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As Montanhas Mágicas® localizam-se no centro/norte de Portugal, 

entre os rios Douro e Vouga, abrangendo as serras da Freita, Arada 

e Arestal, pertencentes ao maciço da Gralheira, e a serra do Mon-

temuro, pertencente ao maciço com o mesmo nome.

Território de excecionais valores naturais, certificado como destino turístico 

sustentável, desde novembro de 2013, as Montanhas Mágicas® englobam qua-

tro sítios da Rede Natura 2000 e um geoparque da UNESCO, pautando-se pela 

oferta de um modelo turístico responsável e sustentável, focado no ecoturis-

mo, no geoturismo e no turismo ativo. A sin-

gularidade dos fenómenos geológicos que 

aqui ocorrem, a notável biodiversidade que 

alberga, e as particularidades da sua geo-

morfologia, fazem das Montanhas Mágicas® 

um destino de excelência para a observação 

e interpretação da natureza e para a reali-

zação de inúmeras atividades de desporto e 

aventura, entre as quais se destacam o raf-

ting, o kayaking, a canoagem, o canyoning, o pedestrianismo e o BTT.

Ocupado desde tempos pré-históricos, por todo o território são visíveis ves-

tígios arqueológicos e monumentos que testemunham a sua longa história: 

enigmáticas gravuras rupestres de arte atlântica, monumentos megalíticos, 

pontes e vias romanas, mosteiros e templos medievais, santuários e igrejas de 

toda a feição, aldeias típicas de xisto e granito, minas históricas e muito mais.

Parta à descoberta das Montanhas Mágicas®, explore o seu património natural 

e cultural e desfrute da hospitalidade das suas gentes! Relaxe em confortáveis 

unidades de alojamento, descubra a qualidade e genuinidade dos produtos ar-

tesanais e experimente o inimitável sabor da gastronomia local!

Viva, 
experimente, 

emocione-se e 
divirta-se!
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PARTE I 
Bem-vindo às Montanhas Mágicas®

Como se 
deslocar

 SE VIAJA DE AUTOCARRO 
É possível viajar de autocarro a partir de 

vários pontos do país e da europa, até às 

Montanhas Mágicas, e fazer ligações in-

ternas entre os municípios do território.

Consultar horários e/ou comprar bilhetes em:

Viagens a partir de Portugal: 

 www.transdev.pt |  (+351) 234 345 583 

 www.rede-expressos.pt 

 (+351) 707 223 344

Viagens a partir da Europa: 

 www.internorte.pt |  (+351) 226 052 420

 SE VIAJA DE COMBOIO 
As estações de comboio mais próximas 

das Montanhas Mágicas são as de Ovar, 

Espinho, Aveiro e Porto (S. Bento). 

Consultar horários e/ou comprar 

bilhetes em: 

 www.cp.pt |   (+351) 707 210 220

Para viagens a partir da europa 

consultar: 

Sud Expresso (Lisboa/Hendaye); 

Lusitânia Comboio Hotel (Lisboa/Madrid); 

Celta (Porto Vigo).

 SE VIAJA DE AUTOMÓVEL 
A melhor forma de chegar às Montanhas 

Mágicas® e de se deslocar no território é 

através de automóvel. Caso não possa 

deslocar-se em viatura própria consulte, 

por favor, o seguinte website de aluguer 

de viaturas: www.holidaycars.com

O território é servido pelas autoestradas 

A32, A25, A24 e A1. De Lisboa a melhor 

opção será pela A1 (cerca de três horas 

de viagem) e do Porto a A32 (cerca de 

uma hora). Para chegar a Castro Daire e 

São Pedro do Sul considere a A25 e a A24. 

Como 
chegar

 SE VIAJA DE AVIÃO 
O aeroporto mais próximo é o Aeropor-

to Francisco Sá Carneiro, no Porto, mas 

também poderá viajar a partir de Lisboa 

e Faro, no Algarve. Chegando ao aeropor-

to a melhor opção é alugar uma viatura. 

Caso contrário consulte os percursos, 

horários e ligações disponíveis através 

de autocarro e comboio.

 TÁXIS NAS MONTANHAS 
 MÁGICAS 
Arouca:  (+351) 256 944 424

Castro Daire:  (+351) 232 382 131

Castelo de Paiva:  (+351) 255 689 259

Cinfães:  (+351) 255 563 133

São Pedro do Sul:  (+351) 232 724 208 

| (+351) 232 711 422 | (+351) 232 712 

555 – Termas de S. Pedro do Sul

Sever do Vouga:  (+351) 234551640

Vale de Cambra:  (+351) 256 462 867 | 

(+351) 256 403 740

Londres

Madrid

Lisboa

Paris

Dublin

Amesterdão
Berlim Varsóvia

Moscovo

Estocolmo

Roma

4H30

2H30

2H30

2H30

3H30

5H30

3H

3H

3H

2H

A4

A32

A1

A25

A24

Faro

Lisboa

Aveiro
Viseu

Porto

Vila
Real

Centros de 
Informação 
Turística

PARTE I 
Bem-vindo às Montanhas Mágicas®

O visitante tem ao seu dispor uma 

rede de quatro Lojas Interativas de 

Turismo e três Postos de Turismo, 

onde poderá obter informações mais de-

talhadas sobre pontos de interesse, ativi-

dades, acomodações, transportes, arte-

sanato, gastronomia, e outros atrativos 

do território. Desta forma, independente-

mente do que estiver à procura poderá ti-

rar partido das mais recentes experiências 

que o território tiver para oferecer!

 LOJAS INTERATIVAS 
 DE TURISMO 

LOJA INTERATIVA DE TURISMO DE 

AROUCA

Rua Abel Botelho, nº 4, Arouca 

 (+351) 256 940258

 lojaturismo@geoparquearouca.com 

 www.geoparquearouca.com

 Horário:

Segunda a sexta-feira: 

9h00 às 12h30; 14h00 às 17h30

Sábado e domingo: 

9h30 às 13h00; 14h00 às 17h30

LOJA INTERATIVA DE TURISMO DE 

CASTELO DE PAIVA

Largo do Conde, Sobrado 

 (+351) 255 689 500

 turismo@cm-castelo-paiva.pt

 Horário:

 Verão (01/04 a 31/10)

Segunda a sábado: 

9h30 às 12h30; 14h00 às 18h00

Domingos e feriados: 

10h00 às 12h00; 15h00 às 18h00

 Inverno (01/11 a 31/03)

Segunda a sábado:

9h00 às 12h30; 14h00 às 17h30

Domingos e feriados: 

10h00 às 12h00; 14h30 às 17h30

LOJA INTERATIVA DE TURISMO DE 

CINFÃES

Rua Capitão Salgueiro Maia, Cinfães 

 (+351) 255 561 051 

 www.cm-cinfaes.pt 

 turismo@cm-cinfaes.pt 

 Horário:

Segunda-feira a sábado: 

10h00 às 13h00; 14h00 às 18h00

LOJA INTERATIVA DE TURISMO DE 

VALE DE CAMBRA

Edifício dos Paços do Concelho 

 (+351)256 420 510

 turismo@cm-valedecambra.pt

 Horário:

Segunda a sexta-feira: 

9h00 às 12h30; 14h00 às 17h30

Sábado e domingo: 

9h30 às 13h00; 14h00 às 17h30

 POSTOS DE TURISMO 

POSTO DE TURISMO DE CASTRO DAIRE

Centro de Interpretação e Informação do 

Montemuro e Paiva

Rua Dr. Pio Figueiredo, nº 31, Castro Daire

 ciimp@cm-castrodaire.pt 

 Horário:

Segunda a sexta-feira: 

10h30 – 12h00 | 13h30 – 18h00

Sábado: 

10h30 – 12h00 | 13h30 – 17h00

POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 

DAS TERMAS DO CARVALHAL

Rua Quinta, Termas do Carvalhal 

 (+351) 232 374 001

 f.mar@outlook.pt 

 Horário:

Segunda a domingo: 09h00 – 18h00

POSTO DE TURISMO DE SÃO PEDRO 

DO SUL

Termas de S. Pedro do Sul

Rua da Barroca, nº 3, Várzea 

 (+351) 232 711 320

 postodeturismo@cm-spsul.pt 

 Horário:

 Verão – 15 de maio a 14 de setembro:

Dias úteis: 

9h00 às 13h00; 14h00 às 19h00

Fim-de-semana e feriados: 

10h00 às 13h00; 14h00 às 18h00

 Inverno – 15 de setembro a 14 de maio:

Dias úteis e sábados: 

10h00 às 12h30; 14h30 às 17h30

Domingos e feriados: 14h00 às 17h30

POSTO DE TURISMO DE SEVER DO 

VOUGA

Rua do Jardim, Sever do Vouga | 

 (+351) 234 555 566 (Ext. 109)

 adeliacorreia@cm-sever.pt 

 adelia.correia@turismodocentro.pt

 Horário:

 01 de janeiro a 14 de setembro:

Quarta a domingo: 

09h00 às 13h00; 14h00 às 18h00

Encerra: segundas, terças e primeiro 

domingo de cada mês.

 15 de setembro a 31 de dezembro:

Terça a sábado: 
09h00 às 13h00; 14h00 às 18h00
Encerra: domingos e segundas
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Síntese 
Histórica

 SITUAÇÃO GEOGRÁFICA 
Unido pelos maciços do Montemuro e da 

Gralheira, o território encontra-se numa 

posição de fronteira entre o norte e o 

centro de Portugal continental e entre o 

litoral e o interior.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

O território das Montanhas Mágicas® é 

composto por 7 municípios e 80 freguesias.

Municípios: Arouca, Castelo de Paiva, Cas-

tro Daire, Cinfães, São Pedro do Sul, Sever 

do Vouga e Vale de Cambra.

Superfície

1.688,6 km2

População

126.929 habitantes (Censo 2011)

Idioma

Português

Moeda

Euro (€)

Religião

Maioritariamente católica

O território das Montanhas Mágicas®, 

do qual fazem parte os municípios de 

Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, 

Cinfães, S. Pedro do Sul, Sever do Vou-

ga e Vale de Cambra, possui um longo e 

notável percurso histórico que remonta 

aos primórdios da humanidade. Dotado 

de excelentes recursos naturais, entre 

os quais se encontram importantes rios, 

altas montanhas e férteis vales, as civi-

do Poço dos Mouros e a Sepultura do Rei.

Da Idade dos Metais chegam até aos nos-

sos dias as ruínas e restos arqueológicos 

de alguns povoados castrejos, de cons-

trução predominantemente circular, de 

que são bons exemplos o Castro da Cár-

coda, o Castro de Nossa Senhora da Guia, 

o Castro do Monte das Coroas e as ruínas 

da Muralha das Portas do Montemuro.

ANTIGUIDADE

Os povos romanos deixaram no território 

um valioso legado patrimonial, patente 

em monumentos e restos arqueológicos 

de que são exemplos pontes, marcos 

miliários e troços de vias romanas, tes-

temunhando a dinâmica destes povos 

Território

lizações pré e proto-históricas encon-

traram aqui condições essenciais à sua 

sobrevivência e defesa, pelo que desde 

muito cedo se fixaram nestas terras.

Procuraremos em seguida fazer uma 

síntese histórica do território, de acordo 

com a clássica periodização histórica, 

fazendo uma breve abordagem do patri-

mónio de maior relevo e alguns factos e 

personalidades que se distinguiram no 

contexto histórico local.

PRÉ-HISTÓRIA

Por todo o território, mas especialmente 

nos planaltos serranos e nas zonas de 

meia encosta, são visíveis monumentos 

e vestígios arqueológicos que compro-

vam a ocupação humana em diferentes 

épocas pré-históricas. Os que assumem 

maior relevância são as gravuras rupes-

tres de arte atlântica, descobertas em 

vários municípios, e os monumentos 

megalíticos (antas ou dólmens), cujo 

bom estado de conservação facilita a 

compreensão dos rituais fúnebres reali-

zados pelos nossos mais remotos ante-

passados. Constituem bons exemplos do 

megalitismo neste território a Anta da 

Cerqueira, a Mamoa da Portela da Anta, o 

Núcleo Arqueológico de S. Pedro, a Anta 

numa das áreas em que a sua inter-

venção foi mais marcante - as ligações 

viárias. Refira-se, a título de exemplo, 

um troço da via romana que passa em 

Manhouce e que ligava Vissaium (Viseu) 

a Portus Cale (Porto); e a via Romana da 

Ereira, um troço que pertencia a um ra-

mal secundário da via principal que unia 

Olissipo (Lisboa) a Bracara (Braga).

Foram também os romanos os respon-

sáveis pela descoberta das singulares 

propriedades terapêuticas e curativas 

das águas termais de S. Pedro do Sul e do 

Carvalhal (em Castro Daire). Reza a Histó-

ria que pela estância Termal de S. Pedro 

do Sul, considerada atualmente a maior 

e mais desenvolvida da Península Ibérica, 

passaram alguns dos nossos monarcas, 

nomeadamente D. Afonso Henriques, D. 

Manuel I e D. Amélia.

Em Gestoso, S. Pedro do Sul, existe um 

curioso exemplar de aqueduto romano 

e, em Arouca, foram descobertas as ruí-

nas do que aparenta ser um casal agrí-

cola da época romana, testemunhando 

a ancestralidade da ocupação agrária 

nos pequenos vales da bacia do Arda. 

Em Castelo de Paiva merece referência a 

Pia dos Mouros, túmulo Hispano-Romano 

localizado nas proximidades da vila de 

Sobrado, e em Castro Daire foi descober-

to um enorme bloco granítico com uma 

enigmática inscrição romana.

IDADE MÉDIA (476 D.C. ATÉ 1453 D.C.)

Os monumentos medievais são testemu-

nhos irrefutáveis de importantes episó-

dios, acontecimentos e feitos históricos 

que ocorreram neste território ao longo 

do conturbado período da Idade Média. 

Relativamente aos monumentos, mere-

cem uma referência especial os mostei-

ros cistercienses de Arouca e de S. Cris-

tovão de Lafões, que dos primitivos aos 

atuais edifícios marcaram fortemente a 

vida, a economia e a cultura dos diversos 

povos que ao longo dos tempos se fixa-

ram nestas terras. 

Merecem igual destaque os monumen-

tos românicos presentes em quase to-

dos os municípios, do território, nomea-

damente em Cinfães, Castelo de Paiva, 

Castro Daire, Arouca e Vale de Cambra, e 

que se apresentam sob a forma de tem-

plos e mosteiros católicos, pontes, me-

moriais e torres sineiras, evidenciando 

os traços mais expressivos da arte e da 

arquitetura românicas.

Algumas vilas, nomeadamente Arou-

ca e Castro Daire, tiveram a sua origem 

num velho burgo medieval, tendo-se 

posteriormente expandido e evoluído, 

apresentando o aspeto de vilas moder-

nas que hoje têm. Da época medieval 

persiste ainda, em Cinfães, uma forca 

onde se executavam os condenados, 

denominada Forca Medieval ou Forca de 

São Sebastião. As incontáveis lendas de 

mouras encantadas e os topónimos de 

algumas localidades do território, tais 

como Almofala, Mamouros, e Moura Mor-

ta, atestam a prolongada presença dos 

mouros nestas terras.

De entre as personalidades históricas 

que mais se destacaram na época me-

dieval, importa distinguir D. Mafalda, filha 

de D. Sancho I e neta do primeiro Rei de 

Portugal, D. Afonso Henriques, que rece-

beu o Mosteiro de Arouca por doação de 

seu pai em 1210, e foi legítima proprie-

tária do mesmo até à sua morte, no ano 

de 1256. Responsável pela prosperidade 

do Mosteiro e das Terras de Arouca, D. 

Mafalda, aquela que o povo adotou como 

sua rainha e santa, extinguiu a anterior 

regra de S. Pedro e adotou a regra de Cis-

ter, ao mesmo tempo que transformou o 

cenóbio num mosteiro feminino. Beatifi-

cada no ano de 1792, as festas religiosas 

em honra da Rainha Santa Mafalda rea-

lizam-se, anualmente, no dia 2 de maio 

(feriado municipal em Arouca).

O Conde de Sevéri foi, também, uma im-

portante personalidade no contexto his-

tórico local, na medida em que do seu so-

brenome e dos seus descendentes veio 

a resultar a designação do município de 

Sever do Vouga. Segundo reza a história, 

o Conde de Sevéri foi um notável guerrei-

ro visigodo que esteve envolvido na luta 

pela posse das terras de Sever do Vouga, 

contra os suevos nos inícios do século VI, 

tendo-se instalado nestas terras após 

vencer a batalha.

D. Afonso Henriques, D. Manuel I e D. 

Amélia tiveram uma importante ligação 

ao território, nomeadamente pelas suas 

frequentes visitas às Termas de S. Pedro 

do Sul, pelas Cartas de Foral atribuídas 

aos municípios, na sua maioria por D. Ma-

nuel I, e pela vivência da infância de D. 

Afonso Henriques, repartida por alguns 

dos municípios deste território.

D. Egas Moniz, “o Aio” de D. Afonso Hen-

riques e personalidade de grande des-

taque no contexto histórico nacional, 

residiu no município de Cinfães e dali saiu 

enquanto senhor de Ribadouro, circuns-

tância de grande relevância para o povo 

deste concelho.
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IDADE MODERNA (1453 D.C. ATÉ 

1789 D.C.)

Neste período histórico destaca-se a 

atribuição das Cartas de Foral aos muni-

cípios das Montanhas Mágicas®. A Carta 

de Foral ou Foral era um documento Real 

utilizado em Portugal com o objetivo de 

estabelecer um concelho e regular a sua 

administração, deveres e privilégios. O 

Pelourinho é um símbolo do municipalis-

mo ligado à concessão de foral e à au-

tonomia jurisdicional. No território das 

Montanhas Mágicas® foram atribuídos, 

neste período e também no decorrer da 

Baixa Idade Média, inúmeras Cartas de 

Foral que deram origem a igual número 

de pelourinhos:

•	 Cinfães: 1 de maio de 1513

•	 Castelo de Paiva: 1 de dezembro de 1513

•	 Arouca: 20 de dezembro de 1513

•	 Vale de Cambra: 10 de fevereiro de 1514

•	 Castro Daire: 14 de março de 1514

•	 S. Pedro do Sul: 4 de abril de 1514

•	 Sever do Vouga: 29 de abril de 1514

Todas estas Cartas de Foral foram atri-

buídas por D. Manuel I. Uma das persona-

lidades históricas mais importantes des-

te período foi o Padre Sebastião Vieira, 

frade jesuíta natural de Castro Daire, que 

foi martirizado no Japão, no séc. XVII.

IDADE CONTEMPORÂNEA (1789 D.C. 

ATÉ À ATUALIDADE)

No decorrer dos séculos XVIII e XIX o ter-

ritório conheceu um período de expan-

são que se refletiu na prosperidade das 

classes nobre e burguesa. Em todos os 

municípios surgiram majestosos palá-

cios, ricos solares e imponentes casas 

senhoriais, ostentando elaborados bra-

sões de família nos portais das fachadas 

principais e adotando os mais diversos 

estilos arquitetónicos e artísticos.

Foi também a partir do século XVIII que 

se verificou um significativo aumento da 

construção ou reedificação de igrejas, 

capelas, santuários e calvários, distri-

buídos de forma equilibrada por todos 

os municípios das Montanhas Mágicas®. 

Salvo raras exceções, torna-se impos-

sível definir um estilo artístico ou arqui-

tetónico únicos para estes monumentos 

religiosos, uma vez que na sua grande 

maioria os mesmos refletem vários esti-

los, o que permite ao visitante fazer uma 

viagem no tempo, contemplando carac-

terísticas de várias épocas num só edi-

fício. Importa salientar que um número 

considerável de igrejas e capelas estão 

classificadas como Imóveis ou Monumen-

tos de Interesse Público e, em menor nú-

mero, como Monumentos Nacionais.

A partir do início do século XX, um dos 

principais acontecimentos que marcou 

a história das Montanhas Mágicas® foi 

a corrida ao Volfrâmio nos municípios 

de Arouca, S. Pedro do Sul, Castro Daire 

e Cinfães, tendo sido em Arouca que a 

exploração deste minério, utilizado no 

fabrico de armas e munições no decor-

rer da I e II Guerras Mundiais, teve maior 

impacto. A história da prospeção minei-

ra nas minas de Regoufe, Rio de Frades, 

Moimenta, Chãs e Fraga da Venda ficou, 

desta forma, inevitavelmente associada 

à história da Europa e do Mundo. As ruínas 

do património mineiro e a memória dos 

homens que viveram de perto esta reali-

dade constituem um património material 

e imaterial de inestimável valor. 

Também o Couto Mineiro do Pejão, em 

Castelo de Paiva, de onde foram extraí-

dos milhões de toneladas de carvão, en-

tre meados do séc. XIX e finais do séc. XX, 

e as Minas do Braçal, Malhada e Coval da 

Mó, em Sever do Vouga, onde foram ex-

plorados filões hidrotermais ricos em zin-

co, prata e especialmente em chumbo, 

tiveram um papel fulcral no desenvolvi-

mento económico, social e cultural local.

A agricultura, a silvicultura, o pastoreio e 

a pecuária, desde sempre se revelaram 

essenciais para a subsistência dos povos 

que aqui se fixaram e para o desenvolvi-

mento económico deste vasto território. 

Apesar de nas últimas décadas se ter as-

sistido a um acentuado abandono da ati-

vidade agrícola e do pastoreio, a história 

ancestral destas atividades, nas Monta-

nhas Mágicas, deixou profundas marcas 

físicas e imateriais que ainda hoje se 

revelam através de um vasto e relativa-

mente preservado património rural edifi-

cado (aldeias, azenhas, lagares de azeite, 

moinhos, levadas, regadios, canastros, 

eiras, mariolas, entre outros), e de um rico 

e diversificado património cultural que se 

manifesta em usos, costumes e tradições 

etnográficas, no folclore, nas danças e 

cantares, na gastronomia típica, nas artes 

e ofícios e demais saberes e sabores. Do 

ancestral cultivo da terra, que sofreu um 

longo período de estagnação e hoje co-

meça a ganhar nova força, destacam-se 

alguns produtos de qualidade reconheci-

da, de que são exemplos a carne de raça 

Arouquesa (DOP), o Cabrito da Gralheira 

(IGP), os Vinhos Verdes (DOC), os vinhos 

de Lafões (DOP), e mais recentemente 

os frutos vermelhos, com destaque para 

os mirtilos. Também merecem referência 

a doçaria conventual, legado das monjas 

de Cister do Mosteiro de Arouca, a doçaria 

regional que em todos os municípios apre-

senta características únicas, os licores, as 

compotas, o mel e os fumados. 

No que diz respeito às personalidades 

com maior relevância histórica neste ter-

ritório, a partir do séc. XVIII, destaca-se o 

primeiro Conde de Castelo de Paiva, Dom 

Martinho Pinto Lencastre de Bulhões, a 

quem muito ficou a dever-se o progresso 

e desenvolvimento do município.

Em finais do século XIX merece especial 

referência, pela importância que teve na 

história de Portugal e do Mundo, o ilustre 

militar, explorador e administrador colo-

nial português, nascido em Cinfães, Ale-

xandre Serpa Pinto. O museu que lhe foi 

dedicado, em Cinfães, tem patente um 

extraordinário espólio que integra, entre 

outros, as primeiras edições dos seus li-

vros, telegramas, objetos pessoais e pro-

fissionais, e uniformes. Também existe 

um Jardim e uma estátua em sua home-

nagem, junto à Igreja Matriz de Cinfães.

Como episódios históricos de relevo em 

finais do séc. XIX e inícios do séc. XX, 

destacam-se a elevação das vilas de 

Vale de Cambra e S. Pedro do Sul a cida-

des, respetivamente em maio de 1993 e 

em junho de 2009.

A presente síntese histórica está, natu-

ralmente, muito aquém de relatar todos 

os momentos, acontecimentos, perso-

nalidades e monumentos que enaltecem 

a história dos municípios que integram 

as Montanhas Mágicas®. Não é esse o 

propósito nem seria, de todo, possível 

fazê-lo num espaço tão curto, sobretu-

do por se tratar de sete municípios com 

uma longa e rica história. Entende-se, no 

entanto, que esta breve resenha ajuda-

rá a compreender um pouco da história 

local, especialmente a que se encontra 

associada aos vestígios arqueológicos, 

monumentos, museus e outro patrimó-

nio que este guia propõe visitar. Além 

disso suscitará o interesse para um apro-

fundamento da história local através da 

consulta de livros e publicações históri-

cas, escritos por quem de direito
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Geografia, 
Geologia
e Clima

nhoso designado por Montanhas Oci-

dentais do Centro-Norte de Portugal 

(serra do Montemuro e Maciço da Gra-

lheira), a que sucede, para sul, a Serra 

do Caramulo. A altitude média é de 600 

metros podendo atingir os 1.381 metros 

na serra do Montemuro (Pico do Talegre) 

e os 20 metros nos vales dos rios Douro 

- Pedorido, Castelo de Paiva, e Vouga - 

Paradela, Sever do Vouga.

Dominado por uma extensa mancha na-

tural, possui zonas de forte densidade 

florestal, que contrastam com alguns 

planaltos e a formação de numerosos 

vales de baixa altitude, entre os quais se 

destacam, pela sua dimensão e impor-

tância, o Vale do Douro, o vale do Vouga, 

o vale do Paiva e o vale do Bestança.

 OS RIOS 
O território apresenta uma rede hidrográ-

fica abundante e de grande qualidade, 

integrando as bacias do rio Douro a norte 

- municípios de Arouca, Castelo de Paiva, 

 AS MONTANHAS E OS VALES 
O relevo do território é predominante-

mente montanhoso, sendo constituído 

por dois grandes maciços: o maciço da 

Gralheira, no qual se inserem as serras 

da Freita, Arada, S. Macário e Arestal; e 

o maciço do Montemuro, dominado pela 

serra do Montemuro, a oitava maior ele-

vação de Portugal Continental e a tercei-

ra maior a sul do rio Douro.

Morfologicamente esta área situa-se no 

setor centro-norte do conjunto monta-

PARTE II
Sobre as Montanhas Mágicas®

ao longo de milhões de anos, a dinâmica 

do planeta ficou retratada, com grande 

pormenor e detalhe, nas rochas deste 

território, que se constituem como um 

autêntico “livro de pedra”, que certamen-

te guarda ainda muitas “Memórias da Ter-

ra” fora do conhecimento dos geólogos.

A geodiversidade das Montanhas Má-

gicas® é dominada por rochas do Su-

pergrupo Dúrico-Beirão, uma espessa 

sequência de xistos e grauvaques de 

idade Neoproterozóica, e por granitoides 

variscos. A predominância destas rochas 

e os processos que envolveram a sua 

formação, justificam o notável conjunto 

de 78 geossítios distribuídos pelos sete 

municípios, com especial enfoque para 

a área do Arouca Geopark. Estes geossí-

tios apresentam-se sob a forma de trilo-

bites gigantes, rochas e penedos únicos, 

icnofósseis de relevância internacional, 

imponentes fragas e cascatas, nascen-

tes termais, vales de fratura, falhas tec-

tónicas, alvéolos, domos rochosos, entre 

outros. Alguns destes geossítios serão 

dados conhecer neste guia.

 CLIMA 
Devido às elevadas variações de altitu-

de, o território das Montanhas Mágicas 

apresenta fortes contrastes térmicos 

e pluviométricos entre os seus vales e 

o topo das suas serras, revelando algu-

mas particularidades ao nível do clima, 

por vezes húmido e frio, típico de zonas 

montanhosas. 

Nas zonas de vale, o clima é geralmente 

temperado, variando entre os 0°C, no li-

mite do inverno, e os 30°C, no verão, sen-

do moderado no outono e na primavera. 

A temperatura média anual varia entre os 

7,5°C e os 16°C, com aproximadamente 

2.500 horas de sol por ano.

Na cadeia montanhosa do Montemuro, 

Arada e Gralheira, os invernos são ge-

ralmente rigorosos, com temperaturas 

negativas, sendo frequente nevar, es-

pecialmente na serra do Montemuro.

A pluviosidade varia entre os 75 e os 

100 dias/ano de precipitação, distri-

buindo-se com alguma variação pelos 

meses de Inverno

15

Castro Daire e Cinfães, e do rio Vouga a 

sul - municípios de Vale de Cambra, São 

Pedro do Sul e Sever do Vouga.

Neste sentido, a região norte é drenada 

pela margem esquerda do rio Douro, com 

ênfase para os afluentes Arda, Paiva, Bes-

tança e Cabrum. A região sul é drenada 

pela margem direita do rio Vouga, com des-

taque para os afluentes Caima, Mau, Arões, 

Teixeira, Varoso, Sul e Mel. Destacam-se 

ainda os rios Paivô, Frades, Ardena, Tenente 

e Vidoeiro, afluentes do rio Paiva. 

Legenda da fotografia

A maioria destes rios oferece condições ex-

cecionais para a prática das mais variadas 

modalidade de desporto aventura, desta-

cando-se o rio Paiva como o melhor, a nível 

nacional, para a prática de rafting.

 A GEOLOGIA 
O território das Montanhas Mágicas® 

apresenta testemunhos geológicos com 

mais de 560 milhões de anos, remontan-

do à Era da história da Terra chamada 

Neoproterozóico. Desde esse período e 
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Áreas 
classificadas

 SÍTIOS DA REDE NATURA 2000 

SERRA DO MONTEMURO 

(SIC RN2000 PTCON0025)

Com 1.381 metros de altitude máxima, 

atingidos no Pico do Talegre, a serra do 

Montemuro é a oitava maior elevação 

de Portugal Continental, localizando-se 

entre o rio Douro, a norte, e o rio Paiva, a 

sul. Com um relevo íngreme praticamente 

de todos os lados, a serra é povoada até 

cerca dos 1.100 metros de altitude e as 

aldeias encontram-se distribuídas por 

toda a serra, mas quase sempre perto de 

cursos de água, como o rio Bestança que 

a divide na direção sul-norte. 

Sítio de Interesse Comunitário (SIC) da 

Rede Natura 2000, a serra do Montemuro 

possui uma biodiversidade de elevada 

importância, resultado do bom estado de 

conservação dos seus habitats (alguns 

de considerável valor conservacionista 

como é o caso das turfeiras) e da vasta 

comunidade de vertebrados, da qual 

fazem parte inúmeras espécies com 

estatuto de ameaça como, por exemplo, 

o lobo-ibérico (Canis lupus). Na Serra de 

Montemuro nascem os rios Balsemão, 

Cabrum, Bestança e Ribeiro de Corvo. 

Área total: 38.763ha

Área classificada no território: 

26.697ha (69%)

Municípios abrangidos: Castro Daire, 

Cinfães e Arouca

As Montanhas Mágicas® abran-

gem quatro Sítios de Impor-

tância Comunitária da Rede 

Natura 2000: serra do Montemuro, serras 

da Freita e Arada, rio Paiva e rio Vouga.

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológi-

ca para o espaço Comunitário da União 

Europeia que tem como finalidade asse-

gurar a conservação, a longo prazo, das 

espécies e dos habitats mais ameaçados 

da Europa, contribuindo para parar a per-

da de biodiversidade. Constitui o princi-

pal instrumento para a conservação da 

natureza na União Europeia. 

Inclui também um Geoparque, o Arouca 

Geopark, pertencente à Rede Europeia 

e Global de Geoparques da UNESCO, 

desde 2009, reconhecido pelo seu ex-

cecional património geológico, de rele-

vância internacional.

Um Geoparque é um território com 

limites bem definidos que possui um 

notável património geológico, aliado a 

uma estratégia de desenvolvimento sus-

tentável, que abrange um determinado 

número de sítios de importância geológi-

ca (geossítios) com especial relevância 

científica, pedagógica e turística, aos 

quais se associam os valores históricos 

e culturais. 

A existência destes espaços, de eleva-

do valor ambiental, ecológico e geológi-

co, são responsáveis por uma oferta 

turística de excelência, especialmente 

no que se refere ao Turismo de Nature-

za, ao ecoturismo, ao geoturismo e ao 

turismo ativo.

É também graças à existência destes 

espaços naturais que o território foi cer-

tificado, em 2013, como destino turístico 

sustentável, ao abrigo da Carta Europeia 

de Turismo Sustentável em áreas prote-

gidas e classificadas.

Rio
Douro

Rio
Vouga

Serra de
Montemuro

Rio Vouga

Serras
de Freita
e Arada

Rio
Paiva

Arouca
Geoparque

Arouca

Castelo de
Paiva

Castro
Daire

Vale de
Cambra

S. Pedro
do Sul

Cinfães

Sever do
Vouga

17

Fauna prioritária: 

•	 lobo ibérico (canis lupus); 

•	 quadripuntária (callimorpha 

quadripunctaria).

Fauna protegida: 

•	 lagarto-de-água (lacerta schreiberi ); 

•	 salamandra-lusitânica (chioglossa 

lusitânica); 

•	 toupeira-de-água (galemys 

pyrenaicus); 

•	 lontra (lutra lutra); 

•	 fritilária-dos lameiros (euphydryas 

aurinia); 

•	 vaca-loura (lucanus cervus); 

•	 boga-comum (chondrostoma 

polylepis duriensis); 

•	 escalo (rutilus alburnoides); 

•	 sapo-parteiro-comum (alytes 

obstetricans);

•	 rã-de-focinho pontiagudo 

(discoglossus galganoi ); 

•	 rela-comum ou rã-arborícola-europeia 

(hyla arbórea); 

•	 rã-ibérica (rana iberica); 

•	 rã-verde ou rã-comum (rana perezi ); 

•	 tritão marmorado ou tritão-verde 

Legenda da fotografia

(triturus marmoratus); 

•	 fura-pastos (chalcides bedriagai); 

•	 cobra lisa austríaca (coronella 

austríaca);

•	 geneta ou gato-gineto (genetta 

genetta); 

•	 toirão (mustela putorius).

Flora protegida: 

•	 verónicas (veronica micrantha);

•	 arnica ou craveiro-dos-alpes (arnica 

montana); 

•	 campaninhas-amarelas (narcissus 

bulbocodium); 

•	 narciso (narcissus triandrus); 

•	 gilbardeira (ruscus aculeatus); 

•	 pólio ou pólio montano (teucrium 

salviastrum, 

•	 scilla beirana; 

•	 festuca elegans; 

•	 narcissus asturiensis; 

•	 anarrhinum longipedicellatum; 

•	 turfeiras

•	 carvalho negral (quercus pyrenaica)

Habitats prioritários: 

•	 charcos temporários mediterrânicos;

•	 formações herbáceas de Nardus, 

ricas em espécies, em substratos 

silicosos das zonas montanas; 

•	 charnecas húmidas atlânticas 

temperadas de Erica ciliaris e Erica 

tetralix;

•	 florestas aluviais de Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior 

Montanhas Mágicas®   
Montemuro | Arada | Gralheira
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SERRAS DA FREITA E ARADA 

(SIC RN2000 PTCON0047)

A serra da Freita faz parte do Maciço da 

Gralheira, juntamente com a serra da Ara-

da (1.057 metros) e do Arestal (830 met-

ros). Alguns dos seus cumes ultrapassam 

os 1.000 metros de altura, albergando 

espécies raras de fauna e flora, algumas 

em vias de extinção. O coberto vegetal é 

predominantemente constituído por urze 

e carqueja e, nas zonas de encosta, por pin-

heiros, carvalhos, medronheiros e azevin-

ho. Para além do rio Caima, nascem nesta 

serra múltiplos ribeiros que desaguam nos 

rios Paiva e Arda.

Na sua vasta extensão encontram-se 17 

dos 41 geossítios do Arouca Geopark, 

alguns dos quais constituem os pontos 

turísticos mais emblemáticos do ter-

ritório, como são os casos da Frecha da 

Mizarela e das Pedras Parideiras. É tam-

bém aqui que se localizam algumas das 

aldeias mais tradicionais das Montanhas 

Mágicas®. Apesar de ser uma zona com 

muita afluência turística nos meses de 

verão, é considerada uma das melhores 

zonas do litoral norte para observação de 

aves de montanha.

A serra da Arada faz parte do maciço da 

Gralheira, juntamente com as serras da Fre-

ita e do Arestal. Tem 20 Km de comprimento 

e 15 Km de largura, atingindo em S. Pedro 

do Sul a altitude máxima de 1.057 metros. 

Serve, em parte, de linha divisória das ba-

cias dos rios Paiva e Vouga. É uma região de 

grandes contrastes, de relevo áspero e im-

ponente. Ao austero planalto, onde só flo-

rescem os matos rasteiros, contrapõem-se 

os profundos vales encaixados, atapetados 

de espesso arvoredo, por entre o qual cor-

rem rios rebeldes e tumultuosos.

Área classificada total: 28 659ha

Área classificada no território: 

28.659ha (100%)

Municípios abrangidos: Arouca, S. 

Pedro do Sul e Vale de Cambra 

Fauna prioritária:

•	 lobo ibérico (canis lupus).

•	 Fauna protegida:

•	 salamandra-lusitânica (chioglossa 

lusitânica);

•	 lagarto-de-água (lacerta schreiberi;

•	 toupeira-de-água (galemys 

pyrenaicus); 

•	 lontra (lutra lutra);

•	 sapo-parteiro-comum (alytes 

obstetricans); 

•	 sapo-corredor (bufo calamita); 

•	 rã-de-focinho pontiagudo 

(discoglossus galganoi ); 

•	 rã-ibérica (rana iberica); 

•	 rã-verde ou rã-comum (rana perezi ); 

•	 tritão marmorado ou tritão-verde 

(triturus marmoratus); 

•	 morcego-rato-grande (myotis myotis);

•	 morcego-de-ferradura-grande 

(rhinolophus ferrumequinum); 

•	 morcego-de-ferradura-pequeno 

(rhinolophus hipposideros); 

•	 morcego-de-ferradura-mourisco 

(rhinolophus mehelyi ); 

•	 morcego-de-água (myotis 

daubentonii ); 

•	 morcego-de-franja (myotis nattereri ).

•	 vaca loura (lucanus cervus);

•	 boga comum (chondrostoma polylepis 

duriensis);

•	 ruivaco (rutilus macrolepidotus);

 

Flora protegida: 

•	 festuca summilusitana; 

•	 martelinhos ou pucarinhos (narcissus 

cyclamineus); 

•	 feto-do-botão (woodwardia radicans); 

•	 anarrhinum longipedicellatum; 

•	 murbeckiella sousae; 

•	 campainhas-amarelas (narcissus 

bulbocodium); 

•	 narciso (narcissus triandrus); 

•	 gilbardeira (ruscus aculeatus); 

•	 pólio ou pólio montano (teucrium 

salviastrum); 

•	 thymelaea broterana;

•	 turfeiras;

•	 bosques de amieiros (alnus glutinosa);

•	 carvalho-roble (quercus robur);

•	 carvalho-negral (quercus pyrenaica); 

•	 azevinhais (Ilex aquifolium). 

Habitats prioritários: 

•	 charnecas húmidas atlânticas 

temperadas de Erica ciliaris e Erica 

tetralix;

•	 matagais arborescentes de Laurus 

nobilis;

•	 formações herbáceas de Nardus, 

ricas em espécies, em substratos 

silicosos das zonas montanas 

•	 florestas aluviais de Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior.

RIO PAIVA 

(SIC RN2000 PTCON0059)

Com uma bacia hidrográfica de 77 km2 é 

considerado um dos rios menos poluídos da 

Europa. Nasce na serra do Leomil (município 

de Moimenta da Beira), onde inicia um per-

curso de aproximadamente 112 Km, ao lon-

go do qual atravessa os municípios de Cas-

tro Daire, S. Pedro do Sul, Arouca, Castelo de 

Paiva e Cinfães (no território das Montanhas 

Mágicas®), desaguando no rio Douro em 

Castelo de Paiva. Neste local, encontra uma 

pequena ilha denominada “Ilha do Castelo” 

ou “Ilha dos Amores”, a única que existe ao 

longo de todo o troço nacional do rio Douro.

No seu leito e margens, existe uma grande 

diversidade de espécies de fauna e de 

flora, assim como de habitats. Apresenta 

uma vegetação com amieiros e salgueiros 

relativamente bem conservada e frequen-

temente bordejada por carvalhais de car-

valho-alvarinho. É uma zona de passagem 

para o lobo-ibérico e engloba uma área 

importante para a conservação da toupei-

ra-de-água, da lontra, do mexilhão-de-rio-

do-norte e do melro-de-água.

Proporcionando a prática de pesca 

desportiva e de desportos de aventura 

como o rafting, o kayaking e a canoagem, 

atualmente é considerado o melhor rio de 

Portugal para a prática do rafting. 

Área classificada total: 14.562ha

Área classificada no território: 

10.215ha (70%)

Municípios abrangidos: Castro Daire, S. 

Pedro do Sul, Arouca, Castelo de Paiva e 

Cinfães 

Fauna prioritária:

•	 lobo-ibérico (canis lupus signatus).

Fauna protegida:

•	 toupeira-de-água (galemys 

pyrenaicus); 

•	 lontra (lutra lutra); 

•	 lagarto-de-água (lacerta schreiberi ); 

•	 salamandra-lusitânica (chioglossa 

lusitânica); 

•	 mexilhão-de-rio (margaritifera 

margaritífera); 

•	 longicórnio (cerambyx cerdo); 

•	 vaca loura (lucanus cervus); 

•	 libélula ou libelinha (oxygastra 

curtisii ); 

•	 boga comum (chondrostoma polylepis 

duriensis); 

•	 ruivaco (rutilus macrolepidotus); 

•	 rã-ibérica (rana ibérica); 

•	 rã-verde ou rã-comum (rana perezi ); 

•	 tritão marmorado ou tritão-verde 

(triturus marmoratus).

Flora protegida: 

•	 craveiro-dos-Alpes (arnica montana); 

•	 campainhas-amarelas (Narcissus 

bulbocodium); 

•	 narciso (narcissus triandrus); 

•	 gilbardeira (ruscus aculeatus); 

•	 anarrhinum longipedicellatum; 

•	 centaurea micrantha ssp. Herminii; 

•	 scilla beirana;

•	 bosques de amieiros (alnus glutinosa);

•	 carvalho-roble (quercus robur).

Habitats prioritários: 

•	 matagais arborescentes de Laurus 

nobilis;

•	 subestepes de gramíneas e anuais de 

Thero-Brachypodiettea;

•	 formações herbáceas de Nardus, 

ricas em espécies, em substratos 

silicosos das zonas montanas;

•	 florestas aluviais de Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior.

 RIO VOUGA 

(SIC RN2000 PTCON0026)

Designado por muitos como “o Nilo por-

tuguês”, o rio Vouga nasce a 864 met-

ros de altitude, na serra da Lapa, e da 

nascente até à foz percorre cerca de 

148km, atravessando o território das 

Montanhas Mágicas®, a sul, ao longo de 

aproximadamente 44km. A sua bacia 

hidrográfica tem cerca de 3.636km2, 

localizando-se entre o rio Douro e o rio 

Mondego. Os principais afluentes, de 

montante para jusante, são o Mel, o Sul, 

o Varoso, o Teixeira e o rio Mau. Presença 

ancestral e constante no dia a dia das 

povoações que ao seu lado se fixaram, 

o Vouga deu nome a localidades como 

Rocas do Vouga, Pessegueiro do Vouga, 

Paradela do Vouga, Sever do Vouga.

Área classificada total: 2.769ha

Área classificada no território: 

706ha (25%)

Municípios abrangidos: Sever do Vouga

Fauna protegida:

•	 salamandra-lusitânica (chioglossa 

lusitânica); 

•	 ampreia de riacho (lampetra planeri );

•	 sável (alosa alosa); 

•	 savelha (alosa fallax); 

•	 lagarto-de-água (lacerta Schreiberi ); 

•	 lontra (lutra lutra); 

•	 boga-comum (chondrostoma 

polylepis);

•	 lampreia marinha (petromyzon 

marinus);

•	 escalo (rutilus alburnoides);

•	 ruivaco (rutilus macrolepidotus); 

•	 sapo-parteiro-comum (alytes 

obstetricans);

•	 rã-ibérica (rana ibérica); 

•	 tritão marmorado ou tritão-verde 

(triturus marmoratus); 

•	 unio crassus;

•	 unio elongatulus ou unio mancus

Flora protegida:

•	 gilbardeira (ruscus aculeatus).

•	 freixo (fraxinus angustifolia);

•	 carvalho-roble (quercus robur);

•	 ulmeiro (ulmus minor).

•	 Habitats prioritários: 

•	 florestas aluviais de Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior.

 AROUCA GEOPARK 

Um geoparque é um território com lim-

ites bem definidos que possui um notável 

património geológico, aliado a toda uma 

estratégia de desenvolvimento suste-

ntável. Os três principais propósitos de 

um Geoparque são:

•	 A geoconservação

•	 A Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável

•	 O Turismo

O Arouca Geopark corresponde à área 

administrativa do concelho de Arouca, 

sendo reconhecido pelo seu excecional 

património geológico de relevância inter-

nacional. Os 41 geossítios inventariados, 

aliados a uma estratégia de desenvolvi-

mento territorial que assegurara a sua 

proteção, dinamização e uso, constituem 

a base do Arouca Geopark. Muitos destes 

geossítios podem ser visitados através 

da intensa Rede de Percursos Pedestres 

do município de Arouca.

Área classificada total: 32.910ha

Área classificada no território: 

32.910ha (100%)

Municípios abrangidos: Arouca

Geossítios mais relevantes: Trilobites 

Gigantes de Canelas, Pedras Parideiras 

da Castanheira, Icnofósseis de Cabanas 

Longas, Frecha da Mizarela, Pedras Boro-

as do Junqueiro
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Legenda da fotografia

PARTE III
À descoberta 

das Montanhas 
Mágicas®

Paisagens com 
milhões de anos
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PARTE III
À descoberta das  Montanhas Mágicas®

Município a município

Tendo como ponto de partida a des-

coberta das vilas e cidades, “portas de 

entrada” das Montanhas Mágicas®, dos 

seus centros históricos, museus, monu-

mentos, parques e jardins, propomos-lhe 

um conjunto de outros atrativos a visitar, 

em cada um dos municípios, ao longo das 

suas serras, planaltos e vales.

