
PERCURSO ÀS FISGAS DO RIO OLO 

 

Quando no passado dia 20 de novembro, a Associação Vimaranense para a Ecologia chegou a 

Varzigueto (concelho de Mondim de Basto), seriam dez e meia da manhã. Logo guiados pelo sr. 

António, que é guardador de cabras, seguimos para o que ele chamava de “Caminho da Águia” 

(A). 

De histórias de mouros, lendas, caminhos antigos, castros, disse que ali onde estávamos não 

havia nada. Pelo caminho que seguimos, acabou por nos contar tudo. 

Do “Caminho da Águia” dizia que por ele já tinha carregado, mais os seus, muitos molhos de 

lenha. O caminho, ou o carreirinho, de só uma fila porque éramos uns vinte, levava direitinho ao 

sítio onde a águia punha o ninho e que os habitantes sabiam onde era. Daí o nome. 

 

 

 

De uma vista, contou que a “Levada da Baixada” (B) tinha o moinho para moer a farinha. 

Duas poças de água em Varzigueto, para regar os campos, chamavam-se a “Poça da Levada” e a 

“Tortussa”. 

Indicou onde era a capela de S.João, que tinha um santo, o santo António, levado para 

Fervença. O caminho mais antigo passava lá perto, lá por baixo, já esquecido, desusado e difícil de 

percorrer. Este tinha “rodeiras”. 



“Festa que não tivesse barulho não era festa”, dizia ele. Houve uma em que lhe mataram o 

bisavô. Eram para lhe matar os filhos, só que a bisavó meteu-se, “deixai os meus filhos”. Á 

“sacholada”, uns com outras alfaias e vimes. Parece que a bisavó, por alguns abortos, ou por filhos 

que lhe morriam bebés, enterrava-os na horta. 

Não há lobos. Os lobos que havia atacavam e faziam “celeiro”, escondiam as presas. Mas a 

águia atacava também, ouviam-se as cabras a “berrar mal”, porque andava em cima delas. 

Onde a águia tinha o ninho, falou de “friagem” por causa da criação da águia. Quando estava 

muito frio, fazia o ninho já do lado das Fisgas, do outro lado da montanha; quando havia menos 

frio, estava com o ninho posicionado para o lado de Varzigueto, no “Pouso da Águia” (C). 

Levou-nos pelo referido caminho porque nos queria mostrar o “Pouso da Águia”. Lá disse que 

os habitantes de Varzigueto tinham cuidado quando viam a águia no pouso e punham um de guarda. 

Era tudo num instante se não fosse assim. As coordenadas são N41°22’27.3’’ W7°51’44’’. Mas 

verifiquei que o “Pouso da Águia” também são 3 fossettes num penedo. A maior tem 3 palmos e era 

o pouso. 

Chegados às “Fisgas”, Fisgas do rio Olo. O Olo é o lodo que nasce das fragas do rio que era 

muito. As cascatas caem em lagos, que eram “poças” para o sr. António, todas com nomes antigos, 

depois indicou também sítios à volta. Indicou-nos a “Poça das Carriceiras” (D), porque há uma 

planta (Carex) nascida na água que parece um junco, a “Poça da Passagem da Pena do Pombo” 

(E) e a “Poça da Calda da Barbanás” (F). O que víamos em frente, nas enormes escarpas era a 

“Pena Amarela” (G), com ninhos de águia abrigados. Uma escarpa chamava-lhe os “Fornos” (H) e 

já teve de ir lá buscar umas cabras. Logo ao lado, o “Vale Freixo” (I), que tem uma caverna na 

escarpa, chamava-lhe também “Azevinho da Pena do Pombo” (J). 

Indicou-nos a “Casa do Florêncio” (K), “Casa do Diabo”, que, lá está, também tem ninho de 

águia. 

Encaminhados para outra vertente, via-se ao longe num alto a “Casa da Floresta do Fojo”. De 

armadilhas para os lobos só sabia das que havia na “Campeã”, já desviado das Fisgas. 

