um recrutamento no couto. Imediatamente o abade recorreu para o general
comandante da praça de Valença, sendo atendido. Como, anos depois, nova tentativa se fizesse, D. João V recomendou a
anulação dessa diligência.
Constava que era o mosteiro mais rico das Espanhas. Recebeu valiosas doações.
Tinha muitos bens e casais e grande número de coutos. Possuía foros no Minho, Trás-os-Montes e Galiza, chegando a dispor de
vinte abadias. “Desta forma, podia manter oitenta frades de missa, além dos conversos” (Lionído de Abreu, em “Silva Minhota”).
Nesses tempos, quando se pretendia definir a sua grandeza, dizia-se que, “depois de el-rei, não há senhor tão poderoso como o
Dom Abade de Fiães”.
A setecentos metros de altitude, num sítio ermo e recolhido, a igreja do convento é, ainda hoje, a paroquial de Fiães. De raiz
românica, sofreu muitas alterações. É flanqueada por uma torre sineira quadrangular. De fachada baixa e reforçada por quatro
contrafortes, merecem destaque o recorte simples do portal, levemente ogival, e três nichos com imagens que o encimam.
Possui, no seu interior, encostados à sua parede sul, alguns túmulos de cavaleiros-guerreiros, em pedra e ostentando as
respectivas armas. Tem ainda um interessante conjunto de imagens (do século XVI até aos séculos XVII e XVIII).
Indica-nos Pinho Leal que “A 1.500 metros de Fiães, se eleva majestosa a Serra de Pernidelo, donde a vista se estende por um
vastíssimo e formoso panorama. Ao sopé desta serra se estende, numa distância de 6 km, a verde e fértil veiga de Melgaço. Do
alto da serra (em dia de céu limpo) vê-se grande parte das povoações galegas, e a cidade de Ourense, a 40 km…”
Em 17 de novembro de 1841, um deslizamento de terras provocou a morte 14 pessoas, 15 casas ficaram destruídas, assim como
seis pontes, cinco moinhos e terras de lavradia que nunca mais voltaram a dar pão. Desapareceram mais de 200 cabeças de
gado. A própria aldeia, situada no lugar de S. João, nunca foi reconstruída.
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Mosteiro de Sta. Maria de Fiaes













Igreja de Fiães (e restos do antigo mosteiro). https://www.wikiwand.com/pt/Igreja_de_Fi%C3%A3es
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-emvias-de-classificacao/geral/view/69796
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5248
https://www.cm-melgaco.pt/visitar/o-que-fazer/pontos-de-interesse/mosteiro-convento-de-fiaes/#toggle-id-1
http://www.cm-melgaco.pt/visitar/o-que-fazer/pontos-de-interesse/mosteiro-convento-defiaes/#mainContentOfPageID
https://web.archive.org/web/20180315070950/https://www.visitportugal.com/pt-pt/NR/exeres/20BC2215-ED194BF5-AED8-F56CE7EB0B10
http://www.xoanarcodavella.com/2017/10/monasterio-de-fiaes-melgaco.html?spref=fb&
PAPALEGUAS https://s1.wklcdn.com/image_0/21361/46398103/30563710Master.jpg
https://s2.wklcdn.com/image_0/21361/46398103/30563714Master.jpg
https://s1.wklcdn.com/image_0/21361/46398103/30563725Master.jpg
https://s1.wklcdn.com/image_0/21361/46398103/30563710Master.jpg
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-emvias-de-classificacao/geral/view/69796/
https://s2.wklcdn.com/image_12/382089/63597160/42281966Master.jpg
https://s1.wklcdn.com/image_12/382089/63597160/42281965Master.jpg

História
A sua origem não é consensual entre os historiadores: enquanto alguns defendem que esta é uma construção da Ordem
de Cister, outros afirmam que parte do monumento é mais antiga, datando da época da Ordem Beneditina, no século IX, tendo
essa mudança de ordens religiosas ocorrido, e sido registada em documentos oficiais, em finais do século XII, algures entre 1173
e 1194.
Sofreu reformações nos séculos XVII e XVIII, tanto na fachada como no interior das naves.
Extinto em 1834, o mosteiro passou para a posse de privados pouco depois, procedendo-se, a partir de então, à
destruição das alas monacais. As campanhas de restauro, efectuadas nas décadas de 50 e de 60 do século XX, por seu turno, não
alteraram significativamente a estrutura, que manteve, à vista, a maioria dos seus elementos medievais.[1]
Nas dependências monacais que ali existiam, hospedou-se D. Filipa de Lencastre quando veio de Inglaterra para se casar
com D. João I.
Características
Da construção primitiva destaca-se o corpo de três naves e quatro tramos, separados por arcarias longitudinais de arcos
de volta perfeita. Já da construção cisterciense é possível admirar a cabeceira tripartida e escalonada de planta quadrangular, a
abside de dois tramos e, em todo o conjunto, a decoração simples e austera.[2]
Na fachada da igreja persiste ainda o brasão com as armas da Congregação de Alcobaça, assim como um imponente
portal ogival de múltiplas arquivoltas, posicionado entre dois poderosos contrafortes.[3] No seu interior, existe um altar
maneirista e um retábulo de talha dourada datado do período barroco.
A parte superior da fachada principal foi refeita no século XVII, sendo somente aí adicionados os janelões e os nichos
com as imagens de São Bernardo (o fundador de Claraval), a Senhora da Assunção e São Bento.
Do claustro, construído pelos monges cistercienses no século XIII, e que já se encontrava em ruínas em 1533, apenas
subsiste um fragmento de um capitel duplo, de decoração vegetalista com crochet.
Na nave sul encontra-se o túmulo, do século XV, de Fernão Eanes de Lima, pai de Leonel de Lima, primeiro visconde de
Vila Nova de Cerveira.
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Fiaes. Fonte da Madalena
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=36103
https://s0.wklcdn.com/image_12/382089/63597160/42281964Master.jpg