Desfrute do território, município a muni-

cípio, e descubra as particularidades do 

seu património natural e cultural: o encan-

to dos vales e das aldeias de montanha, a 

magia das paisagens ao pôr do sol, a impo-

nência das cascatas, a robustez e sobrie-

dade dos mosteiros medievais e das igrejas 

românicas, o sabor exclusivo da gastrono-

mia típica, a qualidade e autenticidade dos 

produtos artesanais e muito mais.

Município 
a município

AROUCA – PÁG. 6-9

CASTELO DE PAIVA – PÁG. 10-13

CASTRO DAIRE – PÁG. 14-17

CINFÃES – PÁG. 18-19

SÃO PEDRO DO SUL – PÁG. 20-21

SEVER DO VOUGA – PÁG. 22-25

VALE DE CAMBRA – PÁG. 26-29
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 SIMBOLOGIA A SER USADA: 

Tipo de POI:

Dificuldade: fácil, moderado, difícil

Acesso:  a pé |  de carro
c/ guia: em caso de acesso difícil aconselha-se o acompanhamento por um guia.

Distância (m ou km): em caso de acesso a pé

Classificação de monumento: MN Monumento Nacional; MIP Monumento de Interesse 

Público; MIM Monumento de Interesse Municipal; SIP Sítio de Interesse Nacional.

  mosteiro |  museu/ centro de interpretação | penedo |  espaço natural 

 miradouro/ panorâmica |  capela/ lugar sagrado |  pontes e aquedutos  

 ecoparque/ parque aventura |  sítio arqueológico | cascatas, poços e lagoas 

 património geomineiro |   biodiversidade/ flora |  biodiversidade/ fauna

 construções típicas |  aldeia tradicional |  igreja românica |  solar

  marco histórico- cultural |  parque/ zona de lazer |  desporto aventura

 praia fluvial |  albufeiras |  cais fluvial |  artesanato |  estância termal

 geossítio |  produtos locais |  gastronomia |  restaurante | aldeia de Portugal
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Arouca é um município do norte de Por-

tugal, localizado a cerca de uma hora das 

cidades do Porto e Aveiro. No mapa das 

Montanhas Mágicas® é o município que 

ocupa a posição mais central, abrangendo 

grande parte das serras da Freita e Arada, 

o vale do rio Paiva e, a nordeste, uma parte 

da serra do Montemuro.

Favorecido pela natureza e pelas carac-

terísticas singulares da sua geologia, é 

também um território recheado de valores 

ar-queológicos, históricos e culturais, re-

conhecido desde abril de 2009 pelas Re-

des Europeia e Global de Geoparks, sob os 

auspícios da UNESCO.

O Arouca Geopark acolhe 41 pontos de 

Arouca
www.cm-arouca.pt

Área: 328km2

Freguesias: 16

População: 22.500 habitantes 

(aprox.) (Censos 2011)

Ponto mais alto: 1222m (Marco 

Geodési-co da Pedra Posta)

interesse geológico – sítios únicos de no-

tável valor científico, didático e turístico, 

entre os quais se destacam os Trilobites 

Gigantes de Canelas, as Pedras Paridei-

ras, a Frecha da Mizarela e os Icnofósseis 

do Vale do Paiva.

É vocação do Arouca Geopark conservar e 

divulgar este inestimável património, pro-

movendo um desenvolvimento sustentá-

vel do território e das suas riquezas.

Tendo como ponto de partida a descober-

ta do património geológico do Arouca Geo-

park, inicie uma empolgante viagem que o 

levará ao encontro dos principais atrativos 

naturais, histórico-culturais, gastronómi-

cos e científicos deste magnífico território.

PARTE III
À descoberta das  Montanhas Mágicas®

Município a município: Arouca

PARTE V
À descoberta das  Montanhas Mágicas®

Município a município: Arouca

 ONDE IR | O QUE VER... 

...na vila de Arouca e nas 

proximidades:

1. Mosteiro de Arouca

2. Museu de Arte Sacra

3. Capela da Misericórdia

4. Casa dos Malafaias

5. Calvário de Arouca

6. Museu Municipal de Arouca

7. Panorâmica da Senhora da Mó

8. Memorial de Santo António

9. Igreja de S. Miguel de Urrô

10. Casal Romano da Malafaia

… nas serras da Freita e Arada e no 

vale do rio Paiva:

1. Casa das Pedras Parideiras Centro 

de Interpretação - pág. 

2. Mamoa da Portela da Anta - pág. 

3. Pedras Boroas do Junqueiro - pág. 

4. Miradouro da Frecha da Mizarela 

- pág. 

5. Senhora da Laje - pág. 

6. Marco Geodésico de S. Pedro Velho 

- pág. 

7. Pedras Cebola dos Viveiros da 

Granja - pág. 

8. Panorâmica do Detrelo da Malhada 

- pág. 

9. Aldeia de Drave - pág. 

10. Portal do Inferno e Garra - pág. 

11. Minas de Regoufe - pág. 

12. Minas de Rio de Frades - pág. 

13. Aldeia de Ameixieira - pág. 

14. Aldeia de Meitriz - pág. 

15. Meandros do Paiva - pág.  

16. Cascata das Aguieiras - pág.  

17. Praia fluvial do Areinho - pág.  

18. Garganta do Paiva - pág. 

19. Icnofósseis de Cabanas Longas - 

pág. 

20. Sítio de Mirapaiva - pág.  

21. Aldeia da Paradinha - pág.  

22. Carreira dos Moinhos de Alvarenga 

- pág. 

23. Falha da Espiunca - pág.  

24. Zona de Recreio e Lazer do Vau - 

pág. 

25. Centro de Interpretação Geológica 

de Canelas - Museu das Trilobites 

- pág. 

Descubra-os através dos itinerários 

que lhe propomos!

 MOSTEIRO DE AROUCA
 Centro Histórico de Arouca  

 40°55'42.33"N, 8°14'45.59"W

O Mosteiro de Arouca, fundado em honra 

de São Pedro, foi na sua origem um cenó-

bio beneditino de estilo românico (século 

X), tendo sido reconstruído e ampliado 

nos séculos XVII e XVIII. Em 1210 D. San-

cho I, segundo rei de Portugal, doou-o à 

sua filha D. Mafalda e, em 1224 sob os 

auspícios desta, o mosteiro passou a 

reger-se pela Ordem de Cister. D. Mafal-

da viveu neste mosteiro e aqui está se-

pultada, sendo o seu culto indissociável 

desta região que passou a ser conhecida 

por terras de Santa Mafalda. Dotado de 

um vasto património, o Mosteiro de Arou-

ca tornou-se num dos mais importantes 

mosteiros femininos portugueses até ter 

sido extinto no ano de 1886. Atualmen-

te está classificado como Monumento 

Nacional. No interior é possível visitar 

a Igreja com o seu majestoso conjunto 

formado pelo altar-mor, túmulo da Ra-

inha Santa Mafalda, oito capelas, vitrais, 

coro das freiras e um impressionante 

cadeiral barroco com 104 assentos per-

sonalizados. Destaca-se, ainda, o Órgão 

de Tubos, um raro exemplar do género, 

no nosso país. No exterior, os belíssimos 

jardins dos claustros dão acesso à Sala 

do Capítulo, à Cozinha Conventual e ao 

admirável Museu de Arte Sacra, consi-

derado um dos melhores do género na 

Península Ibérica. Os doces conventuais, 

herança das monjas do mosteiro, ain-

da hoje são confecionados em Arouca, 

mantendo viva a cultura cisterciense e 

fazendo as delícias dos apreciadores. A 

Bola de São Bernardo, as castanhas do-

ces, as roscas de amêndoa, o manjar de 

língua e as morcelas doces, são algumas 

das iguarias que deverá provar! No dia 2 

de maio, feriado municipal, realizam-se 

as festas em honra de Santa Mafalda.

   MN      fácil

Legenda da fotografia
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2  MUSEU DE ARTE SACRA
 Terreiro de Santa Mafalda, Arouca  

 40°55'41.24"N, 8°14'49.26"W                         

Com a morte da última freira do Mosteiro 

de Arouca, em 1886, foi instituída a Real 

Irmandade da Rainha Santa Mafalda, no 

sentido de promover o culto da Rainha 

e de evitar a delapidação do que resta-

va das riquezas do mosteiro. Com o es-

pólio preservado pela Real Irmandade 

da Rainha Santa Mafalda fundou-se, em 

1933, o Museu de Arte Sacra, o qual ocu-

pa grande parte do Mosteiro de Arouca. 

Este museu é considerado um dos me-

lhores museus particulares de arte sa-

cra, de toda a Península Ibérica, reunindo 

múltiplos objetos de culto, paramentos, 

manuscritos litúrgicos, mobiliário e pe-

ças raríssimas de escultura, pintura, ta-

peçaria e ourivesaria.
Contactos: 

 (+351) 256 943 321

 geral@cigc-arouca.com

 museu.arte.sacra.arouca@gmail.com

 www.museudeartesacradearouca.pt.vu 

 Horário: 
Terça-feira a domingo: das 9h30 às 12h00 e 
das 14h00 às 17h00
Encerra: às segundas-feiras e feriados.
Visitas guiadas: marcação prévia por telefone.

3  CAPELA DA MISERICÓRDIA
 Praça Brandão de Vasconcelos

 40°55'44.28"N, 8°14'45.62"W

   MIP      fácil

A Capela da Misericórdia, datada de 1612, 

foi mandada construir pela Misericórdia 

de Arouca pouco tempo depois de ter 

sido fundada, no ano de 1610. A sua pe-

quena dimensão contrasta com a riqueza 

decorativa do interior. Composta por uma 

única nave, as suas paredes são total-

mente revestidas por painéis de azulejos 

de padrões azuis e amarelos, executados 

na primeira metade do século XVIII. O teto 

é composto por 45 caixotões de madeira, 

totalmente decorados com pinturas, re-

presentando temática mariana, os Evan-

gelistas, os Apóstolos e Doutores da Igre-

ja, e temática da vida de Cristo. 

Contactos: 

 (+351) 256 940 500

 secretaria.geral@scmarouca.com 

 www.scmarouca.com

 Horário: 

Sábados, domingos e feriados (exceto Ano 

Novo, Páscoa e Natal): das 10h00 às 12h30 e 

das 14h00 às 17h30

Fora deste horário as visitas terão de ser 

marcadas através dos contactos: 

  (+351) 256 940 500 ou  (+351) 913 482 945

4  CASA DOS MALAFAIAS
 Centro Histórico de Arouca 

 40°55’47.56”N, 8°14’43.56”W

   MIM      fácil

A Casa dos Malafaias, também conhecida 

por Casa Grande, localiza-se em Arouca, 

integrando a zona histórica da Vila. A data 

original da sua fundação é desconhecida, 

mas a documentação refere a sua existên-

cia desde 1712. Trata-se de um interessante 

edifício de granito, implantado ao longo da 

Rua Dr. Figueiredo Sobrinho e rematado a 

norte por uma capela. O edifício é compos-

to por dois pisos e cércea constante, conju-

gando núcleos edificados nos séculos XVI e 

XVII. Destacam-se na fachada, quebrando o 

ritmo do aparelho granítico, duas padieiras 

manuelinas e o brasão da família. No interior 

o conjunto organiza-se em torno de um pátio 

com escadaria exterior. A Casa dos Malafaias 

encontra-se classificada como Monumento 

de Interesse Municipal desde março de 2014.

5  CALVÁRIO DE AROUCA
 Vila de Arouca 

 40°55’56.52”N, 8°14’51.13”W

   MIP      fácil

O Calvário de Arouca, erguido num maciço 

rochoso a norte da vila, é composto por 

um conjunto de seis cruzeiros seiscentis-

tas, um púlpito e um nicho, em granito. O 

cruzeiro central (restaurado) possui a data 

de 1627 inscrita no pedestal, e o púlpito, 

por sua vez, está datado de 1643. Este 

conjunto é completado por três outros 

cruzeiros dispersos por várias ruas, com-

pondo uma Via Sacra que incluía o Mostei-

ro de Arouca e terminava aqui. 

6  MUSEU MUNICIPAL DE 
AROUCA
 Rua Eça de Queiroz, Arouca 

 40°55’39.88”N, 8°14’58.65”W

      fácil

O Museu Municipal de Arouca é uma unidade 

museológica de natureza etnográfica que 

procura preservar as memórias e tradições 

de um povo marcadamente rural e, simul-

taneamente, valorizar o vasto património 

arqueológico e geológico do município. Lo-

calizado junto a uma das entradas da vila, o 

museu tem um espaço dedicado à exposi-

ção permanente Memória de uma ruralidade 

onde se podem encontrar peças utilizadas 

no cultivo da terra, na atrelagem do gado 

bovino e no transporte agrícola. Tem ainda 

um espaço dedicado às vindimas e ao ciclo 

do vinho, que contém objetos ligados ao seu 

armazenamento, tratamento e destilação. O 

Museu Municipal é, assim, um espaço onde 

se pode aprofundar conhecimentos sobre o 

município de Arouca e os usos, costumes e 

tradições das suas gentes.
 Contactos: 

 (+351) 256 940 250

 museu@cm-arouca.pt 

 Horário: 

Inverno: das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Verão: das 10h às 12h30 e das 14h30 às 19h00

Encerra às segundas-feiras.

      fácil

PARTE III
À descoberta das  Montanhas Mágicas®
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7  PANORÂMICA DA 
SENHORA DA MÓ
 Senhora da Mó, Moldes, Arouca 

 40°55’58.99”N, 8°13’33.72”W

          fácil

Situado à altitude de 711 m, o monte da 

Senhora da Mó é um dos miradouros mais 

conhecidos do Arouca Geopark, sendo 

este o mais próximo da vila e do seu cen-

tro histórico (cerca de 8km). Situado numa 

elevação que ocupa uma posição central 

em relação ao concelho, daqui é possível 

obter-se uma panorâmica de 360º sobre 

a geomorfologia da área do Arouca Geo-

park. O interesse geológico deste local 

reside no facto de aqui se poder eviden-

ciar que a geomorfologia é muito condi-

cionada pelas diferentes litologias e pela 

sua maior ou menor resistência à ação dos 

agentes erosivos. O monte da Senhora 

da Mó é, também, local de culto religioso. 

No seu ponto mais alto foi erguida uma 

capela dedicada a Nossa Senhora da Mó, 

de contornos muito peculiares, e que se 

presume ser do séc. XVI. A festa em honra 

desta santa, que em Arouca é considera-

da advogada dos campos, das colheitas e 

dos animais e protetora contra as secas e 

as trovoadas, realiza-se anualmente nos 

dias 7 e 8 de setembro.

8  MEMORIAL DE SANTO 
ANTÓNIO
 Santo António, Santa Eulália, Arouca  

 40°55’42.85”N, 8°16’15.35”W

      MN      fácil

O Memorial de Santo António, também 

conhecido por Arco da Rainha Santa, é um 

monumento românico do século XII, consi-

derado um dos mais significativos do gé-

nero a norte de Portugal, pertencendo a 

uma tipologia da qual restam apenas seis 

exemplares em todo o país. Segundo a 

lenda, os memoriais de Santo António, em 

Arouca, da Ermida, em Penafiel, de Sobra-

do, em Castelo de Paiva, de Alpendorada, 

em Marco de Canaveses, e de Lordelo (já 

extinto, em Baião), são referidos como 

pontos de paragem no traslado do corpo 

de D. Mafalda, filha de D. Sancho I e neta 

de D. Afonso Henriques, de Rio Tinto para o 

Mosteiro de Arouca, ou como locais de ho-

menagem à sua vida e obra.  Monumento 

de elevado interesse histórico e arquite-

tónico, o Memorial de Santo António está 

classificado como Monumento Nacional 

por decreto de 1910.

9  IGREJA DE S. MIGUEL DE 
URRÔ
 S. Miguel de Urrô, Arouca   

 40°55’38.69”N, 8°17’40.49”W

      MIP      fácil

A Torre Sineira da Igreja de S. Miguel de Urrô 

é uma torre de estilo românico, única em 

todo o concelho pelas suas características. 

A Igreja, dedicada a São Miguel, é um pe-

queno templo maneirista, de linhas simples 

e austeras cujo frontispício é precedido 

por um nártex onde foi construído o cam-

panário (torre sineira), criando um espaço 

avançado que antecede o corpo do templo, 

ligado a este por dois arcos laterais. 

10  CASAL ROMANO DA 
MALAFAIA
 Várzea, Arouca  

 40°55’43.92”N, 8°18’5.62”W

      fácil

O Casal Romano da Malafaia é um espa-

ço arqueológico de grande importância 

regional, constituído pelas ruínas do que 

parece ser um casal agrícola da época 

romana. Com ocupação desde os séculos 

I-II da nossa era, prolongando-se, prova-

velmente, até aos séculos VI-VII, o local foi 

depois abandonado e ocupado novamen-

te na época da Reconquista, mais especi-

ficamente entre os séculos VIII e IX-X. Além 

de testemunhar uma tipologia de assen-

tamentos romanos pouco conhecidos no 

norte de Portugal, a Malafaia documenta 

a ancestralidade da ocupação agrária dos 

pequenos vales da bacia do Arda, ainda 

hoje matriz económica da região. 

Legenda da fotografia
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Castelo de Paiva é um município do Nor-

te de Portugal que se localiza a cerca de 

quarenta minutos da cidade do Porto e 

a uma hora da cidade de Aveiro. Situado 

imediatamente a sul do rio Douro, o muni-

cípio constitui uma das principais portas 

de entra-da, a norte, para o território das 

Montanhas Mágicas®.

A importante rede hidrográfica que possui, 

na qual se incluem os rios Douro, Paiva (sí-

tio de Rede Natura 2000), Arda e Sardoura, 

define as principais características da sua 

geomorfologia, pautada por sequências de 

montes e vales que dão origem a fantásti-

cas panorâmicas, sendo a mais emblemáti-

ca a do Monte de S. Domingos.

Castelo de Paiva
www.cm-castelo-paiva.pt

Área: 115km2

Freguesias: 6 – Fornos, Real, S. 

Martinho de Sardou-ra, Santa 

Maria de Sardoura, União de 

Freguesias de Raiva, Pedorido e 

Paraíso, e União de Freguesias de 

Sobrado e Bairros.

População: 16.733 habitantes, 

(Censos 2011)

Ponto mais alto: 641m (Monte de 

Sto. Adrião)

A Natureza é o principal recurso turístico 

do município. Neste âmbito merece espe-

cial atenção o seu património geológico, 

nomeadamente os Fósseis do Carbonífero 

com cerca de 300 milhões de anos, recen-

temente descobertos, bem como o car-vão 

fóssil explorado até 1994, no Couto Mineiro 

do Pejão, tendo daqui resultado um patri-

mónio histórico e industrial digno de registo. 

Destaque também para a magnífica biodi-

versidade do rio Paiva, e para as excecionais 

condições que oferece para a prática de raf-

ting e outros desportos de aventura.

O rio Douro e a sua envolvente conjugam 

de forma harmoniosa natureza e cultura 

para oferecer aos visitantes espaços úni-

cos de contemplação, interpretação, me-

ditação e lazer.

Por todo o município, e como resultado 

de uma simbiose perfeita entre a Natu-

reza e a mão humana, surgem magnífi-

cas paisagens vinhateiras com soberbas 

quintas, onde são produzidos os singula-

res vinhos verdes da região.

No que ao património histórico e edifica-

do diz respeito, merece especial relevo o 

Marmoiral de Sobrado, classificado como 

Monumento Nacional, integrado na Rota 

do Românico; o Pelourinho da Raiva; as 

sepulturas medievais escavadas no Pe-

nedo de Vegide; e as casas senhoriais 

entre as quais se destacam o Solar da 

Boavista e o Solar da Fisga com as suas 

fontes e jardins.

Para complementar a oferta turística 

local o município presenteia os seus vi-

sitantes com uma rica e diversificada 

gastronomia e com um programa anual 

de eventos que põe em evidência, quer a 

sua gastronomia e vinhos verdes, quer o 

desporto, a cultura e os seus usos, arte-

sanato, costumes e tradições.

28

PARTE III
À descoberta das  Montanhas Mágicas®

Município a município: Castelo de Paiva

Guia Turístico
Montanhas Mágicas

PARTE V
À descoberta das  Montanhas Mágicas®

Município a município: Arouca

 ONDE IR | O QUE VER... 

...na vila de Castelo de Paiva e 

nas proximidades: 

1. Igreja Matriz de Sobrado 

2. Largo do Conde 

3. Edifício da Cadeia 

4. Chafariz de Sobrado 

5. Marmoiral de Sobrado 

6. Penedo de Vegide 

7. Estátua em Homenagem ao 

Produtor Vitivinícola 

8. Parque das Tílias e Museu das 

Primeiras Artes 

9. Igreja Matriz de Real e Conjunto 

de Esculturas do Adro 

10. Lagoa do Seixo 

… no vale do vale do rio Paiva e na orla 

do Douro: 

1. Ponte da Bateira 

2. Ilha do Castelo 

3. Igreja Matriz de Fornos 

4. Solar da Quinta da Fisga 

5. Igreja Matriz de Bairros 

6. Adernal da Retorta 

7. Poço Negro 

8. Miradouro de Catapeixe 

9. Anjo de Portugal 

10. Igreja Matriz de Santa Maria de 

Sardoura 

11. Área de lazer de S. Martinho 

12. Monte de S. Gens 

13. Aldeia de Midões 

14. Aldeia de Gondarém 

15. Pelourinho de Raiva 

16. Igreja Matriz de Raiva 

17. Foz do Arda 

18. Croca do Arda 

19. Ponte ferroviária de Pedorido 

20. Igreja de Pedorido 

21. Minas do Pejão – Germunde 

22. Fósseis do Carbonífero 

23. Monte de S. Domingos 

24. Igreja de São Pedro do Paraíso 

25. Capela de Santa Eufémia 

Descubra-os através dos itinerários 

que lhe propomos!

 IGREJA MATRIZ DE SOBRADO
 Sobrado, Castelo de Paiva 

 41° 2’28.77”N, 8°16’20.47”W)

De arquitetura barroca e rococó, a Igreja 

Matriz de Sobrado está situada no cen-

tro da vila de Castelo de Paiva, junto ao 

Cruzeiro da Independência e ao Largo do 

Conde. Trata-se de um templo de planta 

longitudinal, composta por nave única, 

capela-mor mais baixa e estreita, com 

tetos de madeira pintados, sacristia e 

torre sineira quadrada. As fachadas pos-

suem pilastras nos cunhais, coroadas 

por pináculos e cruzes. No interior desta-

cam-se os vãos encimados por sanefas 

de talha; dois retábulos laterais neoclás-

sicos e outros dois retábulos laterais tar-

do-barroco. O retábulo-mor, em estilo ro-

cocó, possui planta côncava e três eixos. 

2  LARGO DO CONDE
 Largo do Conde, Sobrado, Castelo de Paiva   

 41° 2’27.15”N, 8°16’17.32”W      

      fácil

O Largo do Conde é a praça central da vila 

de Castelo de Paiva. Decorada com belos 

jardins, e árvores de grande porte, destaca-

se no centro da mesma a estátua do primei-

ro conde de Castelo de Paiva. Este espaço 

dinâmico e acolhedor, palco de múltiplas 

atividades culturais, encontra-se rodeado 

por edifícios seculares de elevado interes-

se arquitetónico e cultural, entre os quais 

se destacam o Edifício da Cadeia, os Paços 

do Concelho, a Igreja Matriz, o Cruzeiro da 

Independência e o Chafariz de Sobrado. No 

rés do chão do Edifício da Cadeia encontra-

se sedeada a Loja Interativa de Turismo 

complementada por uma sala de produtos 

regionais e, no piso superior, pode visitar-se 

o Centro de Interpretação da Cultura Local.

      fácil

Legenda da fotografia
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3  EDIFÍCIO DA CADEIA
 Largo do Conde, Sobrado, Castelo de Paiva

 41° 2’27.15”N, 8°16’17.32”W

   MIM      fácil

O Edifício da Cadeia data do séc. XVIII e 

foi mandado construir para servir de Pa-

ços do Concelho, no primeiro piso, e para 

ser utilizado como cadeia, no rés-do-

chão. O portal retangular existente no 

piso superior está encimado pelo brasão 

da Casa de Bragança, a quem pertenceu 

a iniciativa da sua construção. Atualmen-

te o edifício alberga, no piso superior, o 

Centro de Interpretação da Cultura Local, 

espaço que conta com uma exposição 

permanente representativa das artes, 

ofícios e tradições do município, e onde 

se realizam com frequência, exposições 

temporárias, seminários, workshops, 

conferências e outras atividades; e, no 

rés do chão, a Loja Interativa de Turismo 

e uma sala de produtos regionais.

4  CHAFARIZ DE SOBRADO
 Rua da Boavista, Sobrado, Castelo de Paiva

 41° 2’28.21”N, 8°16’16.53”W

        fácil

De arquitetura revivalista barroca, o Cha-

fariz de Sobrado é composto por tanque 

octogonal com base e bordo saliente. No 

seu interior ergue-se base cilíndrica que 

sustenta coluna convexa, decorada com 

encanastrados, elementos fitomórficos 

e folhas de acanto. Possui duas bicas 

envolvidas por elemento vegetalista. No 

topo surge uma estrela com cartela cen-

tral e com a inscrição “OP”. Está situado 

na rua da Boavista, próximo do Largo do 

Conde, em Sobrado, Castelo de Paiva.

5  MARMOIRAL DE SOBRADO
 Rua da Boavista, Sobrado, Castelo de Paiva  

 41° 2’33.93”N, 8°16’12.31”W

   MN      fácil

O Marmoiral de Sobrado também desig-

nado por Marmoiral da Boavista é um dos 

mais singulares “marmoreais” medievais 

do nosso país. A sua construção situa-se 

pela segunda metade do séc. XII, sendo 

tipologicamente incluído num período 

de transição entre a sepultura rasa com 

estela funerária e as realizações tardo

-românicas comemorativas. Trata-se de 

uma tipologia patrimonial muito original e 

da qual já poucos testemunhos existem, 

conferindo-lhe um lugar único na nossa he-

rança comum. Tradicionalmente associado 

ao traslado do corpo da Rainha Santa Ma-

falda, filha de D. Sancho I e neta de D. Afon-

so Henriques para o Convento de Arouca, 

onde foi sepultada, este singular monu-

mento integra a rede de 58 monumentos 

que fazem parte da Rota do Românico. Ao 

lado deste monumento é possível admirar 

o Portal da Quinta da Boavista, de arquite-

tura residencial eclética.

6  PENEDO DE VEGIDE
 Curvite, Sobrado, Castelo de Paiva

 41° 2’50.42”N, 8°16’41.41”W

   MIM      fácil

O Penedo de Vegide ou “Pia dos Mouros” 

como é vulgarmente conhecido na re-

gião, é um sítio arqueológico composto 

por duas sepulturas retangulares de ti-

pologia antropomórfica, escavadas num 

bloco granítico que se destaca na paisa-

gem, junto a antigos caminhos. Embora 

de dimensões diferentes, ambas apre-

sentam zona específica para apoio da 

cabeça dos inumados, bem como sulcos 

transversais nas bases. Apesar de não 

haver consenso relativamente à data da 

sua origem, presume-se que se situe en-

tre finais do séc. IX e meados do séc. XI, 

correspondendo à Idade Média do Norte 

Peninsular, embora se admitam outras 

datas anteriores (séc. VI/VII) e posteriores 

(séc. XIII/XIV). Em todo o caso, ambas as 

sepulturas confirmarão um ritual funerá-

rio próprio da época, nesta região do país.

7  ESTÁTUA AO PRODUTOR 
VITIVINÍCOLA
 Águas Novas, Bairros, Castelo de Paiva
 41° 2’19.51”N, 8°15’9.74”W

        fácil

O Enoturismo constitui uma das princi-

pais ofertas turísticas do município de 

Castelo de Paiva, sendo os Vinhos Ver-

des um produto de excelência local. A 

Estátua em Homenagem ao Produtor 

Vitivinícola, para além de constituir uma 

homenagem aos muitos produtores viti-

vinícolas do município, pretende desper-
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tar o interesse dos visitantes para a des-

coberta das inúmeras quintas de vinhos 

verdes que aqui existem, a grande maio-

ria oferecendo atividades de enoturismo: 

Quinta de Religães; Quinta do Toutiçal; 

Quinta da Corga da Chã, Casa de Algar; 

Quinta Encosta da Cerca; Quinta de Va-

letruto; Quinta do Outeirinho; Quinta En-

costa do Luzio; Quinta do Covêlo; Quinta 

do Outeiro; Quinta do Burgo; Quinta do 

Sorrego e Quinta Santa Christina.

8  PARQUE DAS TÍLIAS E 
MUSEU DAS PRIMEIRAS ARTES
 Frutuária, Sobrado, Castelo de Paiva  

 41° 2’41.89”N, 8°16’26.58”W

         fácil

O Parque das Tílias e o Museu das Pri-

meiras Artes são espaços culturais di-

namizados pela ADEP – Associação de 

Estudo e Defesa do Património Históri-

co-Cultural de Castelo de Paiva. O Museu 

das Primeiras Artes, inserido no Parque 

das Tílias, reúne um espólio etnográfico 

de elevado valor. Possui ainda um edifí-

cio designado por “Casa dos engenhos” 

onde estão expostos, entre outros, al-

guns engenhos de tração animal. A visita 

ao museu é feita por marcação prévia (+ 

351 255 689 486). No Parque das Tílias, 

espaço ajardinado e arborizado, reali-

zam-se diversas atividades e eventos ao 

longo do ano, sendo o mais marcante a 

Feira do Séc. XIX, que se realiza no se-

gundo domingo de outubro, atraindo ao 

local milhares de visitantes. 
Contactos: 

 ADEP - Associação de Estudo e Defesa do Pa-

trimónio Histórico-Cultural de Castelo de Paiva

 (+351) 255 689 486

 adeppaiva@gmail.com

 www.adep-paiva.blogspot.pt

9  IGREJA MATRIZ DE REAL E 
ESCULTURAS DO ADRO
 Real, Castelo de Paiva  

 41° 0’50.66”N, 8°16’4.24”W

   MIM      fácil

O conjunto da Igreja Paroquial de Real, 

com as imagens de granito integradas 

na vedação do adro e a escadaria, está 

classificado como Imóvel de Interesse 

Municipal, desde 1977. A Igreja paroquial, 

dedicada a Santa Marinha, é um dos 

maiores templos religiosos do município 

de Castelo de Paiva. As linhas exteriores 

são simples, concentrando-se os ele-

mentos decorativos no portal principal. 

A torre é de grandes dimensões, com 

sineiras de volta perfeita e cúpula bol-

bosa. A sobriedade do exterior contrasta 

com um interior amplo e profusamente 

decorado. Possui uma única nave, com 

cobertura de abóbada de berço, coro 

alto assente sobre mísulas, e capelas la-

terais e colaterais, que se articula com a 

capela-mor, também retangular, através 

do arco triunfal de volta perfeita. A talha 

rococó, de concheados assimétricos, 

dourada e policromada, desenvolve-se 

pelos altares e pelas sanefas recortadas 

que rematam os muitos vãos (capelas, 

portas, janelas) do corpo do templo, e 

onde se inclui o arco triunfal, envolvido 

por uma composição de grandes dimen-

sões. O teto da nave é pintado, exibindo 

elementos concheados com cartelas de 

configuração diversa. 

10  LAGOA DO SEIXO
 Seixo, Real, Castelo de Paiva 

 40°59’11.35”N, 8°16’41.78”W

         fácil

Inicialmente projetada para reservatório 

de água, para consumo dos habitantes 

de Castelo de Paiva, a barragem do Seixo, 

no rio Sardoura, nunca chegou a ser ter-

minada. Atualmente, esta lagoa artificial 

é usada sobretudo para fins recreativos, 

principalmente para pesca desportiva 

e turística. Para além deste fim, a lagoa 

do Seixo apresenta boas condições para 

observação e interpretação da natureza 

e da biodiversidade, sendo especialmen-

te rica no que toca a espécies de flora. A 

abundância de água permite a existência 

de diversas plantas de ambientes húmi-

dos, algumas delas raras, como a planta 

carnívora “Orvalhinha”.

Legenda da fotografia
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Castro Daire é um município do centro 

de Portugal que se locali-za a cerca de 

trinta minutos da cidade de Viseu e a 

aproximada-mente uma hora e meia da 

cidade do Porto. A sua vila/sede situa-se 

a escassos minutos da A24, constituindo 

a principal porta de entrada, a Este, para 

o território das Montanhas Mágcas®.

Abrangendo uma área significativa da 

serra do Montemuro e do rio Paiva, sí-

tios da Rede Natura 2000, o município de 

Castro Daire possui uma biodiversidade 

notável, exibindo paisagens montanho-

sas de grande beleza, ao longo das qua-

tro estações do ano.

Destino de natureza, por excelência, o mu-

nicípio convida à des-coberta dos seus te-

souros geológicos e da sua notável fauna 

e flora. Entre os geossítios destacam-se s 

Cascata da Pombeira, o Penedo do Nuno, 

o Penedo Pudim e o Taffoni da Faifa. O rio 

Castro Daire 
www.cm-castrodaire.pt

Área: 379,04km2

Freguesias: 16

População: 15.339 habitantes 

(Censos 2011)

Ponto mais alto: 641m (Monte de 

Sto. Adrião)

Paiva e o seu exuberante vale é um dos 

ex-libris do município. Aos mais ousados 

oferece as suas impetuosas águas bravas, 

e aos que procuram momentos de rela-

xamento e lazer convida-os a descobrir a 

sua atrativa praia fluvial, zonas de recreio 

e lazer e zonas de pesca.

Castro Daire é também um município 

com uma longa tradição termal. As pro-

priedades terapêuticas das águas que 

brotam de uma falha sismo-tectónica 

no granito de Alva foram descobertas 

no tempo dos romanos, tendo começado 

a ser exploradas no início do século XX, 

com a abertura das Termas do Carvalhal.

Para além dos seus atrativos naturais, 

Castro Daire é um município rico em patri-

mónio histórico, cultural e arquitetónico. 

Entre os monumentos mais marcantes 

destacam-se a Ermida do Paiva ou Tem-

plo das Siglas, monumento românico do 

século XII; a Casa da Cerca, a Capela das 

Carrancas, o Solar dos Aguilares e a Igreja 

Matriz de Castro Daire, no centro da vila.

As aldeias típicas de granito, localizadas 

em plena serra do Mon-temuro, nomea-

damente Campo Benfeito, Mezio, Ros-

são, Mou-ra Morta e Picão, e as aldeias 

de xisto de Levadas, Vitoreira, Meã e Pe-

reiró, implantadas no vale do Paiva, são 

espaços de excelên-cia para a partilha 

de saberes e sabores, usos, costumes e 

tradi-ções, destacando-se os relaciona-

dos com o teatro, o artesanato, a gastro-

nomia, os produtos locais, a agricultura 

e a pastorícia, as feiras e as romarias, e 

ainda os mitos e as lendas.

Seja qual for o motivo da sua visita, des-

cubra em Castro Daire um território ge-

nuíno, fiel às suas origens e à sua identi-

dade, repleto de surpreendentes valores 

naturais e culturais, ainda por explorar!
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 ONDE IR | O QUE VER... 

...na vila de Castro Daire e nas 

proximidades: 

1. Centro de Interpretação e 

Informação do Montemuro e Paiva 

2. Capela de S. Sebastião  

3. Igreja Matriz de Castro Daire  

4. Solar dos Aguilares  

5. Casa da Cerca  

6. Capela e fonte das Carrancas  

7. Parque do Calvário 

8. Termas do Carvalhal 

9. Inscrição Romana num 

Penedo de Lamas

… na serra do Montemuro e no vale do 

rio Paiva: 

1. Senhora da Ouvida - pág. 

2. Miradouro de Santa Bárbara - pág. 

3. Cujó - pág. 

4. Penedo da Moira - pág. 

5. Museu Dolores de Jesus - pág. 

6. Aldeia do Mezio - pág. 

7. Capela de Nossa Senhora do Refúgio 

8. Aldeia de Campo Benfeito 

9. Penedo Pudim 

10. Penedo do Nuno 

11. Portas do Montemuro 

12. Aldeia das Levadas 

13. Pedra Furada de Faifa 

14. Mata do Bugalhão 

15. Cascata da Pombeira 

16. Praia fluvial de Folgosa 

17. Pedra dos Pratos 

18. Mões 

19. Ermida do Paiva 

20. Ponte do Brasileiro 

21. Igreja Matriz de Ester 

22. Ruínas da Ponte de Cabaços 

23. Igreja de S. Martinho 

24. Museu Maria da Fontinha 

25. Miradouro do Penedo da Saudade 

26. Foz Cabril

Descubra-os através dos itinerários 

que lhe propomos!

 CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO E 
INFORMAÇÃO DO 
MONTEMURO E PAIVA
 Rua Dr. Pio Figueiredo, Castro Daire

 40°53’53.77”N, 7°55’58.26”W

O Centro de Interpretação e Informa-

ção do Montemuro e Paiva é um espaço 

expositivo que transmite informação 

capaz de chegar a todos, independente-

mente da sua idade ou formação. É um 

espaço de nova geração, confortável, 

esteticamente cuidado e que tem uma 

preocupação premente em transmitir 

conhecimento de uma forma apelati-

va. É fundamentalmente um espaço de 

sensações e de emoções. O Centro de 

Interpretação e Informação do Monte-

muro e Paiva, instalado no antigo Solar 

dos Mendonças, solar do séc. XVIII, revela 

um pouco do vasto território delimitado 

pela serra do Montemuro e pelo rio Paiva. 

Pretende ser um espaço de partida e de 

conquista do território.

Contactos: 

 ciimp@cm-castrodaire.pt 

 Horário: 

Segunda a sexta-feira:  10h30 - 12h00 13h30 

– 18h00

Sábado: 10h30 – 12h00 | 13h30 às 17h00

2  CAPELA DE S. SEBASTIÃO
Rua Dr. Pio Figueiredo, Castro Daire 

 40°53’54.04”N, 7°55’56.34”W                    

   MIP      fácil

Originalmente construída no local que 

hoje corresponde à implantação dos Pa-

ços do Concelho de Castro Daire, a Cape-

la de S. Sebastião data do séc. XVI. Em 

1713 foi reedificada e em 1860 transfe-

rida para o lugar onde se encontra atual-

mente. A Capela de S. Sebastião é um 

edifício de características maneiristas, 

que prima pela ausência de decoração 

exterior, com exceção para a sineira e 

para os altos pináculos que rematam os 

cunhais. A austeridade do exterior con-

trasta com um espaço interior determi-

nado pela talha, dourada e policromada, 

patente no retábulo-mor e nos 40 caixo-

tões que ocupam a totalidade do teto. 

Os motivos decorativos esculpidos nos 

caixotões representam, entre outros, fo-

lhas de acanto, ou florões, identificados 

com o estilo nacional, ou barroco pleno.

       fácil

Legenda da fotografia
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3  IGREJA MATRIZ DE 
CASTRO DAIRE
 Largo de S. Pedro, Castro Daire 

 40°53’49.66”N, 7°56’6.18”W

   MIP      fácil

A Igreja Matriz de Castro Daire, dedica-

da a S. Pedro, encontra-se implantada 

numa elevação sobranceira ao rio Paiva, 

onde terá nascido o robusto castro que 

deu origem à vila. A atual igreja resulta 

de uma reedificação setecentista que se 

prolongou até ao séc. XIX e que incidiu 

não apenas na arquitetura, mas também 

na estrutura decorativa, que conta com 

diversos retábulos de talha de estilo na-

cional e com uma imponente fachada de 

gosto neoclássico. O majestoso templo 

é formado por dois corpos retangulares, 

a nave e capela-mor, tendo adossadas a 

norte a Sacristia e outras dependências 

e um nicho de Via Sacra. A fachada neo-

clássica erigida no séc. XIX é esplendoro-

sa, com o amplo portal aberto e os gran-

des vãos rasgados a deixarem encher de 

luz a grande nave. Do lado do evange-

lho ergue-se a torre sineira com quatro 

ventanas para os sinos e um coruchéu 

bolboso. O magnificente espaço interior 

revela o longo processo de edificação do 

templo. De nave única, com cinco tramos, 

a igreja exibe oito altares, sendo um deles 

uma alteração do século XIX. Os altares 

colaterais, de talha dourada, inserem-se 

no denominado barroco pleno, ou estilo 

nacional. De entre os retábulos da nave 

destaca-se o das Almas, de grande porte 

e com uma iconografia de característi-

ca macabras, cuja importância é tal que 

alguns autores aludem mesmo à possi-

bilidade de ter sido Nicolau Nasoni a de-

senhar o risco da sua estrutura. Na cape-

la-mor destaca-se o teto, em caixotões, 

com painéis dourados; um retábulo de 

estilo nacional com esplendidas imagens; 

e seis grandes pinturas maneiristas em 

tela, suspensas sobre o cadeiral de talha 

rococó, que percorre as paredes laterais.

4  SOLAR DOS AGUILARES
 Praça Dom José Aguilar, Castro Daire 

 40°53’51.20”N, 7°56’3.21”W

      fácil

O Solar dos Aguilares situa-se no núcleo 

mais antigo da vila de Castro Daire. Tra-

ta-se de uma casa de arquitetura ma-

neirista que organiza os seus espaços 

ao longo de duas alas nobres. A do sul, 

seiscentista e mais solene, exibe jane-

las e portas com molduras de granito e, 

nos ângulos do segundo piso, apresenta 

airosas varandas em forma de alpendre, 

guarnecidas de colunas toscanas com 

elegante fuste. A outra ala, de feição 

quatrocentista, mais arcaica, apresen-

ta pequenas janelas de guilhotina e en-

quadra o pórtico profundo da capela do 

Ecce-Homo (Capela Nova) com o brasão 

de família na fachada de azulejos e um 

retábulo maneirista (séc. XVII) no interior.

 

5  CASA DA CERCA
 Rua Doutor Lacerda Pinto, Castro Daire   

 40°53’57.03”N, 7°56’1.93”W

      MIM      fácil

Trata-se de uma nobre residência que foi 

mandada construir pelo Bispo de Lamego, 

D. Manuel de Vasconcelos Pereira, na se-

gunda metade do séc. XVIII. Posteriormen-

te ocupada por outros senhores, o povo 

chama-lhe Casa dos Fidalgos da Cerca. A 

fachada mais longa, virada para o jardim, 

é rasgada por inúmeros vãos simétricos, 

destacando-se os vãos do piso superior 

por exibirem verga semicircular e cornija. 

A frontaria, mais estreita e com portal em 

arco abatido, desenvolve-se no topo sul. 

Apesar da sobriedade decorativa da fron-

taria, a sua composição causa uma ence-

nação barroca. Atualmente a casa acolhe 

Legenda da fotografia

o Museu Municipal de Castro Daire, o Ban-

co Atlântico e alguns serviços municipais.

Contactos: 

 (+351) 232 315 837 | 232 382 923 

 museumunicipal@cm-castrodaire.pt

6  CAPELA E FONTE DAS 
CARRANCAS
 Rua Doutor Lacerda Pinto, Castro Daire

 40°53’55.70”N, 7°56’1.59”W

   MIM      fácil

A capela das Carrancas juntamente com 

a fonte das Carrancas e a Casa da Cerca 

formam um notável conjunto arquitetó-

nico que se destaca no centro urbano 

de Castro Daire, dada a sua monumen-

talidade e sentido cenográfico. A cape-

la, outrora dedicada a Santa Bárbara e 

atualmente a São José, é uma notável 

obra de cantaria, de planta centralizada, 

octogonal, mandada construir em 1716, 

pelo Bispo de Lamego, D. Manuel de Vas-

concelos Pereira. A fonte das Carrancas 

está enquadrada por uma elegante es-

cadaria com balaústres de pedra, que dá 

acesso à capela.

7  PARQUE DO CALVÁRIO
 Calçada do Calvário, Castro Daire
 40°53’57.10”N, 7°55’57.16”W

            fácil

O parque do Calvário é um espaço de 

eleição para quem procura momentos 

de tranquilidade e lazer. Trata-se de um 

amplo e moderno espaço verde, com vis-

tas excecionais sobre o vale do Paiva, a 

serra do Montemuro e a vila de Castro 

Daire, onde se destacam altas cruzes as-

sociadas à Via Sacra, e a Capela de Nossa 

Senhora da Soledade. Destaca-se, ainda, 

neste local, a existência de várias fontes, 

fruto de uma forte ligação com a água, 

ao longo dos anos.

8  TERMAS DO CARVALHAL
 Rua Balneário Termal, Termas do 
Carvalhal, Castro Daire 

 40°51’7.93”N, 7°55’54.15”W

            fácil

Enquadradas pelas serras da Arada e do 

Montemuro, as Termas do Carvalhal lo-

calizam-se a cerca de 500m de altitude, 

entre as bacias hidrográficas do Paiva e 

do Vouga. Conhecidas as propriedades 

terapêuticas destas águas desde a épo-

ca dos romanos, a sua exploração para 

fins medicinais só começou no início do 

século XX. Estas águas sulfúreas com 

um ph elevado (9,3) apresentam caracte-

rísticas terapêuticas especializadas para 

doenças de pele, músculo-esqueléticas, 

digestivas, respiratórias e de otorrinola-

ringologia. A captação das águas é rea-

lizada a cerca de 44,4°C, através de um 

furo vertical com 62 metros de profun-

didade. Na área do termalismo clássico 

oferecem uma gama variada de trata-

mentos como massagens, hidromassa-

gens, duches, banhos de imersão, ondas 

curtas e aerossóis. Na área do bem-estar 

os tratamentos apelam ao relaxamento, 

à descontração e à sintonia perfeita en-

tre o corpo e a mente.

9  INSCRIÇÃO GRAVADA 
NUM PENEDO DE LAMAS
 Lamas, Moledo, Castro Daire  

 40º49’50.739”N 7º54’32.699”W

   MIP    (funda da aldeia)

   130m | fácil

A inscrição gravada num penedo no lugar 

de Lamas de Moledo, tem sido alvo de 

grande admiração e da realização de nu-

merosos estudos, uns especulativos, ou-

tros científicos, desde há vários séculos. 

