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PATRIMÓNIO CULTURAL

Moinhos

O conjunto de valores materiais, como edifícios e objetos, e de valores imateriais, como as tradições, lendas e 
a língua, são o que designamos de património cultural. Todos estes elementos, juntos, ajudam a definir a nossa 
identidade. Estes têm um grande valor e devem ser especialmente protegidos, porque compõem a nossa 
herança coletiva e porque contam a nossa história. O património cultural permite-nos perceber o passado e 
como é que as gerações anteriores viviam, bem como perceber que evoluções ocorreram até ao presente. 
Portugal tem um vasto e rico património cultural. Damos-te a conhecer algum do património que existe no 
Parque das Serras do Porto e desafiamos-te a descobri-lo numa visita de campo!
Aproveita e faz uma recolha fotográfica de elementos ou pormenores específicos de cada local ou até mesmo 
desenhos. Estes poderão ser mais tarde partilhados numa exposição ou usados para participares em concursos 
de observação do património!

Podes encontrar, ao longo das margens dos rios Sousa e 
Ferreira, muitos moinhos movidos a água. Embora alguns 
estejam em ruínas ou reconvertidos para outros usos, há 
moinhos que ainda são usados no fim do ciclo da 
produção de cereais, para moer milho ou trigo.

Irás ver que existe uma rede viária e de pontes, 
distribuídas pelo território, no interior ou na periferia das 
Serras do Porto. Estas foram criadas para responder ao 
aumento da população e das atividades económicas da 
região.

Vestígio de um castelo de arquitetura militar medieval, 
cuja implantação revela preocupações defensivas. Foi 
atacado no ano de 995, no contexto da Reconquista 
Cristã. Encabeçou, já no século XIII, o importante Julgado 
de Aguiar de Sousa. 

Pontes

Torre do Castelo de Aguiar de Sousa
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Paróquias

As paróquias que irás encontrar tiveram um papel 
importante no ordenamento do território na Idade Média e, 
hoje, algumas capelas são pontos de peregrinação.

Os cruzeiros e alminhas são outra edificação religiosa, que 
nos permite perceber as trajetórias das procissões.

Podes observar técnicas de construção muito particulares, 
associadas ao predomínio do xisto e do quartzito, nas 
casas, ombreiras, coberturas, beirais e muros.

Aqui também encontramos um importante património 
mineiro, que inclui das obras mais emblemáticas de todo o 
Império Romano, exemplificando bem a complexidade da 
sua engenharia de mineração. Podes encontrar fojos, 
poços, galerias e desmontes subterrâneos, assim como 
testemunhos de exploração de ouro livre, à superfície.

Cruzeiros e Alminhas

Construções em Xisto e Quartzito

Mineração Romana