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=2092625
VILA E ROUSSAS

Fonte de Sao Joao
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3470
FOTO: BROSCA
42.11472, -8.25803

Capela de São Benedito
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=27257

42.11462, -8.25566

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=715435
Hospital da Santa Casa da Misericórdia de
Melgaço
42.11466, -8.25725

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=8931
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=839089
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Santa Maria da Porta
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15260
FOTO BROSCA

Núcleo urbano da vila de Melgaço
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=27961

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=81965
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=81964
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Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=2130352
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9630

Solar do Alvarinho
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=8998
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=2131415

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=600261

Posto da Guarda Fiscal, GF, de Melgaço / Museu de Cinema de Melgaço
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=2130332
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=19854
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Castelo de Melgaço e muralha / Castelo e cerca urbana de Melgaço

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3554
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/70300/

FOTO BROSCA
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-viasde-classificacao/geral/view/70301/

Convento das Carvalhiças
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9628

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=640962
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Capela da Pastoriza
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9380
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=787288
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=746305

Circuito Monumental De Melgaço
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/vmlg-05-circuito-monumental-de-melgaco-63713493

Cadeia Comarcã de Melgaço / Casa da Cultura de Melgaço
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=8019

Tribunal Judicial de Melgaço
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15943

Câmara Municipal de Melgaço
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=8998

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Melgaço
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=24630

Capela da Quinta de Nossa Senhora da Conceição
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15223

Capela da Senhora da Graça http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9379
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3554

Tribunal Judicial de Melgaço
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15943
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Capela e Cruzeiro de São Julião. 42.11604, -8.25435
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6858
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6856
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificadoou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73898/
Casa da Quinta da Calçada
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6855
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificadoou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73899/
Capela da Orada 42.12015, -8.25251
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3498
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificadoou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70302/
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Alminhas do Senhor do Socorro
42.12843, -8.24898

Igreja de Santa María Magdalena (Chaviães) 42.13063, -8.25027
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=8026
Capela da Quinta de Nossa Senhora da Conceição 42.13321, -8.2503
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15223
Cruzeiro do Senhor da Oliveira 42.118, -8.25701
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=8908
Cruzeiro de Santo Cristo do Carvalho de Lobo / Capela de Santo Cristo
42.11029, -8.25818

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4103
Capela de Santo António 42.10986, -8.25932
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9381
Igreja Paroquial do Prado / Igreja de São Lourenço 42.10755, -8.2664
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15244
Capela de Santo Amaro 42.10843, -8.27049
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15247
Capela de Crastos 42.09542, -8.27803
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9378
Castro de Melgaço / Castro da Cividade de Paderne 42.09229, -8.28044
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9378
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificadoou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70303/
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Igreja e Convento de Paderne / Igreja Paroquial de Paderne /
Igreja do Divino Salvador 42.0896, -8.27404
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3617
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=2119405
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificadoou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70177/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificadoou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73900/
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Igreja de São Paio 42.09165, -8.26465
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15255
Cruzeiro Paroquial de São Paio
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15259
Capela de Nossa Senhora do Livramento / Capela da Senhora dos Aflitos
42.0907, -8.26214

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3617
Igreja de Roussas 42.10341, -8.25095
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15252
Capela do Preto / Capela de Nossa Senhora da Conceição /
Capela do Senhor dos Aflitos 42.10575, -8.24851
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=15253
Capela da Senhora da Graça 42.11044, -8.25329
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9379
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ID

69848

69849

Designações Categoria
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Tipologia

Freguesi
a

Gra
Coordenada
Ano
u
s

Castelo de
Castro
Laboreiro ou Arquitetura
Conjunto
Castelo de
militar
Castro
Laboredo

Castro
MN
Laboreiro

Ponte Nova
da Cava da
Velha

Castro
MN
Laboreiro

Arquitetura
Ponte
civil

Imagem

194 42.022953° N
4
8.158338° O
Mais imagens

198 42.003166° N
6
8.164062° O
Mais imagens

Igreja de
Santa Maria
da Visitação
Arquitetura
ou Igreja
Igreja
religiosa
Matriz de
Castro
Laboreiro