Trata-se de uma gigantesca pedra com 

uma inscrição composta por onze linhas, 

cujos caracteres estarão gravados em 

latim e dialetos celtas. Os mais recentes 

estudos realizados concluíram tratar-se 

de um ex-voto a vários deuses indígenas.
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Cinfães
www.cm-cinfaes.pt

Área: 239,29km2

Freguesias: 14

População: 20.427 habitantes 

(Censos 2011)

Ponto mais alto: 1381m - Pico do 

Talegre, serra do Montemuro

Cinfães localiza-se no norte de Portugal, 

na margem esquerda do rio Douro, a pou-

co mais de uma hora de distâncias das 

cida-des do Porto, Vila Real e Viseu. Tem 

como principais vias de acesso a A4 e a 

N222, a partir do Porto, e a A24 e N321, a 

partir de Vila Real e Viseu.

Com uma frente ribeirinha voltada para o 

rio Douro e abrangendo duas áreas classi-

ficadas da Rede Natura 2000 – o rio Paiva e 

a serra do Montemuro, o município possui 

valores naturais ímpa-res, com especial 

destaque para a riqueza da biodiversidade 

e a singular beleza das paisagens.

Cinfães é, também, terra de elevados 

valores históricos e cultu-rais. Os vestí-

gios megalíticos pré-celtas comprovam 

uma ocupa-ção que chega a atingir 5 

milénios. E das ordens emanadas pela 

Igreja em plena Idade Média perduraram 

até aos nossos dias, sóbrios, robustos e 

valiosos templos românicos.

A fundação multisecular e a relevância 

histórica de Cinfães envolvem persona-

lidades como D. Egas Moniz, que daqui 

saiu enquanto senhor de Ribadouro; D. 

Afonso Henriques, primeiro rei de Por-

tugal, que aqui partilhou a sua infância; 

e o General Alexandre Serpa Pinto, filho 

de famílias nobres, que daqui partiu para 

descobrir África e aqui regressou para 

dar conhecimento dela ao mundo.

Tendo como ponto de partida a desco-

berta das Montanhas Mágicas® explore 

todos os atrativos naturais, históricos e 

culturais que o município de Cinfães tem 

para oferecer, incluindo a sua gastrono-

mia e artesanato, e desfrute da recon-

fortante hospitalidade e da arte de bem 

receber das suas gentes!

PARTE III
À descoberta das  Montanhas Mágicas®

Município a município: Cinfães

 ONDE IR | O QUE VER... 

... na vila de Cinfães e nas 

proximidades: 

1. Igreja Matriz de Cinfães 

2. Museu Serpa Pinto 

3. Jardim Serpa Pinto  

… na serra do Montemuro, no vale do 

rio Bestança e na orla do Douro: 

1. Aldeia da Gralheira - pág. 

2. Penedo da Saúde - pág. 

3. Aldeia de Vale de Papas 

4. Aldeia de Bustelo da Laje 

5. Pico do Talegre 

6. Parque do Ladário 

7. Escola Museu de Vilar do Peso 

8. Senhora do Castelo 

9. Parque Nossa Senhora de Lurdes 

10. Museu Etnográfico Quinta da Granja 

11. S. Pedro do Campo 

12. Geoformas graníticas de S. Pedro 

do Campo 

13. Minas da Fraga da Venda 

14. Núcleo Arqueológico de S. Pedro 

15. Porto Antigo 

16. Aldeia de Boassas 

17. Ponte de Covelas 

18. Castro do Monte das Coroas 

19. Igreja de Ferreiros de Tendais 

20. Fragas da Penavilheira 

21. Aldeia de Bustelo da Laje 

22. Cascata da Ribeira de Tendais 

23. Centro de Interpretação do Vale do 

Bestança 

24. Miradouro de Teixeirô 

25. Rio Cabrum 

26. Queda de Água do Rio Sampaio 

27. Galerias da Barragem de Carrapatelo 

28. Igreja de S. Cristovão de Nogueira 

29. Igreja de Santa Maria Maior de 

Tarouquela 

30. Areal de Espadanedo 

31. Igreja Românica de Escamarão 

32. Cais de Escamarão 

33. Cascatas das Golas 

Descubra-os através dos itinerários 

que lhe propomos!

 IGREJA MATRIZ DE CINFÃES
 Cinfães

 41° 4’19.91”N, 8° 5’21.99”W

Localizada junto ao Jardim Serpa Pinto, a 

Igreja Matriz de Cinfães é um vasto e ma-

jestoso templo, erigido no século XVIII, 

a partir de uma antiga capela medieval 

com origem, provavelmente, no séc. VII 

ou VIII. Seguindo os cânones estilísticos 

do tardo-barroco, a sua planta é crucifor-

me, arrematada nos topos por duas ca-

pelas: a de Santo António e a do Sagrado 

Coração de Jesus. O interior desta Igreja 

apresenta alguns elementos barrocos, 

mas predomina a sobriedade do estilo 

neoclássico. O arco de granito é ladeado 

por dois altares dedicados a Nossa Se-

nhora da Graça e a Nossa Senhora do Ro-

sário. Destaca-se ainda, no interior do tem-

plo, o sacrário de talha dourado presente 

no altar-mor e os dois púlpitos. Entre 1970 

e 1974 esta igreja sofreu obras de restauro 

e melhoramento, nomeadamente na co-

bertura, teto, no corpo e na capela-mor e, 

em 2014, o património nela integrado foi 

alvo de conservação e restauro.

2  MUSEU SERPA PINTO
 Rua Dr. Flávio Resende, Cinfães

 41° 4’18.35”N, 8° 5’24.91”W                   

      fácil

Serpa Pinto foi um ilustre militar, explo-

rador e administrador colonial português 

que nasceu na freguesia de Tendais, em 

Cinfães. O museu que lhe é dedicado – 

Museu Serpa Pinto – está situado numa 

das zonas mais antigas da vila de Cin-

fães, na área circundante ao jardim que 

tem o seu nome, e foi inaugurado no dia 

20 de abril de 2000, em imóvel público 

que outrora foi sede da guarda e servi-

ços prisionais. O museu tem patente um 

extraordinário espólio que integra, entre 

outros, as primeiras edições dos seus 

livros, telegramas, objetos pessoais e 

profissionais, e uniformes. Para além do 

espólio de Serpa Pinto, este museu pos-

sui um importante acervo arqueológico 

que resultou de escavações realizadas 

em algumas freguesias do concelho de 

Cinfães e que reportam, sobretudo, ao 

período de expansão do Império Romano.

Contactos: 

 (+351) 255 561 768

 Horário: 

10h00 às 13h00 – 14h00 às 18h00

3  JARDIM SERPA PINTO
 Cinfães

 41° 4’19.02”N, 8° 5’22.43”W                  

      fácil

O Jardim Serpa Pinto situa-se ao lado do 

Museu Serpa Pinto e da Igreja Matriz de 

Cinfães, numa das zonas mais antigas 

desta vila. Embelezado com árvores de 

grande porte, espaços ajardinados, repu-

xos de água e bancos, destaca-se neste 

jardim o busto do General Serpa Pinto. O 

monumento foi inaugurado no dia 10 de 

novembro de 1942.

      fácil
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São Pedro do Sul
www.cm-spsul.pt

Área: 349km2

Freguesias: 14

População: 16.851 habitantes 

(Censos 2011)

Ponto mais alto: 1053m - Serra 

de S. Macário

São Pedro do Sul é um município do cen-

tro de Portugal, situado a cerca de meia 

hora da cidade de Viseu e a pouco mais 

de uma hora das cidades do Porto e 

Coimbra. Com acesso privilegiado a par-

tir da A25, o município constitui uma das 

sete “portas de entrada” para o território 

das Montanhas Mágicas.

Dominado pelas serras da Freita, Arada 

e S. Macário e pelo magnífico vale do 

Vouga, o município assume-se como um 

destino de natureza por excelência. Do 

interior dos seus vales graníticos brotam 

as célebres águas termais de S. Pedro do 

Sul, com pro-priedade terapêuticas sin-

gulares, descobertas pelos romanos há 

mais de 2000 anos.

Nas zonas de montanha sobressaem re-

cantos naturais de grande beleza. Cas-

catas, poços e lagoas de águas límpidas 

são pre-sença constante nas ribeiras da 

Landeira e da Pena, e no rio Teixeira, um 

dos rios de montanha mais limpos da eu-

ropa, mui-to procurado pelos pratican-

tes de canyoning. Tesouros geológcos 

como a Livraria da Pena, a Cascata do 

Rio Teixeira ou as Penas do Diabo, reve-

lam fascinantes histórias da evolução do 

planeta Terra.

Desde o Portal do Inferno até ao vale do 

Deilão, passando pelo monte de S. Macá-

rio, até ao vale do rio Sul, as paisagens 

que se alcançam são impressionantes. 

Do alto da serra de S. Macário, onde se lo-

caliza um dos mais adoráveis santuários 

de montanha do território, diz-se que o 

raiar do sol é de inspiração divina.

Mas S. Pedro do Sul não é só Natureza! É 

também um município recheado de valores 

históricos, arquitetónicos e culturais. Gra-

vuras rupestres, castros, igrejas, mosteiros, 

solares e pontes ferroviárias, testemunham 

a presença e a ação do Homem nes-tas ter-

ras, ao longo de milhares de anos.

Aqui e além, encaixadas em vales pro-

fundos ou empoleiradas em solarengos 

socalcos, surgem aldeias ancestrais, re-

pletas de rusticidade, como a Pena, Co-

vas do Monte, Fujaco, Manhouce, Candal 

e Póvoa das Leiras. Estas aldeias vivem 

envoltas em tra-dições, mitos, lendas e 

crenças de cabras que matam lobos, de 

mortos que matam vivos, de serpentes 

que comem homens e de santos que 

transportam brasas nas mãos.

Tendo como ponto de partida a Natureza 

e as Águas Termais, descubra e desfrute 

de tudo o que S. Pedro do Sul tem para 

lhe oferecer, incluindo a sua magnífica 

gastronomia!
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 ONDE IR | O QUE VER... 

... na cidade de S. Pedro do Sul

 e nas proximidades: 

1. Convento Franciscano de 

S. José e Claustros 

2. Capela de Santo António  

3. Palácio do Marquês de Reriz 

4. Solar dos Condes da Lapa 

… na serra do Montemuro, no vale do 

rio Bestança e na orla do Douro: 

1. Minas das Chãs 

2. Turfeira da Arada 

3. Mariolas da Arada 

4. S. Macário 

5. Aldeia da Pena 

6. Livraria da Pena 

7. Aldeia de Covas do Monte 

8. Aldeia de Manhouce 

9. Poço Negro, Manhouce 

10. Cascata do Rio Teixeira 

11. Miradouro da Serra da Gravia 

12. Poços da Ponte Teixeira 

13. Poço Azul 

14. Pedras Boroas da Landeira 

15. Bioparque de Carvalhais 

16. Castro da Cárcoda 

17. Igreja de Carvalhais 

18. Museu Rural de Carvalhais 

19. Aldeia do Fujaco 

20. Aldeia de Nodar 

21. Penas do Diabo 

22. Lenteiro do Rio 

23. Ponte de Negrelos 

24. Ponte do Pego 

25. Termas de S. Pedro do Sul 

26. Castro, Capela e Adro de 

N. Senhora da Guia 

27. Solar dos Malafaias 

28. Pedra Escrita de Serrazes 

29. Mosteiro e Igreja de S. 

Cristovão de Lafões 

30. Ruínas do Aqueduto das Águas Reais 

31. Levada de Paradela 

Descubra-os através dos itinerários 

que lhe propomos!

 CONVENTO 
FRANCISCANO DE S. JOSÉ 
E CLAUSTROS
 Largo São Sebastião, S. Pedro do Sul 

 40°45’43.45”N, 8° 3’50.37”W

O Convento dos Franciscanos ou Conven-

to de São José localiza-se no centro da 

cidade de S. Pedro do Sul e é composto 

pela igreja, sacristia e claustros. Manda-

do construir em 1725, as obras apenas 

tiveram início em 1751, tendo-se prolon-

gado pela segunda metade do séc. XVIII. 

As motivações que levaram à sua funda-

ção são invulgares, uma vez que em São 

José se pretendeu criar uma espécie de 

hospício, para acolher os religiosos da 

Ordem Terceira de São Francisco com o 

objetivo de frequentarem as Termas de 

S. Pedro do Sul. A igreja destaca-se pela 

escadaria que a antecede, delimitada por 

balaustrada na zona do patamar, e pelo 

cruzeiro que marca o seu início, ainda ao 

nível térreo. No interior salientam-se os 

retábulos de talha dourada, sobretudo o 

da capela-mor, com colunas pseudo-sa-

lomónicas, bem como os arcos de volta 

perfeita dos altares e capelas. Na sacris-

tia a atenção recai sobre o arcaz com 

espaldar de talha dourada e azul, com 

pinturas representativas da vida de São 

Francisco. O claustro divide-se em dois 

andares e é formado por arcadas de ca-

pitéis da ordem toscana, no piso térreo, 

e por colunas semelhantes mas assen-

tes em suportes quadrangulares com os 

cantos chanfrados, no segundo piso. 

2  CAPELA DE SANTO ANTÓNIO
 Praça da República, S. Pedro do Sul 

 40°45’35.16”N, 8° 3’50.70”W                

      fácil

Reformada no ano de 1621, esta cape-

la, de rico estilo barroco português, é 

constituída por uma só nave, coro-alto 

e capela-mor. As fachadas apresentam 

frontões triangulares curvos, aletas, 

fogaréus e varandim de balaustres. O 

portal encontra-se ladeado por pilastras 

com fuste decorado na zona superior e 

varanda de sacada sobre o mesmo. A fa-

chada principal apresenta revestimento 

azulejar monocromático com orla a azul 

e branco. A torre sineira, adossada à 

fachada NE está coberta por coruchéu 

bolboso. No interior destacam-se as co-

berturas em falsa abóbada de berço de 

madeira pintada e os retábulos de talha 

dourada e policromada, de estilo rococó.

3  PALÁCIO DO MARQUÊS DE 
RERIZ
 Praça da República, S. Pedro do Sul 

 40°45’35.04”N, 8° 3’51.37”W

   MIP      fácil

O Palácio do Marquês de Reriz foi man-

dado construir por um dos fundadores 

da Real Companhia dos Vinhos do Alto 

Douro, D. Diogo Francisco de Almeida e 

Vasconcelos, no primeiro quartel do séc. 

XVIII. A rainha D. Amélia, que frequentou 

as Termas de S. Pedro do Sul no final do 

séc. XIX, hospedou-se por diversas vezes 

neste solar. De arquitetura barroca apre-

senta planta em U, com uma colunata 

de capitéis dóricos no pátio interior. As 

longas fachadas desenvolvem-se num 

único plano, de decoração contida, des-

tacando-se mais exuberância ao nível 

do andar nobre. Na década de 90 do séc. 

XIX, o Palácio beneficiou de algumas in-

tervenções, de forma a receber a rainha 

D. Amélia e a vasta corte que a acompa-

nhava. Nesta época, o palácio era desig-

nado por Paço Real de São Pedro do Sul. 

Graças às inúmeras estadias da família 

real neste palácio, o seu património foi 

progressivamente enriquecido, sendo 

constituído por importantes coleções de 

pintura, cerâmica e mobiliário. 

4  SOLAR DOS CONDES DA 
LAPA
 Praça da República, S. Pedro do Sul 

 40°45’35.16”N, 8° 3’50.70”W                

      fácil

O solar dos Condes da Lapa. É uma casa 

solarenga, de grandes dimensões e com 

características arquitetónicas muito pe-

culiares, que foi recuperada e reconver-

tida em diferentes espaços públicos. A 

fachada principal apresenta pedra de ar-

mas, esquartelada, com escudo oval sob 

elmo e timbre de oliveiras. Possui uma 

agradável esplanada no átrio principal.

      MIP      fácil
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Sever do Vouga é um município do centro de 

Portugal que se localiza a meia hora da cida-

de de Aveiro e a uma hora da cidade do Porto. 

No mapa das Montanhas Mágicas® ocupa 

a posição sudoeste, constituindo uma das 

principais portas de entrada para o território 

a partir da A1 e da A25. Geograficamente 

ocupa grande parte da serra do Arestal, per-

tencente ao maciço da Gralheira, bem como 

o vale do rio Vouga, incluindo parte da área 

Sever do Vouga
www.cm-sever.pt

Área: 129,9km2

Freguesias: 7

População: 12.356 habitantes 

(Censos 2011)

Ponto mais alto: 841m - Serra 

do Arestal

classificada ao abrigo da Rede Natura 2000.

É um município reconhecido pela sumptuosi-

dade das suas cascatas e pela extraordinária 

beleza das paisagens do vale do Vouga, onde 

se localiza a afamada Ecopista de Sever do 

Vouga. Tendo resultado da recuperação da 

ex-linha ferroviária do Vouga, a ecopista põe 

em destaque alguns dos seus mais valiosos 

legados: a Ponte do Poço de Santiago, ex-li-

bris arquitetónico do município; os túneis 

ferroviários que dão à paisagem um encanto 

único; a estação de Paradela, recuperada e 

transformada em ecocafé; o emblemático 

comboio a vapor que atravessava as exube-

rantes paisagens deste vale.

Sever do Vouga é também um município 

reconhecido pelo valioso património ar-

queológico que alberga, consi-derado um 

verdadeiro Museu Aberto do Passado.

Por ter sido pioneiro na produção de mir-

tilos em Portugal e por ser, ainda, um dos 

maiores produtores nacionais deste fruto, 

Sever do Vouga é também considerado a 

“Capital do Mirtilo”, algo que fica bem pa-

tente no evento dedicado ao fruto “rei”, 

que se realiza anualmente no último fim-

de-semana de junho.

Não podemos deixar de lhe recomendar 

uma visita à aldeia dos Amiais, à albufeira 

da Barragem de Ribeiradio e aos principais 

miradouros locais: o de Nossa Senhora da 

Penha, o de Santa Maria da Serra, o do Cas-

têlo, o da Volta da Barca e do Alto da Cape-

la do Barreiro. Muitos dos locais que poderá 

visitar em Sever do Vouga, inclusive algu-

mas das suas cascatas e panorâmicas, são 

importan-tes sítios de interesse geológico 

(geossítios), revelando histórias da Terra 

com muitos milhões de anos.

Conjugue a descoberta do município com 

a degustação dos deliciosos pratos típicos 

locais e tenha uma estadia inesquecível!
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 ONDE IR | O QUE VER... 

...na vila de Sever do Vouga e nas 

proximidades: 

1. Casa do Artesão 

2. Parque Municipal de Sever 

do Vouga   

3. Museu Municipal 

4. Igreja Matriz de Sever do 

Vouga e Cruzeiro do Adro  

5. Pelourinho de Sever do Vouga

…na serra do Montemuro, no vale do 

rio Bestança e na orla do Douro: 

1. Cascata da Agualva 

2. Aldeia dos Amiais 

3. Albufeira de Ribeiradio e Ilhéus do Rôdo 

4. Praia fluvial da Quinta do Barco 

5. Ecopista do Vouga 

6. Ponte do Poço de Santiago 

7. Igreja de Pessegueiro do Vouga 

8. Minas do Braçal 

9. Cascata da Fílveda 

10. Forno dos Mouros 

11. Cascata da Cabreia 

12. Ecoparque Quinta do Engenho 

13. Parque da Serra do Arestal 

14. Miradouro de Nossa Senhora da Penha 

15. Igreja Matriz de Rocas do Vouga 

16. Cascata do Gresso 

17. Anta da Cerqueira 

18. Núcleo Histórico de Couto de Esteves 

19. Igreja Matriz de Talhadas 

20. Pedras Talhadas 

21. Dólmen 2 de Chão Redondo 

22. Via Romana da Ereira 

23. Miradouro de Santa Maria da Serra 

24. Anta do Poço dos Mouros 

25. Sepultura do Rei 

26. Anta da Capela dos Mouros 

27. Levada de Carrazedo 

28. Castêlo 

29. Igreja Matriz de Cedrim 

30. Espigueiros e eiras de Cedrim 

Descubra-os através dos itinerários 

que lhe propomos!

 PARQUE MUNICIPAL DE 
SEVER DO VOUGA
 Centro da vila de Sever do Vouga 

 40°44’4.14”N, 8°22’10.98”W

O Parque Municipal goza de um magnífi-

co enquadramento natural e paisagístico 

constituindo-se como espaço desportivo, 

recreativo, turístico e cultural, por exce-

lência. Inaugurado em 2004, oferece um 

bonito lago que se destaca no conjunto 

da arquitetura paisagista, um auditório ao 

ar livre, circuitos de manutenção, ringue 

desportivo e bar, espaços arborizados e 

ajardinados, ponte de madeira e bancos 

de jardim. Merecem especial referência o 

edifício da Biblioteca Municipal de arqui-

tetura contemporânea, aqui implantado, 

bem como as lojas de artesanato e o mu-

seu municipal, nas proximidades.

      fácil

Legenda da fotografia
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2  CASA DO ARTESÃO
 Rua do Jardim, Sever do Vouga 

 40°44’5.51”N, 8°22’11.70”W               

      fácil

A Casa do Artesão tem como principal 

objetivo promover, divulgar e vender as 

artes e saberes populares do município, 

ainda bem presentes no quotidiano dos 

seus habitantes. Trata-se de uma casa 

antiga, toda construída em granito, onde 

o visitante pode encontrar o que de me-

lhor se faz, ao nível das práticas artesa-

nais, em Sever do Vouga. Destacam-se 

os artigos de cestaria, tecelagem, can-

taria, tanoaria e toda uma variedade de 

trabalhos em madeira (miniaturas e ou-

tros). Ao nível dos produtos agroalimen-

tares, merecem destaque as compotas 

e os licores de frutos, especialmente de 

mirtilos, uma vez que Sever do Vouga é a 

capital portuguesa do mirtilo.

3  MUSEU MUNICIPAL
 Rua do Matadouro, Sever do Vouga 

 40°43’56.05”N, 8°22’8.31”W

      fácil

O Museu Municipal de Sever do Vouga, 

inaugurado em 2015, é um espaço de 

sensações vocacionado para todos. Ba-

seia-se num conceito de museografia 

sensorial digital, entendido como um sis-

tema de comunicação e de envolvimento 

dos visitantes com os recursos especí-

ficos do território. A sua linguagem ba-

seia-se na interação entre o Território, 

a História e a Ação do Homem, criando 

uma exposição de elevada qualidade, 

envolvente, muito atrativa e inovadora. 

O museu é constituído pelas seguintes 

áreas: Receção, Território, Primórdios, 

Romanização, Idade Média, A Terra, A Fé, 

Memórias de Outrora, Sala das Memórias 

e Sala do Futuro.

Contactos: 

 (+351) 234 555 566

 Horário:

Terça a sexta-feira: 

08h30 - 12h30 | 13h30 – 18h30

Sábado e domingo: 

14h00 - 18h00

4  IGREJA MATRIZ DE SEVER DO 

VOUGA E CRUZEIRO DO ADRO
 Rua da Igreja, Sever do Vouga 

 40°43’52.07”N, 8°22’14.17”W                

       fácil

Ligeiramente afastada do núcleo urbano, 

a Igreja Matriz de Sever do Vouga ergue-

se num espaçoso adro, na rua da Igreja. A 

sua origem remonta, provavelmente, aos 

alvores da construção da nacionalidade 

uma vez que já vem referenciada no ca-

tálogo das paróquias de 1320/1321. Alvo 

de profundas remodelações ao longo 

dos tempos foi durante a época moderna 

que este templo adquiriu uma nova lin-

guagem estética, visível na sua fachada 

de linhas austeras, sem grande profu-

são decorativa. Destaca-se o retábulo 

da capela do evangelho, de transição 

para o barroco, apresentando no nicho 

central um Cristo Crucificado ladeado 

pela Virgem e por S. João. O sacrário de 

madeira talhada e dourada, do terceiro 

quartel do século XVII, merece especial 

relevo, constituindo um extraordinário 

exemplar de microarquitectura com dois 

andares de planta centralizada, com co-

bertura em cúpula e falsa lanterna onde 

repousa o crucifixo. A poucos metros da 

igreja, localizado no meio de uma esca-

daria, encontra-se o Cruzeiro do Adro, um 

dos melhores exemplares preservados e 

integrados no seu conjunto. A coluna 

formada por seis espiras de influência 

salomónica é rematada por um capitel 

coríntio com querubins e folhas de acan-

to sobre o qual assenta uma cruz, de sec-

ção em losango, com as extremidades 

em desenho floral.

5  PELOURINHO DE SEVER 
DO VOUGA
 Avª Comendador Augusto Martins Pereira, 
Sever do Vouga 

 40°43’59.85”N, 8°22’15.53”W)       

   MIP      fácil

O Pelourinho de Sever do Vouga é um 

símbolo do municipalismo ligado à con-

cessão de foral e à autonomia jurisdi-

cional concelhia. Em 1965 foi reerguido 

junto da antiga Casa da Câmara e cadeia 

comarcã, sobre uma plataforma de três 

degraus hexagonais de aresta. Sobre 

uma diminuta base oitavada assenta um 

curioso tronco-cónico, mais propriamen-

te talhado em pera ou sino, decorado 

com quatro folhas de acanto estilizadas, 

com nítido sabor românico. Daqui nasce 

o fuste oitavado e de faces lisas, sobre 

o qual assenta diretamente o remate 

em forma de paralelepípedo com topo 

arredondado e com uma das faces mais 

largas decorada com uma representação 

algo fantasiosa do escudo de Portugal.

PARTE III
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Vale de Cambra
www.cm-valedecambra.pt

Área: 147,33km2

Freguesias: 7

População: 22.864 habitantes 

(Censos 2011)

Ponto mais alto: 1045m - 

Pico do Gralheiro, na Serra da 

Freita

“… cercado de montanhas de formas ex-

travagantes, não é fácil descortinar em 

Portugal outro mais grandioso e espec-

tacular. Quase não tem planos. ...A Terra é 

verde e o céu é azul; é tudo verde e azul 

com raras pintas brancas do casario, que 

mais do que moradias de homens parecem 

janelas da própria paisagem.”

“Nas noites de luar, quando o grande balão 

de oiro surge na lomba das montanhas, o 

vale enche-se de magia, dum sortilégio 

que paira desde os píncaros longínquos às 

águas sussurrantes do Caima.”

(Ferreira de Castro)

Favorecida pelas excelentes ligações aos 

principais núcleos urbanos do litoral norte e 

centro de Portugal, a cidade, sede do muni-

cípio, constitui uma das principais “portas de 

entrada” das Montanhas Mágicas®.

O extenso Parque da Cidade Dr. Eduardo Coe-

lho, espaço reservado ao desporto, ao conví-

vio, à educação ambiental e à realização de 

grandes eventos culturais e desportivos é, 

atualmente, um dos maiores polos de atrati-

vidade turística do concelho.

PARTE III
À descoberta das  Montanhas Mágicas®

Município a município: Vale de Cambra

PARTE V
À descoberta das  Montanhas Mágicas®
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 ONDE IR | O QUE VER... 

...na cidade de Vale de Cambra e 

nas proximidades: 

1. Edifício dos Paços do Concelho 

2. Capela de Santo António  

3. Santuário de Santo António 

4. Esculturas de Arte 

Contemporânea   

5. Parque da Cidade, Dr. 

Eduardo Coelho 

6. Praia fluvial de Burgães 

7. Ponte dos Coronados 

8. Igreja de S. Pedro de Castelões 

9. Museu Municipal de 

Vale Cambra 

10. Pelourinho de Macieira 

de Cambra 

11. Igreja Matriz de Macieira 

de Cambra 

12. Moinhos da Pena 

13. Parque de Lazer dos Lagos 

…nas serras da Freita e da Arada, no 

vale do rio Vouga e na serra do Arestal

1. Cruzeiro e Igreja Matriz de 

S. Salvador de Rôge 

2. Ponte do Castelo 

3. Aldeia de Trebilhadouro 

4. Ponte da Fontainha 

5. Aldeia da Felgueira 

6. Lomba de Arões 

7. Cascata das Porqueiras 

8. Canhão das Estacas 

9. Museu Biblioteca Dr. 

Manuel Luciano da Silva 

10. Parque da Nossa Senhora da Saúde 

11. Cascata do Poço de Grade 

12. Igreja Matriz de Arões 

13. Zona de Recreio e Lazer 

de Pontemieiro 

14. Outeiro dos Riscos 

15. Moinhos do Rão 

16. Casa da Tulha 

17. Ponte de Cavalos 

18. Albufeira da Barragem Engº 

Duarte Pacheco 

19. Levada de Santa Cruz 

20. Poços do rio Teixeira 

21. Moinhos de Paraduça 

22. Cascata do Poço do Linho 

Descubra-os através dos itinerários 

que lhe propomos!

 EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO 
CONCELHO
 Avenida Camilo Tavares de Matos, 

Vila Chã, Vale de Cambra

 40°51’0.61”N, 8°23’37.46”W

O Edifício dos Paços do Concelho de Vale 

de Cambra é uma construção dos anos 

30. As suas janelas apresentam-se ladea-

das por cornijas em granito polido e uma 

larga escadaria que dá acesso à portaria 

principal, com cúpula semicircular e duas 

colunas que suportam a varanda central. 

Por cima desta vê-se, pintado, o escudo 

nacional. Em 2013/2014 o edifício bene-

ficiou de uma importante remodelação, 

acolhendo atualmente a Loja Interativa 

de Turismo de Vale de Cambra.

2  CAPELA DE SANTO ANTÓNIO
 Rua de Santo António, Vila Chã, Vale 
de Cambra

 40°50’59.00”N, 8°23’44.13”W           

      fácil

Datada do século XVIII a Capela de Santo 

António é uma obra de arquitetura religio-

sa eclética. Apresenta planta longitudinal 

com nave, capela-mor e torre sineira a 

meio da fachada principal, com cobertu-

ra em coruchéu piramidal. No seu interior, 

destaca-se a imagem do Padroeiro Santo 

António, uma das mais antigas, bem como 

uma tela da Virgem e imagens de Santos, 

setecentistas, da oficina Lisbonense.

      fácil

Legenda da fotografia
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3  SANTUÁRIO DE SANTO 
ANTÓNIO
 Rua Dr. Domingos de Almeida Brandão, 
Vila Chã, Vale de Cambra  

 40°50’56.89”N, 8°23’41.20”W             

      fácil

De arquitetura religiosa modernista, o 

Santuário de Santo António é uma obra 

da autoria do arquiteto Agostinho Ricca 

e do Eng. António Alpoim, inaugurada no 

dia 10 de janeiro de 1993. Os interiores 

apresentam paredes de betão aparente 

que se conjugam com a madeira do pavi-

mento da nave e da capela e com o már-

more branco da plataforma dos altares. 

Sobre os altares a iluminação faz-se atra-

vés de claraboias. No conjunto arquite-

tónico merecem destaque os vitrais po-

licromáticos que recriam a Última Ceia, a 

Redenção e a Glória Final, da autoria do 

pintor Domingos Pinho. 

4  ESCULTURAS DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA
 Vila Chã, Vale de Cambra 

 40°51’0.11”N, 8°23’30.81”W

          fácil

Trata-se de um conjunto de 12 obras de 

arte, de grandes dimensões, que se en-

contram distribuídas pela cidade de Vale 

de Cambra. As 12 esculturas podem ser 

visitadas através do roteiro Walking Tour, 

criado pela autarquia, envolvendo um 

passeio de 4 quilómetros, ao longo de 

cerca de 90 minutos, sempre em meio ur-

bano e em terreno essencialmente plano. 

O roteiro tem início na Loja Interativa de 

Turismo de Vale de Cambra, onde é dispo-

nibilizada, em diferentes suportes, toda a 

informação sobre as diversas esculturas. 

5  PARQUE DA CIDADE, DR. 
EDUARDO COELHO
 Vila Chã, Vale de Cambra 

 40°51’8.70”N, 8°23’48.16”W             

      fácil

Inaugurado em 2012, o Parque da Cida-

de Dr. Eduardo Coelho é o mais recente 

cartão de visita do município de Vale de 

Cambra. Situado no vale, junto ao rio Vi-

gues, este espaço ocupa uma área verde 

com mais de 24 hectares, onde se pode 

passear, observar e sentir a natureza, re-

laxar à sombra de uma árvores ou prati-

car desporto. Existem aqui mais de dois 

quilómetros de ciclovia, quatro recintos 

de jogos, circuitos de manutenção, e até 

um skate park. Espaços de animação e la-

zer também não faltam: esplanadas, um 

anfiteatro natural e um parque de meren-

das, bem como um restaurante e um bar 

interligados com os recintos desportivos. 

6  PRAIA FLUVIAL DE 
BURGÃES
 Burgães, S. Pedro de Castelões, Vale 
de Cambra 

 40°49’58.13”N, 8°23’29.41”W              

       fácil

A Praia Fluvial de Burgães localiza-se a 

poucos metros do centro da cidade de 

Vale de Cambra, sendo acessível a pé ou 

de carro. Formada pelas águas límpidas 

e refrescantes do rio Caima, que nascem 

alguns quilómetros a montante, em ple-

na serra da Freita, esta praia apresenta 

ótimas condições para passar momentos 

descontraídos com a família e amigos. 

Dispõe de balneários de apoio, vigilân-

cia, relvado e sombras abundantes para 

quem prefere resguardar-se do sol. Tam-

bém dispõe de um café/snack-bar com 

uma agradável esplanada, onde se po-

dem fazer refeições ligeiras e beber re-

frescos. O parque infantil faz as delícias 

dos mais pequenos e o recinto desporti-

vo permite jogar futebol ou voleibol.

7  PONTE DOS CORONADOS
 Areias, S. Pedro de Castelões, Vale de 
Cambra 

 40°50’9.12”N, 8°23’59.11”W             

      fácil

Trata-se de uma obra de arquitetura bar-

roca, com aparelho de granito e alvena-

ria, formada por tabuleiro horizontal com 

acesso por rampas sobre dois arcos desi-

guais, de volta plena, tendo o pilar refor-

çado a jusante com contraforte triangular. 
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8  IGREJA DE S. PEDRO DE 
CASTELÕES
 Lugar da Igreja, S. Pedro de Castelões, 
Vale de Cambra 

 40°49’43.19”N, 8°23’50.38”W            

      fácil

De arquitetura religiosa maneirista e 

planta longitudinal, é curiosa por ser uma 

igreja de três naves, com arcadas baixas 

e um arco-cruzeiro todo em talha dou-

rada, dos inícios do século XVIII. Possui 

capela-mor, modificada e ampliada no 

século XIX, daí resultando a existência 

de duas sacristias. O seu interior é mui-

to rico em estatuária, destacando-se a 

imagem de Nossa Senhora do Rosário, 

de finais do século XVIII. Merece também 

destaque o altar de Nossa Senhora do 

Rosário, do século XVIII e um Órgão Tu-

bular, estilo D. João V, construído entre 

1896 e 1898.

9  MUSEU MUNICIPAL DE 
VALE CAMBRA
 Praça da República, Macieira de 
Cambra, Vale de Cambra 

 40°51’20.33”N, 8°22’39.75”W               

      fácil

O Museu Municipal de Vale de Cambram 

insere-se numa filosofia de museu po-

linucleado, que contempla a criação de 

núcleos museológicos funcionando em 

articulação com o Núcleo Sede. Tem 

como objetivo desenvolver um programa 

vocacionado para a defesa, conservação, 

estudo, compreensão e animação do 

património cultural concelhio, nomeada-

mente através da exibição de coleções 

de ex-votos, faianças, figuras de barro, 

olaria, postais, numismática e etnologia. 

Contactos: 

 (+351) 256 420 513

 museumunicipal@cm-valedecambra.pt

 museumunicipalvaledecambra.blogspot.pt

 Horário:

Terça a sexta-feira: 

10h00 -12h30 | 14h00 - 17h30

Sábado: 

09h00 – 12h30

Encerra aos sábados à tarde, domingos, 

segundas-feiras e feriados

10  PELOURINHO DE 
MACIEIRA DE CAMBRA
 Praça da República, Macieira de 
Cambra, Vale de Cambra 

 40°51’19.77”N, 8°22’39.52”W                

       fácil

Pelourinho manuelino, do século XVI, cor-

responde à concessão do Foral dado por 

D. Manuel I, em 1514, às Terras de Cam-

bra. Assente num soco de três degraus 

quadrangulares, apresenta base octo-

gonal, coluna oitavada encimada por um 

capitel quadrangular decorado e remate 

piramidal. A decoração, nas faces do ca-

pitel, é formada pelo escudo das quinas, 

uma roseta e duas cruzes.

11  IGREJA MATRIZ DE 
MACIEIRA DE CAMBRA
 Macieira de Cambra, Vale de Cambra 

 40°51’18.68”N, 8°22’40.79”W               

      fácil

A Igreja Matriz de Macieira de Cambra ou 

Igreja de Nossa Senhora da Natividade é 

um edifício de arquitetura seiscentista, 

de finais do século XVII. Apresenta plan-

ta longitudinal composta por nave e por 

duas capelas laterais, opostas, desta-

cando-se a capela do lado direito, outro-

ra do Sacramento, com duas meias co-

lunas de capitéis jónicos, mais antiga do 

que o edifício. A fachada principal é larga 

e simples, com torre sineira do lado direi-

to e revestida de azulejos, com painéis. 

12  MOINHOS DA PENA
 Rua Nossa Senhora do Rosário, Codal, 
Vale de Cambra

 40°51’38.98”N, 8°24’41.00”W             

       fácil

Os Moinhos da Pena fazem parte de um 

conjunto de cinco moinhos destinados 

à moagem do milho, que serviam a po-

pulação de Codal. Exibem um forno co-

munitário, equipamento moageiro e um 

sistema de moagem, os quais podem ser 

visitados, mediante marcação, por parte 

de escolas e de visitantes em geral.

13  PARQUE DE LAZER DOS 
LAGOS
 Rua Nossa Senhora do Rosário, Codal, 
Vale de Cambra 

 40°51’37.39”N, 8°24’46.91”W          

      fácil

O Parque de Lazer do Lagos, é um espa-

ço muito agradável, equipado com palco 

coberto e instalações de apoio, parque 

infantil, mesa de ping-pong, grelhadores, 

mesas e bancos de madeira e instala-

ções sanitárias. Envolvido por floresta, 

o parque é atravessado por um pequeno 

ribeiro e embelezado com espaços arbo-

rizados e ajardinados.
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PARTE III
À descoberta das  Montanhas Mágicas®

Itinerários turísticos

Convidámo-lo a desvendar cada re-
canto das Montanhas Mágicas® 
sugerindo um conjunto de 10 iti-

nerários turísticos que percorrem 10 
espaços naturais do território, incluindo 
4 sítios da Rede Natura 2000 – rio Paiva, 
rio Vouga, serras da Freita e Arada e serra 
do Montemuro – e outros espaços de re-
levante valor natural e cultural – vale do 
Bestança, vale do Douro, serra do Arestal 
e serra das Talhadas.
Os itinerários têm como objetivo facili-
tar a descoberta dos principais atrativos 
naturais e culturais das Montanhas Má-
gicas®, propondo circuitos específicos 
que, sendo relativamente longos, deve-
rão ser feitos de automóvel. A visita a 
alguns dos pontos de interesse implica 
a deslocação em veículo todo o terreno 
e/ou a realização de pequenos troços 
a pé. Dada a relativa dificuldade que a 
descoberta de alguns pontos de interes-
se pode envolver, sugerimos que sejam 
contactadas as empresas de animação 
turística do território para que a visita se 
torne mais segura.
Cada visitante definirá o seu próprio rit-
mo de visita pelo que não são apresenta-
das indicações relativamente a tempos 
de percurso. 

Itinerários turísticos
Desvenda cada recanto das Montanhas Mágicas® 
através dos itinerários que lhe propomos

Legenda da fotografia

 OS ITINERÁRIOS PROPOSTOS 
 APRESENTAM A SEGUINTE 
 LEITURA: 

1. No mapa de cada itinerário são identi-
ficados os principais pontos de interesse 
a visitar;

2. O mesmo mapa dá a indicação do me-
lhor percurso a seguir, por estradas prin-
cipais e secundárias;

3. Nas páginas seguintes é feita uma 
breve descrição de cada um dos pontos 
de interesse a visitar;

4. Ao longo do itinerário são apresenta-
das sugestões relativamente a:

•	 “outros pontos de interesse” a 
visitar nas proximidades;

•	 “o que fazer”, ou seja, atividades de 
ecoturismo, geoturismo ou turismo 
ativo, que se podem realizar nas 
proximidades dos pontos de interesse 
indicados;

•	 “onde dormir”, apresentando-se 
as unidades de alojamento mais 
próximas;

•	 “onde comer”, com indicação dos 
restaurantes mais próximos.

PARTE III
À descoberta das  Montanhas Mágicas®

Itinerários turísticos

ITINERÁRIO I
 

À Descoberta das Montanhas Mágicas® 
(Planaltos da Freita e da Arada)

ITINERÁRIO II
 

Pelas Encostas da Freita e da Arada
 (Encostas da Freita e da Arada)

ITINERÁRIO III

Serra do Montemuro, a Grande 
Montanha (Serra do Montemuro)

ITINERÁRIO IV

Na Demanda do Templo das Siglas 
(Vale do Paiva - Alto Paiva)

ITINERÁRIO V

Da Garganta do Paiva à Ilha dos 
Amores (Baixo Paiva)

ITINERÁRIO VI

Cenário Idílicos do Vale do Vouga 
(Vale do Vouga)

ITINERÁRIO VII
 

Vale do Bestança, Inspira Natureza  
(Vale do Bestança)

ITINERÁRIO VIII

Douro Mágico (Vale do Douro, da foz 
do Cabrum à foz do Arda)

ITINERÁRIO IX

Maravilhas Remotas da Serra do 
Arestal (Serra do Arestal)

ITINERÁRIO X

Passeios Megalíticos pela Serra das 
Talhadas  (Serra das Talhadas)
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 ITINERÁRIO I

À Descoberta 
das Montanhas 
Mágicas®

Planaltos da Freita e da Arada
Arouca e S. Pedro do Sul
Distância aproximada: 108 km

Percorrendo os planaltos das serras da Freita e da Arada, Sítio de 

Importância Comunitária da Rede Natura 2000 e parte integrante 

do território Arouca Geopark, este itinerário propõe-lhe a desco-

berta de alguns do mais emblemáticos geossítios das Montanhas 

Mágicas®, bem como algumas das suas mais deslumbrantes pai-

sagens de montanha. Pelo caminho encontrará ancestrais aldeias 

de xisto, abrigadas no sopé da serra de S. Macário, construções 

típicas dos pastores, santuários de montanha, minas históricas, 

monumentos megalíticos e espécies únicas de fauna e flora.

1. CASA DAS PEDRAS PARIDEIRAS - CENTRO DE INTERPRETAÇÃO (geossítio)
2. MAMOA DA PORTELA DA ANTA
3. PEDRAS BOROAS DO JUNQUEIRO (geossítio)
4. MIRADOURO DA FRECHA DA MIZARELA (geossítio)
5. SENHORA DA LAJE
6. MARCO GEODÉSICO DE S. PEDRO VELHO (geossítio)

PEDRAS CEBOLA DOS VIVEIROS DA GRANJA (geossítio)
PANORÂMICA DO DETRELO DA MALHADA (geossítio)
MINAS DAS CHÃS
TURFEIRA DA ARADA
MARIOLAS DA ARADA
ALDEIA DE DRAVE
S. MACÁRIO (geossítio)
ALDEIA TÍPICA DA PENA
LIVRARIA DA PENA (geossítio)
ALDEIA DE COVAS DO MONTE
PORTAL DO INFERNO E GARRA (geossítio)
MINAS DE REGOUFE
MINAS DE RIO DE FRADES

7a.
7b.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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PARTE I
BEM-VINDO ÀS MONTANHAS 

MÁGICAS®

ITINERÁRIO I
À descoberta das  Montanhas Mágicas®

Planaltos da Freita e da Arada

 CASA DAS PEDRAS 
PARIDEIRAS - CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO
 Castanheira, Arouca
 40°51’3.02”N, 8°16’56.92”W

           fácil

O Granito Nodular da Castanheira, popu-

larmente designado de “Pedras Parideiras”, 

é um fenómeno geológico único que se 

verifica, em plena serra da Freita, sendo 

o sítio mais emblemático do Arouca Geo-

park. Este facto deve-se não só à raridade 

desta ocorrência geológica mas também a 

todo o misticismo relacionado com rituais 

de fertilidade que lhe está associado. A 

designação popular de “Pedras Parideiras” 

advém do facto de corresponder a um aflo-

ramento granítico circunscrito que encerra 

nódulos escuros que se vão destacando, 

por ação dos agentes erosivos, e daí a alu-

são à “pedra que pare pedra”. O Centro de 

Interpretação - Casa das Pedras Parideiras, 

encontra-se aberto ao público desde 2012 

e foi criado com o intuito de contribuir para 

a conservação, compreensão e valorização 

deste importante património geológico, 

exemplar pouco comum. Possui planta 

sub-elíptica com cerca de trinta e cinco 

metros de diâmetro e uma monumental 

carapaça de blocos graníticos que a des-

tacam na paisagem. 

3  PEDRAS BOROAS DO 
JUNQUEIRO 
 Albergaria da Serra, Arouca 

 40°52’2.40”N, 8°15’41.60”W               

      150m | fácil

As Pedras Boroas do Junqueiro, localizadas 

no planalto da serra da Freita, fazem parte 

da rede de geossítios do Arouca Geopark. 

Este fenómeno constitui um excelente 

exemplo de morfologia granítica, em par-

ticular de fissuração poligonal em rochas 

graníticas, formando uma rede de polígo-

nos na superfície da rocha fazendo lembrar 

a das boroas de milho. A sua origem estará 

relacionada com um conjunto de proces-

sos complexos relativos a desequilíbrios 

nas plaquetas exteriores da rocha.

bem como para a promoção de visitas tu-

rísticas e educativas a este espaço. 
Contactos: 

 Casa das Pedras Parideiras – Centro de Inter-

pretação, Rua de Santo António, Castanheira

Albergaria da Serra – Arouca 

 (+351) 256 484 093

 pedrasparideiras@geoparquearouca.com

 Horário: 
Aberto todos os dias das 9h30 às 12h30 e das 
14h00 às 17h00
Visitas guiadas: Visitas para grupos por mar-
cação prévia

2  MAMOA DA PORTELA DA 
ANTA
 Albergaria da Serra, Arouca 

 40°51’35.46”N, 8°15’35.57”W    

      500m | fácil

Em pleno coração da serra da Freita en-

contra-se uma importante sepultura 

megalítica - a Mamoa da Portela da Anta 

- construída, provavelmente, em pleno 

período neolítico. Inicialmente terá sido 

construída para envolver uma sepultura 

simples mas foi sofrendo um processo 

de monumentalização que a tornou num 

Legenda da fotografia
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Junto ao lugar do Merujal, na serra da 

Freita, localiza-se a Capela da Senhora da 

Laje, em estilo barroco, com nave única, 

tetos em caixotão, capela-mor e sacristia. 

