
ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA"
«TERRAS DE PANNOIAS»

Abrangendo uma grande área que se prolonga desde a serra do
Marão até aos rios Tinhela, Tua e Douro, a "TERRAS DE PANNOIAS",
é uma vasta circunscrição pertencente ao sistema Administrativo do

Norte, que se encontra dividida em Julgados, a saber:
PANOIAS, MURÇA , MESÃO FRIO, PENAGUIÃO E POIARES.

Herdou este nome - Pannoias - de uma antiquíssima povoação -
Pannoias - fundada pelos Romanos.

Actualmente, esse território - TERRAS DE PANNOIAS - corresponde
sensivelmente aos concelhos de Alijó, Murça, Sabrosa, Peso da

Régua, Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Vila Pouca de Aguiar, e
Mirandela - só a zona de Abreiro.

Panoias - Pannoias - foi berço de civilizações que nos deixaram restos
de influências passíveis de identificar valores etnográficos-culturais
dos povos que habitaram em períodos tão longínquos como por
exemplo, o PALEOLITICO, O MESOLITICO E O NEOLITICO; Mais
proximo da nossa era, sofreu também influências ROMANA E ÁRABE.
A confirmar o exposto, é o facto de se poder verificar por toda a parte
coincidente com aquela vastíssima área geografica - TERRAS DE
PANNOIAS - a existência de múltiplos vertígios arqueológicos, ainda
anteriores ao despontar de uma verdadeira época histórica, com
especial destaque para um verdadeiro «SANTUÁRIO
ARQUEOLÓGICO», ou «RUÍNAS ARQUEOLÓGICAS», no lugar
designado por Panóias, Freguesia de Vale de Nogueiras, Concelho de
Vila Real.
Não restam duvidas de que ali - Lugar de Panóias - teria nascido a



URBE de Pannoias, capital Administrativa e o maior e mais importante
aglomerado populacional daquele que foi o TERRITÓRIO DA "TERRAS
DE PANNOIAS"
Os Romanos impuseram nestas terras os seus sistemas de
organização político-administrativa, criando «cividades» por todo o
território.
Mais tarde o dominio Suevo-visigótico, tentou a reconversão
destes sistemas permitindo que surgissem os «CONVENTUS» DE
PANNOIAS, QUE MAIS TARDE DERAM ORIGEM À FORMAÇÃO
DE JULGADOS MEDIEVAIS DA «TENÊNCIA» PANOIANA
PORTUGUESA.