Ali perto da “Casa do Florêncio”, na margem esquerda do rio, fazia-se carvão, ilegalmente 

(L). O sítio tão íngreme, outrora foi um carvalhal, de onde cortavam os carvalhos e fazia-se tudo 

encostado às rochas. Ainda hoje se veem as marcas do fogo lá. Então, quando se estava lá a 

trabalhar, podia mesmo chegar lá uma sardinheira, a vender sardinhas naquele ermo, às vezes dava 

um bocado de pão para acompanhar. A sardinha parece que chegava de Vila Real. O carvão que se 

extraía ali era carregado em sacos, por homens, com eles às costas, a descer a margem até ao rio. 

Daqui havia uma corda ou arame atravessando-o de margem a margem (M), os sacos eram 

pendurados e à medida que se atravessava o rio puxavam-se os sacos. Depois continuava-se sempre 



com eles carregados, sempre num carreiro que havia, onde até os calços para ajudar na subida 

daquelas escarpas perigosas tinham nome e um deles era o “Calço das Sacas” (N). O carvão era 

vendido em Ermelo. 

Indicou-nos onde era a “Fonte da Gricha”, pela fala “Fonte da Gritcha” (O), de onde brota 

uma pequena linha de água de cá de cima para o rio. 

Falou-nos de um “Poço Negro”, de uma carvalha grande que caíu lá, mas fundo era o poço no 

rio, só mais tarde é que talvez se deu com ela, por um acidente, e foi um mergulhador a procurar um 

corpo quando reportou que havia uma árvore muito grande. 

Numa escarpa, o “Buraco dos Fontelões” (P). Do outro lado da margem, o “Monte do 

Tomil”. Do caminho, olhando para o rio, estão as “Pias do Cadaval” (Q) e pertencem a Ermelo. Os 

montes do outro lado da margem estavam divididos por bouças, chamadas a “Bouça das Pias” (R), 

a da “Retchouça” (S) que é de uma pessoa do Porto que comprou a um de Ermelo”, a “Bouça do 

Escourido” e “Pessegueiro”. 

Hora de partir de tão longe para Varzigueto, almoçar. Contava pelo caminho: o sobreiro 

escolhe a terra onde nasce. Então chegavamos ao que chamava a “Fraga da Malhada de Cima” 

(T) (porque havia a de baixo e passámos por ela no caminho), quando vimos uma “Merendeira”. 

Uma flor que ele dizia: antigamente, quando ela nascia, era sinal que as merendas levadas para o 

monte com o gado acabavam. Efetivamente, estamos em Novembro e os dias são pequenos. A 

“Merendeira”, de Merendera pyrenaica, é nome dado também a uma espécie bravia afim do açafrão 

(Crocus serotinus). O “Serpão” era um tomilho (Thymus caespititius). O “Cerquinho” era um 

carvalho híbrido (Quercus robur x Q. pyrenaica). 

Já perto de Varzigueto, indicou o “Calhau da Lapa” (U), indicou um “Quenho” que servia de 

carreiro e rego de água a atravessar à volta dos campos. 

Em quase todos os campos, havia uns marcos de pedra. Contou que a pedra ou a lousa que 

está à mostra, tem “duas testemunhas”, porque para meter uma pedra como aquela tinha-se de ter 

duas testemunhas. Marcos que dividiam ou limitavam dos vizinhos. Se houvesse problemas ia-se 

para tribunal. Se a pedra que estava a servir de marco e que estava à mostra tivesse desaparecido, 

iam tirar as teimas. Para provar que o marco era no sítio, as “duas testemunhas”, duas pedras que 

ladeavam e seguravam o marco eram desenterradas e postas à mostra para prova. Só num campo 

estavam cinco marcos. 

Bem, hora de almoço. 3 da tarde. Regresso ao pôr-do-sol e muitas saudades. 
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