Trata-se de um dos vários Santuários de 

Montanha que existem nos pontos mais 

altos das Montanhas Mágicas. Aqui rea-

liza-se, anualmente, no dia 3 de maio, a 

Festa das Cruzes ou Festa da Laje. 

6  MARCO GEODÉSICO DE 
S. PEDRO VELHO
 Albergaria da Serra, Arouca

 40°52’30.60”N, 8°16’50.60”W 

         600m | fácil/moderado

O Marco Geodésico de São Pedro Velho 

integra a rede de geossítios do Arouca 

Geopark correspondendo a um relevo re-

sidual de granito, denominado de domo 

rochoso. Além do seu interesse geológi-

co, o miradouro do Marco Geodésico de 

São Pedro Velho proporciona uma pano-

râmica de 360° sobre a Serra da Freita, 

permitindo apreciar cenários de grande 

beleza, com enfoque para as aldeias 

serranas e para as inúmeras linhas de 

água que serpenteiam por todo o pla-

nalto desta serra. Ao fundo, conseguem 

visualizar-se os contornos das serras do 

Gerês, Marão, Larouco, Marofa, Caramulo 

e Estrela e, até, o Oceano Atlântico.

7a  PEDRAS CEBOLA DOS 
VIVEIROS DA GRANJA
 Granja, Moldes, Arouca 

 40°53'31.00"N, 8°15'29.20"W 

      100m | fácil

As Pedras Cebola correspondem a enor-

mes blocos de granito, arredondados, que 

integram a rede de geossítios do Arouca 

Geopark. Estas bolas graníticas, de im-

pressionante dimensão, estão localizadas 

entre a aldeia de Chão de Espinho e os vi-

veiros da Granja e resultam de fenómenos 

de meteorização do maciço rochoso. Os 

blocos mais resistentes às alterações físi-

co-químicas a que o maciço foi sujeito são 

os que persistem na paisagem, e com a 

passagem do tempo tornam-se mais pe-

quenos e arredondados devido à progres-

siva libertação das escamas externas.

4  MIRADOURO DA FRECHA 
DA MIZARELA
 Mizarela, Albergaria da Serra, Arouca

 40°51’49.94”N, 8°17’8.51”W 

            fácil

A Frecha da Mizarela é uma magnífica 

queda de água, formada pelo rio Caima, 

que se despenha de uma altura superior 

a 60 metros. Sítio de relevante interesse 

geológico, a sua origem deve-se ao con-

tacto entre rochas graníticas e xisten-

tas e, ainda, à movimentação associada 

ao sistema de falhas da serra da Freita. 

Como o granito é mais resistente à ero-

são fluvial do rio Caima, do que os xistos, 

formou-se este enorme desnível que ori-

ginou a grandiosa queda de água. Fazen-

do o percurso pedestre que se encontra 

aí assinalado (PR7), é possível descer 

ao fundo da queda de água e apreciá-la 

de uma outra perspetiva. A Frecha da 

Mizarela também pode ser observada a 

partir do piso panorâmico do Radar Me-

teorológico de Arouca, situado na encos-

ta da Castanheira. Os mais aventureiros 

poderão descê-la através da prática de 

rappel, uma vez que a mesma constitui 

um dos hotspots das Montanhas Mágicas 

para a prática desta modalidade de des-

porto aventura. 

5  SENHORA DA LAJE
 S. Miguel de Urrô, Arouca 

 40°52’42.20”N, 8°18’9.98”W 

                   fácil

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

  Estação Meteorológica de Arouca

 Panorâmica da Costa da Castanheira

 Campo de Dobras da Castanheira

 Zona de recreio e lazer de Albergaria 

da Serra (rio Caima)

O QUE FAZER

 Visitas educativas e geoturísticas - 

Arouca Geopark:   (+351) 256 943 575

 Escalada - Parede de escalada de 

Cabaços

 Atividades de ar livre - Parque de 

Campismo do Merujal

 PR7- Nas escarpas da Mizarela 

(Arouca): Circular | 8km | 3h30m | 

Dificuldade alta

Início/Fim: Parque de Campismo do 

Merujal (serra da Freita)

 PR15 - Viagem à Pré-história (Arouca)

Circular | 17km | 5 a 6h | Dificuldade 

média/ alta | Início/Fim: Aldeia do Merujal 

(serra da Freita)

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante Ponto Alto

 Mizarela, Albergaria da Serra, Arouca

  (+351) 256 947 702

 Refúgio da Freita Restaurante

 Parque de Campismo do Merujal, Urrô, 

Arouca

  (+351) 256 941 834 | 914 847 311

 Restaurante Casa no Campo

 Espinheiro, Moldes, Arouca

  (+351) 256 941 900 | 914 252 284

ONDE DORMIR

 Parque de Campismo do Meruja

 Merujal, Arouca

 (+351) 256 941 834 | 914 847 311



PARTE V
À descoberta das Montanhas Mágicas®

54 55

Guia Turístico
Montanhas Mágicas

Montanhas Mágicas®   
Montemuro | Arada | Gralheira

54

PARTE I
BEM-VINDO ÀS MONTANHAS 

MÁGICAS®

ITINERÁRIO I
À descoberta das  Montanhas Mágicas®

Planaltos da Freita e da Arada

7b  PANORÂMICA DO 
DETRELO DA MALHADA 
 Granja, Arouca
 40°53’7.10”N, 8°15’16.70”W

As paisagens que é possível alcançar 

a partir da Panorâmica do Detrelo da 

Malhada abrangem a maior parte da 

área do Arouca Geopark. Deste local é 

possível observar, a norte, as vertentes 

abruptas da serra da Freita, bem como 

a vila de Arouca, implantada no vale do 

rio Arda; a oeste, em dias de céu limpo, a 

vista alcança o Oceano Atlântico; a este 

pode observar-se o Côto do Boi e a serra 

de S. Macário; e a sul o planalto da serra 

da Freita. Na direção norte e em pano de 

fundo é, ainda, possível distinguir inúme-

ros relevos, tais como as diversas serra-

nias da região de Valongo e do Minho, o 

Gerês, o Marão e o Larouco. 

regredir no território, acompanhando as 

mudanças climáticas e o recuo dos gla-

ciares. As turfeiras da Arada são marca-

das pela presença de urze-das-turfeiras, 

Narciso-trombeta, genciana, tojo-menor, 

giestas espinhosas rasteiras, juncus 

squarrosus, cervum e esfagnos. Estas 

espécies encontram-se, exclusivamen-

te, nas turfeiras de três locais das serras 

da Freita e Arada: nas microreservas da 

Quercus (Arouca e Vale de Cambra) e no 

Parque da Fraguinha (São Pedro do Sul). 

As turfeiras da Arada são paraísos de bio-

diversidade muito raros, marcados pela 

profusão de cores que os caracterizam.

10  MARIOLAS DA ARADA
 Arada, Carvalhais, Pedro do Sul 

 40°49’31.94”N, 8° 7’47.74”W 

      fácil

As mariolas são pirâmides de pedras 

sobrepostas, de diferentes tamanhos, 

construídas pelos pastores para sinali-

zar os trilhos das vezeiras. A “vezeira” é 

uma forma de pastoreio comunitária que 

consiste na junção dos rebanhos de uma 

aldeia e no seu pastoreio, à vez, em terre-

nos comuns chamados baldios. 

8  MINAS DAS CHÃS
 Manhouce, S. Pedro do Sul 

 40°50’36.14”N, 8°11’29.57”W  

As Minas das Chãs localizam-se a cerca 

de 1.000 metros de altitude, na verten-

te sul da serra da Freita. São acessíveis 

através de um caminho florestal, a partir 

da estrada que liga Cabreiros a Manhou-

ce, e através do PR2 – Rota das Bétulas 

– que tem início junto ao Parque de Cam-

pismo “Retiro da Fraguinha”. Nas ruínas 

das Minas das Chãs são visíveis vestí-

gios da atividade mineira que ali existiu. 

Neste local era extraído o volfrâmio, ou 

tungsténio, minério que servia para ali-

mentar as armas de fogo no decorrer da 

II Guerra Mundial. 

9  TURFEIRA DA ARADA 
 Fraguinha, Coelheira, Candal, S. Pedro do Sul  

 40°49’56.69”N, 8° 9’23.07”W  
           

    fácil

As turfeiras são formações vegetais 

muito particulares, protegidas pela Euro-

pa, sendo extremamente raras a sul do 

Douro. O auge destas formações deu-se 

durante as últimas glaciações, e ao lon-

go dos últimos dez mil anos têm vindo a 

Legenda da fotografia

         100m | fácil 
    1ªOpção:     1.200m | difícil  (através de

um estradão que parte da estrada que liga 

Cabreiros a Manhouce) | 2ªOpção:   250m fácil 

(pelo estradão do parque eólico da Coelheira) | 

3ªOpção: através do PR2 – Rota das Bétulas.
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11  ALDEIA DE DRAVE
 Drave, Covêlo de Paivó, Arouca 

 40°51’40.67”N, 8° 7’2.20”W

      600m | moderada

A Drave é uma aldeia encantadora e por 

isso há muito que conquistou o título de 

Aldeia Mágica. Encaixada no fundo de um 

elevado outeiro, entre as serras da Freita 

e Arada, a Drave é uma aldeia típica feita 

de casas de pedra lousinha, com arrua-

mentos estreitos e irregulares. À sua 

volta só existem enormes montanhas e 

alguns terrenos de cultivo que outrora 

permitiram a subsistência dos seus habi-

tantes. O solar dos Martins, a capelinha 

dedicada à Nossa Senhora da Saúde e a 

ribeira de Palhais, com as suas pequenas 

cascatas e lagoas de águas cristalinas, 

são alguns dos pontos de interesse que 

mais se destacam na aldeia.

12  S. MACÁRIO
 S. Macário, S. Martinho das Moitas, 
S. Pedro do Sul 

 40°52’31.99”N, 8° 3’52.72”W

            fácil

No coração das Montanhas Mágicas®, 

a mais de 1.000m de altitude, ergue-se 

a imponente serra de S. Macário, sítio 

Nos pontos mais altos e recônditos das 

Montanhas Mágicas® é possível encon-

trar diversas mariolas, conferindo à 

paisagem um aspeto muito peculiar. Na 

Serra da Arada, próximo da aldeia com 

o mesmo nome, encontra-se uma das 

maiores mariolas do território, com cerca 

de 3 metros de altura.

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

  Aldeias do Cando, Tebilhão, Cabreiros, 

Candal e Póvoa das Leiras

 Lagoa da Fraguinha

O QUE FAZER

 PR2 - Rota das Bétulas (S. Pedro 

do Sul)  Circular | 10,2km | 3h30m | 

Dificuldade média | Início/Fim: Fraguinha 

(junto ao Parque de Campismo)

 PR14 - A Aldeia Mágica (Arouca)

Linear | 4km (8km ida e volta)| 1h30m/3h 

| Dificuldade baixa | Início: aldeia de 

Regoufe | Fim: aldeia de Drave

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE DORMIR

 Recantos da Montanha

 Candal, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 708 055 | 968 041 708

 Retiro da Fraguinha, Parque de 

Campismo e Caravanismo

 Fraguinha, Candal, S. Pedro do Sul

  (+351) 232 790 576 | 968 719 079

de interesse geológico que constitui 

um magnífico ponto de observação da 

morfologia e paisagem da região oriental 

do maciço da Gralheira. A partir daqui é 

possível contemplar as serras do Mon-

temuro, Estrela e Caramulo, e o Vale de 

Lafões. É também na serra de S. Macário 

que se encontra um dos mais peculiares 

Santuários de Montanha do território, 

constituído por duas ermidas: a de São 

Macário de cima, e a de São Macário de 

baixo, erguidas em memória de um ere-

mita que, segundo a lenda, se tornou 

santo e padroeiro desta serra. A primeira 

ermida, mais antiga, está cercada até ao 

nível do telhado por um alto muro que a 

protege dos fortes ventos da montanha, 

e a segunda, mais pequena, encontra-

se ao lado de uma gruta onde se crê ter 

vivido o lendário eremita. No último fim 

de semana de julho realiza-se a grande 

romaria em honra de S. Macário.



PARTE V
À descoberta das Montanhas Mágicas®

56

Guia Turístico
Montanhas Mágicas

57

Montanhas Mágicas®   
Montemuro | Arada | Gralheira

56

PARTE I
BEM-VINDO ÀS MONTANHAS 

MÁGICAS®

ITINERÁRIO I
À descoberta das  Montanhas Mágicas®

Planaltos da Freita e da Arada

Lenda de S.Macário 

Existem diversas versões da lenda de S. 

Macário que fazem parte do imaginário 

popular, algumas delas imortalizadas por 

poetas como Eugénio de Castro. A título 

de exemplo refira-se a lenda que relata a 

vida de um almocreve, de nome Macário, 

que no regresso das suas viagens matou 

um indivíduo que encontrou na sua cama. 

Vindo a descobrir que se tratavado seu 

próprio pai, ficou aterrorizado e refugiou-

se numa gruta, no monte ao qual viria 

mais tarde a ser dado o seu próprio nome.

13  ALDEIA DA PENA
 Pena, Covas do Rio, Pedro do Sul 

 40°52’39.96”N, 8° 4’44.86”W  

         fácil

A aldeia da Pena e as sumptuosas serras 

que a envolvem compõem um dos mais 

belos quadros paisagísticos do município 

de S. Pedro do Sul e de todo o território das 

Montanhas Mágicas®. Ao longo da estra-

da sinuosa que lhe dá acesso é possível 

contemplar as maravilhosas paisagens da 

serra de S. Macário e o admirável vale do 

esta região se localizava nas margens 

pouco profundas de um Continente já 

inexistente – O Gondwana – em latitudes 

então muito próximas do Polo Sul.

15  ALDEIA COVAS DO MONTE
 Covas do Monte, Covas do Rio, Pedro 
do Sul 

 40°53’10.52”N, 8° 6’0.77”W

       fácil

Do alto da serra de S. Macário inicia-se 

uma descida simultaneamente bela e 

estonteante, até à aldeia de Covas do 

Monte. As paisagens são simplesmente 

arrebatadoras e poucos minutos após 

a aldeia de xisto surge aos olhos do vi-

sitante como uma miragem, acolhida 

no regaço de uma enorme montanha, 

Deilão. Já na aldeia, o destaque recai so-

bre as pequenas casas de xisto decoradas 

com flores coloridas, os típicos canastros 

e as tradicionais colmeias. Os inimitáveis 

sabores da cozinha serrana, desde o ca-

brito e a vitela assados no forno de lenha 

ao arroz de cabidela, passando pelos deli-

ciosos petiscos e enchidos preparados de 

forma artesanal, tornam a visita à aldeia da 

Pena uma experiência única e memorável.

14  LIVRARIA DA PENA 
 Pena, Covas do Rio, Pedro do Sul 

 40°52’53.00”N, 8° 4’37.00”W  
                        500m | difícil | c/guia

Para chegar à Livraria da Pena, a partir 

da aldeia homónima, deve percorrer-se 

o antigo caminho que segue ao longo do 

ribeiro da Pena, o lendário “caminho onde 

o morto matou o vivo”. Após subir uma 

pequena elevação surge aos olhos do vi-

sitante uma espécie de vale encantado, 

com paisagens deslumbrantes, onde se 

podem encontrar árvores raras, endemis-

mos, rastos de trilobites, degraus laborio-

samente esculpidos nas rochas, cascatas 

e livrarias. A Livraria da Pena é um geos-

sítio composto por imponentes estratos 

quartzíticos, que se encontram aqui de 

tal forma expostos e verticalizados, que 

se assemelham a um conjunto de livros 

expostos na prateleira de uma qualquer 

livraria. Estes afloramentos quartzíticos 

contam histórias muito antigas, com cer-

ca de 480 milhões de anos, altura em que 

Legenda da fotografia

As Minas de Regoufe são um espaço de 

elevado valor histórico, geológico e pai-

sagístico. Um dos aspetos mais curiosos 

da história destas minas está relaciona-

do com o facto de terem sido exploradas, 

durante a II Guerra Mundial, por ingleses, 

e as minas de Rio de Frades, a poucos 

quilómetros de distância, terem sido ex-

ploradas por alemães, duas forças opos-

tas no cenário de guerra, que aqui, em 

Arouca, conviviam na mais completa paz. 

Destas minas era retirado o volfrâmio 

que servia para alimentar o armamento 

de ambas as forças bélicas.

18  MINAS DE RIO DE FRADES
 Rio de Frades, Cabreiros, Arouca 

 40°52’30.67”N, 8°11’21.21”W

         150m | fácil

Das Minas de Rio de Frades restam os 

vestígios de um dos mais importantes 

complexos mineiros das Montanhas Má-

gicas, e as memórias associadas a uma 

das mais conturbadas fases da História 

da Europa e do Mundo – a II Guerra Mun-

dial. No ex-complexo mineiro, adminis-

trado pelas forças alemãs, ainda são 

visíveis algumas das galerias onde se 

explorava o tão desejado minério a que 

localmente davam o nome de ouro negro. 

Destaca-se a Galeria do Vale da Cerdeira 

que, segundo os registos históricos e a 

memória popular, terá sido, de todas as 

galerias de Rio de Frades, a mais produ-

tiva em Volfrâmio. Atualmente é possível 

entrar nesta galeria e percorrê-la ao lon-

go de cerca de 100metros, atravessando 

desta forma a montanha ao encontro 

de um tributário do rio de Frades e de 

algumas das suas cascatas e lagoas de 

águas límpidas. 

observando, pacificamente o fértil vale 

que se estende à sua frente. Em Covas 

do Monte vivem pouco mais de meia cen-

tena de pessoas dedicadas, quase exclu-

sivamente, à agricultura e à pastorícia. O 

grito dos pastores, aqui chamados “po-

breiros”, ecoa pela serra: estão a reunir 

as mais de 2500 cabras que, todos os 

dias, saem para o monte – um espetáculo 

raro e digno de registo!

16   PORTAL DO INFERNO E 
GARRA
 Covêlo de Paivó, Arouca 

 40°52’24.40”N, 8° 6’35.70”W

         fácil

O Portal do Inferno é um miradouro úni-

co, localizado em plena serra da Arada, 

a cerca de 1.000 metros de altitude, no 

limite entre os municípios de Arouca e 

S. Pedro do Sul. Trata-se de um estreito 

local de passagem entre duas verten-

tes íngremes, rodeado por dois ribeiros, 

de onde se destaca a magnífica Garra, 

uma encosta montanhosa esculpida por 

linhas de água, fazendo lembrar a gigan-

tesca garra de uma ave. A primavera é 

a estação do ano em que a vista é mais 

espetacular, pois a Garra parece ficar 

pintada de amarelo e rosa por causa da 

floração da carqueja e da urze.

17  MINAS DE REGOUFE
 Regoufe, Covêlo de Paivó, Arouca

 40°52’46.50”N, 8° 7’59.10”W

         350m | fácil
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OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

  Aldeia de Regoufe

 Cascatas e lagoas de Rio de Frades 

(necessário atravessar galeria mineira)

 Aldeia de Covêlo de Paivó

 Igreja Matriz de Moldes

O QUE FAZER

 PR3 - Caminhos do Sol Nascente 

(Arouca) | Circular | 19km | | 6h| 

Dificuldade média/alta

Início/Fim: Srª do Monte, Alvarenga

 PR6 - Caminho do Carteiro (Arouca)

Linear | 6km (12km ida e volta)| | 3h /6h| 

Dificuldade alta

Início: Rio de Frades (largo da aldeia)

Fim: Tebilhão (capela de stª Bárbara)

 PR8 - Rota do Ouro Negro (Arouca)

Linear | 6km (12km ida e volta)| | 2h30m 

/5h| Dificuldade média

Início: Capela de Fuste (Moldes);

Fim: Rio de Frades (Cabreiros)

 PR13 - Na Senda do Paivô (Arouca)

Linear | 4,5km (9km ida e volta)| | 1h30m 

/3h| Dificuldade baixa

Início: aldeia de Regoufe

Fim: Covêlo de Paivó

 PR14 - Aldeia Mágica (Arouca)

Linear | 4km (8km ida e volta)| 1h30m/3h 

| Dificuldade baixa

Início: aldeia de Regoufe

Fim: Aldeia de Drave

 Canyoning no rio de Frades e no 

ribeiro da Covela

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Adega Típica da Pena

 Aldeia da Pena, S. Pedro do Sul

  (+351) 232 731 808 | 926 549 388

 Restaurante Os Amigos de Covas 

do Monte

 Aldeia de Covas do Monte, S. Pedro 

do Sul

  (+351) 232 357 592

  Restaurante O Mineiro

 Regoufe, Covêlo de Paivó, Arouca

 (+351) 960 110 195

 Restaurante Pedrogão

 Pedrogão, Moldes, Arouca

 (+351) 256 944 451 | 917 287 634
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 ITINERÁRIO II

Pelas 
Encostas 
da Freita 
e da Arada
Encostas da Freita e da Arada
Vale de Cambra, S. Pedro do Sul 
e Arouca
Distância aproximada: 173 km

As admiráveis encostas da Freita e da Arada escondem recantos 

naturais de extraordinária beleza, destacando-se cascatas en-

volvidas por uma vegetação luxuriante e poços de águas azuis e 

cristalinas. As aldeias serranas, envolvidas por pitorescas e gran-

diosas paisagens, constituem uma agradável surpresa a longo do 

percurso, oferecendo magníficas unidades de alojamento, espaços 

de venda de produtos artesanais e restaurantes típicos que tor-

narão a sua experiência inesquecível. Ao longo deste emocionan-

te itinerário ainda terá oportunidade de desfrutar das atividades 

desportivas, culturais, de lazer e de aventura proporcionadas pelo 

Bioparque de Carvalhais e contemplar magníficos exemplares de 

arte e arquitetura rural e religiosa.

1. CRUZEIRO E IGREJA MATRIZ DE S. SALVADOR DE RÔGE
2. PONTE DO CASTELO
3. ALDEIA DE TREBILHADOURO
4. PONTE DA FONTAINHA
5. ALDEIA DA FELGUEIRA
6. LOMBA DE ARÕES
7. CASCATA DAS PORQUEIRAS 
8. CANHÃO DAS ESTACAS
9. ALDEIA DE MANHOUCE
10. POÇO NEGRO
11. CASCATA DO RIO TEIXEIRA
12. MIRADOURO DA SERRA DA GRAVIA
13. POÇO AZUL 
14. POÇOS DA PONTE TEIXEIRA
15. PEDRAS BOROAS DA LANDEIRA
16. BIOPARQUE DE CARVALHAIS
17. CASTRO DA CÁRCODA
18. IGREJA DE CARVALHAIS
19. MUSEU RURAL DE CARVALHAIS
20. ALDEIA DO FUJACO
21. ALDEIA DE AMEIXIEIRA



PARTE V
À descoberta das Montanhas Mágicas®

60 61

Guia Turístico
Montanhas Mágicas

Montanhas Mágicas®   
Montemuro | Arada | Gralheira

60

PARTE I
BEM-VINDO ÀS MONTANHAS 

MÁGICAS®

ITINERÁRIO II
Pelas Encostas da Freita e da Arada
Encostas da Freita e da Arada

1  CRUZEIRO E IGREJA MATRIZ 
DE S. SALVADOR DE RÔGE
 Rôge, Vale de Cambra 

 40°51’10.81”N, 8°21’22.80”W 

   MIP      fácil

O Cruzeiro de Rôge localiza-se no adro 

em frente à Igreja Matriz de São Salva-

dor de Rôge e data de 1762. Trata-se de 

um exemplar de arquitetura religiosa do 

barroco, em estilo joanino, com cerca de 

14 metros de altura. A Igreja paroquial é 

uma construção do tipo regional, data-

da de 1755, de arquitetura barroca com 

vestígios maneiristas no coro-baixo e ca-

pela-mor. Destaca-se, neste monumen-

to, a extraordinária riqueza da frontaria, 

de estilo joanino. No interior realça-se o 

3  ALDEIA DE TREBILHADOURO
 Trebilhadouro, Rôge, Vale de Cambra  

 40°52’3.97”N, 8°20’30.90”W

           
         fácil

Perdida nas encostas da serra da Freita, 

esta aldeia mantém a tradicional casa ru-

ral portuguesa em pedra granítica, mate-

rial que se estende aos caminhos. As eiras, 

os canastros, bem como o tanque público 

e a fonte, testemunham o espírito comu-

nitário de outros tempos. Aqui não faltam, 

também, unidades de Turismo no Espaço 

Rural, onde é possível desfrutar da tran-

quilidade de um ambiente natural único. 

Na envolvente da aldeia, foram descober-

tas gravuras rupestres de arte atlântica.

 
4  PONTE DA FONTAINHA

 Paço de Mato, Rôge, Vale de Cambra  

 40°51’3.42”N, 8°18’29.11”W

         
      250m | fácil

Implantada numa zona de encostas ín-

gremes e margens altas a ponte data dos 

séculos XVII/XVIII e faz a travessia sobre o 

rio Caima. Trata-se de uma construção em 

teto em madeira, pouco comum dada a 

sua forma semicircular, dividido em cai-

xotões policromados ostentando cenas 

religiosas. O retábulo do altar-mor en-

quadra talhas setecentistas.

2  PONTE DO CASTELO
 Rôge, Vale de Cambra  

 40°51’6.18”N, 8°21’9.96”W

                    80/100m | fácil

A Ponte do Castelo permite a passagem 

sobre o rio Caima, próximo da Barragem 

Engenheiro Duarte Pacheco. Trata-se de 

uma ponte medieval-românica conheci-

da localmente como Ponte do Castelo do 

Mau Vizinho. A ponte é formada por um 

pequeno arco de volta plena, de cantaria 

grossa e enchimento de alvenaria. Tem 

dorso em cavalete, guardas de laje de gra-

nito colocadas ao alto e apresenta adue-

las irregulares no extradorso.

Legenda da fotografia

6  LOMBA DE ARÕES
 Lomba, Arões, Vale de Cambra   

 40°49’28.63”N, 8°15’3.90”W

         
              fácil

É uma típica aldeia de xisto, rodeada por 

socalcos, onde ainda se produz o azeite 

em lagares de madeira. Situada na encosta 

sul da Serra da Freita, a Lomba encontra-

se encaixada e delimitada por três falhas 

tectónicas, duas das quais delimitam la-

teralmente a dita “lomba” e uma terceira 

que a fecha. Do miradouro sobre a Lomba é 

possível observar-se as ribeiras de Maciei-

ras e Agualva, afluentes do rio Teixeira e as 

aldeias de Agualva, Carregal e Manhouce.

7  CASCATAS DAS 
PORQUEIRAS
 Porqueiras, Lomba, Arões, Vale de Cambra   

 40°49’22.18,”N 8°14’47.75”W

         
 (a partir da igreja da Lomba)

1.100m | moderado/difícil

A cascata das Porqueiras é uma queda de 

água com cerca de 15 metros de altura, 

enquadrada no vale encaixado da ribeira 

de Agualva, afluente do rio Teixeira, num 

dos locais mais remotos e belos da serra 

da Freita. A cascata ganhou o seu nome da 

aldeia homónima, que até há pouco tempo 

era habitada. As ribeiras de Agualva e das 

Macieiras marcam esta paisagem abrup-

ta, com desníveis de mais de 600 metros 

entre o cimo da Freita e a localidade das 

Berlengas, antigo povoado localizado na 

confluência destas linhas de água.

alvenaria de granito com um único arco de 

volta plena, com intradorso que aparenta 

ser de aparelho romano. Junto à ponte, no 

lado sul, encontra-se um moinho de roda, 

de granito, com teto de lousa.

5  ALDEIA DA FELGUEIRA
 Felgueira, Arões, Vale de Cambra   

 40°50’17.05”N, 8°17’42.05”W

         
         fácil

A aldeia da Felgueira encontra-se implan-

tada na encosta sul da Serra da Freita. A 

paisagem em que está inserida, dominada 

por socalcos agrícolas, confere-lhe um 

enquadramento único e o conjunto de 

espigueiros e eiras acentuam a sua tipi-

cidade e ruralidade. No lugar em que está 

implantada passa uma importante falha 

geológica que cria uma enorme rutura no 

Maciço da Gralheira separando o bloco 

mais alto - a Serra da Freita, do bloco mais 

baixo – a Serra do Arestal. Esta falha, de-

signada por Falha da Felgueira-Preguinho, 

é facilmente percetível a partir da verten-

te sul da serra da Freita. A gastronomia e 

o artesanato são dois grandes atrativos 

desta aldeia. Os restaurantes locais ser-

vem deliciosos pratos de vitela arouquesa 

e cabrito assado em forno a lenha, acom-

panhados pelos excelentes vinhos verdes 

da região. No que diz respeito ao artesa-

nato destacam-se os artigos de vestuário 

em linho, lã e burel, confecionados pelo 

Grupo de Artesãs de Arões, cujo atelier 

se localiza a poucos metros da aldeia. O 

Percurso Pedestre circular “Varandas da 

Felgueira”, pode ser iniciado na aldeia e 

permite ao visitante percorrer, quer o seu 

núcleo mais antigo, quer a sua extraordi-

nária envolvente natural.
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OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Ponte de Fuste

 Santuário de N. Senhora do Desterro

 Zona de Recreio e Lazer de Paço de 

Mato (rio Caima)

 Parque de Nossa Senhora da Ouvida

 Grupo de Artesãs de Arões

O QUE FAZER

 PR1 - Varandas da Felgueira (Vale 

de Cambra) | Circular | 5,1km | | 1h30| 

Dificuldade baixa

Início/Fim: Aldeia da Felgueira

 PR3 - Na Vereda do Pastor (Vale 

de Cambra) | Circular | 9km | | 5h| 

Dificuldade média/alta

Início/Fim: Aldeia do Côvo (Arões)

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante Mira Freita

 Felgueira, Arões, Vale de Cambra

 (+351) 256 402 788 | 913 390 272

 Restaurante Portas da Freita

 Felgueira, Arões, Vale de Cambra

  (+351) 256 418 142

  Restaurante Nino da Freita

 Caminho da Anta, nº 1, Felgueira, Vale 

de Cambra

 (+351) 256 425 029 | 256 402 788

ONDE DORMIR

 Casa da Nininha

 Marmoeiral, Rôge

 (+351) 256 428 011 | 918 214 989

 Casa Avó Clara | Casa Avó Quitas | 

Casa Avô Zé | Casa do Avô Barbosa | 

Casa do Samuel e Derminda

 Trebilhadouro, Rôge

 (+351) 256 422 013 | 918 626 295

  Traços D’Outrora

 Trebilhadouro, Rôge

 (+351) 918 795 674

 Trebid’Ouro

 Trebilhadouro, Rôge

 (+351) 919 413 281 | 919 112 610
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8  CANHÃO DAS ESTACAS
 Lomba, Arões, Vale de Cambra 

 40°49’55.07”N, 8°15’7.71”W

O Canhão das Estacas é um pequeno des-

filadeiro na ribeira das Estacas, afluente 

da ribeira de Agualva que passa pela al-

deia da Lomba. A erosão escavou na ro-

cha um vale escarpado, aproveitando as 

fragilidades das falhas no xisto. A ribeira 

de Agualva, que corre inicialmente em 

granito e depois se precipita nos xistos 

macios, formou nas suas margens uma 

das mais belas florestas da região. O 

acentuado declive destes vales multipli-

cou as cascatas e quedas de água pre-

sentes nestas paragens.

10  POÇO NEGRO
 Sernadinha, Manhouce, S. Pedro do Sul   

 40°48’57.12”N, 8°13’41.28”W

           
   100m | difícil

Poço Negro faz parte de um conjunto de 

poços ou piscinas naturais designado por 

“Poços de Manhouce”, que se localizam no 

troço mais alto do rio Teixeira, afluente do 

Vouga, em S. Pedro do Sul. O Poço Negro, 

perto de Sernadinha, e os poços da Cilha, 

da Gola e da Barreira mais próximos do 

núcleo rural de Manhouce, são alguns dos 

mais conhecidos e frequentados, e todos 

eles foram esculpidos na rocha dura pela 

força das águas. Muitos destes poços são 

precedidos de cascatas, o que os torna pe-

quenos pedaços de paraíso que surpreen-

dem pela sua beleza e enquadramento. 

11  CASCATA DO RIO TEIXEIRA
 Manhouce, S. Pedro do Sul   

 40°48’27.89”N, 8°14’3.38”W

         
      200m | moderado 

A cascata do Rio Teixeira é composta 

por duas imponentes quedas de água. A 

primeira apresenta 25m de desnível e a 

9  ALDEIA DE MANHOUCE
 Manhouce, S. Pedro do Sul  

 40°49’22.12”N, 8°12’48.60”W

           
       fácil

A aldeia de Manhouce localiza-se na ver-

tente sul da Serra da Freita. Pelos monu-

mentos megalíticos aqui encontrados 

conclui-se que a antiguidade da aldeia 

remonta à pré-história, tendo sido tam-

bém habitada pelos celtas e pelos ro-

manos que aqui deixaram o seu legado, 

nomeadamente a via romana que ligava 

Viseu ao Porto, e que passava por aqui. 

Esta aldeia serrana, cujo núcleo mais 

antigo é constituído pela igreja e por 

bonitas casas de granito, é um lugar re-

cheado de História e tradições das quais 

se destacam os cantares de Manhouce, 

representados pela voz inconfundível de 

Isabel Silvestre, natural desta terra. Dig-

na de registo é também a gastronomia 

local destacando-se os pratos típicos de 

vitela e cabrito à Manhouce.

Legenda da fotografia

    1ªOpção: por estradão fácil, cerca de 500m

(acesso ao estradão: 40°49’42.98”N, 8°14’54.82”W). 

2ªOpção: pelo leito do rio, difícil, com guia, 300 

metros (1100 em percurso circular) Acesso ao rio 

40°49’44.82”N   8°14’58.10”W).

designadamente para o vale do Vouga e 

para a Serra do Caramulo e da Estrela. O 

acesso ao miradouro é feito por caminhos 

florestais sendo aconselhável o uso de 

veículo todo o terreno.

13  POÇO AZUL
 Sobrosa, Santa Cruz da Trapa, S. 

Pedro do Sul    

 40°46’51.64”N, 8° 9’54.58”W

         
   350m | fácil

O Poço Azul é um recanto natural de ex-

traordinária beleza. Trata-se de uma lagoa 

natural, com bastante profundidade, ali-

mentada por pequenas quedas de água 

formadas pela Ribeira da Landeira. O seu 

nome - Poço Azul - deve-se à tonalidade 

que a água adquire em resultado do seu 

enquadramento natural e paisagístico. O 

espaço encontra-se bem sinalizado e é de 

fácil acesso, dispondo de um parque de 

merendas com agradáveis sombras.

segunda, a jusante da primeira, apresen-

ta um desnível maior, com 35m de altura. 

Ambas constituem excelentes hot spots 

para a prática de canyoning. Esta cascata 

é também um geossítio de elevado valor 

educativo na medida em que ajuda a com-

preender a incisão do rio Teixeira e a evo-

lução da vertente sul da serra da Freita. 

O acesso à cascata faz-se a partir da po-

voação do Cercal, pertencente ao vizinho 

município de Oliveira de Frades.

12  MIRADOURO DA SERRA 
DA GRAVIA
 Valadares/Manhouce, S. Pedro do Sul    

 40°47’14.09”N, 8°11’57.01”W

         
        1600m | moderado

Do pico da serra da Gravia, a 892 metros 

de altitude, obtém-se uma grandiosa 

panorâmica sobre os vales e serras cir-

cundantes. Deste miradouro é possível 

observar a falha da Felgueira-Preguinho 

e o acidente tectónico da Landeira, que 

delimitam grande parte da região sudoes-

te do maciço da Gralheira. Merece ainda 

particular relevo a panorâmica para sul, 
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OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Igreja de Santa Cruz da Trapa

 Ruínas do Solar dos Malafaias

 Zona de recreio e lazer do Poço Azul 

(ribeira da Landeira)

O QUE FAZER

 Canyoning no rio Teixeira

 PR1 - Rota de Manhouce (S. Pedro do Sul) 

Circular | 13,1km | | 4h| Dificuldade média

Início/Fim: Manhouce (largo junto à 

escola primária)

  Desporto aventura, observação e 

interpretação da natureza, atividades de 

lazer e piscinas - Bioparque de Carvalhais

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante Casa da Barreira

 Manhouce, S. Pedro do Sul

 (+351) 936 319 269

 Restaurante Laranjeira

 Largo do Calvário, Santa Cruz da 

Trapa, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 790 451

 Restaurante Varanda do Calvário

 Largo do Calvário, 182

Santa Cruz da Trapa, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 708 105

ONDE DORMIR

 Casa da Benta

 Manhouce, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 790 579

 Quinta das Uchas 

 Manhouce, S. Pedro do Sul

 (+351) 932 049 093

 Quinta do Pendão

 Santa Cruz da Trapa, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 799 539

 Casa de Montanha

 Bioparque de Carvalhais, S. Pedro Sul

 (+351) 232 708 038

 Parque de Campismo do Bioparque 

de Carvalhais

 Pisão, Carvalhais, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 708 038
Legenda da fotografia
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natureza, ou simplesmente relaxar! No 

que diz respeito ao desporto aventura 

são inúmeras as atividades que se podem 

realizar, nomeadamente slide, arvorismo, 

BTT, rappel, canoagem, orientação, caça 

ao tesouro, jogos tradicionais ou percur-

sos pedestres. Para os que gostam de 

explorar a natureza, o Parque Florestal do 

Pisão, no qual se insere o Bioparque, é o lo-

cal ideal para observar e interpretar a vida 

selvagem. Para relaxar o Bioparque dispo-

nibiliza bungalows, casa de montanha e 

zona de acampamento. Durante a época 

balnear é possível desfrutar do agradá-

vel ambiente das piscinas do Bioparque, 

e mergulhar nas suas águas refrescantes 

que brotam do interior da serra da Arada. 

No Bioparque é possível visitar treze moi-

nhos recuperados ao lado dos quais cor-

rem as águas serenas de uma ribeira com 

cascatas e lagoas naturais.

17  CASTRO DA CÁRCODA
 Carvalhais, S. Pedro do Sul 

 40°48’17.08”N, 8° 7’10.02”W

           
  MIP     fácil

15  PEDRAS BOROAS DA 
LANDEIRA
 Landeira (na estrada que liga Santa 

Cruz da Trapa à Landeira), S. Pedro do Sul 

 40º47’12.73”N 8º9’14.81”W)

      fácil

As pedras boroas da Landeira localizam-

se no vale da ribeira da Landeira, que rasga 

a serra da Arada no sentido N-S. As pedras 

boroas resultam da erosão diferencial que 

o granito sofreu dando origem à forma-

ção de uma rede de fissuras poligonais 

nas partes da rocha mais erodidas que, à 

vista desarmada, lembra a superfície de 

uma boroa (pão de milho). Na Landeira, a 

erosão rachou ao meio um bloco granítico 

originando duas metades, e nessas meta-

des formaram-se as boroas, uma mesmo 

ao lado da outra. A erosão que origina este 

curioso fenómeno resulta da grande ampli-

tude térmica que se faz sentir neste local.

16  BIOPARQUE DE CARVALHAIS
 Parque Florestal do Pisão, Carvalhais, 

S. Pedro do Sul  

 40°47’53.11”N, 8° 7’44.05”W

           
           fácil

O Bioparque de Carvalhais localiza-se em 

plena serra da Arada, no município de 

São Pedro do Sul. Trata-se de um espaço 

privilegiado de contacto com a natureza 

onde o visitante tem a possibilidade de 

praticar desporto aventura, explorar a 

Legenda da fotografia

14  POÇOS DA PONTE 
TEIXEIRA
 Ponte entre Santa Cruz da Trapa e 

Gralheira, S. Pedro do Sul    

 40°46’23.77”N, 8°10’13.28”W

         
  até à ponte |     20m a jusante

e 100m a montante | fácil

Os poços da Ponte Teixeira aproveitam as 

águas cristalinas da ribeira da Landeira, 

que nasce no cimo da serra da Arada, para 

criar piscinas naturais de todas as formas 

e feitios. O poço Teixeira, mesmo abaixo da 

ponte (acessível pelo moinho), o poço das 

gravuras, um pouco a montante (acessí-

vel por um pequeno caminho pedonal) e 

os poços estreito e quadrado (acessíveis 

pelo leito do rio, 200 metros a montante 

do poço das gravuras) foram caprichosa-

mente moldados no maciço granítico ao 

longo de muitos milhares de anos. Gravu-

ras evocando motivos humanos e naturais 

foram esculpidas na pedra, revelando uma 

surpreendente harmonia entre o homem e 

a natureza na cultura contemporânea.

18  IGREJA DOS CARVALHAIS
 Carvalhais, S. Pedro do Sul   

 40°47’18.57”N, 8° 6’49.43”W

         
   MIP     fácil 

A Igreja de São Tiago, matriz de Carvalhais, 

foi edificada na primeira metade do século 

XVIII. De estilo barroco, como comprova 

a cantaria de alguns cunhais e rebordos, 

apresenta paredes de granito revestidas 

com cal, uma torre quadrangular com três 

sinos e um velho relógio. No interior, des-

taca-se o teto em abóbada, almofadado e 

apainelado, dois púlpitos, o coro e o altar-

mor, que tem formato oval, uma caracte-

rística única desta igreja, para guardar a 

imagem da Nossa Senhora do Amparo, a 

quem é dedicado.

 
19  MUSEU RURAL DE 
CARVALHAIS
 Carvalhais, S. Pedro do Sul   

 40°47’14.66”N, 8° 6’49.52”W

         
      fácil

O Museu Rural de Carvalhais, inaugurado 

em 2006, tem como objetivo contribuir 

para a preservação do património local. 

É constituído por dois andares e duas sa-

las. Na sala 1, a exposição etnográfica é 

constituída por alfaias agrícolas, peças de 

carpintaria, conjuntos do ciclo do linho e 

do ciclo do pão, olaria, faianças portugue-

sas, barro preto de Molelos, entre outros. 

Na sala 2, estão expostas peças de arte 

sacra, tais como, paramentos, ex-votos, 

Candelabro do Ofício das Trevas, Missal, 

O Castro da Cárcoda, é o mais importante 

povoado castrejo das Montanhas Mági-

cas®. Localizado a 610 metros de alti-

tude, em plena Serra da Arada, abrange 

uma área de 10 hectares e é composto por 

algumas dezenas de casas e gravuras ru-

pestres distribuídas por cerca de 15 roche-

dos. Este povoamento fortificado remonta 

à idade do Bronze Final, sendo que a sua 

ocupação se prolongou até finais do século 

III do período romano, motivo pelo qual ad-

quiriu a designação de Castro Romanizado.
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OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Castanheiros centenários de Macieira

 Aldeia de Covas do Rio

 Aldeia de Meitriz

 Zona de Recreio e Lazer de Janarde

O QUE FAZER

 PR4 - Cercanias da Freita (Arouca)

Circular | 13,3km | 5h | Dificuldade média

Início/Fim: Capela de Santa Maria do Monte

 PR2 - Caminhos do Vale do Urtigosa 

(Arouca) | Circular | 11km | 5h | 

Dificuldade média/baixa | Início/Fim: 

Igreja Matriz de Rossas

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante O Rochedo

 Fujaco, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 731 376 

 Restaurante Salva Almas

 Sá, S. Martinho das Moitas, Pedro do Sul

  (+351) 232  731 272  

  Restaurante da serra de S. Macário

 Macieira, Sul, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 357 196 | 961 420 385 

  Restaurante Porto Novo

 Lugar de Porto Novo, Macieira de Cambra

 (+351) 256 472 343

ONDE DORMIR

 Quinta do Pomarinho 

 Lugar de Romariz, Burgo

 (+351) 256 948 198

 Quinta da Mestra 

 Burgo, Arouca

 reservas@quintadamestra.com

Santo Sepulcro, entre outras. Também aí 

estão patentes alguns vestígios encon-

trados no Castro da Cárcoda.
Contactos: 

 Museu Rural de Carvalhais

Fábrica da Igreja/Centro de Promoção Social de 

Carvalhais

 (+351) 232 700 040

 museurural.no.comunidades.net

 Horário: 
Marcação Provisória

20  ALDEIA DO FUJACO
 Fujaco, Sul, S. Pedro do Sul     

 40°50’46.89”N, 8° 4’49.15”W

         
       fácil

Aninhada no fundo de um vale rodeado 

por altas montanhas, a aldeia do Fujaco 

é formada por pequenas casas de xisto 

e lousa, alegremente empoleiradas em 

socalcos. Com cerca de 50 habitantes 

a aldeia situa-se numa das encostas da 

Serra da Arada. Contam os residentes que 

a origem do nome da aldeia se deve a um 

homem que desertou de uma guerra, que 

ali se travou em tempos remotos, e que se 

escondeu debaixo de uma fraga, sendo, 

por isso, o “fujão” – o homem que fugiu. 

Um dos principais atrativos da aldeia é a 

gastronomia. O restaurante local ofere-

ce alguns dos melhores pratos típicos da 

região entre os quais a vitela e o cabrito 

assados em forno a lenha.

21  ALDEIA DA AMEIXIEIRA
 Ameixieira, Santa Eulália, Arouca     

 40°53’42.83”N, 8°16’23.95”W

         
       fácil

Esta típica aldeia de montanha localiza-se 

na vertente norte da serra da Freita. No 

núcleo mais antigo da pequena aldeia, as 

ruas estreitas e empedradas e as casas 

construídas em xisto com telhados de 

lousa respeitam a arquitetura vernacular. 