Castro
IIP
Laboreiro

72927

Ponte de
Varziela

Castro
IIP
Laboreiro

198 42.027213° N
6
8.145803° O

72928

Conjunto Ponte de
Assureira ou
Ponte de São
Brás, Capela Arquitetura
Conjunto
de São Brás civil
e moinho de
água a
nascente da
ponte

Castro
IIP
Laboreiro

199 42.003763° N
2
8.165613° O

72929

Pelourinho
de Castro
Laboreiro

Arquitetura Pelourinh
civil
o

Castro
IIP
Laboreiro

193 42.030076° N
3
8.158422° O

72930

Ponte das
Caínheiras

Arquitetura
Ponte
civil

Castro
IIP
Laboreiro

198 42.025565° N
6
8.138846° O

72926

Arquitetura
Ponte
civil

199 42.030359° N
3
8.158162° O
Mais imagens
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Designações Categoria

74081

Ponte de
Dorna

INICIO

Tipologia

Arquitetura
Ponte
civil

Freguesi
a

Gra
Coordenada
Ano
u
s

Castro
IIP
Laboreiro

198 41.994323° N
6
8.167696° O

1105198
5

Conjunto
constituído
pelos
Monumento
s
Arqueologi
Megalíticos
Conjunto
a
e Arte
Rupestre do
Planalto de
Castro
Laboreiro

Castro
SIP
Laboreiro

201
3

70619

Cruzeiro de
São
Gregório

Cristoval MN

191 42.140436° N
0
8.194646° O

Arquitetura
Cruzeiro
religiosa

Imagem

Mais imagens

69796

Igreja de
Fiães (e
restos do
antigo
mosteiro)

Arquitetura
Igreja
religiosa

Fiães

MN

197 42.104035° N
7
8.211137° O

Mais imagens

70177

Igreja de
Paderne ou
Igreja de
São
Salvador de
Paderne

Arquitetura
Igreja
religiosa

Paderne

MN

191 42.089614° N
0
8.273987° O
Mais imagens

70303

Castro de
Melgaço ou
Arqueologi Povoado
Castro da
Paderne
a
fortificado
Cividade de
Paderne

MN

191 42.09229° N
0
8.280449° O
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Tipologia

Freguesi
a

Gra
Coordenada
Ano
u
s

73900

Convento de Arquitetura
Convento
Paderne
religiosa

Paderne

IIP

197 42.089614° N
7
8.273987° O

6490763

Parque
Termal do
Peso

Paderne

MIP

200
4

Arquitetura
Termas
civil

Imagem

Mais imagens

2534857
8

Quinta do
Reguengo
ou Hotel
Rural do
Reguengo

Arquitetura
Solar
civil

Paderne

MIM

202
0

70300

Castelo de
Melgaço

Arquitetura
Castelo
militar

Vila

MN

191 42.114449° N
0
8.25981° O

Mais imagens

70301

Muralha de
Melgaço

Arquitetura
Muralha
militar

Vila

MN

192 42.114449° N
6
8.25981° O

70302

Capela de
Nossa
Senhora da
Orada

Arquitetura
Capela
religiosa

Vila

MN

191 42.120177° N
0
8.252498° O

Cruzeiro de
São Julião

Arquitetura
Cruzeiro
religiosa

70304

Mais imagens

Vila

MN

192 42.116019° N
6
8.25431° O

Mais imagens

74576

Capela de
Santo Cristo
Arquitetura
de Carvalho
Conjunto
religiosa
Lobo e
cruzeiro

Vila

IIM
Mais imagens

FICHAS de PATRIMONIO VMLG.05. Sra da Peneda-Melgaço
Patrimonio edificado de Melgaço
ID

73898

Designações Categoria

Capela de
São Julião

INICIO

Tipologia

Arquitetura
Capela
religiosa

Freguesi
a

Gra
Coordenada
Ano
u
s

Vila

IIP

Imagem

198 42.116065° N
6
8.254241° O
Mais imagens

73899

Casa da
Quinta da
Calçada

Arquitetura
Solar
civil

Vila

IIP

198 42.116332° N
6
8.255038° O
Mais imagens

5891860

Solar de
Galvão

Arquitetura
Solar
civil

Vila

IIM

200
3
Mais imagens

Legenda: PM - Património Mundial · MN - Monumento Nacional · IIP - Imóvel de Interesse Público · MIP - Monumento de
Interesse Público · CIP - Conjunto de Interesse Público · SIP - Sítio de Interesse Público · IIM - Imóvel de Interesse Municipal ·
MIM - Monumento de Interesse Municipal · CIM - Conjunto de Interesse Municipal · SIM - Sítio de Interesse Municipal · VC Em vias de classificação · SPL - Sem proteção legal
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Listado por Freguesías

