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967 029 049 - 966 039 436

Caminho erradoCaminho certo

Virar esquerda Virar direita

Gabinete de Arqueologia Municipal
VILA do CONDE

PR
01

ROTA DAS RAÍZES
Caminhos Velhos de Vila do Conde

Pequena Rota da Cividade de Bagunte



1 -- Capela da Sr.ª da Ajuda
A primeira paragem que um peregrino encontrava quando passava a ponte de D.
Zameiro, para Norte, era a Ermida de Santa Cruz, onde hoje se ergue a capela da
Sr.ª da Ajuda.

2 - Vila Verde
O lugar de Vila Verde está erguido sobre uma ocupação humana muito antiga.
Ali existiu uma Villa (casa agrícola) e uma necrópole (cemitério) do período da
Romanização e que foi escavada por Ricardo Severo.
No local pode ser observado um interessante fenómeno geológico que ali está
explicado.

3 - Figueiró de Baixo
A Villa Fikeirola referenciada na documentação da Idade Média deu origem a um
pequeno aglomerado habitacional marcado pela presença de um belíssimo conjunto
de moinhos e por um monumental forno de cal.

4 - Largo de Santana
Centro da Freguesia de Bagunte, neste largo pode-se restaurar as forças e observar
uma bela vista sobre o vale do Ave.

5 - Casa da Quinta de Cavaleiros
Um dos mais antigos solares de Portugal, a Quinta de Cavaleiros foi paço medieval
e sede de um condado já no século XIX. Muito destruída mantém, ainda, intacta a
maior parte do seu interesse patrimonial.

6 - Cividade de Bagunte / Castelo de Argifonso
O Complexo Arqueológico da Cividade de Bagunte/Castelo de Argifonso é um ponto
de particular interesse para visitar. As ruínas da Cividade são Monumento Nacional
desde 1910.

7 - S. Miguel de Arcos
Este percurso termina na ponte medieval de Arcos. S. Miguel de Arcos é uma
freguesia muito pitoresca e característica do antigo Baixo-Minho. As casas agrícolas
e sua a igreja paroquial constituem um harmonioso conjunto que importa visitar.

A Pequena Rota Cividade de Bagunte

A Pequena Rota da Cividade de Bagunte (PR 01) estrutura uma visita pedonal num
percurso de grande qualidade paisagística e monumental que corre paralelo ao
Caminho Santiago. Percorre o espaço situado entre as pontes de D. Zameiro e de
S. Miguel de Arcos, passando pela Cividade de Bagunte.
Esta é o maior e o mais antigo monumento nacional do concelho de Vila do Conde e
fica enquadrado por uma paisagem de enorme beleza, onde o rio Ave desempenha
um papel fundamental.
A PR 01 está devidamente assinalada segundo as regras internacionais que

regulam a atividade pedestrianista. Em locais de maior relevância patrimonial existem
painéis informativos que localizam o visitante.

Cividade de Bagunte - Ruínas de um complexo habitacional

Moinho da Ribeira de Friães - Figueiró de Baixo

Ponte de Arcos

Nora para regadio