Apesar de estar um pouco degradada, a 

Ameixieira mantém um encanto particular 

que vale a pena explorar. Na sua envolven-

te é possível descobrir a biodiversidade de 

tributários do rio Urtigosa e do seu verde-

jante vale. Manchas de carvalhos, soutos 

e sub-bosques de azevinhos e loureiros 

são apenas alguns exemplos de espécies 

florísticas que aí se podem encontrar. O 

PR4 – Cercanias da Freita, passa pelo meio 

da aldeia e percorre a sua envolvente.
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 ITINERÁRIO III

Serra do 
Montemuro, 
a Grande 
Montanha
Serra do Montemuro
Castro Daire, Cinfães e Arouca
Distância aproximada: 204 km

Este itinerário propõe-lhe a descoberta daquela que foi descrita, 

pelo conceituado geógrafo português, Amorim Girão, “a mais des-

conhecida serra de Portugal”. Apesar disso, a serra do Montemuro 

é a oitava maior elevação de Portugal continental e a terceira maior 

a sul do Douro, possuindo uma biodiversidade notável e preservada, 

o que lhe vale a classificação como sítio de Importância Comunitária 

da Rede Natura 2000.

Ao longo deste itinerário, para além de poder visitar o ponto mais 

alto das Montanhas Mágicas® e as magníficas paisagens da serra 

do Montemuro, que no inverno ficam frequentemente cobertas de 

neve, irá descobrir peculiares penedos que contam lendas e histó-

rias da Terra, com muitos milhões de anos; vestígios arqueológicos, 

igrejas, capelas, aldeias e antigas povoações que comprovam a re-

mota ocupação deste território; museus que preservam valiosas 

histórias e memórias; e atores de teatro e artesãos que levam mais 

longe o nome desta serra. Poderá ainda contemplar curiosas casca-

tas e matas de carvalhos e castanheiros centenários, e usufruir de 

magníficos parques de recreio e lazer, com possibilidade de praticar 

inúmeras atividades de animação e de desportos de aventura.

1. SENHORA DA OUVIDA
2. MIRADOURO DE SANTA 

BÁRBARA
3. CUJÓ
4. PENEDO DA MOIRA
5. MUSEU DOLORES DE JESUS
6. ALDEIA DE MEZIO
7. CAPELA DE NOSSA SENHORA 

DO REFÚGIO
8. ALDEIA DE CAMPO BENFEITO
9. PENEDO PUDIM
10. PENEDO DO NUNO
11. ALDEIA DA GRALHEIRA
12. PENEDO DA SAÚDE
13. ALDEIA DE VALE DE TAPAS
14. ALDEIA DE BUSTELO DA LAJE
15. PORTAS DE MONEMURO
16. PICO DO TALEGRE

17. PARQUE DO LADÁRIO
18. ESCOLA MUSEU DE VILAR DO 

PESO
19. SENHORA DO CASTELO
20. PARQUE NOSSA SENHORA DE 

LURDES
21. MUSEU ETNOGRÁFICO QUINTA 

DA GRANJA
22. S. PEDRO DO CAMPO
23. GEOFORMAS GRANÍTICAS DE 

S. PEDRO DO CAMPO
24. MINAS DA FRAGA DA VENDA
25. NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DE 

S. PEDRO
26. ALDEIA DAS LEVADAS
27. PEDRA FURADA DE FAIFA
28. MATA DO BUGALHÃO
29. CASCATA DA POMBEIRA
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 SENHORA DA OUVIDA
 Monteiras, Castro Daire
 40°56’49.78”N, 7°53’52.17”W

      fácil

Obra de arquitetura simples, no 

seu interior destaca-se o pequeno 

altar do século XVIII e a imagem da 

Senhora com o Menino nos braços, de 

calcário policromado, da autoria dos 

canteiros quatrocentistas de Coimbra, 

testemunhando a antiguidade do seu 

culto neste local. A romaria em honra 

de Nossa Senhora da Ouvida realiza-se 

anualmente no dia 3 de agosto, com 

missa campal, novena, procissão e 

uma das maiores feiras anuais do país. 

Esta feira conta com barraquinhas de 

petiscos e animações diversas, como as 

tradicionais lutas de bois e os cantares 

à desgarrada.

Na primeira metade do século XII encon-

trava-se anexada a S. Joaninho e estava 

incluída no Couto de Mões, terras que 

pertenciam a Egas Moniz. Em 1949, Cujó 

tornou-se freguesia civil independente. Do 

conjunto do seu património religioso me-

recem especial referência a Igreja Matriz, 

a Capela de Santo António, o Nicho do Se-

nhor da Agonia, o Nicho do Senhor da Paz, 

e, no alto da serra da Lestra, a Capela do 

Senhor da Livração. Nos limites da povoa-

ção, a atenção recai sobre uma linha de 

oito moinhos movidos pelas águas do rio 

Calvo. Os fornos a lenha são de uso comu-

nitário e os canastros de granito e madeira, 

distribuídos pela povoação, são uma mar-

ca incontornável das ancestrais tradições 

agrícolas da aldeia.

4  PENEDO DA MOIRA
 Relva, Castro Daire

 40º58’7,755’N, 7º51’23,842”W

      210m | fácil

Em plena serra do Montemuro existe 

um enorme rochedo granítico, de forma 

arredondada, a que os habitantes dão o 

nome de Penedo da Moira. Reza a lenda 

2  MIRADOURO DE SANTA 
BÁRBARA
 Almofala, Castro Daire

 40°56’42.09”N, 7°47’26.62”W

         fácil

O Miradouro de Santa Bárbara faz parte 

de uma rede de sete miradouros, locali-

zados no município de Castro Daire. Local 

de interesse geológico, a partir deste 

miradouro situado no alto da serra Mou-

risca, junto à capela de Santa Bárbara, 

obtém-se uma panorâmica privilegiada 

sobre a depressão morfológica do rio 

Varosa, uma área plana, com alguma ex-

tensão, regularmente afetada por cheias. 

Este facto, associado às características 

peculiares desta zona, conferem ao vale 

do Varosa uma paisagem singular e um 

enquadramento cénico de grande beleza. 

3  CUJÓ
 Cujó, Castro Daire

 40°56’23.31”N, 7°50’45.58”W    

      fácil

Cujó é uma povoação que se distingue pelo 

seu valioso património cultural e religioso. 

Legenda da fotografia
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6  ALDEIA DO MEZIO
 Mezio, Castro Daire

 40°58’56.56”N, 7°53’34.20”W

         fácil

Enquadrada pelas vastas paisagens da 

serra do Montemuro, a aldeia do Mezio, 

no município de Castro Daire, integra a 

reconhecida rede de Aldeias de Portu-

gal®. Ao longo de um passeio pelas suas 

ruas estreitas é possível apreciar antigas 

casas de granito e alguns moinhos, bem 

como a arte e arquitetura religiosas da 

Igreja Matriz, da Capela da Senhora das 

Antas, do Cruzeiro do Senhor do Bom Fim 

e do Cruzeiro do Senhor dos Aflitos. No 

Cimo da Aldeia destaca-se a Ervital, em-

presa que se dedica à produção de plan-

tas aromáticas e medicinais, infusões 

e condimentos biológicos, envolvendo 

mão de obra local. A Ervital realiza visi-

tas guiadas às instalações, à exploração 

agrícola e às estufas. 

7  CAPELA DE NOSSA 
SENHORA DO REFÚGIO
 Fojo, Gosende, Castro Daire

 41° 0’12.20”N, 7°55’12.91”W

      fácil

Em plena serra do Montemuro, próximo 

da aldeia de Campo Benfeito, situa-se a 

capela de Nossa Senhora do Refúgio. Da-

tada de 1742, destaca-se no seu interior 

o teto do altar-mor composto por quadros 

da ladainha de Nossa Senhora, datados do 

século XVIII. Merecem ainda especial aten-

ção os três retábulos: o da capela-mor e 

dois da nave, de talha joanina dourada. 

Na envolvente pode desfrutar-se de um 

aprazível parque de merendas e das vis-

tas sobre o vale do rio Balsemão e sobre 

a aldeia de Cotelo. No primeiro domingo de 

setembro realiza-se neste local a tradicio-

nal Feira Anual de Luta de Bois.

que este imponente rochedo, com cer-

ca de 543m3 e aproximadamente 1.500 

toneladas, terá sido transportado à ca-

beça por uma moira encantada, a qual 

subindo a encosta até ao cimo do monte 

o terá colocado naquele lugar. Aos pas-

tores que por ali apascentavam os seus 

rebanhos os mais idosos acrescentavam 

à lenda alguns detalhes: a dita moira era 

pastora e, para além de transportar o 

penedo à cabeça, também levava uma 

criança ao colo e ainda seguia a fiar lã. 

Na sua passagem, a moira terá deixado 

a marca do seu grande pé numa fraga, 

quando subia a encosta, possivelmente 

devido ao peso que transportava. Mito 

ou lenda, a verdade é que pode ser ob-

servada uma reentrância, na forma apro-

ximada de um enorme pé, em plena fraga 

granítica da encosta virada a sul, próxi-

ma do penedo. 

5  MUSEU DOLORES DE JESUS
 Mezio, Castro Daire

 40°58’46.57”N, 7°53’11.26”W

      fácil

O Museu Dolores de Jesus pertence à 

Associação Etnográfica e Social do Mon-

temuro. Neste museu pode ficar a saber-

se um pouco mais sobre a etnografia, as 

artes e os ofícios do município de Castro 

Daire e da serra do Montemuro. Do arte-

sanato aos trajes típicos, passando pela 

gastronomia e pelas atividades tradicio-

nais, o museu tem como objetivo primor-

dial preservar as tradições locais.
Contactos: 

 Museu Dolores de Jesus, Rua de Santo António, 

EN2, Mezio, Castro Daire

 (+351) 254 689 815

 Horário: 
Terça-feira a sábado: 9h30m às 16h30m
Domingos: 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 16h30
Encera  às segundas-feiras

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Aldeia de Moura Morta

 Aldeia de Almofala

 Zona de Recreio e Lazer do rio Varosa 

(Almofala)

 Capela da Srª da Livração (serra da 

Lestra)

 Moinho de vento da Relva

 Combate ao Frio - Coop. Artesanato 

da Relva

 Grupo de Artesanato - Capuchinhas do 

Montemuro (Campo Benfeito)

 Pelourinho de Rossão

 Capelinha da Cruz do Rossão

O QUE FAZER

 PR4 – Trilho dos Lameiros (Castro 

Daire) Circular | 5,3km | 2h | Dificuldade 

média / baixa

Início/Fim: Aldeia de Moura Morta (largo 

da J. Freguesia)

 PR6 - Trilho do Varosa (Castro Daire)

Circular | 8,4km | 2h | Dificuldade média/ 

baixa

Início/Fim: Almofala (parque de lazer 

junto ao cemitério)

 PR3 - Trilho dos Carvalhos (Castro 

Daire) Circular | 7,5km | 2h | Dificuldade 

baixa

Início/Fim: Gosende, lugar do Fojo (junto 

ao largo da capela de N. S. do Refúgio)

 Estação da Biodiversidade

“Caminho de Campo Benfeito” 

Início: Aldeia de Campo Benfeito

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante Típico do Mezio

 Mezio, Castro Daire

 (+351) 254 689 265 | 912 325 879

ONDE DORMIR

 Casa do Arco

 Rua da Fonte, nº 3, Mezio, Castro Daire

  (+351) 254 689 596

 Aldeia de Codeçal 

 Codeçal, Gosende, Castro Daire

  (+351) 917 632 723
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8  ALDEIA DE CAMPO 
BENFEITO
 Campo Benfeito, Gosende, Castro Daire

 40°59’50.20”N, 7°55’38.81”W

            fácil 

Campo Benfeito é uma aldeia típica de 

montanha, implantada no coração da 

serra do Montemuro, a cerca de 1.030m 

de altitude. Está classificada como Aldeia 

de Portugal®, possuindo um valioso patri-

mónio cultural e edificado. Salientam-

se as casas típicas de granito, a bonita 

Igreja Matriz, um belo fontanário e o Pe-

lourinho de Campo Benfeito, classificado 

como Imóvel de Interesse Público desde 

1993. Merecem especial atenção, nesta 

aldeia, as artes e os ofícios tradicionais, 

nomeadamente o artesanato em linho, lã 

e burel, confecionado pelas Capuchinhas 

do Montemuro. Anualmente é palco do 

Festival Altitudes, organizado pelo Tea-

tro do Montemuro, companhia de teatro 

itinerante que aqui tem a sua sede e cujo 

trabalho muito dignifica a aldeia e o ter-

ritório das Montanhas Mágicas®. A partir 

da aldeia poder-se-á iniciar uma visita 

à Estação da Biodiversidade de Campo 

culminante da serra do Montemuro. Tra-

ta-se de um domo rochoso de dimensões 

consideráveis, de onde se obtém uma ex-

traordinária panorâmica sobre o alvéolo 

do Feirão, uma estrutura geomorfológica 

alongada, com 5,5km de comprimento e, 

em média, 1km de largura, que alberga 

no seu interior o vale do rio Balsemão e as 

aldeias tradicionais de Campo Benfeito, 

Rossão e Cotelo.

11  ALDEIA DA GRALHEIRA
 Gralheira, Cinfães

 41° 0’13.56”N, 7°58’11.18”

      fácil 

A aldeia da Gralheira é a mais alta da ser-

ra do Montemuro e uma das mais altas 

de Portugal, encontrando-se a cerca de 

1.152m de altitude. No seu núcleo mais 

antigo sobressaem as casas de granito, 

com paredes largas, mantendo algumas 

delas, a primitiva cobertura de colmo. 

Aqui pode visitar-se o Centro Interpre-

Benfeito, coincidente com o PR3 – Trilho 

dos Carvalhos, cujo troço percorre o ad-

mirável vale do rio Balsemão até à aldeia 

de Cotelo, permitindo a observação de 

bucólicas paisagens e de uma fauna e 

flora exemplares.

9  PENEDO PUDIM
 Gosende, Castro Daire

 40°58’26.20”N, 7°56’30.49”W

        120m | fácil 
           

O Penedo Pudim é um geossítio muito 

peculiar. A sua forma apresenta canelu-

ras de dimensão centimétrica a métrica, 

isto é, sulcos lineares desenvolvidos ver-

ticalmente na superfície voltada a oeste, 

assemelhando-se à forma de um “pudim” 

e por isso assim designada. O Penedo Pu-

dim faz parte de um vasto e variado con-

junto de formas de pormenor do modela-

do granítico que, em conjunto com outras 

formas de maior dimensão, caracteriza 

as paisagens da serra do Montemuro.

10  PENEDO DO NUNO
 Mezio, Castro Daire

 40°58’40.05”N, 7°55’18.21”W

       1.800m de automóvel (pelo 

estradão das eólicas, se aberto) +  350m  a pé; 

ou totalidade do percurso a pé (2.150m)  | fácil

O Penedo do Nuno é o ponto mais alto 

da localmente designada serra de Bigor-

ne, que se encontra a mais de 1200m 

de altitude, integrando-se na superfície 

Legenda da fotografia
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aldeia, arroz de salpicão, pizzas à lavra-

dor e outras iguarias que são já uma refe-

rência regional e nacional. Todos os anos, 

por altura da quadra natalícia, a serra en-

che-se aqui de magia com a “Aldeia do Pai 

Natal”, um evento que promove inúmeras 

atividades de animação cultural. 

12  PENEDO DA SAÚDE
 Gralheira, Cinfães

 41° 0’16.15”N, 7°58’27.89”W

      fácil

O Penedo da Saúde localiza-se junto à 

da aldeia da Gralheira, em plena serra do 

Montemuro. É composto por três blocos 

graníticos, dois dos quais emergem do 

solo e um terceiro, de maior dimensão, 

assenta sobre eles, proporcionando uma 

sombra, que, dizem os antigos, terá pro-

priedades curativas. Diz-se, em particu-

lar, que os pacientes com tuberculose 

deveriam andar em seu redor para miti-

gar os efeitos desta terrível doença.

13  ALDEIA DE VALE DE PAPAS
 Vale de Papas, Ramires, Cinfães 

 41° 1’31.22”N, 7°59’27.98”W

         fácil  

Localizada na vertente norte da serra 

do Montemuro, a cerca de 1.000m de 

altitude, Vale de Papas é uma aldeia an-

cestral que ainda preserva grande parte 

da sua arquitetura vernacular. Classifica-

da como Aldeia de Portugal®, possui as 

características próprias de uma aldeia 

de montanha, com fortes tradições agrí-

colas e pastoris. Ao longo dos seus irre-

gulares caminhos de pedra podem ob-

servar-se casas de granito cobertas de 

colmo; eiras e espigueiros denunciando 

o espírito comunitário de outros tempos; 

tativo da Gralheira – Casa do Ribeirinho 

– um espaço que serve de museu e de 

local para a realização de atividades liga-

das ao cultivo do milho (segada), fumeiro 

(produção de fumeiro caseiro), produção 

de pão (roteiro do pão), vestuário (roteiro 

do vestuário), artesanato local, e ainda, 

visitas guiadas a grupos. A gastrono-

mia de montanha é um dos seus maio-

res atrativos. Os restaurantes servem à 

mesa cabrito e vitela assados em forno a 

lenha, cozido à portuguesa ou à moda da 

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

  Alvéolo do Feirão (visto a partir do 

Penedo do Nuno - geossítio)

 Alto da Pena (panorâmica próxima da 

aldeia da Gralheira)

 Pedra Nalga (próximo de Vale de Papas)

 Aldeia de Alhões

 Estrada Cénica - N321 entre Tendais 

e Cinfães

O QUE FAZER

 PR4 - Encostas da Serra (Cinfães)

Circular | 8,1km | 2h30m| Dificuldade 

média/baixa

Início/Fim: Eira da Laje, Bustelo

 PR5 - Caminho das Portas (Cinfães)

Circular | 5,4km | 2h00m| Dificuldade 

baixa

Início/Fim: Parque de Lazer de Alhões

 BTT - Centro de BTT do Bestança 

(trilhos do Montemuro e do Vale do 

Bestança) Alhões, Cinfães)

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante Recanto dos Carvalhos

 Gralheira, Cinfães

 (+351) 255 571 566 | 925 565 109

 Restaurante Encosta do Moinho

 Gralheira, Cinfães

  (+351) 255 571 159 | 963 060 731

 Restaurante Solar do Montemuro

 Tendais, Cinfães

  (+351) 255 571 715 | 965 853 374

ONDE DORMIR

 Casa de Campo de Enxidrô

 Tendais, Cinfães

  (+351) 962 926 336

fontanários de água pura e abundante 

e hortas meticulosamente trabalhadas. 

Algumas tradições associadas à aldeia 

de Vale de Papas incluem a desfolhada, a 

chapelaria com tranças de palha, a des-

casca do cereal e a malha do centeio. Os 

cereais servem para confecionar o deli-

cioso pão que acompanha o famoso fu-

meiro - chouriças, salpicões e presuntos, 

marcos da gastronomia local.

14  ALDEIA DE BUSTELO DA 

LAJE
 Bustelo, Cinfães

 41° 0’1.88”N, 8° 0’55.16”W

         fácil           

A aldeia de Bustelo, situa-se em plena 

serra do Montemuro, na encosta este 

do vale de fratura do Bestança. Nesta 

aldeia existe uma curiosa eira formada 

por uma única laje de granito, de grandes 

dimensões, razão pela qual a aldeia é, 

também, conhecida por Bustelo da Laje. 

Aqui as tradições rurais e comunitárias 

mantêm-se fiéis ao passado e a compro-

vá-lo está o uso comunitário da Eira da 

Laje, onde os habitantes partilham tare-

fas agrícolas como a desfolhada do milho 

e a secagem dos cereais. Em Bustelo da 

Laje podem, ainda, visitar-se várias se-

pulturas medievais – duas das quais, no 

adro da Igreja Matriz, e um conjunto de 

calçadas empedradas oriundas do perío-

do romano. A aldeia, que é um dos pontos 

centrais da serra e do rio, é atravessada 

por um conjunto de percursos pedestres 

ligados ao vale do Bestança. Pode iniciar, 

na Eira da Lage, o PR4 - Encostas da Ser-

ra; ou encontrar um dos que a circundam, 

o PR5 - Caminho das Portas, ou o PR2 - 

Rota do Vale.
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15  PORTAS DO MONTEMURO
 Ester, Castro Daire
 40° 58.031’N, 8° 0.244’W - ruínas da 
Muralha das Portas do Montemuro
 40° 57.970’N, 8° 0.559’ W - geossítio e 
miradouro

         MIP      fácil

Num dos pontos mais altos da serra do 

Montemuro, precisamente no limite en-

tre Castro Daire e Cinfães, encontram-

se as ruínas da Muralha das Portas do 

Montemuro, sítio arqueológico, já men-

cionado no século XIII, apresentando 

vestígios de um povoado fortificado da 

Idade do Ferro. As Portas do Montemu-

ro constituem, também, um geossítio 

de elevado interesse geomorfológico, 

localizado, aproximadamente, a 1213 

metros de altitude, revelando-se um 

magnífico ponto de observação, quer 

da morfologia e paisagens da serra do 

Montemuro, quer dos conjuntos morfo

-estruturais envolventes, com desta-

que para o vale de fratura do rio Bes-

tança. Em dias de céu limpo é possível 

ou o Alvão. Daqui também é possível per-

ceber, nos relevos da paisagem, os vales 

do Douro, Paiva, Vouga e, mais perto, o 

fantástico vale de fratura do Bestança. 

Na envolvente do Talegre podem-se ob-

servar belas e diversas formas graníticas 

esculpidas pelo tempo, como pias, bolas 

gigantes, fissuras ou sulcos lineares.

17  PARQUE DO LADÁRIO
 Ladário, Cinfães 

 41° 3’42.65”N, 8° 5’33.99”W

      fácil

O Parque do Ladário é um moderno es-

paço de lazer situado na floresta, nas 

proximidades da vila de Cinfães. Com um 

enquadramento natural e paisagístico 

único, o parque é constituído por diver-

sos espaços verdes e zonas de meren-

das, ideais para desfrutar do contacto 

com a natureza na companhia da família 

e amigos. É igualmente um espaço per-

feito para a prática desportiva, nomea-

damente passeios pedestres ou em BTT, 

e aventuras de Downhill.

obter-se daqui uma panorâmica privile-

giada para o norte e centro de Portugal 

continental: a norte do Douro, o Gerês 

e o Marão e o casario ao longo das mar-

gens deste rio, e a sul do Douro, todo 

o vale do rio Bestança, onde se insta-

laram aldeias como Alhões, Bustelo da 

Laje e Granja. A sul do Vouga as serras 

do Caramulo e da Estrela; a Sul do Paiva 

o Maciço da Gralheira e a norte do Paiva 

a aldeia da Faifa. 

16  PICO DO TALEGRE
 Alhões, Cinfães

 40°58’26.12”N, 7°59’15.37”W

      fácil, (pelo estradão das eólicas)

Sobre um domo rochoso que se eleva 

das entranhas da serra do Montemuro, o 

pico do Talegre é o ponto mais alto das 

Montanhas Mágicas®, com 1381 metros 

de altitude. Daqui avista-se grande parte 

das serras do norte de Portugal, desde as 

mais longínquas como a Estrela a sul e o 

Gerês a norte, às mais próximas, como o 

maciço da Gralheira, o Caramulo, Marão 

Legenda da fotografia
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a serra do Marão. Para oeste destaca-se 

na paisagem a falha do Carrapatelo, e a 

este uma fratura paralela à falha do Car-

rapatelo, denunciada por uma zona de-

primida na paisagem. Para sul avista-se a 

serra da Estrela em nítido perfil trapezoi-

dal. Inicialmente “batizado” de Castelo, 

dada a sua forma imponente e alcando-

rada, este local passou mais tarde a ser 

conhecido por Senhora do Castelo, em 

virtude do culto que aí se presta, todos 

os anos, à Nossa Senhora do Castelo, no 

último domingo de agosto. 

20  PARQUE NOSSA SENHORA 
DE LURDES
 Santa Marinha, Nespereira, Cinfães

 41° 0’11.49”N, 8° 9’38.44”W

            fácil

O Parque Nossa Senhora de Lurdes com-

bina, harmoniosamente, espaços de 

meditação, cultura, desporto, aventura 

e lazer, enquadrados por uma natureza 

exuberante, em pleno vale do rio Ardena. 

Originalmente espaço de meditação e 

peregrinação, concebido para acolher a 

Gruta de Nossa Senhora de Lurdes, inau-

gurada em 1896, este parque tornou-se 

o lugar ideal para a realização de ativi-

dades e concertos ao ar livre dado o seu 

enquadramento num anfiteatro natural 

com excelentes condições acústicas. 

Em 2014 todo o parque beneficiou de 

uma profunda remodelação oferecendo, 

atualmente, uma zona de lazer com par-

que de merendas, parque infantil e zona 

de descanso; uma zona de desporto com 

parede de escalada, rapel, slide, circuito 

de manutenção e campo de areia; e uma 

zona de apoio e informação com bar, es-

planada, balneários, estacionamento, e 

apoio a atividades como pedestrianismo, 

BTT, orientação, canyoning, e outros des-

portos de aventura.

18  ESCOLA MUSEU DE VILAR 
DO PESO
 Vilar do Peso, S. Cristovão de 
Nogueira, Cinfães 

 41° 3’30.29”N, 8° 6’45.58”W

      fácil

A Escola Museu de Vilar do Peso resulta 

da musealização de uma das mais an-

tigas escolas do município de Cinfães. 

Mantém a organização original, com 

uma estrutura de maciço em pedra e cal, 

virada a nascente; uma sala de entrada 

multifuncional, que servia também de 

recreio fechado; uma sala de aula no 

módulo principal; casas de banho e um 

coberto de jogos no módulo anexo da 

parte traseira. Com origem num projeto 

pedagógico de experimentação e me-

mória, é, acima de tudo, uma forma de 

recordar a evolução do sistema educa-

tivo nacional, regional e, especialmente, 

local, ao longo das várias fases do último 

século. Serve também a transmissão da 

cultura e do conhecimento aos que ini-

ciam agora os contrastantes percursos 

educativos de última geração. O espólio 

que exibe resulta da cuidadosa compila-

ção de recursos disponíveis na área da 

rede local de escolas, que foram sendo 

preservados à medida que perdiam a 

utilidade em favor da evolução técnica 

e tecnológica. 
Contactos: 

 Serviço de Turismo do Município de Cinfães

 turismo@cm-cinfaes.pt

 Serviço de Cultura do Município de Cinfães

 cultura@cm-cinfaes.pt

Loja Interativa de Turismo de Cinfães

 (+351) 255 561 051

 Horário: 
O acesso depende da reserva antecipada.

19  SENHORA DO CASTELO
 Nespereira, Cinfães

 41° 2’12.31”N, 8° 8’39.15”W

            moderado

Sítio de interesse geológico localizado 

a mais de 1.000 metros de altitude, em 

Nespereira, Cinfães, a Senhora do Cas-

telo caracteriza-se por ser uma forma 

residual granítica de dimensões consi-

deráveis, a partir da qual se obtém uma 

extraordinária panorâmica para norte e 

litoral das Montanhas Mágicas®, avis-

tando-se o vale do Douro, até ao Porto, e 

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Zona de Recreio e Lazer da Ponte da 

Balsa (rio Ardena, Nespereira)

 Parque de Merendas do Valado 

(Nespereira, Cinfães)

O QUE FAZER

 PR2 - Rota do Vale (Cinfães)

Linear | 18,8km (37,6km ida e volta)| 5h 

/10h| Dificuldade média/baixa

Início: Aldeia de Vila de Muros (Largo da 

Nogueira)

Fim: Capela das Portas do Montemuro)

 PR3 - Vale de Aveloso (Cinfães)

Circular | 10,7km | 3h30m| Dificuldade 

média/baixa

Início/Fim: Junta de Freguesia de 

Tendais

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Churrasqueira Faria

 Vila Chã, Nespereira, Cinfães

 (+351) 256 955 370

ONDE DORMIR

 Casa de Campo de Enxidrô

 Tendais, Cinfães

  (+351) 962 926 336



Guia Turístico
Montanhas Mágicas

74

PARTE I
BEM-VINDO ÀS MONTANHAS 

MÁGICAS®

ITINERÁRIO III
Serra do Montemuro, a Grande Montanha
Serra do Montemuro

21  MUSEU ETNOGRÁFICO 
QUINTA DA GRANJA
 Quinta da Granja, Nespereira, Cinfães

 41° 0’11.52”N, 8°10’13.04”W

      fácil 

O Museu Etnográfico Quinta da Granja 

resulta da recuperação de uma casa anti-

ga, com aspetos ligados à resistência mo-

nárquica, destinada a acolher o espólio 

etnográfico local. A Casa Museu é cons-

tituída por dois corpos: um deles acolhe 

de forma permanente a exposição dos 

utensílios, artefactos, trajes e calçado 

que retratam o modus do século XX, des-

tacando-se as peças associadas às ativi-

dades dos artífices e ao setor primário; o 

outro funciona como espaço operacional 

onde são desenvolvidos elementos de 

atração e complementaridade ao museu.
Contactos: 

 (+351) 256 955 394

 Horário: 

10h às 13h00 e 14h00 às 18h00.

desprotegidas e sujeitas aos rigores me-

teorológicos, os moradores ergueram 

este belo templo e dedicaram-no a São 

Pedro. Aqui, todos os anos, no dia 29 de 

junho, realiza-se a festividade mais sim-

bólica do Montemuro, dizendo o povo de 

Tendais que em tempos antigos os lavra-

dores carregavam às costas cestos com 

produtos agrícolas oferecendo-os a S. 

Pedro. Neste dia, as raparigas solteiras 

deslocavam-se aqui dizendo “Vou ao S. 

Pedro p̀ ra casar cedo”, subindo o monte 

a pé e descalças, calçando-se apenas à 

chegada para não estragarem os socos.

22  S. PEDRO DO CAMPO
 S. Pedro do Campo, Tendais, Cinfães 

 41° 0’27.67”N, 8° 5’7.40”W

      fácil 
           
A ermida de S. Pedro do Campo, datada 

do século XVIII, localiza-se em plena ser-

ra do Montemuro, a cerca de 1.100m de 

altitude. Durante séculos o planalto em 

que se insere foi arroteado para apro-

veitamento do espaço agrícola que era 

insuficiente no vale. No sentido de pedir 

auxílio e proteção para as suas culturas, 
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23  GEOFORMAS GRANÍTICAS 

DE S. PEDRO DO CAMPO
 S.Pedro do Campo, Tendais, Cinfães

 41° 0’26.84”N, 8° 4’57.78”W

    de automóvel ou viatura TT (por 

estradão) e  a pé | fácil

As geoformas graníticas de S. Pedro do 

Campo são parte integrante de um geos-

sítio que ocorre em plena superfície cul-

minante da serra do Montemuro, entre a 

ermida de S. Pedro do Campo, o marco geo-

désico da Pedra Posta e a serra de S. Pe-

dro. Nesta área e a uma altitude superior a 

1.050 metros ocorrem incontáveis geofor-

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

  Miradouro de Cêtos (Castro Daire)

 Aldeia de Picão (Castro Daire)

 Grupo de Artesanato - Lançadeiras 

do Picão

 Albufeira do rio Vidoeiro (Lamelas, 

Castro Daire)

O QUE FAZER

 PR1 - Caminhos do Montemuro 

(Arouca)

Circular | 19km | 6h | Dificuldade média/

alta

Alvarenga, Santuário Sra. do Monte

 PR2 - Percurso das Minas (Castro Daire)

Circular | 10,2km | 3h | Dificuldade 

média

Tulha Nova, junto à escola primária e 

capela

Alvarenga, Santuário Sra. do Monte

 PR1 - Trilho dos Moinhos (Castro Daire)

Circular | 5,5 km | 2h30m | Dificuldade 

média

Eiriz, junto à EN225 (próximo do 

cruzamento que dá para Eiriz)

 PR8 - Trilho da Pombeira (Castro Daire)

Circular | 10,3km | 3h30m | Dificuldade 

média / baixa

Lamelas (junto à Igreja Matriz)

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas  (www.rota-ap.pt)

mas graníticas de pormenor, consideradas 

representativas deste tipo de geoformas, 

que ocorrem por toda a Serra de Montemu-

ro. Na área delineada como geossítio des-

tacam-se, por exemplo, o taffoni da Casa 

da Moura (41° 1.348’N 8° 4.574’W), algumas 

pedras bolideiras (41° 1.175’N 8° 4.722’W), 

fendas e sulcos lineares (41° 0.592’N, 8° 

5.186’W), pseudo-estratificações (41° 

0.447’N, 8° 4.963’W), pias (41° 0.775’N 8°, 

5.950’W), lajes (41° 0.462’N 8°, 6.120’W) e, 

ainda, fissurações poligonais (Pedra Boroa 

de Montemuro) (41° 0.037’N 8°, 5.425’W). 

24  MINAS DA FRAGA DA VENDA
 Nespereira, Cinfães

 41° 1’4.46”N, 8° 6’49.16”W

      fácil,  por estradão, e  a pé (cerca 

de 500m)

Na vertente oeste da serra do Monte-

muro, nas proximidades de um pequeno 

riacho de águas límpidas, encontram-se 

vestígios das antigas minas de estanho 

e volfrâmio da Fraga da Venda. Outrora 

estas minas serviram para muitos cinfa-

nenses ganharem o seu dia a dia, e as-

sim acudirem às necessidades da época. 

Existem registos de antiga atividade 

mineira na área do concelho, com o ob-

jetivo de extrair, fundamentalmente, vol-

frâmio. De 1942 a 1945 o volfrâmio teve 

o seu ponto alto até que, finda a II Guerra 

Mundial, este deixou de ser procurado, 

passando assim as montanhas a terem 

de novo sossego.
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25  NÚCLEO ARQUEOLÓGICO 
DE S. PEDRO
 S. Pedro do Campo, Tendais, Cinfães 

 41° 1’38.42”N, 8° 7’7.83”W

      fácil, (pelo estradão)

O Museu Etnográfico Quinta da Granja 

resulta da recuperação de uma casa anti-

ga, com aspetos ligados à resistência mo-

nárquica, destinada a acolher o espólio 

etnográfico local. A Casa Museu é cons-

tituída por dois corpos: um deles acolhe 

de forma permanente a exposição dos 

utensílios, artefactos, trajes e calçado 

que retratam o modus do século XX, des-

tacando-se as peças associadas às ativi-

dades dos artífices e ao setor primário; o 

outro funciona como espaço operacional 

onde são desenvolvidos elementos de 

atração e complementaridade ao museu.
Contactos: 

 (+351) 256 955 394

 Horário: 

10h às 13h00 e 14h00 às 18h00.

26  ALDEIA DAS LEVADAS
 Cabril, Castro Daire

 40°58’37.19”N, 8° 5’13.09”W

      fácil 
           
Esta aldeia localiza-se na encosta sul da 

serra do Montemuro. Em seu redor a na-

tureza apresenta-se no seu estado mais 

puro. Para os apreciadores do passeio na 

montanha, continua a ser um privilégio 

encontrar sítios assim, imersos na natu-

27  PEDRA FURADA DE FAIFA
 Faifa, Ester, Castro Daire

 40°57’7.82”N, 7°59’28.87”W

         fácil

O Taffoni da Faifa ou Pedra Furada é um 

enorme bloco granítico esculpido pela 

natureza, considerado geossítio de ele-

vado interesse científico, educativo e 

turístico. Este desenvolve-se no grani-

to do Montemuro, junto à EN321, a uma 

altitude de aproximadamente 1100 me-

tros. De entre outros taffoni que ocorrem 

nas Montanhas Mágicas®, este é o local 

onde se apresenta desenvolvido de uma 

forma mais espetacular. Encontra-se im-

plantado num bloco granítico que atinge 

cerca de 5,5 metros de altura, apresen-

tando uma abertura principal de grandes 

dimensões, sendo que a cavidade inte-

rior encontra-se bastante desenvolvida, 

tendo-se estabelecido outras ligações 

com o exterior. No interior do taffoni de-

senvolveram-se vários nichos com diâ-

metros da ordem dos 70 centímetros.  

reza, onde o silêncio absoluto só é inter-

rompido pelo chilrear dos pássaros e pelo 

som dos ribeiros. Apesar de desabitada, 

a aldeia das Levadas conserva os traços 

típicos da sua arquitetura vernacular. 

Vivências e memórias de um passado re-

cente parecem estampadas em espiguei-

ros, calçadas, muros de pedra e símbolos 

religiosos. As videiras encobrem as ruas 

estreitas e imprimem um colorido verde 

que contrasta com o tom acinzentado do 

xisto e do granito. Os socalcos e o casario 

sobressaem na paisagem, formando um 

quadro bucólico de rara beleza.

Minas de Moimenta

Exploradas em meados do séc. XX, duran-

te a II Guerra Mundial, as minas de volfrâ-

mio situam-se nas proximidades da aldeia 

de Moimenta, sendo acessíveis através do 

PR2 – Percurso das Minas, que também 

passa na aldeia das Levadas. Os filões de 

volfrâmio, onde se inserem estas minas in-

tegram-se num conjunto de depósitos de 

tungsténio e estanho que se distribuem 

desde a Galiza a Castela (Espanha) atra-

vessando o norte e centro de Portugal.
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28  MATA DO BUGALHÃO
 Picão, Castro Daire

 40°56’13.62”N, 7°57’14.16”W

      fácil 

A Mata do Bugalhão é uma impressio-

nante floresta, composta por carvalhos 

e castanheiros centenários, com uma 

área aproximada de 200ha. Localiza-se 

na encosta sul da serra do Montemuro, 

nas proximidades da aldeia de Picão, em 

Castro Daire. Esta aldeia é um bom pon-

to de observação da referida mata. Per-

corra as ruas estreitas e empedradas do 

núcleo mais antigo da aldeia, atente nas 

suas típicas casas de granito e descubra 

as Lançadeiras de Picão, cooperativa de 

mulheres que se especializou na tradi-

cional confeção de artigos em linho, lã 

e burel. Descubra, ainda, as enigmáticas 

máscaras antropomorfas de granito, 

que, segundo a lenda, serão o Picão e a 

Picoa, fundadores do lugar. 

29  CASCATA DA POMBEIRA
 Lamelas, Castro Daire

 40°55’50.39”N, 7°56’24.49”W

      500m | moderado 

A Cascata da Pombeira resulta de uma in-

teressante sucessão de quedas de água 

e pequenas lagoas naturais formadas 

pelo rio Pombeiro (ou Vidoeiro), afluente 

do rio Paiva, sobre o maciço granítico do 

Montemuro. Trata-se de um geossítio de 

relevante valor científico que se enqua-

dra numa surpreendente paisagem de 

montanha. O acesso mais fácil à casca-

ta é o que se faz seguindo o PR8 – Trilho 

da Pombeira. Esta cascata oferece boas 

condições para a prática de canyoning.

Legenda da fotografia
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 ITINERÁRIO IV

Na Demanda 
do Templo 
das Siglas
Vale do Paiva - Alto Paiva
Castro Daire, S. Pedro do Sul e Arouca
Distância aproximada: 78 km

Com uma exuberante envolvente paisagística e uma biodiversi-

dade exemplar, o rio Paiva está classificado como Sítio de Impor-

tância comunitária da Rede Natura 2000. Trata-se de um dos mais 

emblemáticos rios das Montanhas Mágicas® e do país, sobretudo 

pelo facto de ser considerado, pelos profissionais, o melhor palco 

de águas bravas em Portugal. Tratando-se de um espaço natural 

com uma área relativamente extensa, percorrendo 5 dos 7 mu-

nicípios do território, decidimos dividir a sua descoberta em dois 

itinerários: o Itinerário IV, que abrange a zona do Alto Paiva, nos 

municípios de Castro Daire, S. Pedro do Sul e Arouca, e o itinerário V 

que percorre os municípios de Arouca, Castelo de Paiva e Cinfães, 

já na zona do médio e baixo Paiva. O presente itinerário leva-o ao 

encontro de um notável património histórico e arquitetónico, des-

tacando-se o medieval e enigmático “Templo das Siglas”. Também 

encontrará igrejas que são verdadeiras basílicas; recônditos ves-

tígios de arte rupestre atlântica evidenciando a ocupação destas 

terras desde tempos longínquos; pontes com histórias invulgares 

e aldeias de xisto plantadas à beira-rio, conferindo um encanto 

peculiar à paisagem. Ao nível do património natural, para além de 

poder observar e interpretar a magnífica biodiversidade do vale do 

Paiva, vai descobrir fantásticos miradouros, interessantes geossí-

tios, e aprazíveis praias fluviais e zonas de recreio e lazer. 

1. PEDRA DOS PRATOS
2. MÕES
3. PRAIA FLUVIAL DE FOLGOSA
4. ERMIDA DO PAIVASENHORA DA LAJE
5. PONTE DO BRASILEIRO 
6. IGREJA MATRIZ DE ESTER
7. RUÍNAS DA PONTE DE CABAÇOS
8. IGREJA DE S. MARTINHO
9. MUSEU MARIA DA FONTINHA
10. MIRADOURO DO PENEDO DA SAUDADE
11. ALDEIA DE NODAR
12. FOZ CABRIL
13. ALDEIA DE MEITRIZ
14. MEANDROS DO PAIVA (geossítio)
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PARTE I
BEM-VINDO ÀS MONTANHAS 

MÁGICAS®

ITINERÁRIO IV
Na Demanda do Templo das Siglas 
Vale do Paiva - Alto Paiva

1  PEDRA DOS PRATOS
 Covêlo de Paiva, Moledo, Castro Daire 

 40°50’12.80”N, 7°49’57.48”W 

         300/20m | moderado   

Localizada na vertente norte do monte 

de S. Lourenço, a Pedra dos Pratos é uma 

estação arqueológica que se encara como 

fazendo “parte da tipologia básica da arte 

rupestre do noroeste peninsular”, constituída 

essencialmente por pequenas e grandes 

espirais, gravadas num afloramento de xisto.

2  MÕES
 Mões, Castro Daire

 40°52’3.64”N, 7°53’9.83”W

           
      fácil

Mões é uma vila e freguesia de Castro Dai-

re, situada no vale do rio Paiva, detentora 

de um notável património histórico-cultu-

ral e edificado. Terra de famílias nobres, a 

vila destaca, à sua entrada, as casas do 

Comendador Oliveira Baptista, da 2ª me-

tade do séc. XVIII, com duas harmoniosas 

fachadas; mais adiante encontram-se as 

equipada com balneários, bar/esplanada, 

parque de merendas com mesas, bancos 

e grelhadores, parque de jogos, e acessibi-

lidades para desportos de aventura.

 

4  ERMIDA DO PAIVA
 Ermida, Pinheiro, Castro Daire  

 40°55’20.43”N, 7°58’14.12”W

         
      MN      fácil

A Igreja Românica de Santa Maria da Ermi-

da de Riba Paiva é um notável monumento 

da segunda metade do séc. XII. Também 

conhecida por “Templo das Siglas”, dada 

a profusão de enigmáticos sinais medie-

vais gravados nas cantarias interiores e 

exteriores do edifício, trata-se da igreja 

do único mosteiro premonstratense me-

dieval português, fundado por dois mon-

casas solarengas do capitão-mor António 

Machado de Almeida, do primeiro quartel 

do séc. XVIII; e, à direita, as casas do Dou-

tor José Machado de Almeida, com fundo 

terraço de colunata toscana. Por trás des-

ta nobre moradia surge a Igreja Matriz de 

Mões, grandioso templo dos séculos XIX e 

XX, que resulta da reconstrução de ante-

rior templo, singularizado por ter a torre ao 

centro da frontaria, onde antigamente se 

localizava a praça do município, que forma 

um conjunto harmonioso com a fachada 

da capelinha de Nª Srª dos Remédios. Vila 

de grandes tradições, realizam-se anual-

mente em Mões dois importantes eventos 

culturais: a representação da Via Sacra 

na sexta-feira Santa e a Feira Medieval de 

Mões, em julho.

3  PRAIA FLUVIAL DE FOLGOSA
 Folgosa, Castro Daire  

 40°53’17.86”N, 7°54’20.31”W

           
         fácil

Esta praia localiza-se na margem direita do 

rio Paiva, a cerca de 4km da vila de Castro 

Daire. Neste local as águas do Paiva são 

tranquilas convidando a um refrescante 

mergulho e à prática de atividades como 

remo, caiaque, pesca desportiva e pas-

seios em embarcações não motorizadas. 

Um pouco abaixo da praia fluvial, existem 

grandes pedras retangulares, denomina-

das poldras, que constituem uma forma 

tradicional e rudimentar de atravessar o 

rio. A Praia Fluvial da Folgosa encontra-se 

Legenda da fotografia

da por coruchéu com gárgulas de canhão. 

É coroada por um frontão recortado e 

rasgada pelo portal retangular, encimado 

por frontão de volutas interrompido, so-

brepujado por óculo e pelos emblemas de 

São Pedro, a quem a igreja é dedicada. No 

interior, destaca-se o teto de caixotões da 

nave e da capela-mor, com pinturas exe-

cutadas por artistas regionais, retratando 

figuras de santos.

7  RUÍNAS DA PONTE DE 
CABAÇOS
 Reriz, Castro Daire   

 40°54’30.53”N, 8° 0’47.07”W

         
      fácil

A ponte de Cabaços marca um cenário 

romântico e misterioso neste ponto do 

rio Paiva. De tabuleiro horizontal, apoiada 

em arcos, foi construída em alvenaria de 

granito e apresenta perfil medieval. Atual-

mente apenas se observa parte da ponte, 

fruto da degradação ao longo dos anos, 

tendo sido destruída grande parte dela 

numa cheia, nos anos 60 do séc. XX. Lá 

no fundo correm as águas transparentes 

do rio Paiva, sobre seixos rolados e xistos 

limados de areias. De verão é bom ficar por 

ali até ao fim da tarde.

8  IGREJA DE S. MARTINHO
 Reriz, Castro Daire    

 40°54’13.60”N, 7°59’33.32”W

         
      fácil

Majestosa como uma basílica, ergue-se 

altaneira na “serra do Ladairo”, dominan-

do o luxuriante vale do Paiva, a Igreja de 

S. Martinho. Por toda a vasta diocese de 

Viseu não há outra que exceda a gran-

deza e magnificência da Matriz de Reriz, 

composta por nave única, ampla, púlpi-

tos centralizados, coro-alto, sacristia e 

torre sineira. A capela-mor, de maior vo-

lumetria para comportar a cobertura em 

cúpula, constitui polo de atração pela 

sua exuberância decorativa e dimensio-

nal. O teto está coberto por falsa abó-

bada de berço, em madeira policromada 

e decorada, assente em cornija. Apre-

senta-se com retábulos revivalistas de 

estrutura maneirista na nave, e rococó 

na capela-mor.

ges franceses - D. Roberto e D. Afonso. Ao 

lado da igreja ainda são visíveis as ruínas 

desse mosteiro. Situada em pleno vale 

do Paiva, a Igreja românica da Ermida, de 

linhas arquitetónicas simples mas robus-

tas, destaca-se nas paisagens verdejan-

tes e bucólicas do rio Paiva, compondo um 

cenário de extraordinária beleza. O templo 

é constituído por dois corpos: a nave, de 

boa silharia, com possantes contrafortes 

subindo até à cornija, e uma abside poligo-

nal com elegantes colunelos elevando-se 

nos vértices que suportam capitéis histo-

riados, sendo o mais original o “capitel dos 

menestréis”. O portal inscrito na robusta 

fachada marca a transição para o gótico. 

É formado por três arquivoltas que sobem 

dos colunelos, combinando bem com a 

faixa axadrezada, tipo “favo de mel”, que 

alegra a mancha de granito.

5  PONTE DO BRASILEIRO 
 Pinheiro, Castro Daire   

 40°55’9.81”N, 7°58’36.80”W

         
      fácil

Perto da Ermida do Paiva, ergue-se uma 

ponte com um nome peculiar. Conta a 

história que um brasileiro, ao voltar da 

emigração endinheirado, comprou uma 

propriedade na margem esquerda do rio 

Paiva. Resolveu então construir uma pon-

te, visto não haver bons acessos. Como 

a ponte passou a ser de grande utilidade 

para a população, o brasileiro resolveu co-

brar portagens e, por isso, ainda hoje aqui 

se erguem os dois pilares que fixavam 

as cancelas. E assim ficou denominada a 

Ponte do Brasileiro.

6  IGREJA MATRIZ DE ESTER
 Ester, Castro Daire    

 40°54’55.43”N, 8° 1’28.36”W

         
   MIP      fácil

A Igreja Matriz de Ester, é anterior à fun-

dação da Nacionalidade. Até 1133 perten-

ceu ao mosteiro de S. Pedro de Arouca, 

passando depois a integrar o património 

do mosteiro da Ermida. O edifício da igreja 

é uma construção característica de mea-

dos do séc. XVIII, de dois corpos, pilastras 

toscanas nos cunhais, pináculos e cornija 

de cantaria correndo a toda a volta. A fa-

chada principal, seccionada por pilastras, 

apresenta torre sineira à esquerda coroa-
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OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Miradouro de S. Lourenço (monte de 

S. Lourenço)

 Pedra dos Pratos (www.rota-ap.pt)

 Zona de Recreio e lazer do Pego (Vila 

Boa, Mões)

 Ponte Pedrinha (Ponte Pedrinha, C. Daire)

O QUE FAZER

 PR7 - Trilho das Levadas (Castro Daire)

Circular | 11,3km | 3h30m | Dificuldade: média

Início/Fim: Granja (parque de merendas)

 PR9 - Trilho da Azenha (Castro Daire)

Circular | 4,8km | 2h| Dificuldade baixa

Início/Fim: Igreja Paroquial de Moledo

 Caminho Português Interior de 

Santiago

Município de Castro Daire: Linear | 40km | 

Dificuldade: média/alta | Início: Ribeira de 

Cabrum (Moledo) Fim: Mezio

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante A Sineta

 Mões, Castro Daire

 (+351) 232 301 090

 Restaurante A Cabine

 Mões, Castro Daire

  (+351) 232 301 331

ONDE DORMIR

 Quinta da Rabaçosa

 Mões, Castro Daire

 (+351) 232 301 184

 Casa Carolina

 Rua do Poço do Ribeiro, Pinheiro

 (+351) 232 315 105



PARTE V
À descoberta das Montanhas Mágicas®

82 83

Guia Turístico
Montanhas Mágicas

Montanhas Mágicas®   
Montemuro | Arada | Gralheira

82

PARTE I
BEM-VINDO ÀS MONTANHAS 

MÁGICAS®

ITINERÁRIO IV
Na Demanda do Templo das Siglas 
Vale do Paiva - Alto Paiva

9  MUSEU MARIA DA FONTINHA
 Além do Rio, Gafanhão, Castro Daire  

 40°53’35.39”N, 8° 2’3.77”W

           
     fácil

O Museu Maria da Fontinha foi inaugu-

rado, no ano de 1984. Este espaço tem 

como objetivo estreitar as relações com 

os artistas plásticos brasileiros. Aqui en-

contram-se representados mais de 170 

autores brasileiros e são apresentadas 

coleções nas mais diversas áreas: pintura 

e escultura portuguesas e brasileiras, acer-

vos etnográficos, faianças e cerâmicas 

portuguesas, porcelanas da Companhia 

das Índias, coleção de mineralogia e geo-

logia, coleção de moedas romanas, e uma 

coleção de 57 automóveis, de 1906 a 1980. 
Contactos: 

 Museu Maria da Fontinha

Além do Rio, Gafanhão

Castro Daire

 museumariafontinha@iol.pt

10  MIRADOURO DO PENEDO 
DA SAUDADE
 Gafanhão, Castro Daire

 40°53’47.37”N, 8° 2’9.26”W

                     fácil

quilas as águas límpidas do Paiva, é uma 

excelente opção. Nesta pitoresca aldeia 

situa-se o Nodar Rural Art Lab da Binaural 

- Associação Cultural de Nodar, um espaço 

que, desde 2006, se dedica ao acolhimen-

to de residências artísticas internacionais 

e projetos de documentação audiovisual e 

educativos, ligados à memória do territó-

rio envolvente.

12  FOZ CABRIL
 Cabril, Castro Daire   

 40°56’11.09”N, 8° 6’13.14”W

         
           fácil

Encaixada entre o maciço da Gralheira e a 

serra do Montemuro, a Foz Cabril, em Cas-

tro Daire, é o ponto de encontro entre o rio 

Tenente e o rio Paiva. Este local é uma ex-

celente zona de recreio e lazer, com infraes-

truturas de apoio à prática de desportos de 

aventura, sendo, também, um local privile-

giado para a observação da natureza. Devi-

do à diversidade de habitats presentes e à 

dinâmica natural destes rios, este local é um 

ponto quente de biodiversidade, contribuin-

do para isso os ecossistemas aquáticos, ri-

beirinhos, florestais e rupícolas.

A poucos metros do Museu Maria da 

Fontinha encontra-se, do lado direito da 

estrada, um dos mais belos miradouros 

das Montanhas Mágicas®: o Penedo da 

Saudade. Este miradouro, que também 

é um importante geossítio, encontra-se 

sobre um penedo granítico com cerca de 

5 metros de altura, e é acessível através 

de uma escada em ferro. Daqui obtém-se 

uma espetacular vista sobre a vertente 

sul da serra do Montemuro, mais declivo-

sa e menos extensa que a vertente norte, 

e sobre o vale do rio Paiva, que separa o 

maciço do Montemuro do maciço da Gra-

lheira. O rio Paiva, um dos mais importan-

tes das Montanhas Mágicas®, forma nes-

ta zona uma imensa curva a que se dá o 

nome de “meandro de Ester”.

11  ALDEIA DE NODAR
 Nodar, S. Martinho das Moitas, S. 

Pedro do Sul   

 40°55’6.81”N, 8° 3’35.92”W

         
       fácil

A aldeia de Nodar está inserida numa pai-

sagem encantadora, entre a serra do Mon-

temuro, a norte, e o maciço da Gralheira, 

a sul. Destacam-se na aldeia as alminhas 

pombalinas e a ponte centenária, manda-

da construir em 1889, por um emigrante 

brasileiro. Também merecem atenção a 

tulha comunitária, no centro da povoação, 

e a capela barroca, construída entre os 

séculos XVII e XVIII. Se estiver bom tempo, 

a praia fluvial de Nodar, onde correm tran-

Legenda da fotografia

sa, os caminhos estreitos, os canastros, 

os socalcos agrícolas e os animais que 

aí pastam livremente, formam um qua-

dro bucólico de singular beleza. O Paiva, 

um dos rios menos poluídos da Europa e 

o melhor a nível nacional para a prática 

de rafting, passa junto ao Lugar do Barco, 

onde existe uma zona de recreio e lazer. 

Meitriz está também classificada com a 

marca Aldeias de Portugal®, integrando 

uma rede de 83 aldeias classificadas no 

norte de Portugal. Deixe-se envolver pela 

beleza natural deste espaço e percorra o 

PR 5 - Rota das Tormentas.

14  MEANDROS DO PAIVA
 Janarde, Arouca    

 40º55’39.41”N, 8º 08’58.85”W

         
       230m | fácil

Localizado junto à aldeia de Janarde e fa-

cilmente observável do ponto alto sobran-

ceiro à mesma, este geossítio é composto 

por quatro grandes meandros no curso 

do rio Paiva. Na realidade, estes não são 

verdadeiros meandros uma vez que estas 

estruturas apenas se formam nas secções 

terminais dos rios, em resultado exclusivo 

da dinâmica fluvial. Neste caso, trata-se de 

falsos meandros induzidos pela tectónica 

e diferenciação litológica, dando origem a 

uma paisagem de excecional beleza.

Icnofósseis de Pereiró (geossítio)

Os Icnofósseis de Pereiró localizam-se 

junto ao rio Paiva, nas proximidades da Foz 

Cabril e da aldeia de Pereiró. Estas estru-

turas fossilizadas relacionadas com ati-

vidades como a alimentação, locomoção 

ou reprodução, são testemunho da vida 

no fundo oceano, no período do Ordovício, 

há cerca de 470 milhões de anos. Os vestí-

gios aqui presentes são de grande impor-

tância a nível nacional, apresentando uma 

grande diversidade de icnoespécies, des-

tacando-se as marcas proeminentes das 

cruzianas, estruturas relacionadas essen-

cialmente com a locomoção. Estes inver-

tebrados habitavam ambientes marinhos 

até aos 200 metros de profundidade. Tam-

bém aqui se destacam os “ripples”, marcas 

deixadas pela ondulação, observáveis em 

diversas superfícies de estratificação.

13  ALDEIA DE MEITRIZ
 Meitriz, Janarde, Arouca    

 40°55’13.08”N, 8° 7’57.68”W

         
           fácil

Situada entre as serras da Arada e do 

Montemuro e envolvida pelo magnífico 

vale do Paiva, a aldeia de Meitriz mantém 

bem vincados os traços da sua arquitetu-

ra vernacular. As casinhas de xisto e lou-
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OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Capela do Sr. dos Aflitos (Reriz, Castro Daire)

 Serra das Cabeçadas e Srª de Rodes (Reriz)

 Parque de Merendas de Reriz (junto 

ao rio Paiva)

 Zona de recreio e lazer de Parada (rio 

Paiva, próximo da aldeia de Nodar)

 Aldeias de xisto de Vitoreira, Pereiró 

(C. Daire) e Janarde (Arouca)

O QUE FAZER

 PR5 - Trilho do Paiva (Castro Daire)

Circular | 6,5km | 2h | Dificuldade média/

baixa | Início/Fim: Reriz (largo da Igreja Matriz)

 PR5 - Rota das Tormentas (Arouca)

Linear| 8,1km (16,2km ida e volta) | 3h/6h 

| Dificuldade média/alta | Início: Silveiras, 

Arouca (junto à capela) Fim: Janarde

  Desporto aventura no rio Paiva - rafting, 

kayaking, canoagem… (Meitriz)

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante Bem-Estar

 Avª António Ademar Cunha 

Parada de Ester, Castro Daire

 (+351) 232 357 639

 Restaurante O Cantinho de Cabril

 Mosteiro de Cabril, Castro Daire

 (+351) 256 955 591
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 ITINERÁRIO V

Da Garganta 
do Paiva 
à Ilha dos 
Amores
Vale do Paiva – Médio e Baixo Paiva
Arouca, Castelo de Paiva e Cinfães
Distância aproximada: 97 km

Com início na esplêndida Cascata das Aguieiras, inserida na zona 

da impressionante Garganta do Paiva, este itinerário leva-o a co-

nhecer alguns dos mais emblemáticos geossítios das Montanhas 

Mágicas®, bem como paisagens, recantos naturais e zonas de 

recreio e lazer verdadeiramente paradisíacos. Destaca-se neste 

itinerário a formosa e romântica “Ilha dos Amores”, no rio Douro 

(foz do Paiva), em Castelo de Paiva, e o Centro de Interpretação 

Geológica de Canelas – Museu das Trilobites, um dos mais relevan-

tes sítios de interesse geológico do Arouca Geopark. Pelo meio do 

itinerário vai encontrar pontes de expressiva beleza, requintados 

solares, grandiosas igrejas e um impressionante conjunto de 17 

moinhos de rodízio, dispostos em carreira, que se julga ser caso 

único no país.

1. CASCATA DAS AGUIEIRAS (geossítio)
2. PRAIA FLUVIAL DO AREINHO
3. GRAGANTA DO PAIVA (geossítio)
4. ICNOFÓSSEIS DE CABANAS LONGAS (geossítio)
5. SÍTIO DE MIRAPAIVA (geossítio)
6. ALDEIA DA PARADINHA
7. CARREIRA DOS MOINHOS DE ALVARENGA
8. CASCATAS DAS GOLAS
9. PONTE DA BATEIRA
10. ILHA DO CASTELO (geossítio)
11. IGREJA MATRIZ DE FORNOS
12. SOLAR DA QUINTA DA FISGA
13. IGREJA MATRIZ DE BAIRROS
14. ADERNAL DA RETORTA
15. POÇO NEGRO
16. FALHA DA ESPIUNCA (geossítio)
17. ZONA DE RECREIO E LAZER DO VAU
18. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA DE CANELAS - MUSEU DAS 

TRILOBITES  (geossítio)
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PARTE I
BEM-VINDO ÀS MONTANHAS 

MÁGICAS®

ITINERÁRIO V
Da Garganta do Paiva à Ilha dos Amores 
Vale do Paiva – Médio e Baixo Paiva

1  CASCATA DAS AGUIEIRAS
 Canelas, Arouca  

 40°57’48.54”N,  8°10’34.90”W

       300m | moderado

Geossítio de elevado interesse geo-

morfológico, a imponente cascata das 

Aguieiras é formada pelas águas da ri-

beira homónima que, após percorrerem 

Alvarenga, se precipitam pelas escarpas 

graníticas do rio Paiva num cenário de 

grande beleza natural. A Cascata das 

Aguieiras pode ser observada a partir de 

um emblemático miradouro integrado 

nos Passadiços do Paiva. 

2  PRAIA FLUVIAL DO 
AREINHO
 Vilarinho, Canelas, Arouca   

 40°57’10.52”N, 8°10’37.53”W

           
         fácil

o encaixe sinuoso e profundo que o rio 

Paiva atinge ao atravessar os metasse-

dimentos metamorfizados pelo contacto 

com o granito de Alvarenga, formando 

uma garganta epigénica.

4  ICNOFÓSSEIS DE CABANAS 
LONGAS
 Alvarenga, Arouca   

 40°56’33.00”N, 8°10’24.30”W

                100m | moderado

Na zona de Cabanas Longas, em Alvaren-

ga, localiza-se um dos mais relevantes 

geossítios do Arouca Geopark dado o seu 

interesse nacional e internacional. Neste 

local ocorre uma elevada concentração 

de icnofósseis, marcas fósseis deixadas 

nos sedimentos há cerca de 480 milhões 

de anos pelas trilobites. Este local de in-

teresse geológico reúne exemplares de 

Cruziana imbricata, Cruziana rugosa e Cru-

ziana furcífera, podendo observar-se, num 

plano em particular, a interceção de duas 

A Praia Fluvial do Areinho, é um local de 

eleição para quem visita Arouca duran-

te o período estival. Perfeita para dias de 

calor, convida a mergulhos refrescantes 

nas águas do rio Paiva e a momentos de 

descanso e lazer nas frondosas sombras 

que o envolvem. A praia dispõe de nadador 

salvador durante o período balnear, parque 

de estacionamento, bar, WC, duches, chur-

rasqueiras, ecoponto e campo de voleibol. 

O Areinho é um dos pontos de entrada dos 

Passadiços do Paiva, a mais recente in-

fraestrutura de turismo de natureza que o 

município oferece para explorar as paisa-

gens, a geodiversidade e a biodiversidade 

do vale do Paiva até à aldeia de Espiunca. É 

também neste local que têm início diversas 

atividades de desporto aventura no rio, tais 

como rafting, kayaking e canoagem.

3  GARGANTA DO PAIVA
 Alvarenga, Arouca   

 40°57’26.90”N, 8°10’26.20”W

                     fácil

A Garganta do Paiva é um geossítio e 

também o mais famoso percurso de 

águas bravas de Portugal, composto por 

uma série de rápidos, iniciando-se na co-

nhecida ponte de Alvarenga e terminan-

do na Zona de Recreio e Lazer do Vau, em 

Canelas. O geossítio Garganta do Paiva é 

observável a partir da Ponte de Alvaren-

ga, concluída em 1791 e composta por 3 

três arcos, tendo substituído uma antiga 

ponte romana. Daqui é possível perceber 

Legenda da fotografia

7  CARREIRA DOS MOINHOS 
DE ALVARENGA
 Alvarenga, Arouca    

 40°58’18.96”N, 8° 8’26.67”W

         
       fácil

A Carreira dos Moinhos é composta por 

um conjunto de 17 moinhos de rodízio, dis-

postos em carreira, que se julga ser caso 

único no país. Excelentes exemplares da 

arquitetura típica local, estes moinhos, 

construídos em xisto e ardósia, são abas-

tecidos pela água que corre através do 

lendário Rego do Boi.

Alvarenga

Em Alvarenga, freguesia que já foi sede 

do concelho de Arouca, pode visitar-se a 

Igreja Matriz e o Pelourinho de Trancoso, 

este último classificado como Imóvel de 

Interesse Público. Sugere-se, ainda, uma 

visita à Senhora do Monte, pequeno san-

tuário localizado a mais de 800m de altitu-

de, de onde se obtém uma impressionante 

vista sobre Alvarenga, o vale do Paiva e as 

extensas serranias em seu redor. Descen-

do de novo à vila, o visitante pode deliciar-

se com os afamados Bifes de Alvarenga, 

um dos mais apreciados pratos típicos de 

Arouca, confecionados com a deliciosa 

carne de raça arouquesa (DOP). Alvaren-

ga é também conhecida como aldeia das 

águas bravas por ser a anfitriã do evento 

anual de kayaking que se realiza no rio Pai-

va, em finais de abril – o Paiva Fest – e por 

acolher grande parte dos visitantes que 

vêm praticar desportos de águas bravas 

no rio Paiva, ao longo de todo o ano. 

gerações de pistas. É de realçar a presença 

de diversos exemplares de Cruziana rugosa 

com larguras de 21-23cm e de uma outra 

com um comprimento superior a 1m, o que 

as torna verdadeiramente singulares.

5  SÍTIO DE MIRAPAIVA 
 Alvarenga, Arouca

 40°56’14.31”N, 8°10’21.84”W

         
         fácil 

Este sítio de interesse geológico inclui o 

ponto panorâmico de Mira Paiva e toda a 

área abrangente até à margem esquerda 

do rio Paiva. Deste local de elevado valor 

paisagístico é possível observar o vale 

do Paiva, a aldeia de xisto da Paradinha, 

classificada como Aldeia de Portugal®, 

e a zona de recreio e lazer da Paradinha 

com respetivas infraestruturas de apoio. 

É também possível observar a foz do rio 

Paivô, que drena uma parte significativa 

da área sudoeste do Arouca Geopark.

6  ALDEIA DA PARADINHA
 Paradinha, Alvarenga, Arouca     

 40°56’9.06”N, 8°10’21.64”W

         
           fácil

Construída em xisto e ardósia, esta aldeia 

tem a particularidade de estar implantada 

na margem direita do rio Paiva, benefician-

do das magníficas paisagens do seu vale. 

No coração da aldeia são visíveis as marcas 

do quotidiano rural e de antigas tradições 

agrícolas, tais como eiras, canastros, espi-

gueiros, fornos, adegas, lareiras, lagares de 

azeite, carros de bois e arados. Junto ao rio 

merece destaque a zona de recreio e lazer 

da Paradinha, com balneários de apoio à 

prática de desportos de aventura, churras-

queiras e parque de merendas. No último 

fim de semana de agosto, realiza-se aqui o 

concerto Sons da Água.
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OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Ponte de Alvarenga (Arouca)

 Estação de serviço para autocaravanas 

(Alvarenga)

O QUE FAZER

 Passadiços do Paiva - Linear | 8km 

(16km ida e volta)| 2h30m/5h | Dificuldade 

elevada | Início: Praia Fluvial do Areinho ou 

Ponte de Espiunca

 Rafting, kayaking, canoagem e 

outros desportos de aventura no rio 

Paiva

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Casa Caetano

 Albisqueiros, Alvarenga, Arouca

 (+351) 256 955 150 | 965 070 232

 O Mota

 Ribeira, Alvarenga, Arouca

  (+351) 256 955 250 | 919 807 121

 O Silva

 Lugar do Paço, Alvarenga, Arouca

  (351) 256 955 443 | 964 016 987

 O Décio

 Trancoso, Alvarenga, Arouca

 (+351) 256 951 666

 Abrigo da Paiva

 Miudal, Alvarenga, Arouca

  (+351) 256 951 682

 O Ribeiro

 Carreiros, Alvarenga, Arouca

 (+351) 256 951 774

ONDE DORMIR

 Quinta da Vila

 Alvarenga, Arouca

 (+351) 918 528 478

 Vila Guiomar

 Lugar do Santo, Alvarenga, Arouca

 (+351) 256 951 246

 Casa do Passadiço

 Trancoso, Alvarenga, Arouca

 (+351) 915 499 171

 Casa do Lagar

 Lugar da Boavista, Alvarenga, Arouca

 (+351) 917 855 591
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8  CASCATA DAS GOLAS
 Nespereira, Cinfães   

 41° 0’6.95”N, 8°12’0.37”W

    200m | fácil

As cascatas das Golas são duas quedas 

de água sucessivas, formadas no leito 

do rio Ardena, afluente do rio Paiva. 

Nespereira tem uma grande bacia 

hidrográfica rica em quedas de água, 

resultantes da sua morfologia que 

passa em poucos quilómetros dos 1000 

metros aos 400 metros. Enquadradas 

por um magnífico cenário natural, estas 

quedas de água são ideais para a prática 

de canyoning, sobretudo por aqueles 

que se estão a iniciar na modalidade. 

Situadas um pouco a jusante da mini-

hídrica do Ardena, as quedas de água 

podem ser observadas do estradão que 

liga Nespereira a Espiunca.

local desde tempos pré-históricos, e nos 

tempos do Império Romano a sua situação 

geográfica foi estrategicamente aprovei-

tada para a instalação de um porto. No 

século XII foi aqui construída uma torre 

defensiva e, no século XV, uma Ermida 

dedicada a S. Pedro, da qual restam ainda 

alguns vestígios. Quando este local ainda 

era acessível a partir da margem direita do 

rio Paiva, realizava-se aqui, desde o século 

XVIII, a Feira de S. Miguel. Atualmente só se 

consegue chegar à ilha, de barco, o que a 

torna ainda mais atrativa. 

11  IGREJA MATRIZ DE FORNOS
 Avenida da Igreja, Fornos, Castelo de Paiva   

 41° 3’20.29”N, 8°15’15.39”W

         
      fácil

A atual Igreja Matriz de Fornos, construí-

da na primeira metade do século XIX, 

substituiu o anterior templo construído 

no início do século XVIII. Trata-se de uma 

das maiores igrejas do concelho, com uma 

9  PONTE DA BATEIRA
 Bairros, Castelo de Paiva    

 41° 2’35.71”N, 8°13’50.83”W

           
      fácil

A Ponte da Bateira ou Ponte do Loureiral, 

construída em finais do século XIX (1893), 

estabelece a ligação entre os municípios 

de Castelo de Paiva e Cinfães. A expres-

siva beleza desta ponte é realçada na 

edição de 21 de outubro de 1900 do jor-

nal “A Justiça”, de Cinfães: “… essa ponte 

com o seu arco tão abatido, tão deitado, 

que mais parece estar debruçado a beijar 

a água do Paiva, que, espumante, lhe foge 

por baixo, do que a suportar o peso do leito 

da estrada e dos viandantes que, atraves-

sando-a, a admiram”.

10  ILHA DO CASTELO
 Castelo, Fornos, Castelo de Paiva   

 41° 3’53.78”N, 8°15’45.90”W

           
        fácil

A Ilha do Castelo ou “Ilha dos Amores”, 

como é popularmente conhecida, loca-

liza-se na confluência do rio Paiva com o 

rio Douro. Formada por blocos de granito 

e por sedimentos, como areias e seixos 

que aqui se foram acumulando, a sua flora 

é rica e diversificada, com espécies como 

o pinheiro, o carvalho, a oliveira, o sobrei-

ro, o loureiro, o marmeleiro, o amieiro, a 

murta, o lódão e o trovisco. Diversos acha-

dos arqueológicos do período neolítico/

calcolítico comprovam a ocupação deste 

Legenda da fotografia

representativas das estações do ano e 

brasão de armas, e o muro onde se encon-

tra o portão principal, também de estilo 

rococó. O corpo esquerdo e a respetiva 

torre foram edificados já no século XX.

13  IGREJA MATRIZ DE BAIRROS
 Bairros, Castelo de Paiva 

 41° 1’51.47”N, 8°14’34.10”W

         
      fácil

Localizada na encosta da margem es-

querda do rio Paiva, a Igreja Matriz de 

Bairros era, em meados do século XVIII, 

uma pequena igreja constituída pela 

capela-mor, onde se encontrava o al-

tar maior, e pelo corpo com dois altares 

colaterais. Em meados do século XIX a 

igreja beneficiou de obras de remodela-

ção apresentando-se atualmente com 

dimensões médias, uma fachada simples 

e uma torre sineira. O interior mantém 

características muito idênticas às do 

anterior templo. Na fachada destaca-se 

um pórtico retangular encimado por uma 

janela também retangular.

boa fachada e uma torre sineira. A planta é 

longitudinal, com uma nave única, uma ca-

pela-mor e duas sacristias anexas. O por-

tal principal é encimado por um óculo em 

forma de janela de coro. Na capela-mor o 

retábulo do altar está pintado a branco e 

ouro, e no corpo existem quatro altares la-

terais revestidos com talha barroca, muito 

singela, proveniente da anterior igreja do 

século XVIII. Ao fundo do corpo estão duas 

pias batismais, uma datada de 1677. A se-

parar o altar-mor do corpo da Igreja está 

o Arco do Triunfo, com duas peanhas. No 

adro destaca-se um cruzeiro erigido no 

ano de 1674.

12  SOLAR DA QUINTA DA FISGA
 Bairros, Castelo de Paiva

 41° 2’22.20”N, 8°14’18.15”W

            MIP     fácil

Considerado “um dos mais expressivos 

requintes de todo o concelho de Castelo 

de Paiva”, o Solar da Quinta da Fisga data 

do século XVII. De construção muito ele-

gante, o solar possui capela privativa e o 

corpo do edifício encontra-se ladeado por 

dois torreões. O Solar da Quinta da Fisga 

é o resultado de várias intervenções em 

diferentes períodos da história, manten-

do-se a origem medieval da casa-torre. A 

construção mais antiga, que correspon-

de ao corpo direito, onde se encontra a 

varanda, data de 1683. No século XVIII, a 

casa sofreu obras de beneficiação, tendo 

sido erguida a capela (1778), originalmen-

te do lado direito e, mais tarde, transferida 

para o meio do pátio. Da mesma época 

destacam-se as fontes do jardim, em es-

tilo rococó, a maior delas com esculturas 
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OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Ponte de Caninhas (Castelo de Paiva/

Cinfães)

 Cais de Escamarão (Cinfães)

 Zona de Recreio e Lazer do Castelo 

(Fornos, Castelo de Paiva)

O QUE FAZER

 PR1 - Ilha dos Amores (Castelo de Paiva)

Circular | 7,25km | 2h | Dificuldade média

Início/Fim: Fornos, Cais do Castelo

 Rafting, kayaking, canoagem e 

outros desportos de aventura no rio 

Paiva

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante A Carvalha

 Travanca, Cinfães

 (+351) 255 689 232

 Restaurante D. Amélia

 Quinta do Outeiro, Casal

Bairros, Castelo de Paiva

  (+351) 255 698 773 | 937 133 219

 Restaurante Marisqueira Porta da Chã

 Carreiros, Bairros, Castelo de Paiva

 (+351) 255 698 704 | 962 779 150

ONDE DORMIR

 Rio Moment’s

 Lugar de Várzea, Bairros, Castelo de Paiva

 (+351) 962 343 498

Legenda da fotografia



PARTE V
À descoberta das Montanhas Mágicas®

90 91

Guia Turístico
Montanhas Mágicas

Montanhas Mágicas®   
Montemuro | Arada | Gralheira

90

PARTE I
BEM-VINDO ÀS MONTANHAS 

MÁGICAS®

ITINERÁRIO V
Da Garganta do Paiva à Ilha dos Amores 
Vale do Paiva – Médio e Baixo Paiva

14  ADERNAL DA RETROTA
 Bairros, Castelo de Paiva 

 41° 1’33.54”N, 8°13’58.42”W

         
          370m | fácil

O Adernal da Retorta é um espaço natural 

de excelência que se localiza nas margens 

do rio Paiva, próximo do lugar de Várzea. 

No longo percurso do rio Paiva, desde a 

serra de Leomil ao lugar do Castelo, onde 

desagua no rio Douro, podemos observar, 

em diversos locais, falsos meandros 

formados pela passagem do rio. Neste 

lugar paradisíaco, formado ao longo de 

milhões de anos pelo Paiva, encontra-

se um habitat curioso, o adernal, uma 

formação vegetal termófila, dominada por 

aderno, que é acompanhada por outras 

espécies arbustivas, como o medronheiro 

ou a murta. Estes bosques são uma relíquia 

da flora subtropical da época do Terciário, 

que encontrou no vale do Paiva um refúgio 

para sobreviver ao período das glaciações.

16  FALHA DA ESPIUNCA
 Espiunca, Arouca   

 40°59’35.72”N, 8°12’40.99”W

           
       fácil

Espiunca é uma pequena aldeia de xisto 

pertencente ao município de Arouca, que 

se localiza na margem esquerda do rio Pai-

va. É uma aldeia pacata mas que frequen-

temente se enche de vida ao acolher os 

praticantes dos desportos de águas bra-

vas que entram e saem do rio Paiva, junto 

à zona de recreio e lazer de Espiunca. Além 

disso, é em Espiunca que se localiza um 

importante geossítio do Arouca Geopark. 

Logo após a ponte, na direção de Alvaren-

ga, é possível observar um afloramento de 

rochas metassedimentares ante-ordovíci-

cas, no talude da estrada, onde se pode 

observar uma importante falha normal, de 

direção NNE – SSW, com um rejeito de 3 m. 

17  ZONA DE RECREIO E LAZER 
DO VAU
 Canelas, Arouca 

 40°58’35.15”N, 8°11’21.13”W

         
      fácil

Inserida no Arouca Geopark, a zona de 

recreio e lazer do Vau, em Canelas, é um 

espaço de eleição para se desfrutar das 

belezas naturais do rio Paiva. A galeria ri-

pícola constituída, maioritariamente, por 

freixos, amieiros e salgueiros, é habitat 

para diversas espécies, como o esbelto 

guarda-rios ou a borboleta Apatura ilia. Na 

15  POÇO NEGRO
 Bairros, Castelo de Paiva    

 41º 1’24.35’’N, 8º14,1.35”W

           
          1000m | fácil ( a partir do lugar

de Várzea, em Bairros)

O Poço Negro é formado pelas águas do 

rio Paiva e localiza-se entre a zona de re-

creio e lazer de Várzea e a Ponte de Melo. 

Ideal para observar e interpretar a natu-

reza, toda a envolvente natural do Poço 

Negro inspira beleza e tranquilidade. As 

frondosas galerias ribeirinhas conjuga-

das com os bosques envolventes tornam 

este espaço rico em biodiversidade, abri-

gando espécies como o amieiro, o freixo, 

o salgueiro, o feto-real e ainda espécies 

mais discretas como a violeta, o jacinto 

ou os delicados narcisos, como as cam-

painhas-amarelas. É também um espaço 

privilegiado para a observação da esquiva 

lontra, espécie que comprova a qualidade 

das águas do rio Paiva.

Legenda da fotografia

encosta, as diversas plantas aromáticas 

como a murta ou o vulnerável Anarrhium 

longipedicellatum (endemismo lusitâ-

nico) são predominantes. Aqui ocorre o 

contacto geológico entre os metassedi-

mentos ante-ordovícicos e o granito de 

Alvarenga e pode observar-se a foz do ri-

beiro do Fontão, que chega à zona da praia 

em forma de cascata. O local também 

permite ser percorrido pelo PR9 – Rota do 

Xisto, e é local de passagem dos Passadi-

ços do Paiva. Local paradisíaco favorável 

à fruição de bons momentos de lazer, é 

também ponto de partida e chegada para 

os praticantes dos desportos de aventura 

que se realizam no rio Paiva.
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OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Monte de Santo Adrião (Real, Castelo 

de Paiva)

 Zona de recreio e lazer de Espiunca (Arouca)

 Zona de recreio e lazer do Vau 

(Canelas, Arouca)

 Aldeia de Canelas (Arouca)

O QUE FAZER

 PR9 - Rota do Xisto

Circular | 16km | 6h | Dificuldade média/alta

Início/Fim: Igreja Matriz de Canelas

 Passadiços do Paiva

Linear | 8km (16km ida e volta)| 2h30m / 5h | 

Dificuldade elevada | Início/Fim: Praia Fluvial 

do Areinho ou Ponte de Espiunca

 Rafting, kayaking, canoagem e 

outros desportos de aventura no rio 

Paiva (Areinho, Vau e Espiunca).

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante Paiva à Vista

 Vilarinho, Canelas, Arouca

 (+351) 256 951 755

ONDE DORMIR

 Casa do Paúl

 Espiunca, Arouca

 (+351) 938 336 017

 Casa do Pinto

 Canelas de Cima, Arouca

 (+351) 256 949 455 | 962 060 730

18  CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA 
DE CANELAS - MUSEU DAS 
TRILOBITES
 Canelas, Arouca

 40°57’44.48”N, 8°12’57.24”W

         
       fácil

O Centro de interpretação Geológica de 

Canelas – Museu das Trilobites, alberga 

uma diversificada e singular coleção de 

fósseis recolhida nas ardósias aflorantes 

na Pedreira do Valério, formadas há cerca 

de 465 milhões de anos (Período Ordoví-

cico). Esta excecional coleção paleonto-

lógica reúne uma diversificada fauna de 

invertebrados fósseis do Ordovícico Mé-

dio, destacando-se o acervo de trilobites 

onde, para além da excecionalidade cientí-

fica dos exemplares expostos, muitas de-

las correspondem aos maiores exemplares 

do mundo para as referidas espécies. Visi-

tar o CIG de Canelas e Museu de Trilobites é 

fazer uma viagem às origens da vida. Nes-

te local são promovidas visitas guiadas ao 

museu e à unidade de transformação (Pe-

dreira do Valério), bem como atividades 

educativas como a Caça ao Fóssil. Existe 

ainda um percurso pedestre designado 

Rota do Paleozoico, vocacionado para o 

ensino secundário e superior.
Contactos: 

 Centro de Interpretação Geológica de Canelas 

Museu das Trilobites

Alto do Campêlo; Canelas de Cima, Arouca

 (+351) 916 352 917

 geral@cigc-arouca.com 

 www.cigc-arouca.com

 Horário: 

Terça-feira a sábado das 10h00 às 17h00

Domingo das 14h00 às 17h00

Encerra às segundas-feiras

Visitas guiadas: Por marcação prévia com a 

antecedência mínima de 15 dias

Legenda da fotografia
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 ITINERÁRIO VI

Cenários 
Idílicos do Vale 
do Vouga
Vale do Vouga
S. Pedro do Sul, Vale de Cambra 
e Sever do Vouga
Distância aproximada: 98 km

Este itinerário vai conduzi-lo ao longo das idílicas paisagens do Vale 

do Vouga, dando-lhe a oportunidade de visitar alguns belos exem-

plares de pontes e estações ferroviárias, túneis e uma excelente 

ecopista que resultou da reconversão da pitoresca linha do Vouga. 

Vai poder desfrutar da maior e mais desenvolvida estância termal 

da Península Ibérica e, no frondoso vale do Vouga, num esporão so-

branceiro ao rio Varoso, encontrará a primeira ou uma das primeiras 

abadias cistercienses portuguesas. Tudo neste vale é paradisíaco, e 

a comprová-lo encontrará uma extraordinária levada que em tudo 

faz lembrar as tradicionais levadas da Madeira; a jusante poderá 

contemplar e usufruir da mais recente albufeira das Montanhas 

Mágicas®, com um conjunto de românticos ilhéus e um fantástico 

espelho de água. Ao longo do itinerário ainda poderá usufruir de 

magníficas praias fluviais e zonas de recreio e lazer; visitar antigos 

castros, pedras insculturadas, nobres solares, um aqueduto, antigas 

minas de chumbo, zinco e prata, igrejas de origem medieval e velhos 

moinhos. Num itinerário que parece começar no “inferno” descobrirá 

paisagens e cascatas que o farão sentir-se no “paraíso”.

1. PENAS DO DIABO (geossítio)
2. LENTEIRO DO RIO
3. PONTE DE NEGRELOS
4. PONTE DO PEGO
5. TERMAS DE S. PEDRO DO SUL
6. CASTRO, CAPELA E ADRO DE 

NOSSA SENHORA DA GUIA
7. SOLAR DOS MALAFAIAS 
8. PEDRA ESCRITA DE SERRAZES
9. MOSTEIRO E IGREJA DE S. 

CRISTOVÃO DE LAFÕES
10. RUÍNAS DO AQUEDUTO DAS 

ÁGUAS REAIS
11. LEVADA DE PARADELA

12. POÇOS DO RIO TEIXEIRA
13. MOINHOS DE PARADUÇA 
14. CASCATA DO POÇO DO LINHO
15. CASCATA DA AGUALVA 
16. ALDEIA DOS AMIAIS
17. ALBUFEIRA DE RIBEIRADIO E 

ILHÉUS DO RÔDO
18. PRAIA FLUVIAL DA QUINTA 

DO BARCO
19. ECOPISTA DO VOUGA
20. PONTE DO POÇO DE SANTIAGO
21. IGREJA DE PESSEGUEIRO DO 

VOUGA
22. MINAS DO BRAÇAL
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PARTE I
BEM-VINDO ÀS MONTANHAS 
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ITINERÁRIO VI
Cenários Idí licos do Vale do Vouga
Vale do Vouga, S. Pedro do Sul, Vale de Cambra e 
Sever do Vouga

1  PENAS DO DIABO
 Pindelo dos Milagres (entre Pinho e 

Pindelo dos Milagres), S. Pedro do Sul   

 40°47’2.50”N, 8° 0’5.33”W

            1500m | fácil (acesso

ao  miradouro por estradão de terra) |  

 100m | moderado/ difícil (acesso ao vale)

O lugar das Penas do Diabo. Constitui 

um vale com caraterísticas únicas, com 

grandes penedos e paredes graníticas a 

ladear um pequeno afluente do Vouga, 

onde a floresta subtropical domina, com 

espécies como o loureiro, o medronheiro, 

o azevinho, o folhado e o aderno-de-fo-

lha-estreita a constituírem uma galeria 

de árvores e arbustos de folha persisten-

te. As paredes abruptas que limitam este 

curioso santuário da floresta perenifólia 

chegam a alcançar mais de 60 metros de 

desnível, em resultado do rebaixamento 

resultante da erosão fluvial. No meio do 

vale, os blocos de granito mais resisten-

tes são os que hoje persistem, elevando-

se em caprichosas torres de blocos que 

podem alcançar mais de 25 metros de 

altura, erguendo-se acima da floresta.

2  LENTEIRO DO RIO
 Rua Bandeira de Melo, S. Pedro do Sul  

 40°45’31.77”N, 8° 3’30.01”W

           
      fácil

O Lenteiro do Rio é uma zona de recreio 

e lazer, com jardim, que se situa na con-

fluência do rio sul com o rio Vouga, à cota 

mais baixa do município de S. Pedro do Sul. 

Envolvido por um cenário de tranquilidade 

e beleza, o parque dispõe de uma extensa 

área de passeio, descanso e recreio, com 

árvores de grande porte, uma refrescante 

levada e um parque infantil. Com alguma 

frequência organizam-se neste espaço, 

eventos e atividades de animação turísti-

ca, desportiva e cultural.

3  PONTE DE NEGRELOS
 Rua da Estação, Negrelos, S. Pedro do Sul  

 40°45’18.80”N, 8° 3’41.07”W

           
       fácil

Localizada nas proximidades da antiga 

estação de comboios de S. Pedro do Sul, 

a Ponte de Negrelos ou Ponte do Forno 

Telheiro é uma das pontes ferroviárias 

Legenda da fotografia

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Capela de N. Sra. dos Milagres (Pindelo 

dos Milagres, S. Pedro do Sul)

 Zona de Recreio e Lazer da Barca( 

Sobral, S. Pedro do Sul)

 Miradouro de S. Pedro do Sul (Arcozelo)

 Estação de Artes e Sabores (Avª da 

Estação, S. Pedro do Sul)

 Museu das Termas de S. Pedro do Sul

 Loja Terras (Termas de S. Pedro do Sul)

 Zona de Recreio e lazer das termas

O QUE FAZER

 Termalismo | SPA

 PR4 - Rota do Castro do Banho (S. Pedro 

do Sul) | Circular | 16km | 4h | Dificuldade 

média/baixa Início/Fim: Termas de S. Pedro 

do Sul (junto ao Inatel Palace Hotel)

 PR7 - Rota de S. João de Jerusalém (S. 

Pedro do Sul) | Circular | 12,7km (circuito 

alternativo + 3,3km) | 4 a 5h | Dificuldade 

média/baixa. Início/Fim: Junta de Freguesia 

de S. Pedro do Sul

 PR9 - Trilho do Vouga (S. Pedro do Sul)

Circular | 7km | 2h | Dificuldade baixa

Início/Fim: Termas de S. Pedro do Sul (rua 

dos Moinhos)

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

da extinta linha do Vouga. Construída em 

pedra e cimento, esta ponte desenha uma 

ligeira curvatura ao longo do seu traçado, 

exibindo sete bonitos arcos que se des-

tacam na pitoresca paisagem do vale do 

Vouga. Concluída no ano de 1914, foi a úl-

tima ponte da Linha do Vouga a ficar aca-

bada, tendo dependido da sua conclusão 

a inauguração da referida linha. Ao lado da 

ponte, a antiga estação de comboios de 

S. Pedro do Sul foi convertida em Estação 

de Artes e Saberes do território, onde se 

encontram instaladas uma oficina de te-

celagem e a empresa de doçaria regional 

que confeciona doces tradicionais, como 

o Pão de Ló de Sul, os bolos de noz, mel, la-

ranja ,maçã e cenoura, além das queijadas 

de leite, folares, compotas e licores.

4  PONTE DO PEGO
 Drizes, Várzea, S. Pedro do Sul   

 40°44’39.94”N, 8° 4’35.67”W

                fácil

A Ponte do Pego, inaugurada em 1914, 

atravessa o rio Vouga nas proximidades 

das Termal de S. Pedro do Sul, sendo 

acessível a pé, de bicicleta ou de auto-

móvel, a partir do lugar de Drizes, ou da 

variante à N16 na direção da Lameira. En-

quadrada pelas exuberantes paisagens 

do vale do Vouga, trata-se de uma ele-

gante ponte ferroviária, feita de pedra e 

cimento, com 87,7m de comprimento e 

23m de altura. Possui 10 arcos, tendo o 

principal 46m de vão por 23m de altura e 

os restantes 5m de vão por 7m de altura. 

5  TERMAS DE S. PEDRO DO SUL 
 Várzea, S. Pedro do Sul    

 40°44’19.88”N, 8° 5’36.70”W

         
            fácil

As Termas de S. Pedro do Sul têm uma 

vocação milenar para o termalismo de 

saúde. Começaram por ser exploradas 

no período de domínio romano. Por lá 

passaram os reis da nossa monarquia 

nascente, D. Afonso Henriques, da mo-

narquia venturosa, D. Manuel I, e da mo-

narquia agonizante, a rainha D. Amélia 

de Orleães, constituindo-se atualmente 

como a maior e mais desenvolvida estân-

cia termal da Península Ibérica. Com pro-

priedades únicas na Europa, as Termas 

de S. Pedro do Sul são o grande motor de 

desenvolvimento local. Para isso contri-

bui decisivamente a riqueza única da sua 

água mineral natural: sulfúrea, pouco mi-

neralizada e pH de 8,89, a 18ºC, emerge 

naturalmente à superfície a uma tempe-

ratura de 68ºC. Os balneários Rainha D. 

Amélia e D. Afonso Henriques funcionam 

todo o ano com o que de mais moderno 

existe nas terapêuticas termais de saú-

de e bem-estar, estética e fisioterapia, e 

garantem um serviço cuidado e persona-

lizado em instalações distintas e requin-

tadas, que proporcionam saúde, comodi-

dade, repouso e lazer.
Contactos: 

 Termalistur 

Praça Dr. António José de Almeida

Termas de S. Pedro do Sul | 3660-692 Várzea

 (+351) 232 720 300 

  Número verde: (+351) 800 20 80 80

95

ONDE COMER

 Restaurante Adega do Ti Joaquim

 Rua Central, nº 781 | Termas de S. 

Pedro do Sul

 (+351) 232 711 250

 Restaurante do Hotel Monte Rio 

 Estrada da Lameira  | Termas de S. 

Pedro do Sul

  (+351) 232 720 040 | 966 786 081

 Restaurante do Hotel Vouga

 Termas de S. Pedro do Sul

 (+351) 232 723 063

ONDE DORMIR

 Grande Hotel Lisboa**** 

 Termas de S. Pedro do Sul, Várzea 

 (+351) 232 723 360

 Inatel Palace S. Pedro do Sul Hotel**** 

 Termas de S. Pedro do Sul, Várzea 

 (+351) 232 720 200

 Palace Hotel & Spa Monte Rio**** 

 Termas de S. Pedro do Sul, Várzea 

 (+351) 232 720 040

 Hotel Nª Srª da Saúde**** 

 Termas de S. Pedro do Sul, Várzea 

 (+351) 232 720 380

 Hotel do Parque Health Club & Spa****  

 Termas de S. Pedro do Sul, Várzea 

 (+351) 232 723 461

 Hotel Vouga***

 Termas de S. Pedro do Sul, Várzea 

 (+351) 232 723 063

 Hotel Pintos** 

 Termas de S. Pedro do Sul, Várzea 

 (+351) 232 711 578

 Hotel Rural Villa do Banho 

 Termas de S. Pedro do Sul

 (+351) 232 720 510

 Quinta Chão do Rio 

 Rua dos Moinhos

Termas de S. Pedro do Sul, Várzea 

 (+351) 232 711 089 

 Casa de Canhões 

 Rua dos Canhões, Várzea, S. Pedro do Sul

 (+351 232) 724 449

 Quinta da Comenda 

 Urbanização da Quinta de Santo 

António, S. Pedro do Sul 

 (+351) 232 711 101 
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MÁGICAS®

ITINERÁRIO VI
Cenários Idí licos do Vale do Vouga
Vale do Vouga, S. Pedro do Sul, Vale de Cambra e 
Sever do Vouga

6  CASTRO, CAPELA E ADRO 
DE NOSSA SENHORA DA GUIA
 Baiões, S. Pedro do Sul  

 40°45’49.42”N, 8° 5’50.78”W

      MN      fácil

O Castro de Nossa Senhora da Guia, tam-

bém conhecido por “Castro de Baiões”, 

localiza-se a cerca de 4km das Termas 

de S. Pedro Sul, num monte sobranceiro 

ao rio Vouga, no topo do qual se encon-

tra uma capela consagrada à Nossa Se-

nhora da Guia. Trata-se de um povoado 

erguido durante a Idade do Bronze, cujas 

escavações arqueológicas revelaram 

objetos líticos, fragmentos cerâmicos e 

artefactos de bronze. Das primitivas es-

truturas são ainda percetíveis vestígios 

das habitações, de planta predominan-

temente circular, e da muralha compos-

ta por uma única linha. A primeira Cape-

la de Nossa Senhora da Guia terá sido 

ta retangular com dois pisos possui uma 

capela e sobre a porta principal pode 

observar-se o brasão com a coroa real. 

Em 1917, este solar foi palco de um crime 

passional - o Crime de Serrazes – muito 

falado na época.

8  PEDRA ESCRITA DE 
SERRAZES
 Estrada Principal, Serrazes, S. Pedro do Sul  

 40°45’32.43”N, 8° 7’13.78”W

           
     MIP      fácil

A Pedra Escrita de Serrazes, também co-

nhecida por Pedra da Escrita, é um mo-

nolítico granítico que apresenta, na face 

voltada a nascente, gravuras geométri-

cas, caracterizadas por circunferências 

simples e concêntricas, sinais quadran-

gulares (em xadrez) e covinhas (fosse-

tes). Não há certezas quanto ao signifi-

cado destas inscrições, apenas opiniões 

diversas sobre o tema. 

9  MOSTEIRO E IGREJA DE S. 

construída em meados dos séculos XI

-XII, como cumprimento de uma promes-

sa feita à Virgem pelas tropas cristãs 

durante a Reconquista, com pedras reti-

radas do designado Castelo dos Mouros, 

ou de Baiões, no entanto, a atual capela 

data do século XVII.

 7  SOLAR DOS MALAFAIAS
 Estrada Principal, Serrazes, S. Pedro do Sul 

 40°44’51.28”N, 8° 6’53.53”W

                 fácil

O Solar dos Malafaias, também conheci-

do por Casa das Quintãs, foi construído 

no século XIX e habitado por Joaquim 

Telles de Malafaya. Trata-se de uma 

casa nobre barroca, com janelas de 

avental e molduras curvilíneas decora-

das com volutas, com semelhanças ao 

solar do Chantre de Leça do Balio, da 

traça de Nicolau Nasoni. O solar de plan-

Legenda da fotografia

CRISTOVÃO DE LAFÕES
 S. Cristovão de Lafões, S. Pedro do Sul 

 40°45’47.82”N, 8°10’23.58”W

           
        MIP      fácil

O Mosteiro de São Cristóvão de Lafões, 

encontra-se instalado num esporão ro-

choso sobranceiro ao rio Varoso. A abadia, 

fundada em 1130-36 por D. João Peculiar e 

afiliada a Claraval alguns anos mais tarde, 

terá sido a primeira, ou uma das primeiras 

abadias cistercienses portuguesas. To-

talmente imersa na natureza, é o reflexo 

da solidez, simplicidade e austeridade, 

típicas do edificado de Cister. O claustro 

97

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Capela de N. Sra. da Boa Morte (próximo 

do Mosteiro de S. Cristovão de Lafões)

O QUE FAZER

 PR8 - Rota da Laranja (S. Pedro do Sul)

Circular | 17km (circuito alternativo 8km)| 4h  

ou 2h| Dificuldade média/alta

Início/Fim: Recinto de festas de Valadares

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE DORMIR

 Quinta do Souto de Baiões

 Rua do Souto, Baiões, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 723 515

 Casas do Cimo da Lágea

 Lágea, Baiões, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 723 719

 Condado de Beirós

 Serrazes, S. Pedro do Sul

 (+351) 927 863 352

 Quinta Vale do Nox

 Rua da Igreja, 29-31, Serrazes, S. 

Pedro do Sul

 (+351) 965 641 559

 Quinta dos 4 Lagares

 Lugar do Cruzeiro, 17, Serrazes, S. 

Pedro do Sul 

 (+351) 232 724 540

 Mosteiro de S. Cristovão de Lafões

 S. Cristovão de Lafões, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 798 076 

composto por grossos pilares, o refeitório 

revestido a azulejo, as tulhas e a monu-

mental escadaria de acesso ao piso das 

celas, exibem «o gosto pelo belo e pelo 

sólido» (M. Cocheril) que os monges ali-

mentaram. O atual mosteiro, inteiramen-

te reconstruído nos séculos XVII-XVIII, 

em sólido estilo toscano, foi adquirido 

em 1984 pelos atuais proprietários, e es-

crupulosamente restaurado, dando lugar 

a uma unidade de Turismo de Habitação 

que alia o moderno conforto de uma ho-

telaria de nível ao escrupuloso respeito 

pela tradição. A Igreja Paroquial, de plan-

ta octogonal e com 20 metros de altura, é 

mais uma demonstração da notável arte 

de cantaria que caracteriza todo o mos-

teiro. Aberta por ocasião dos cultos, tem 

uma admirável Assunção da Virgem, da 

autoria de Agostinho Masucci. A frontaria 

da igreja e o seu arco triunfal encontram-

se ornamentados com as armas reais e 

as de Claraval. São ainda de realçar as 

tábuas quinhentistas que ladeiam uma 

fuga para o Egito a sobrepujar um reli-

cário contendo ossos de João Cirita, que 

terá sido prior do primitivo mosteiro. Nas 

proximidades pode ser visitada uma ca-

pela hexagonal, datada de 1674 e dedica-

da à Senhora da Boa Morte.

10  RUÍNAS DO AQUEDUTO 
DAS ÁGUAS REAIS
 S. Cristovão de Lafões, S. Pedro do Sul  

 40°45’44.93”N, 8°10’16.38”W

         
      fácil

Implantado em pleno vale do Vouga e en-

quadrado por um cenário de grande bele-

za natural, o Aqueduto das Águas Reais 

fornecia a água para o Mosteiro de S. 

Cristovão de Lafões, a partir de uma mina 

situada a 800 metros de distância. Loca-

lizando-se a apenas 150 metros deste 

mosteiro cisterciense, boa parte da es-

trutura do aqueduto ainda se mantém 

intacta, constituindo um bom exemplar 

deste tipo de engenhos. De arquitetura 

setecentista, o aqueduto mede cerca de 

100 metros e é composto por um portão 

brasonado com as armas reais e as de 

Claraval, que suporta, com os pilares de 

granito que se lhe seguem, a calha que 

levava a água para o mosteiro. 

11  LEVADA DE PARADELA
 S. Cristovão de Lafões, S. Pedro do Sul 

 40°45’52.62”N, 8°10’22.39”W

    pelo PR8 – Rota da Laranja |  até à

capela de S. Caetano, no lugar da Granja, 

Valadares (40°45’53.22”N, 8°10’36.55”W), e a 

partir daí a pé, 1000 m
           

A Levada de Paradela é uma obra notá-

vel que leva água do rio Varoso para o 

regadio de Paradela, a 3 Km de distância. 

Ao lado da levada, um caminho pedestre 

proporciona um passeio que em tudo 

lembra as famosas levadas da ilha da 

Madeira. Tem o seu início num cotovelo 

do rio que rodeia um promontório onde 

se edificou, no séc XII, o convento de São 

Cristóvão de Lafões, da ordem de Cister. 

Nas suas encostas, um magnífico bos-

que desenvolve-se com espécies como o 

sobreiro, o medronheiro, o loureiro, a ave-

leira, o folhado, o selo-de-salomão, as 

esporas-bravas e o hipericão-do-gerês, a 

revelar assim uma clara afinidade com a 

laurissilva da Madeira. Na sua folhagem 

as raras borboletas apatura-pequena e 

almirante-branco podem ser contempla-

das nas suas cores soberbas. 
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Cenários Idí licos do Vale do Vouga
Vale do Vouga, S. Pedro do Sul, Vale de Cambra e 
Sever do Vouga

12  POÇOS DO RIO TEIXEIRA
 Ervedoso (N227 entre S. João da 

Serra e Lameiras), Vale de Cambra

 Poço da Ponte: 40°47’42.78”N, 

8°15’23.35”W | Poço da ribeira de 

Paraduça: 40°47’48.24”N, 8°15’29.80”W

       fácil; até à ponte sobre o rio 

Teixeira |    seguir pela margem direita do rio 

e ir ao poço por baixo da ponte (60m a pé), ou 

subir pelo caminho de Paraduça para chegar ao 

outro poço (200m a pé).

Considerado um dos rios mais bem con-

servados da Europa, o rio Teixeira tem 

algumas das mais belas piscinas naturais 

de Portugal, denominadas de “poços” na 

região. Mesmo por baixo da ponte sobre o 

Teixeira localiza-se um poço de grandes 

dimensões, apertado entre a garganta 

estreita esculpida na rocha pela erosão 

do rio nos últimos 2 milhões de anos. A 

montante, na fronteira entre São Pedro 

do Sul e Vale de Cambra, e no desaguar 

da ribeira de Agualva, no rio Teixeira, está 

a cascata dos Dois Rios, que se pode ace-

der seguindo o caminho do Cercal para a 

mini-hídrica do Teixeira. No caminho de 

Paraduça, mesmo ao lado da ponte sobre 

o rio Paraduça, está mais um magnífico 

poço com água de reflexos azul celeste.

 13  MOINHOS DE PARADUÇA
 Paraduça, Arões, Vale de Cambra 

 40°48’23.73”N, 8°15’56.51”W

           
     fácil

Os Moinhos de Paraduça. São cinco moi-

nhos de rodízio com paredes de granito 

e telhados de lousa, cada um deles com 

um único casal de mós. Recuperados em 

2004, atualmente quatro desses moi-

nhos estão em funcionamento, sendo re-

gularmente utilizados pela população lo-

cal. O primeiro moinho, localizado à face 

da estrada municipal M569, é o Moinho do 

Cabo, o seguinte é o Moinho das Bouças e 

o terceiro é o Moinho da Cavada. A algu-

mas dezenas de metros à frente situa-se 

o Moinho do Burmeiral e, mais acima, do-

minando a vista sobre a aldeia de Paradu-

ça, encontra-se o Moinho do Castelo.

Legenda da fotografia

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Aldeia de Paraduça (Arões, Vale de 

Cambra)

 Núcleo histórico de Couto de 

esteves (Sever do Vouga)

 Ponte do Abade (Pessegueiro do 

Vouga, S. Vouga)

 VougaPark - Parque Tecnológico e 

de Inovação do Vouga (Pessegueiro do 

Vouga, S. Vouga)

 Miradouro da Volta da Barca 

(Rua Antiga Escola da Feira Nova, 

Pessegueiro do Vouga, S. Vouga)

O QUE FAZER

 PR6 - Trilho dos Amiais (Sever 

do Vouga) Circular | 5,2km (circuito 

alternativo + 0,65km) | 2h | Dificuldade 

média/ baixa | Início/Fim: Couto de 

Esteves, Lugar de Couto de Cima

 PR7 - Trilho da Agualva (Sever 

do Vouga) | Circular | 11,1km 

(circuito alternativo + 0,35km) | 4h | 

Dificuldade média

Início/Fim: Couto de Esteves, Lugar de 

Couto de Cima

 PR8 - Trilho da Pedra Moura (Sever do 

Vouga) Circular | 7,6km (Ramal + 0,77km) 

3h | Dificuldade média | Início/Fim: Couto 

de Esteves, Lugar de Couto de Cima

 Desporto aventura no rio Vouga e 

albufeira da barragem de Ribeiradio: 

canoagem e stand up paddle (SUP)

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

14  CASCATA DO POÇO DO 
LINHO
 Paraduça, Arões, Vale de Cambra

 40°48’25.10”N, 8°16’16.01”W

           
      fácil

Localizada junto à ponte que liga as locali-

dades de Paraduça e Ervedoso, esta que-

da de água assume o nome de cascata do 

Poço do Linho alegadamente porque, em 

tempos passados, as mulheres lavavam o 

linho no poço que ali se forma. A queda de 

água principal, com cerca de 8 metros de 

desnível, é secundada por outras quedas 

de menor dimensão, galgando um impor-

tante desnível desde o planalto da Freita 

até ao desaguar no rio Teixeira. 

15  CASCATA DA AGUALVA
 Lourizela, Couto de Esteves, Sever do 

Vouga

 40°46’0.06”N, 8°17’38.50”W

           
   300m | difícil (a partir da ponte de

Lourizela - 40°45’50.45”N, 8°17’47.83”W)

A cascata da Agualva localiza-se cerca 

de 100 metros a montante da ponte so-

bre o rio Lordelo, entre Couto de Esteves 

e Lourizela. O acesso é difícil – através do 

leito do rio e de pequenos caminhos pelas 

margens – mas a recompensa é imensa. 

As águas do Lordelo são projetadas numa 

queda de mais de 10 metros de altura en-

tre grandes penedos de cor escura, for-

mando um poço estreito no seu regaço. 

A água aproveitou a diferença de dureza 

das rochas do leito do rio para escavar o 

desnível que deu origem a esta cascata. 

16  ALDEIA DOS AMIAIS
 Amiais, Couto de Esteves, Sever do Vouga  

 40°44’49.39”N, 8°18’38.85”W

           
           fácil

A aldeia dos Amiais está inserida num mag-

nífico cenário natural, proporcionado pelo 

verde das serras e dos socalcos agrícolas 

que a envolvem e pelo excelente espelho 

de água oferecido pela albufeira da barra-

gem de Ribeiradio, no rio Vouga. Cerca de 

vinte casas de granito e uma eira comu-

nitária com sete magníficos espigueiros 

compõem esta bonita Aldeia de Portugal®. 

O conjunto da eira e canastros, onde outro-

ra as lides agrícolas eram animadas com 

danças e cantares, constitui atualmente 

um dos seus principais atrativos turísticos. 

Nas proximidades da aldeia, os restauran-

tes servem à mesa a deliciosa vitela assa-

da de Sever do Vouga com arroz do forno, o 

arroz de lampreia, os rojões com grelos e o 

cabrito assado no forno.

17  ALBUFEIRA DE RIBEIRADIO 
E ILHÉUS DO RÔDO
 Amiais, Couto de Esteves, Sever do Vouga 

 40°44’47.89”N, 8°18’36.72”W

               fácil

A albufeira de Ribeiradio e os Ilhéus do 

Rodo localizam-se no rio Vouga, em Sever 

do Vouga, e resultam da construção da 

barragem de Ribeiradio, nas proximidades 

da aldeia dos Amiais, em Couto de Esteves. 

A nova albufeira é o mais recente cartão de 

visita do município de Sever do Vouga. Para 

além das excecionais paisagens proporcio-

nadas pelo seu espelho de água, de onde 

emergem os paradisíacos Ilhéus do Rôdo, 

destacam-se as atividades turístico-des-

portivas e de lazer que é possível desen-

volver nesta albufeira - canoagem, stand 

up padle, pesca - e outras atividades não 

motorizadas, de modo a conservar a tran-

quilidade e a qualidade ambiental deste 

maravilhoso espaço natural.
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ONDE COMER

 Restaurante Cantinho da Eira

 Couto de Baixo, Couto de Esteves, 

Sever do Vouga 

 (+351) 966 607 753

 Restaurante O Júnior

 Couto de Cima ,Couto de Esteves, 

Sever do Vouga 

 (+351) 234 558 249

 Restaurante Canastro By Júnior

 Z. Ind. Padrões, Couto de Esteves, 

Sever do Vouga

 (+351) 234 597 248

 Restaurante Quinta do Barco

 Rua da Grela, Pesseg. do Vouga, 

Sever do Vouga

 (+351) 234 556 246

ONDE DORMIR

 Casas Rosmaninho

 Rua do Laranjal, 26, C. Esteves, 

Sever do Vouga

 (+351) 914 992 209

 Casas da Seara

 Couto de Baixo, C. Esteves, Sever 

do Vouga

 (+351) 966 313 040

 Villa Augusta & Spa

 Couto de Baixo, C. Esteves, Sever 

do Vouga

 (+351) 234 558 388

 Casa da Tulha

 Couto de Baixo, C. Esteves, Sever 

do Vouga

 (+351) 966 313 040

Legenda da fotografia
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ITINERÁRIO VI
Cenários Idí licos do Vale do Vouga
Vale do Vouga, S. Pedro do Sul, Vale de Cambra e 
Sever do Vouga

18  PRAIA FLUVIAL DA QUINTA 
DO BARCO
 Paradela do Vouga, Sever do Vouga 

 40°42’29.64”N, 8°21’39.20”W

      fácil

A praia fluvial da Quinta do Barco, locali-

zada na margem esquerda do rio Vouga, 

distingue-se por se tratar de uma estân-

cia fluvial com bandeira de praia, vigia-

da, acessível a pessoas com mobilidade 

reduzida e bandeira de grau da Quercus. 

Está inserida num excecional espaço ar-

borizado com um bom areal, um atrativo 

bar, balneários, zona de grelhadores, par-

que de merendas com mesas e bancos 

de madeira, e estacionamento. Na épo-

ca balnear dispõe de uma piscina fluvial 

flutuante, de altura regulável, onde as 

crianças e adultos podem dar as primei-

ras braçadas ou desfrutar de banhos em 

segurança. O espaço da praia fluvial da 

Quinta do Barco é muito utilizado pelas 

empresas de animação turística para a 

realização de jogos, dinâmicas de grupo 

e outras atividades lúdicas e desportivas. 

Serve ainda de ponto de partida para as 

atividades de desporto aventura que se 

realizam no Vouga, especialmente a ca-

noagem. A Ecopista do Vouga localiza-se 

a poucos metros desta praia fluvial.

Legenda da fotografia

O QUE FAZER

 PR3 - Rota das Laranjeiras (Sever do 

Vouga) | Circular | 9,5km | 3h | Dificuldade 

baixa | Início/Fim: Pessegueiro do Vouga, 

Igreja Matriz de S. Martinho

 PR9 - Trilho dos Moinhos (Sever do Vouga)

Circular | 7,7km | 3h | Dificuldade média

Início/Fim: Igreja Matriz de Paradela do Vouga

 Passeios a pé e de bicicleta na 

Ecopista do Vouga

 Canoagem e stand up paddle (SUP) 

no rio Vouga

 Observação e interpretação da 

natureza e atividades de desporto 

aventura nas Minas do Braçal

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante Santiago

 Poço Santiago, Pessegueiro do Vouga, 

S. Vouga

 (+351) 234 551 125

Legenda da fotografia

19  ECOPISTA DO VOUGA
 Início: Foz, Pessegueiro do Vouga, 

Sever do Vouga | Fim: Fontelas, Cedrim, 

Sever do Vouga 

 40°42’13.43”N, 8°21’37.58”W

           
      fácil

A ecopista de Sever do Vouga, com uma 

extensão de 11.155m, destina-se à reali-

zação de passeios a pé, de bicicleta, em 

patins, trotineta e skate, num cenário 

natural único, em que o rio Vouga, o seu 

pitoresco vale e o património ferroviá-

rio da ex-linha do Vouga são os grandes 

protagonistas. A partir do lugar da Foz, 

a ecopista segue para norte, sempre ao 

lado do rio Vouga, percorrendo zonas flo-

restais e agrícolas. O seu percurso atra-

vessa seis graciosos túneis; a centenária 

Ponte do Poço de Santiago, ex-líbris do 

município de Sever do Vouga; o edifício 

da antiga Estação de Paradela, agora 

recuperado oferecendo um atrativo eco-

café e uma agradável esplanada, com 

serviço de WC’s, balneários e serviço de 

aluguer de bicicletas; e o pitoresco apea-

deiro de Cedrim, também recuperado. 

Devidamente sinalizada com sinalética 

vertical e horizontal, a ecopista do Vou-

ga não apresenta declives acentuados, 

subindo ligeiramente na aproximação a 

Cedrim, considerando-se um percurso de 

dificuldade média.

20  PONTE DO POÇO DE 
SANTIAGO
 Pessegueiro do Vouga, Sever do Vouga 

 40°41’58.16”N, 8°22’33.55”W

           
       fácil

Ex-líbris do município de Sever do Vouga, 

a Ponte do Poço de Santiago, inaugurada 

em 1913, integrava o troço da ex-linha 

ferroviária do Vouga atualmente con-

vertida em ecopista. Considerada a mais 

alta ponte de pedra de Portugal, trata-se 

de uma magnífica obra de engenharia, 

idealizada pelo francês Sejourné e edi-

ficada no início do séc. XX sob orienta-

ção de François Mercier. Construída em 

alvenaria, a ponte atinge 28,5 metros de 

altura e é composta por onze arcos de 

volta perfeita que suportam um tabulei-

ro com 165 metros. O arco maior alcan-

ça toda a largura do leito do rio. Alguns 

habitantes ainda guardam a memória do 

“Vouguinha”, nome carinhoso atribuído 

ao emblemático comboio a vapor que 

atravessava esta ponte e as pitorescas 

paisagens do vale do Vouga.

21  IGREJA DE PESSEGUEIRO 
DO VOUGA
 Pessegueiro do Vouga, Sever do Vouga  

 40°42’33.36”N, 8°22’5.37”W

           
       fácil

A Igreja Matriz de Pessegueiro do Vouga, 

dedicada a S. Martinho Bispo, situa-se na 

encosta norte do vale do Vouga e a sua 

origem deverá remontar à época medie-

val. Esta igreja guarda uma das obras de 

arte de maior valor do município de Sever 

do Vouga: uma custódia de prata doura-

da, datada do século XVI, objeto litúrgico 

destinado à exposição da Eucaristia. A 

frontaria revela tendência neoclássica, 

nomeadamente através do portal en-

quadrado por duas colunas dóricas co-

roadas por pináculos e remate em fron-

tão curvo. A torre sineira apresenta um 

registo único com pilastras nos cunhais e 

cimalha de friso e cornija. No interior real-

ça-se o altar-mor com o sacrário rodeado 

de colunas e elementos barrocos, e com 

carateres maneiristas do século XVII. Ao 

longo do corpo da igreja foi disposto um 

conjunto de quadros que representam a 

Via Sacra. É ainda de realçar a existência 
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se um diversificado conjunto de retábu-

los que manifestam o esplendor da talha 

dourada do período barroco. 

22  MINAS DO BRAÇAL
 Sever do Vouga   

 40°44’2.25”N, 8°24’0.56”W

           
         fácil

O complexo mineiro do Braçal inclui as 

minas do Braçal, da Malhada e do Coval 

da Mó e estende-se ao longo do rio Mau, 

na encosta este da serra do Braçal. Este 

complexo constitui a mais antiga conces-

são mineira portuguesa, registada com o 

nº 1, e permitiu a exploração de um dos 

maiores jazigos mineiros da região de Avei-

ro. A exploração das minas do Braçal co-

meçou em 1836, terminando em 1918. Em 

1943 recomeçou, alargando-se às minas 

da Malhada (mais a norte) e permaneceu 

em laboração até à década de 60, che-

gando a ter cerca de 1000 operários. As 

minas do Braçal exploraram filões hidro-

termais ricos em chumbo (Pb), zinco (Zn) e 

prata (Ag) tendo sido o chumbo o principal 

produto extraído deste complexo mineiro. 

Atualmente é possível conhecer a antiga 

fundição do complexo de minas que aqui 

existiu e várias infraestruturas usadas na 

transformação do minério. O rio Mau, que 

atravessa as Minas do Braçal, é um afluen-

te do Vouga e tem uma flora luxuriante, 

onde a floresta abunda e os fetos e mus-

gos pintam o leito do rio de tons de verde. 

Parte deste rio encontra-se canalizado 

em túneis artificiais de pedra e cimento, 

construídos pelo homem.
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 ITINERÁRIO VII

Vale do 
Bestança, 
Inspira 
Natureza
Vale do Bestança
Cinfães
Distância aproximada: 57 km

O Bestança é um vale como já não existem muitos, um lugar de na-

tureza mágica e inspiradora. Integrado, na sua maioria, na serra do 

Montemuro, encontra-se igualmente abrangido pela classificação 

de sítio da Rede Natura 2000 justificando a riqueza da biodiversi-

dade que possui. O itinerário que lhe propomos começa em Porto 

Antigo, na margem esquerda do rio Douro, e termina no miradouro 

de Teixeirô, do lado oposto a Porto Antigo, numa encosta sobran-

ceira à da foz do Bestança. Seguindo o itinerário proposto a partir 

de Porto Antigo, poderá visitar a aldeia de Boassas, com vistas so-

bre o rio Douro; a ponte de Covelas, um dos ex-líbris do município 

de Cinfães; o Castro do Monte das Coroas, possivelmente povoado 

desde a Idade do Bronze; a Igreja de Ferreiros de Tendais, com uma 

peculiar torre sineira e um fabuloso teto em caixotões dourados e 

policromados; as Fragas da Penavilheira, uma sucessão de casca-

tas envolvidas por imponentes fragas; e as singulares Eiras da Laje. 

Ao descer pela panorâmica EN321, estrada cénica que liga Castro 

Daire a Cinfães, ainda encontrará a cascata da Ribeira de Tendais, 

junto a um parque de lazer com um bonito conjunto de moinhos 

e o Centro de Interpretação do Vale do Bestança, um espaço de 

excelência destinado à valorização do património natural e cultural 

do rio e vale do Bestança.

1. PORTO ANTIGO
2. ALDEIA DE BOASSAS
3. PONTE DE COVELAS
4. CASTRO DO MONTE DAS 

COROAS
5. IGREJA DE FERREIROS DE 

TENDAIS
6. FRAGAS DA PENAVILHEIRA 

7. ALDEIA DE BUSTELO DA LAJE
8. CASCATA DA RIBEIRA DE 

TENDAIS
9. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 

AMBIENTAL DO VALE DO 
BESTANÇA

10. MIRADOURO DE TEIXEIRÔ
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ITINERÁRIO VII
Vale do Bestança, Inspira Natureza
Vale do Bestança

 PORTO ANTIGO
 Porto Antigo, Oliveira do Douro, Cinfães
 41° 5’24.19”N, 8° 4’47.09”W

            fácil

O rio Bestança nasce junto às Portas 

do Montemuro, a mais de 1.200 metros 

de altitude, e desagua no Douro, em 

Porto Antigo, tornando deslumbrante 

a paisagem deste lugar. Porto Antigo 

foi, em tempos, ponto de paragem dos 

barcos rabelos que transportavam 

o vinho do Porto da região do Douro 

vinhateiro. Atualmente o cais de Porto 

Antigo acolhe inúmeras embarcações 

marítimo-turísticas e de recreio e barcos 

de cruzeiro, que cruzam diariamente 

as águas do rio Douro. No cais é 

também possível observar-se a foz do 

rio Bestança, formando um belíssimo 

espelho de água, bem como a grandiosa 

albufeira formada pelo ancoramento 

das águas do rio Douro, na Barragem de 

Carrapatelo, um pouco a jusante.

3  PONTE DE COVELAS 
 Covelas, Ferreiros de Tendais, Cinfães

 41° 2’20.90”N, 8° 3’4.93”W

      700m | fácil

Posicionada sobre o rio Bestança, a pon-

te é um belo exemplar de estrutura ao 

estilo barroco, com tabuleiro em cava-

lete, sustentada por arco único de vol-

ta perfeita, em cantaria de granito. No 

centro é coroada por uma cruz e inscri-

ção alusiva à sua última construção, em 

1762. A importância deste ponto de pas-

sagem no médio curso do rio é eviden-

ciada pela conservação da rede de ca-

minhos a que ela aflui, assim como pela 

existência de estruturas de habitação e 

produção (moinhos de rodízio) em ruínas. 

A ponte tem sido considerada, pela sua 

feição, como reconstrução de uma pon-

te anterior, possível de recuar à Idade 

Média. Porém, as memórias paroquiais 

informam-nos que não existiria aqui tra-

vessia pétrea sobre o Bestança, mas sim 

de “pau” e considera-se, inclusive, que 

a travessia em madeira já se realizasse 

aqui em período medieval.

2  ALDEIA DE BOASSAS
 Boassas, Oliveira do Douro, Cinfães

 41° 4’58.23”N, 8° 4’17.44”W

         fácil

Situada na margem direita do rio Bestan-

ça, em Oliveira do Douro, Boassas é dona 

de um património edificado de grande 

valor arquitetónico, cultural e histórico. 

As paisagens naturais convidam a pas-

seios prolongados que permitem admirar 

a beleza do cenário: do cimo da Lapa da 

Chã é deslumbrante a vista para o Dou-

ro; a visita aos Penedos e ao Sítio da Tí-

lia deixa qualquer um encantado pelo 

rio Bestança. Na aldeia destacam-se as 

tradicionais ruas estreitas e o casario da 

Arribada, bem como os típicos pátios or-

namentados de vasos floridos, a Capela 

da Nossa Senhora da Estrela, datada de 

1710, a Casa do Cubo e a Casa do Fun-

do da Rua, e ainda a Casa do Cerrado e 

a Casa do Outeiro, em cujo jardim se er-

gue um importante cipreste - o único do 

concelho classificado como árvore de 

interesse público. Muito próximo, realça-

se, também, a Quinta do Paço da Serrana, 

outrora propriedade do General Alexan-

dre Serpa Pinto.  

Legenda da fotografia
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6  FRAGAS DA 
PENAVILHEIRA
 Soutelo, Bustelo, Cinfães

 41° 0’50.75”N, 8° 2’1.42”W

      750m | difícil | c/guia

Sítio de elevado interesse natural e 

paisagístico, as Fragas da Penavilhei-

ra são três quedas de água sucessivas 

que resultam de uma rutura de declive 

(knickpoint) no vale do Bestança, próxi-

mo das aldeias de Soutelo e Quinhão. O 

Bestança, rio que corre por entre estas 

fragas, é, na bacia do Douro (setor portu-

guês), o rio que apresenta maior número 

de knickpoints. Aqui este fenómeno de-

senhou um lugar fantástico, marcado por 

imponentes fragas e cascatas únicas. Na 

envolvente, a paisagem é singular e mol-

dada pela mão do homem, em que as le-

vadas conduzem a água até aos terrenos 

agrícolas e os lameiros intercalam bos-

ques frondosos de folhosas. O facto de 

ser um local de difícil acesso deu origem 

a uma lenda que conta que nem o diabo 

queria lá ir. No ato de exorcizar as pes-

soas possuídas pelo demónio, o padre da 

aldeia mandava o diabo para as Fragas 

da Penavilheira, dizendo: “Eu te degredo 

para as Fragas da Penavilheira”, ao que o 

diabo respondia: “Para as Fragas da Pe-

navilheira não me degredes”. Um pouco 

antes das fragas, localiza-se a ponte de 

Soutelo, que data de 1850, construída 

totalmente em pedra.

4  CASTRO DO MONTE DAS 
COROAS
 Ferreiros de Tendais, Cinfães

 41° 3’28.35”N, 8° 3’3.57”W

      fácil

Possivelmente povoado desde a Idade 

do Bronze, o Castro do Monte das Coroas 

encontra-se estabelecido num outei-

ro sobranceiro à margem direita do rio 

Bestança, na freguesia de Ferreiros de 

Tendais, em Cinfães. Atualmente ainda é 

possível ver-se um conjunto de torreões, 

quatro linhas de muralha, pequenas in-

fraestruturas retangulares e vários ele-

mentos medievais, gravuras rupestres, 

um forno cerâmico e duas furnas abertas 

nas rochas.

5  IGREJA DE FERREIROS DE 
TENDAIS
 Ferreiros de Tendais, Cinfães

 41° 2’49.90”N, 8° 2’45.97”W

   MIP      fácil

A Igreja de Ferreiros de Tendais data da pri-

meira metade do século XVII e veio substi-

tuir a ermida medieval de São Pedro. Este 

templo tem duas características curiosas: 

encontra-se implantado em cota inferior 

à via pública e as torres sineiras foram 

colocadas num muro erguido em frente 

ao alçado principal da igreja. Formado 

por uma única nave, o interior do templo 

possui coro-alto de madeira policromada 

e batistério do lado do evangelho. Desta-

ca-se o teto de madeira, dividido em caixo-

tões dourados e policromados, com cenas 

alusivas à Virgem e imagens do hagiológio, 

rodeados a toda a volta por um lambril de 

azulejos seiscentistas. 

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Centro de Estágios - Desportos 

Náuticos - Hotel Porto Antigo (+351) 255 

560 150

 Parque de merendas de Bustelo da 

Laje

O QUE FAZER

 Aluguer de Barcos Casa - Cais de 

Porto Antigo

 Atividades náuticas nos rios Douro e 

Bestança, em Porto Antigo: aluguer de 

barcos, motos de água, canoas, kayaks 

e gaivotas

 BTT - Centro de BTT do Bestança 

(trilhos do Montemuro e do Vale do 

Bestança) Alhões, Cinfães

Início/Fim: Gosende, lugar do Fojo (junto 

ao largo da capela de N. S. do Refúgio)

 PR4 - Encostas da Serra (Cinfães)

Circular | 8,1km | 2h30m| Dificuldade 

média/baixa

Início/Fim: Eira da Laje, Bustelo

 PR5 - Caminho das Portas (Cinfães)

Circular | 5,4km | 2h00m| Dificuldade 

baixa

Início/Fim: Parque de Lazer de Alhões

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante Serpa Pinto

 Hotel Porto Antigo, Oliveira do Douro, 

Cinfães

 (+351) 255 560 150

ONDE DORMIR

 Hotel Porto Antigo****

 Rua do Cais, 675 - Oliveira do Douro, 

Cinfães

  (+351) 255 560 150

 Casa de Rebolfe

 Porto Antigo, Cinfães

  (+351) 936 266 856

 Casa do Lodão

 Boassas, Cinfães

  (+351) 255 561 337

 Casa do Moleiro

 Pelisqueira, Cinfães

  (+351) 225 024 532
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ITINERÁRIO III
Serra do Montemuro, a Grande Montanha
Serra do Montemuro

7  ALDEIA DE BUSTELO DA 
LAJE
 Bustelo, Cinfães

 40°59’57.05”N, 8° 0’57.27”W

         fácil          
Ver ponto 14 do itinerário III

8  CASCATA DA RIBEIRA DE 
TENDAIS
 Tendais, Cinfães

 41° 0’17.97”N, 8° 3’24.30”W

         fácil

Inserida no Parque de Lazer de Barron-

des, à face da EN321 que liga Cinfães 

a Castro Daire, a Cascata da Ribeira de 

Tendais é formada pelas águas límpi-

das e cristalinas da ribeira de Tendais 

e do ribeiro de Barrondes, que nasce na 

serra do Montemuro, nas proximidades 

da aldeia de Aveloso, e desagua no rio 

Vale do Bestança, que contempla a ofer-

ta de uma rede de percursos pedestres 

em calçada, e uma rede BTT servida por 

dois centros com apoio e manutenção 

para bicicletas. (Alhões e Nespereira). 

Dispõe ainda de uma área de lazer (Aço-

reira), com um moinho de água recupera-

do (destinado a visitas turísticas e educa-

tivas e à produção de energia renovável). 

No seu conjunto, este vale permite toda 

a exploração e fruição natural que qual-

quer grupo ou família pode desejar. 

Bestança, junto ao Prado. Esta linda 

cascata, envolvida por densa vegeta-

ção e alguns moinhos, é formada por 

várias quedas de água, dando origem a 

pequenos e refrescantes poços. O Par-

que de lazer de Barrondes dispõe de um 

fontanário, mesas, bancos e refrescan-

tes sombras, revelando-se o lugar ideal 

para um piquenique.

9  CENTRO DE INTERPRETA-

ÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO 

BESTANÇA
 Pias, Cinfães

 41° 4’34.32”N, 8° 4’18.56”W

      fácil 
           Localizado na aldeia de Pias, no município 

de Cinfães, o Centro de Interpretação do 

Vale do Bestança é um espaço de exce-

lência destinado à valorização do patri-

mónio natural e cultural do rio e vale do 

Bestança, reconstruído sob o princípio 

da componente tecnológica, dispõe de 

uma receção/serviço informativo, diver-

sos espaços imersivos com exposição 

interativa, um laboratório com área de 

pesquisa, e um auditório. Dispõe ainda de 

um miradouro para a foz do rio Bestança, 

e oferece balneários e uma estação de 

serviço, tanto para o apoio aos vários per-

cursos pedestres do vale, como à rede de 

trilhos BTT. Este espaço interpretativo é 

parte integrante de um projeto mais vas-

to – o Plano de Gestão e Salvaguarda do 

Legenda da fotografia
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10  MIRADOURO DE TEIXEIRÔ
 Souto do Rio, Cinfães

 41° 5’11.03”N, 8° 5’7.28”W

         fácil

O Miradouro de Teixeirô localiza-se numa 

encosta sobranceira à foz do rio Bestan-

ça. A partir deste miradouro obtém-se 

uma vista privilegiada sobre a albufeira 

e o lugar de Porto Antigo, onde se en-

contra o histórico Hotel Porto Antigo e 

um importante cais de acostagem para 

embarcações marítimo-turísticas e de 

recreio, bem como barcos de cruzeiro, 

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

  Estrada Cénica - N321 entre Tendais 

e Cinfães

 Parque de Lazer de Barrondes, Tendais

O QUE FAZER

 PR2 - Rota do Vale (Cinfães)

Linear | 18,8km (37,6km ida e volta)| 5h 

/10h| Dificuldade média/baixa

Início/Fim: Capela das Portas do 

Montemuro ou Aldeia de Vila de Muros 

(Largo da Nogueira)

 PR3 - Vale de Aveloso (Cinfães)

Circular | 10,7km | 3h30m| Dificuldade 

média/baixa | Início/Fim: Junta de 

Freguesia de Tendais

 PR1 - Caminho do Prado (Cinfães)

Circular | 6,7km | 2h35m| Dificuldade 

baixa | Início/Fim: Aldeia de Vila de Muros 

(Largo da Nogueira)

 PR6 - Caminho da Vila (Cinfães)

Linear | 2,7km | 1h| Dificuldade baixa

Início/Fim: Centro de Interpretação 

Ambiental do Vale do Bestança ou Loja 

de Turismo de Cinfães 

 Estação da Biodiversidade, 

Caminhos do Vale do Bestança | 

Início: Aldeia de Vila de Muros (Largo da 

Nogueira)

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante Solar do Montemuro

 Azevedo, Tendais, Cinfães

 (+351) 255 571 715

 Restaurante Tendais

 N. 321, Fermentãos, Tendais, Cinfães

  (+351) 255 571 117

ONDE DORMIR

 Casa de Campo de Enxidrô

 Tendais, Cinfães

  (+351) 962 926 336

 Quinta do Casal de Vila Pouca

 Pias, Cinfães

  (+351) 916 422 172

 Quinta da Costeira

 Calçada de Medados, 158, Cinfães

  (+351) 255 563 096

 Quinta da Ventozela

 Lugar do Casal, Cinfães

  (+351) 255 562 342

no rio Douro. Observam-se igualmente 

a albufeira da Barragem de Carrapatelo, 

a ponte de Mosteirô, que faz a ligação 

entre Porto Antigo e Porto Manso, e a 

ponte ferroviária de Pala, localizada na 

margem direita do Douro. A partir do mi-

radouro de Teixeirô é, ainda, possível ob-

servar-se um importante fenómeno geo-

lógico -o Vale de Fratura do Bestança. 

No vale de fratura do rio Bestança, o rio 

aproveita uma falha no maciço granítico 

de Montemuro, de tal forma importante, 

que é a responsável pela mudança de di-

reção do Rio Douro.

Legenda da fotografia
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 ITINERÁRIO VIII

Douro Mágico
Vale do Douro – da foz do Cabrum 
à foz do Arda
Cinfães e Castelo de Paiva
Distância aproximada: 75 km

O Douro é “vinhateiro”, o Douro é “internacional”, o Douro é 

“verde”, o Douro é “azul” e o Douro é…“MÁGICO”!

Este itinerário propõe-lhe uma emocionante viagem ao encontro 

de lugares únicos e fascinantes, no deslumbrante vale do Douro. 

Descubra onde desaguam, no Douro, quatro dos mais importantes 

rios que percorrem o território das Montanhas Mágicas® - o Paiva, 

o Bestança, o Arda e o Cabrum - e desfrute de paisagens únicas, 

como a que lhe é proporcionada pela única ilha existente ao longo 

do troço nacional do rio Douro. Numa viagem de regresso à Idade 

Média, descubra verdadeiros tesouros de arte e arquitetura româ-

nicas. Suba aos miradouros de Catapeixe, S. Domingos e S. Gens 

e veja o magnífico vale do Douro como nunca o viu. Contemple a 

belíssima queda de água do rio Sampaio e aproveite para “dar um 

salto” à monumental barragem de Carrapatelo, onde, a partir das 

suas profundas galerias, poderá observar o fundo do rio. Descubra 

vestígios do “velho” Douro no Areal de Espadanedo; relaxe em con-

vidativas zonas de recreio e lazer à beira-rio, e visite antigos portos 

fluviais, outrora pontos de paragem dos barcos rabelos. Não deixe 

de percorrer as ruas de típicas aldeias de xisto, vigilantes do Douro, 

e de partir à descoberta de alguns dos mais relevantes geossítios 

das Montanhas Mágicas®, de que são exemplos os Fósseis do Car-

bonífero e as Minas do Pejão. Se tiver oportunidade, visite as igrejas 

e capelas que lhe propomos e dedique alguns momentos do seu 

tempo à contemplação e à meditação.

1. RIO CABRUM
2. PORTO ANTIGO
3. QUEDA DE ÁGUA DO RIO 

SAMPAIO
4. GALERIAS DA BARRAGEM DE 

CARRAPATELO
5. IGREJA DE S. CRISTOVÃO DE 

NOGUEIRA
6. IGREJA DE SANTA MARIA 

MAIOR DE TAROUQUELA
7. AREAL DE ESPADANEDO 
8. IGREJA ROMÂNICA DE 

ESCAMARÃO
9. CAIS DE ESCAMARÃO 
10. ILHA DO CASTELO
11. MIRADOURO DE CATAPEIXE
12. ANJO DE PORTUGAL
13. IGREJA MATRIZ DE SANTA 

MARIA DE SARDOURA

14. ÁREA DE LAZER DE SÃO 
MARTINHO

15. MONTE DE S. GENS
16. ALDEIA DE MIDÕES
17. ALDEIA DE GONDARÉM
18. PELOURINHO DA RAIVA 
19. IGREJA MATRIZ DE RAIVA 
20. FOZ DO ARDA
21. PONTE FERROVIÁRIA DE 

PEDORIDO
22. IGREJA DE PEDORIDO
23. MINAS DO PEJÃO – GERMUN-

DEIGREJA DE CARVALHAIS
24. FÓSSEIS DO CARBONÍFERO
25. CROCA DO ARDA 
26. MONTE DE SÃO DOMINGOS
27. IGREJA DE SÃO PEDRO DO 

PARAÍSO 
28. CAPELA DE SANTA EUFÉMEA



PARTE V
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ITINERÁRIO VIII
Douro Mágico
Vale do Douro – da foz do Cabrum à foz do Arda

1  RIO CABRUM
 Oliveira do Douro, Cinfães   

 41° 4’59.24”N, 8° 1’28.64”W

             fácil

O rio Cabrum nasce na serra do Montemu-

ro, próximo da aldeia da Gralheira, e per-

corre cerca de 20km até desaguar no rio 

Douro, separando o município de Cinfães 

do município de Resende. Trata-se de um 

rio típico de montanha, com múltiplos des-

níveis, leito pedregoso, numerosos poços 

e uma envolvente natural exuberante, 

tornando-o apetecível para a prática de 

canyoning. O percurso com interesse para 

a prática desta modalidade de desporto 

aventura situa-se entre a barragem de 

Freigil e a central hidroelétrica. Próximo da 

confluência deste rio com o Douro, ergue-

se a robusta ponte de Cabrum, colocada 

Nas proximidades da povoação de Mou-

rilhe, em Cinfães, encontra-se a Queda 

de Água da ribeira de Sampaio, também 

conhecida por Cascata do ribeiro Sonoso. 

O acesso a esta bela cascata faz-se atra-

vés de um trilho curto e estreito, a partir 

do parque de merendas de S. Cristovão, 

situado escassos metros a montante da 

Barragem de Carrapatelo. Enquadrada 

por um deslumbrante cenário verde, a 

queda de água resulta de um imponente 

knickpoint (rutura de declive) que ocorre 

sobre o maciço granítico do Montemuro, 

sob forte influência da falha do Carrapate-

lo. O parque de merendas de S. Cristovão, 

onde se inicia o percurso até à queda de 

água, é um agradável espaço arborizado, 

com várias mesas e bancos de madeira.

4  GALERIAS DA BARRAGEM 
DE CARRAPATELO
 Mourilhe, S. Cristovão de Nogueira, Cinfães  

 41° 5’3.04”N, 8° 7’43.17”W

                fácil

A Barragem de Carrapatelo localiza-se no 

rio Douro, no limite norte das Montanhas 

Mágicas®. Trata-se de uma importante 

obra de engenharia hidráulica construída 

entre 1965 e 1972, considerada, pela sua 

grandiosidade, um marco na história da 

navegação no rio Douro. Além de ter sido 

o primeiro empreendimento hidroelétrico a 

ser construído no troço nacional deste rio 

é, também, das cinco barragens do Douro 

nacional, a que apresenta maior queda – 36 

sobre os afloramentos de ambas as mar-

gens, através de um arco de volta ligeira-

mente apontado, sobre o qual assenta um 

tabuleiro em cavalete. As estreitas adue-

las do arco encontram-se profusamente 

marcadas com as conhecidas siglas ou 

marcas, ditas de canteiro. Construída, 

possivelmente, em finais do século XIV, 

inícios do século XV, trata-se de um dos 

exemplares melhor conservados, a nível 

regional, de uma ponte medieval, seguin-

do os modelos construtivos românicos.

2  PORTO ANTIGO
 Porto Antigo, Oliveira do Douro, Cinfães  

 41° 5’24.19”N, 8° 4’47.09”W

           
            fácil

Ver ponto 1 do Itinerário 7.

3  QUEDA DE ÁGUA DO RIO 
SAMPAIO
 Mourilhe, S. Cristovão de Nogueira, 

Cinfães 

 41° 5’4.73”N, 8° 7’12.58”W

           
          fácil

Legenda da fotografia

metros. Possui uma altura de 57 metros, 

um comprimento de coroamento de 400 

metros e uma eclusa com 35 metros de 

profundidade, sendo considerada a maior 

da Europa. Classificada como barragem do 

tipo gravidade a sua estrutura de betão é 

aligeirada por meio de uma grande galeria 

circular junto à fundação, a qual pode ser 

visitada mediante marcação prévia nos 

serviços permanentes da estrutura. Pon-

to de passagem constante de navios de 

cruzeiro, bem como de embarcações tu-

rísticas e de recreio, a imensa albufeira de 

Carrapatelo permite a realização de múlti-

plas atividades desportivas e de lazer: ski 

aquático, jet ski, vela, passeios em barco a 

motor, em barco à vela e em mota de água, 

pesca, natação, mergulho, entre outras.

5  IGREJA DE S. CRISTOVÃO 
DE NOGUEIRA 
 Av. Dr. Reinaldo Flórido Calheiros, 

S. Cristovão de Nogueira, Cinfães   

 41° 4’24.30”N, 8° 7’44.59”W

         
      fácil

Monumento integrante da Rota do Ro-

mânico, a Igreja de S. Cristovão de No-

gueira, apresenta-se com a fachada vol-

tada para o Douro, sendo representativa 

da organização e formação das paró-

quias na Baixa Idade Média (1000-1453). 

Trata-se de uma edificação medieval, 

do românico tardio, provavelmente de 

constituição anterior ao século XIII, ten-

do sido profundamente alterada na Idade 

Moderna. Do período românico subsiste o 

portal axial e, lateralmente, cachorrada, 

cornijas e parcelas de frisos. No interior 

distingue-se o trabalho do retábulo-mor 

e dos retábulos colaterais. Diz a lenda 
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OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Cais de Porto Antigo (Oliveira do 

Douro, Cinfães)

 Centro de Estágios - Desportos 

Náuticos (Hotel Porto Antigo)

 Parque de Sampaio e Mourilhe 

(Mourilhe, Cinfães)

O QUE FAZER

 Canyoning no rio Cabrum (entre a 

Barragem de Freigil e a central hidroelétrica)

 Aluguer de Barcos Casa (Porto 

Antigo, Cinfães)

 Atividades náuticas nos rios Douro e 

Bestança, em Porto Antigo: aluguer de 

barcos, motos de água, canoas, kayaks 

e gaivotas

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

 Desportos náuticos (rio Douro)

ONDE COMER

 Restaurante Serpa Pinto 

 Hotel Porto Antigo, Oliveira do Douro, 

Cinfães

 (+351) 255 560 150

ONDE DORMIR

 Quinta da Vinha Velha

 Rua de Finzes, 348, Oliveira do Douro, 

Cinfães

 (+351) 914 504 698

 Casa da Quinta da Calçada

 Oliveira do Douro, Cinfães

 (+351) 254 877 571 

 Hotel Porto Antigo****

 Rua do Cais, 675, Oliveira do Douro, 

Cinfães

 (+351) 255 560 150

 Quinta da Ventozela

 Lugar do Casal, Cinfães

 (+351) 255 562 342

 Casa de Rebolfe

 Porto Antigo, Cinfães

 (+351) 936 266 856 

 Quinta do Casal de Vila Pouca

 Pias, Cinfães

 (+351) 916 422 172

 Casa Altamira 

 Lugar de Lavra, Espadanedo, Cinfães

 (+351) 255 620 020 

que esta igreja teria sido transferida, por 

mouros possantes, numa única noite, do 

local original onde se situava, no morro 

Castelo de Sampaio, para o lugar onde 

atualmente se encontra.

6  IGREJA DE SANTA MARIA 
MAIOR DE TAROUQUELA
 Mosteiro, Tarouquela, Cinfães    

 41° 4’10.96”N, 8°11’16.44”W

         
     MN      fácil

Templo românico datado da segunda me-

tade do século XII, fundado pelos Cóne-

gos Regrantes de Santo Agostinho, este 

é o único exemplar de igreja monástica 

no atual concelho de Cinfães. Do original 

mosteiro nada resta, mas a igreja conserva 

a estrutura iniciada no século XII. Integra-

da na Rota do Românico, a Igreja de Santa 

Maria Maior de Tarouquela, apresenta na 

fachada, um portal com três arquivoltas e 

capitéis decorados com motivos zoomór-

ficos e tímpano decorado. Na fachada sul 

existem dois portais com motivos români-

cos. Adossada à capela-mor, existe uma 

pequena capela gótica, dedicada a São 

João Batista, datada do século XIV. No in-

terior, o destaque vai para o arco triunfal 

e para as paredes laterais marcadas com 

arcos ricamente decorados.
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7  AREAL DE ESPADANEDO 
 Espadanedo, Cinfães   

 41° 5’21.02”N, 8°10’44.59”W

      fácil

O Areal de Espadanedo é uma zona de 

recreio e lazer localizada na margem es-

querda do rio Douro. Neste local, de muito 

baixa profundidade, ainda são visíveis os 

vestígios do “velho” rio Douro, que corria 

livre, selvagem e sem obstáculos, antes 

da construção das barragens. Com aces-

so a partir da estrada nacional 222, Espa-

danedo tem um areal de características 

naturais, formado pela sedimentação das 

águas, e é habitualmente utilizado para 

atividades de lazer e náutica ligeira.

8  IGREJA ROMÂNICA DE 
ESCAMARÃO
 Rua de S. Miguel, Souselo, Cinfães 

 41° 4’13.85”N, 8°13’41.25”W

           
      MIP      fácil

Localizada nas proximidades da confluên-

cia dos rios Paiva e Douro, a Igreja de Nos-

sa Senhora da Natividade de Escamarão 

está classificada como Imóvel de Interes-

se Público. Não há certezas quanto à data 

em que foi erguida esta pequena igreja 

tardo-românica, mas pensa-se que terá 

sido entre a segunda metade do século XII 

e finais do século XIII. No entanto, é visível, 

ao lado do portal principal, a inscrição do 

século XIV. Na fachada principal realça-se 

10  ILHA DO CASTELO
 Castelo, Fornos, Castelo de Paiva  

 41° 3’53.78”N, 8°15’45.90”W

         
        fácil

Ver ponto 10 do Itinerário 5.

11  MIRADOURO DE CATAPEIXE 
 Sobrado, Castelo de Paiva   

 41° 3’34.08”N, 8°16’17.17”W

         
      fácil

A partir deste miradouro, composto por 

um varandim de pedra, localizado na 

berma da estrada junto ao lugar de Ca-

tapeixe, obtém-se uma panorâmica des-

lumbrante sobre a ilha do Castelo, o rio 

Douro e a foz do rio Paiva. Mais ao longe 

a vista alcança os montes verdejantes e 

o casario que se espalha pelas encostas.

12  ANJO DE PORTUGAL
 Freixo, São Martinho de Sardoura, 

Castelo de Paiva    

 41° 4’38.57”N, 8°17’41.91”W

         
       fácil

A estátua, da autoria do arquiteto Henri-

que Coelho, consiste numa escultura em 

bronze banhada a ouro, com 12 metros 

de altura. Possui uma escadaria que faz a 

ligação a uma pequena capela e que tem 

continuidade até à margem do rio.

o portal axial de arco apontado, de duas 

arquivoltas assentes diretamente nos 

pés-direitos, decoradas com elementos 

vegetalistas e semiesferas. No interior 

chamam a atenção o retábulo-mor, em 

talha dourada, e os dois retábulos laterais 

constituídos por elementos de talha. 

9  CAIS DE ESCAMARÃO
 Souselo, Cinfães   

 41° 4’9.55”N, 8°15’34.31”W

           
            fácil

O cais de Escamarão localiza-se na mar-

gem esquerda do rio Douro, em Souselo, 

Cinfães, permitindo a acostagem de em-

barcações marítimo-turísticas e de re-

creio. Remodelado em 2015, o cais dispõe 

de um posto de turismo, um bar-esplana-

da, loja de produtos regionais e sanitários. 

Um pouco a jusante localiza-se a Ilha do 

Castelo, a única Ilha existente ao longo de 

todo o percurso nacional do rio Douro.

Legenda da fotografia

13  IGREJA MATRIZ DE SANTA 
MARIA DE SARDOURA 
 Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva  

 41° 3’27.90”N, 8°17’40.66”W

         
      fácil

Situada numa colina sobranceira ao vale 

do rio Sardoura, a Igreja Matriz de Santa 

Maria de Sardoura, já referenciada em do-

cumentos do século XVI, foi reedificada 

antes de meados do século XVIII. O tem-

plo, de arquitetura barroca, é atualmen-

te composto pela capela-mor, com teto 

apainelado em madeira pintada e retábu-

lo de talha dourada rococó; dois altares 

adossados ao arco triunfal, um deles com 

a imagem da padroeira – Nossa Senhora 

da Assunção; e mais dois altares no cor-

po da igreja. A peça que mais se destaca 

neste templo é o painel da “Assunção da 

Virgem”, atribuída a Garcia Fernandes, de 

formato quadrado, com 2,10m de lado e 

pintura sobre madeira, datando da pri-

meira metade do século XVI.
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OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Capela de S. Martinho (S. Martinho de 

Sardoura, Castelo de Paiva)

 Cais do Castelo (Castelo de Paiva)

 Cais de Midões (Aldeia de Midões, 

Castelo de Paiva)

O QUE FAZER

 PR1 – Ilha dos Amores (Castelo de Paiva)

Circular | 7,25km | 2h | Dificuldade média

Início/Fim: Fornos, Cais do Castelo

 Atividades náuticas na albufeira da 

barragem de Carrapatelo

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

14  ÁREA DE LAZER DE S. 
MARTINHO
 Lamas, São Martinho de Sardoura, 

Castelo de Paiva     

 41° 3’12.21”N, 8°17’24.53”W

         
     fácil

Situada junto ao rio Sardoura, a área de 

lazer de São Martinho é um espaço verde, 

amplo e aprazível, ideal para conviver, fa-

zer um piquenique ou simplesmente rela-

xar. Trata-se de um espaço relvado, com 

diversas árvores que proporcionam exce-

lentes sombras, bar (no verão), churras-

queiras, mesas e bancos para merendar e, 

ainda, um bonito espelho de água propor-

cionado por um pequeno lago.

15  MONTE DE S. GENS
 Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva      

 41° 2’43.21”N, 8°17’53.97”W

         
       fácil

O  Monte de S. Gens localiza-se na 

freguesia de Sardoura e oferece vistas 

deslumbrantes sobre os montes, vales e 

aldeias de Castelo de Paiva, com especial 

destaque para a panorâmica sobre o 

rio Douro. Aqui existe um espaço de 

lazer equipado com mesas e bancos de 

madeira, convidativo a um piquenique 

em família.

16  ALDEIA DE MIDÕES
 Raiva, Castelo de Paiva      

 41° 3’10.70”N, 8°19’50.72”W

         
       fácil

A aldeia de xisto de Midões localiza-se na 

margem esquerda do rio Douro. O acesso 

ao local faz-se por uma antiga estrada 

envolta num denso eucaliptal, por vezes 

interrompido por alguns carvalhos, so-

breiros e medronheiros. Apesar das suas 

construções serem maioritariamente de 

xisto, o granito não deixa de estar pre-

sente na arquitetura do casario, nomea-

damente na Casa do Passadiço, um belo 

exemplar arquitetónico que se distingue 

pela elaborada cantaria de granito dos 

seus cunhais e vãos de portas e janelas. 

Os restantes edifícios são de aspeto sim-

ples, enriquecidos pela decoração dos 

vasos que alegram as fachadas. 

Legenda da fotografia
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O peixe, outrora indispensável na mesa 

dos habitantes, é hoje um prato opcional 

na mesa dos amantes da pesca, que pro-

curam na aldeia, a calma e a tranquilida-

de necessárias à prática desta atividade 

desportiva.

Dobras no Douro (geossítio)

Junto à aldeia é possível obter-se uma 

panorâmica privilegiada sobre o geossítio 

“Dobras no Douro”, localizado do outro 

lado da margem e integrado na serra da 

Boneca (município de Penafiel). A origem 

destas dobras relaciona-se com a colisão 

continental que veio dar origem à Pangeia 

e à formação da cadeia varisca. 

17  ALDEIA DE GONDARÉM
 Raiva, Castelo de Paiva  

 41° 2’47.25”N, 8°20’2.03”W

       fácil

Gondarém é uma pequena aldeia de xis-

to localizada numa encosta virada para 

o Douro. As casas de arquitetura tradi-

cional que flanqueiam as ruas e ruelas 

da aldeia, em conjunto com os socalcos 

e o rio Douro, formam um quadro paisa-

gístico de grande beleza. Outrora, os pro-

dutos da terra, o peixe do rio e as minas 

de Terramonte eram a base do sustento 

das famílias que aqui viviam. A beleza e 

tranquilidade deste local, bem como as 

magníficas paisagens que oferece na 

sua proximidade com o Douro, têm vindo 

a despertar, cada vez mais, a atenção 

dos visitantes e turistas do município de 

Castelo de Paiva.

18  PELOURINHO DA RAIVA 
 Raiva, Castelo de Paiva  

 41° 2’15.60”N, 8°20’33.03”W

   MIP      fácil

Instalado nas encostas do Douro, o Pe-

lourinho da Raiva marca a independên-

cia da “honra” da Raiva em relação ao 

concelho de Castelo de Paiva. Apesar de 

não ter recebido carta de foral, esta lo-

calidade foi concelho entre 1527 e 1839. 

Este pelourinho apresenta uma tipologia 

peculiar, com uma base quadrada tosca 

na qual assenta uma coluna lisa de sec-

ção ortogonal, com um corpo piramidal 

no topo. De datação imprecisa, pensa-se 

que este monumento foi erguido no sé-

culo XVI. Neste local podemos também 

contemplar a Igreja Matriz de Raiva, bem 

como a fantástica paisagem sobre o rio 

Douro, na qual se podem observar as 

suas encostas com luxuriantes bosques 

mistos e, na outra margem, a imponente 

serra da Boneca.

19  IGREJA MATRIZ DE RAIVA
 Raiva, Castelo de Paiva  

 41° 2’17.77”N, 8°20’31.98”W

      fácil

A Igreja Matriz de Raiva ou Igreja de S. 

João Batista está implantada numa en-

costa inclinada, dominada por floresta 

e socalcos agrícolas, beneficiando de 

uma excelente vista sobre o rio Douro. 

A mais antiga referência que se lhe co-

nhece data de 1062, num documento de 

doação ao Mosteiro de Paço de Sousa. 

Edifício de arquitetura religiosa do estilo 

barroco apresenta planta longitudinal, 

com uma só nave, capela-mor e sacristia 

do lado direito e uma torre sineira qua-

drada, adossada à frontaria também do 

lado direito. Os retábulos são em talha 

joanina. Os retábulos laterais apresen-

tam também boa talha dourada.

20  FOZ DA ARDA
 Pedorido, Castelo de Paiva 

 41° 2’54.54”N, 8°22’36.91”W

         fácil

O rio Arda percorre cerca de 30 km e 

resulta da confluência da ribeira de Sil-

vares e do ribeiro de Gondim com o rio 

Marialva. Depois da junção destas três 

linhas de água, o rio Arda adquire a sua 

designação a montante da freguesia do 

Burgo, em Arouca. Atravessando todo o 

vale de Arouca e uma parte da flores-

ta de Castelo de Paiva, é em Pedorido, 

Castelo de Paiva, que o Arda encontra 

as águas do Douro. A Foz do Arda é um 

local de grande valor natural e paisagís-

tico, excelente para a prática da pesca e 

para a interpretação da biodiversidade, 

especialmente da avifauna. Destaca-se, 

neste local, o Choupal das Concas como 

zona de recreio e lazer, muito procurada 

para a prática de desportos náuticos.

21  PONTE FERROVIÁRIA DE 
PEDORIDO
 Pedorido, Castelo de Paiva   

 41° 2’50.22”N, 8°22’34.85”W

      fácil

Junto à foz do Arda encontra-se a ponte 

de caminho de ferro de Pedorido, conhe-

cida localmente por “Ponte Velha de Pe-

dorido”, uma estrutura de considerável 

valor patrimonial. Esta foi construída 

pela Empresa Industrial Portuguesa, em 

1893, para servir o Couto Mineiro do Pe-

jão, sendo um importante testemunho 
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INTERESSE

 Zona de recreio e lazer do Choupal das 

Concas (Foz do Arda, Pedorido, Castelo 

de Paiva)

 Locomotiva a vapor (Foz do Arda, 

Castelo de Paiva)

 Cais de Pedorido (Castelo de Paiva)

O QUE FAZER

 Desportos náuticos na foz do Arda 

e rio Douro

 Aluguer de Barcos - Casa (Cais de 

Pedorido)

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante do Hotel Eurostars Rio 

Douro & SPA****

 EN 222, km 41, Raiva

 (+351) 255 690 160

 Restaurante Esplanada Jardim do Arda 

 Além da Ponte, Pedorido, Castelo de 

Paiva

 (+351) 255 762 254/618 

ONDE DORMIR

 Eurostars Rio Douro & SPA****

 EN 222, km 41, Raiva

 (+351) 255 690 160 

de uma das mais importantes atividades 

económicas da história da região: a ex-

ploração de carvão. Atualmente é uma 

ponte pedonal, com vista privilegiada 

para a foz do Arda, no rio Douro, e para o 

monte de S. Domingos.

22  IGREJA DE PEDORIDO
 Pedorido, Castelo de Paiva

 41° 2’51.46”N, 8°22’46.67”W)

      fácil

Situada junto à zona de confluência entre 

o rio Arda e o rio Douro, a Igreja Paroquial 

de Pedorido ou Igreja de Santa Eulália, 

possui um amplo adro frontal, com uma 

antiga pia batismal, bancos de jardim e 

canteiros floridos, pontuados por árvores 

de médio e grande porte. Trata-se de uma 

igreja revivalista neogótica, de planta 

composta por nave, capela-mor, sacristia 

adossada à esquerda e torre sineira 

à direita, com coberturas interiores 

diferenciadas de madeira e iluminada 

por janelas bilaterais. O arco triunfal é de 

volta perfeita e a capela-mor possui uma 

simples mesa de altar. As fachadas são 

rematadas em cornijas sendo a principal 

composta por portal de volta perfeita, 

com ampla moldura e rosácea. A torre 

sineira possui quatro ventanas de volta 

perfeita e cobertura em telhado.

23  MINAS DO PEJÃO – 
GERMUNDE
 Germunde, Pedorido, Castelo de Paiva  

 41° 2’51.50”N, 8°23’33.19”W

         fácil

O Couto Mineiro do Pejão (constituído pe-

las minas do Choupelo, Fojo e Germunde) 

foi um dos maiores complexos de extra-

ção mineira do país, tendo sido o polo de 

Germunde o mais rentável da Bacia Car-

bonífera do Douro. Além do seu reconhe-

cido valor histórico, social e cultural, as 

Minas do Pejão, revestem-se de elevado 

interesse geológico já que os carvões 

aqui explorados provinham de rochas de 

idade Paleozóica – período Carbónico, as 

quais se integram numa macroestrutura 

varisca – o Anticlinal de Valongo. Junto 

ao complexo mineiro de Germunde, à 

face da EN222, foi erguida uma estátua 

em bronze que retrata, figurativamente, 

os mineiros com a sua indumentária de 

trabalho. Este monumento constitui uma 

homenagem aos milhares de mineiros 

que operaram no Couto Mineiro do Pejão.
Legenda da fotografia



PARTE V
À descoberta das Montanhas Mágicas®

116 117

Guia Turístico
Montanhas Mágicas

Montanhas Mágicas®   
Montemuro | Arada | Gralheira

116

PARTE I
BEM-VINDO ÀS MONTANHAS 

MÁGICAS®

ITINERÁRIO VIII
Douro Mágico
Vale do Douro – da foz do Cabrum à foz do Arda

Legenda da fotografia

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Memorial aos mineiros (Minas do Pejão, 

Pedorido, Castelo de Paiva)

 Minas do Fojo (Folgoso, Castelo de Paiva)

 Minas do Pejão (Choupelo, Castelo de Paiva)

 Parque de lazer de Jean Tyssen (Avª 

Jean Tyssen, Oliveira do Arda, Castelo 

de Paiva)

ONDE COMER

 Restaurante O Cantinho

 Lugar do Cantinho, Oliveira do Arda, 

Castelo de Paiva

 (+351) 255 762 196

ONDE DORMIR

 Casa do Fornelo

 Rua Principal, Germunde, Pedorido

 (+351) 919 460 852/4 

 Casa do Villas

 Eiró de Nojões, Real, Castelo de Paiva

 (+351) 916 275 867 

 Quinta de Vilar e Almarde

 Vila, Real, Castelo de Paiva

 (+351) 961 622 625

 Quinta do Gildinho

 Lugar de Gildinho, Real, Castelo de Paiva

 (+351) 917 345 389 | 938 457 947

24  FÓSSEIS DO CARBONÍFERO
 Largo da Póvoa, Germunde, Pedorido, 

Castelo de Paiva

 41° 2’41.70”N, 8°23’40.05”W

      fácil

Os Fósseis do Carbonífero são fósseis ve-

getais, intercalados com arenitos e con-

glomerados do Período Carbónico – Era 

Paleozóica – encontrados em litologias 

xistentas, no concelho de Castelo de Pai-

va, mais particularmente na freguesia de 

Pedorido. Estas rochas afloram ao longo 

de uma estreita faixa, raramente inter-

rompida, que no território Montanhas 

Mágicas® se estende desde Pedorido 

(Castelo de Paiva) até S. Martinho das 

Moitas (S. Pedro do Sul), poucas vezes ul-

trapassando os 500 m de largura. As ro-

chas onde aparecem os fósseis vegetais 

formaram-se há cerca de 300 milhões 

de anos, numa altura em que ocorreu o 

choque entre as massas continentais 

então existentes, fruto de movimentos 

tectónicos que levaram à formação do 

supercontinente Pangeia. A formação 

deste supercontinente e a consequente 

colisão continental originaram uma im-

ponente cadeia montanhosa, que ficou 

conhecida por Montanhas Variscas. Foi 

nessa cordilheira, comparável nos dias 

de hoje aos Andes ou aos Himalaias, que 

junto da região equatorial se formou uma 

bacia intracontinental coberta de uma 

densa floresta e inúmeros lagos, atual-

mente conhecida como Bacia Carboní-

fera do Douro. A localização geográfica 

desta bacia junto ao equador, onde se 

faria sentir um clima quente e húmido, 

favoreceu o desenvolvimento de flores-

tas frondosas. Alguns vestígios destas 

florestas, as maiores da história da vida 

na Terra, encontram-se bem preserva-

dos na região de Pedorido. A sua existên-

cia e o seu estudo revestem-se de gran-

de importância para o conhecimento do 

paleoambiente de então. Além disso é 

possível ficar a saber que essas flores-

tas foram habitadas por uma elevada 

variedade de artrópodes, entre os quais 

se destacam insetos de grandes dimen-

sões, e, ainda, uma grande variedade de 

anfíbios e répteis junto dos lagos, rios e 
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pântanos. A desagregação das verten-

tes montanhosas que ladeavam essa 

bacia provocou a deposição intercalada 

de litologias de vária granulometria. Es-

tes restos, posteriormente submetidos a 

condições de baixa oxigenação e a ele-

vadas pressões e temperaturas, deram 

origem a uma massa negra homogénea 

rica em carbono, denominada jazida de 

carvão mineral. Foi neste contexto geo-

lógico que se formaram os carvões ou-

trora explorados nas minas do Pejão.

25  CROCA DO ARDA
 Oliveira do Arada, Castelo de Paiva  

 41° 2’9.59”N, 8º21’51.55”W

               fácil

Situado nas margens do rio Arda, este 

espaço apresenta um nome curioso, pos-

sivelmente relacionado com a geomorfo-

logia do local, lembrando uma cavidade 

na paisagem, contrastando com as íngre-

mes encostas do rio. A Croca do Arda é 

um espaço excelente para a realização 

de atividades de lazer em plena natureza 

e para a observação e interpretação da 

biodiversidade. Aqui pode-se percorrer 

as margens do rio Arda e contemplar a 

diversa fauna e flora existentes. A rã 

verde, a salamandra-de-pintas-amarelas 

ou o sapo-corredor são alguns dos anfí-

bios que por aqui vagueiam. Também o 

enigmático guarda-rios está presente, 

bem como diversas libélulas e borbole-

tas, como a libélula anelada, a libelinha 

laranja ou a borboleta maravilha. Relati-

vamente à flora, junto ao Arda podem-se 

observar sobreiros, pilriteiros, loureiros, 

a lameirinha, bem como outras espécies 

herbáceas, várias espécies de juncos, as 

esporas-bravas ou o ruibarbo-dos-po-

bres. Neste local realizam-se também 

eventos culturais, como o festival anual 

Croca’s Rock, em agosto.

26  MONTE DE S. DOMINGOS
 Raiva, Castelo de Paiva  

 41° 1’37.36”N, 8°21’4.56”W

         fácil

O Monte de São Domingos, oferece uma 

das mais fascinantes panorâmicas a 

noroeste das Montanhas Mágicas®. 

Deste ponto panorâmico, com mais de 

400m de altitude, obtém-se uma vista 

privilegiada sobre o Douro, sobre as 

cidades do Porto e Gaia, e ainda sobre 

grande parte do território de Castelo de 

Paiva (Pedorido, Oliveira do Arda, Raiva e 

a própria Vila de Castelo de Paiva). Merece 

particular destaque o rio Arda, que daqui 

se vê desaguar no rio Douro, em Pedorido. 

O monte de S. Domingos é, também, 

local de culto religioso. Aqui realiza-se 

anualmente, nos dias 3 e 4 de agosto a 

grande romaria ao venerado S. Domingos. 

Além da capela, jardins com mesas e 

bancos e extensos espaços arborizados, 

pode observar-se no local um belo e 

grandioso carrilhão.

27  IGREJA DE SÃO PEDRO DO 
PARAÍSO
 Paraíso, Castelo de Paiva   

 41° 0’33.88”N, 8°18’24.86”W

      fácil

Situada no sopé de uma colina, a Igreja 

de São Pedro do Paraíso é um dos tem-

plos mais antigos da região. Aparecendo 

já documentada em 1024 foi posterior-

mente reconstruída nos séculos XVIII e 

XIX. Apresenta uma arquitetura eclética, 

de planta longitudinal e uma só nave, ca-

pela-mor e sacristia. Destaca-se a torre 

sineira quadrada que possui uma escada 

exterior de acesso e os azulejos azuis 

com representação de São Pedro, na fa-

chada este. A igreja possui um adro mura-

do e arborizado, ao qual se acede por uma 

escada de pedra. Em frente à fachada 

principal encontra-se um cruzeiro.

28  CAPELA DE SANTA 
EUFÉMEA
 Santa Eufémea, Paraíso, Castelo de Paiva  

 41° 0’57.35”N, 8°17’56.02”W

      fácil

A capela está enquadrada numa paisagem 

de colinas e pequenos vales. Apresenta ar-

quitetura barroca, com planta longitudinal, 

nave única, capela-mor e sacristia. Todos 

os anos, nos dias 14, 15 e 16 de setembro 

realiza-se, na freguesia de Paraíso, uma 

das maiores romarias da região: a Romaria 

de Santa Eufémia. Aqui acorrem não só os 

devotos de Santa Eufémia mas também 

muitos turistas atraídos pela deliciosa gas-

tronomia local e pelo vinho verde, novo e 

ainda doce, para quem quiser.

Legenda da fotografia
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 ITINERÁRIO IX

Maravilhas 
Remotas 
da Serra do 
Arestal
Serra do Arestal
Vale de Cambra e Sever do Vouga
Distância aproximada: 65 km

A serra do Arestal exibe uma rica e preservada biodiversidade. Atra-

vés do itinerário que lhe propomos irá descobrir alguns dos mais 

valiosos tesouros naturais e culturais desta serra: belas e impressio-

nantes cascatas, envolvidas por uma vegetação luxuriante, que re-

sultam de processos de transformação e evolução do planeta Terra; 

enigmáticas gravuras de arte rupestre atlântica e impressionantes 

monumentos megalíticos que testemunham a ancestral ocupa-

ção humana deste território; pelourinhos, casas nobres, e antigas 

dependências do mosteiro de Arouca, que comprovam a longevi-

dade das povoações que aqui se instalaram; e antigos santuários 

e igrejas, espaços únicos de arte e meditação. Ao longo deste itine-

rário ainda vai poder contemplar paisagens que alcançam a costa 

atlântica, uma romântica levada que acompanha um pequeno troço 

do rio Caima, um esplêndido espelho de água formado pelas águas 

límpidas de uma albufeira, um ecoparque que oferece múltiplas ati-

vidades de desporto e aventura e estadia em bonitos bungalows de 

madeira, e ainda uma tranquila zona de recreio e lazer nas margens 

do rio Amarela. Comece ou termine o seu passeio com uma visita a 

um dos mais conceituados e dinâmicos museus do território. 

1. MUSEU BIBLIOTECA DR. 
MANUEL LUCIANO DA SILVA

2. PARQUE DA NOSSA SENHORA 
DA SAÚDE

3. FORNO DOS MOUROS
4. PARQUE DA SERRA DO ARESTAL
5. CASCATA DA FÍLVEDA
6. CASCATA DA CABREIA
7. ECOPARQUE QUINTA DO 

ENGENHO
8. MIRADOURO DE NOSSA 

SENHORA DA PENHA
9. IGREJA MATRIZ DE ROCAS DO 

VOUGA
10. CASCATA DO GRESSO

11. ANTA DA CERQUEIRA
12. NÚCLEO HISTÓRICO DE COUTO 

DE ESTEVES
13. CASCATA DO POÇO DE GRADE
14. IGREJA MATRIZ DE ARÕES
15. ZONA DE RECREIO E LAZER DE 

PONTEMIEIRO
16. OUTEIRO DOS RISCOS
17. MOINHOS DO RÃO
18. CASA DA TULHA
19. PONTE DE CAVALOS
20. ALBUFEIRA DA BARRAGEM 

ENGENHEIRO DUARTE 
PACHECO

21. LEVADA DE SANTA CRUZ
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 MUSEU BIBLIOTECA DR. 
MANUEL LUCIANO DA SILVA
 Cavião, São Pedro de Castelões, Vale 
de Cambra
 40°49’22.78”N, 8°22’48.42”W

      fácil

O Museu Biblioteca Dr. Manuel Luciano 

da Silva pertence à associação com o 

mesmo nome, a qual se dedica à inves-

tigação e divulgação da “Importância 

dos Portugueses na História da Huma-

nidade”. Dotado de um valioso patrimó-

nio bibliográfico e documental, é palco 

de exposições temáticas, palestras e 

conferências, ações de formação e ou-

tras iniciativas com vista à divulgação 

dos feitos dos portugueses pelo mundo. 

Neste local pode também ser visitada a 

casa musealizada onde viveu o investi-

gador Dr. Manuel Luciano da Silva. 
Contactos: 

 (+351) 929 266 821

 info@lucianodasilva.com

 www.lucianodasilva.com

 Horário: 
Todos os dias, exceto segunda-feira, das 14h00 
às 18h00

3  FORNO DOS MOUROS
 Silva Escura, Sever do Vouga

 40°46’37.60”N, 8°21’48.00”W

   MIP    a pé, 2000 metros (a partir do 

lugar de Espinheiro, Silva Escura).  Em 

veículo TT pode-se chegar perto mas não ao 

local. | moderado/difícil

O Forno dos Mouros é uma grande rocha 

insculturada na vertente ocidental da 

serra do Arestal. Situado à altitude de 

cerca de 700 metros, este domina uma 

paisagem ampla que se estende pelas 

serranias mais baixas. As manifestações 

artísticas nesta região (denominada Arte 

Atlântica) remontam ao IV.° Milénio a. C., 

época coincidente com a emergência do 

megalitismo. Nesta altura, a dependên-

cia da agricultura e da pastorícia ditava 

uma nova relação entre o Homem e a Na-

tureza, com o imaginário e o simbolismo 

a estar na base do aparecimento de uma 

arte abstrata materializada em penedos 

ao ar livre. Um dos mais belos e repre-

sentativos exemplos da Arte Atlântica 

Peninsular no Norte de Portugal é, sem 

dúvida, o Forno dos Mouros.

2  PARQUE DA NOSSA 
SENHORA DA SAÚDE
 Gestoso, São Pedro de Castelões, 

Vale de Cambra 

 40°48’3.86”N, 8°22’57.21”W

         fácil

Localizado no alto da serra do Arestal, o 

Parque de Nossa Senhora da Saúde é um 

amplo espaço verde, com árvores frondo-

sas e longas avenidas, onde se enquadra 

um dos mais belos santuários de monta-

nha de todo o território – o Santuário de 

Nossa Senhora da Saúde. De arquitetura 

revivalista/neogótica, o Santuário, tal 

como o conhecemos hoje, foi construído 

em 1929 e 1935, tendo evoluído a partir 

de um pequeno nicho existente no lugar 

de Gestoso, onde se encontravam as ima-

gens de Nossa Senhora e Santo António. 

Nos dias 13, 14 e 15 de Agosto, acorrem 

a este local milhares de romeiros. Deste 

local obtém-se uma extraordinária pano-

râmica sobre a costa atlântica. 

Legenda da fotografia
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6  CASCATA DA CABREIA
 Silva Escura, Sever do Vouga

 40°45’12.20”N, 8°23’28.91”W

         fácil

A Cascata da Cabreia insere-se no Par-

que de Lazer da Cabreia, imersa num 

sendo e exuberante bosque. Trata-se de 

uma das mais belas cascatas das Monta-

nhas Mágicas®, formada pelas águas do 

rio Mau, que se despenham de uma altu-

ra superior a 25 metros, proporcionan-

do um espetáculo de grande beleza. Na 

base da cascata forma-se uma lagoa de 

águas límpidas que convida a um banho 

refrescante, durante o período estival. O 

desnível desta cascata originou-se pela 

diferente resistência à erosão das rochas 

que constituem o leito do rio Mau, com 

os granitoides, mais duros, a montante 

da queda de água, a resistir à erosão, e 

os xistos mais macios a serem facilmen-

te erodidos ao longo dos milénios. O mel-

ro-de-água é o guardião desta cascata. 

A sua ligação à água é tão íntima que as 

crias de melro aprendem a nadar antes 

de saberem voar. O bosque de ribeira 

constitui-se aqui como uma galeria con-

tínua de árvores, com amieiros, freixos e 

borrazeira-preta acompanhados por um 

sub-bosque rico em fetos e arbustos.
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e o rio Fílveda. Estes dois rios formam 

duas imponentes cascatas: a da Cabreia 

(rio Mau) e a da Fílveda (rio Fílveda). 

5  CASCATA DA FÍLVEDA
 Bouças, Dornelas, Sever do Vouga

 40°46’35.80”N, 8°24’4.52”W

      100m | moderado

A cascata da Fílveda, também conhecida 

por Cascata da Frágua da Pena e despe-

nha-se do alto de mais de 40 metros em 

sucessivas quedas de água, constituindo 

uma das mais belas e imponentes cas-

catas das Montanhas Mágicas®. A força 

da erosão do rio deparou-se com a fragi-

lidade das rochas de origem magmática 

aqui existentes, ultrapassando, em cerca 

de 200 metros de rio, um desnível global 

de 75 metros (dos 400 aos 325). A acres-

centar à beleza das quedas de água o 

vale conserva ainda o bosque primordial, 

constituindo um refúgio por excelência 

dos carvalhais e bosques caducifólios 

que têm vindo a perder terreno para as 

plantações de pinheiros e eucaliptos. 

Para aceder à cascata é necessário per-

correr um caminho estreito e irregular, 

com cerca de 100 metros até chegar a 

uma escadaria com 70 degraus, a qual 

acompanha, lado a lado, as quedas de 

água desde o topo até à base.

4  PARQUE DA SERRA DO 
ARESTAL
 Arestal, Dornelas, Sever do Vouga

 40°47’16.29”N, 8°21’27.86”W

            fácil

O Parque da Serra do Arestal é um es-

paço amplo e arborizado, equipado com 

parque infantil, circuito de manutenção, 

grelhadores e parque de merendas com 

mesas e bancos. Envolvido por uma den-

sa floresta, este parque é um excelente 

ponto de partida para a descoberta da 

fauna e da flora local, e para a contem-

plação de paisagens que se estendem 

até à costa atlântica. Nesta cumeada, 

onde foi erigida uma capela em honra 

de S. Tiago, dá-se o encontro entre dois 

municípios – Sever do Vouga e Vale de 

Cambra – e três freguesias, pelo que S. 

Tiago é venerado pelas populações do 

território independentemente das deli-

mitações concelhias. É também aqui, no 

alto do Arestal, que nascem dois impor-

tantes rios de montanha que atravessam 

o município de Sever do Vouga: o rio Bom 

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Parque de Lazer do Areeiro (Dornelas, 

Sever do Vouga)

O QUE FAZER

 PR2 - À Nossa Sra. da Saúde por 

Caminhos de Antigamente (Vale de 

Cambra)

Linear | 4,1 Km (8,2 ida e volta) | 

1h40m/3h20 | Dificuldade baixa

Início: S. Pedro de Castelões, Igreja 

Matriz

Fim: Santuário de Nossa Sra. da Saúde

 PR2 – Cabreia e Minas do Braçal (Sever 

do Vouga)

Circular | PR2.1. - 3,5km; PR2.2 - 6,6km; 

PR2.3 - 10,5km | 2 a 4h | Dificuldade 

média

Início/Fim: Parque de Lazer da Cabreia

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE DORMIR

 Quinta da Gândara

 Silva Escura, Sever do Vouga

  (+351) 934 393 573
Legenda da fotografia
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7  ECOPARQUE QUINTA DO 
ENGENHO
 Tapada, Silva Escura, Sever do Vouga

 40°46’10.86”N, 8°22’44.36”W

      fácil

A Quinta do Engenho oferece cinco hectares 

de pura natureza para explorar, viver e sen-

tir, no território das Montanhas Mágicas®. 

Também conhecida como Quinta do Pisão, 

uma vez que era aqui que os povos vizinhos 

se dirigiam para pisar o linho, esta quinta 

continua a preservar um ambiente bucólico, 

repleto de tranquilidade, paz e silêncio, mas 

a aventura e o desporto também aqui mo-

ram! Passeios pedestres e de bicicleta, sli-

de, arvorismo para crianças com idades até 

aos 15 anos e piqueniques com produtos 

orgânicos são apenas algumas das ofertas 

do ecoparque. As harmoniosas quedas de 

água do rio Bom são um dos grandes atra-

tivos das caminhadas organizadas pelas 

imediações da Quinta. Para completar toda 

esta oferta, a Quinta do Engenho dispõe de 

alojamento em bungalows. Completamente 

camuflados na natureza.

8  MIRADOURO DE NOSSA 
SENHORA DA PENHA
 Espinheiro, Silva Escura, Sever do Vouga

 40°45’23.01”N, 8°22’22.53”W

            fácil 

Situado na vertente NW-SW, da serra do 

Arestal, a cerca de 546m de altitude, 

este miradouro oferece uma impressio-

10  CASCATA DO GRESSO
 Rocas do Vouga, Sever do Vouga

 40°46’6.48”N, 8°19’56.18”W

      1000m | difícil | c/guia

O rio Gresso é afluente do Vouga e tem 

origem no cimo da serra do Arestal, a 

quase 800 metros de altitude. Este rio 

percorre, na sua descida para a foz, pou-

co mais de 7 km, tendo um desnível total 

de mais de 700 metros. É, por isso, um 

rio de montanha com muitas cascatas 

e quedas de água com pouco caudal no 

verão, apenas enchendo com as chuvas 

de inverno. São duas as cascatas que se 

destacam no seu percurso, uma abaixo 

de Sanfins acessível pelo PR10 – Trilho do 

Gresso, e a segunda a montante da pon-

te entre Sanfins e Mouta.

11  ANTA DA CERQUEIRA
 Cerqueira, Couto de ESteves, Sever 
do Vouga 

 40°46’47.73”N, 8°18’35.04”W

   MIP      fácil

Inserido numa necrópole com mais 12 

túmulos, em plena serra do Arestal, a 

Anta da Cerqueira ou Pedra da Moura é 

o dólmen mais emblemático de Sever do 

Vouga, representando em si o expoente 

do megalitismo. Este dólmen terá sido 

edificado no Neolítico Final, há cerca de 

5.000 anos, contudo, é provável que te-

nha sido reutilizado por comunidades do 

Calcolítico ou mesmo da idade do Bronze. 

Trata-se de um monumento de grandes 

nante vista sobre a linha do atlântico, 

mais especificamente sobre a costa de 

Aveiro. A partir deste local obtém-se, 

igualmente, uma panorâmica privile-

giada sobre o alvéolo de Silva Escura, 

fenómeno geológico que integra a rede 

de geossítios das Montanhas Mágicas®, 

tratando-se do melhor exemplo de al-

véolo misto – setor de sopé, de todo o 

território. Na capela de Nossa Senhora 

da Penha realiza-se anualmente, no úl-

timo domingo de maio, a festa em honra 

de Nossa Senhora da Penha.

9  IGREJA MATRIZ DE ROCAS 

DO VOUGA
 Rua Capitão Bernardo Barbosa de Quadros, 

Rocas do Vouga, Sever do Vouga 

 40°45’34.58”N, 8°20’36.58”W

      fácil 
           
Igreja Matriz de Rocas do Vouga, tam-

bém conhecida como Igreja Paroquial de 

São João Batista, encontra-se implan-

tada no interior de um adro, adaptado 

à fisionomia do templo. Esta igreja terá 

sido edificada no século XVII, tendo so-

frido obras de reconstrução na primeira 

metade do século XVIII e durante a épo-

ca contemporânea. Destacam-se, no 

interior, as pinturas dos caixotões dos 

tetos, com notáveis figuras de cenas 

religiosas, que datam de 1783. No exte-

rior o templo conserva a traça de cariz 

classicista, com pilastras e pináculos de 

linhas verticais bem acentuadas.

Legenda da fotografia
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dimensões, recuperado e muito com-

pleto, sendo o único que ainda preserva 

chapéu da câmara. O enorme esforço 

que acarretava a construção destas an-

tas justifica-se pela crença deste povo 

na vida para além da morte. 

12  NÚCLEO HISTÓRICO DE 

COUTO DE ESTEVES
 Couto de Esteves, Sever do Vouga

 40°45’27.32”N, 8°18’25.98”W

      MIP      fácil

Couto de Esteves é uma freguesia per-

tencente ao município de Sever do Vou-

ga, que outrora foi vila e sede de con-

celho, na sequência do foral que lhe foi 

atribuído por D. Teresa e D. Afonso Hen-

riques, no ano de 1128. Os monumentos 

que compõem o pequeno núcleo histó-

rico de Couto de Esteves – Pelourinho, 

antiga Casa da Câmara, Cruzeiro da Praça 

e Igreja Matriz - comprovam a sua ances-

tralidade e a relevância do seu poder con-

celhio. O vetusto Pelourinho de Couto de 

Esteves, classificado como Imóvel de In-

teresse Público, localiza-se na face pos-

terior do antigo edifício da câmara. A sua 

estrutura, em cantaria de granito, repou-

sa num soco de três degraus quadrangu-

lares sem arestas vivas, e a coluna, de 

execução tosca com base simples, apre-

senta um fuste hexagonal com cavidade 

para chumbos. A antiga Casa da Câmara 

de Couto de Esteves, hoje Casa da Cultu-

ra, foi edificada junto ao alçado nascente 

da igreja paroquial e a sua construção 

deve remontar ao séc. XVIII. O Cruzeiro da 

Praça, também chamado Cruzeiro Triun-

fal, é um dos mais imponentes cruzeiros 

do município de Sever do Vouga. Anti-

quíssima é, também, a Igreja Paroquial de 

Couto de Esteves, localizada a escassos 

metros da antiga Casa da Câmara. 

13  CASCATA DO POÇO DE 

GRADE
 Souto Mau, Arões, Vale de Cambra

 40°47’3.21”N, 8°17’6.18”W

acesso: 1ª Opção: a partir do Poço da 

Vaca, ao qual se chega através de uma levada 

com 350m a partir da estrada, percorrendo, 

depois,  300m a pé pelo leito do rio (a fazer 

com guia); 2ª opção:  fazer a pé um 

estradão, na margem direita do rio Arões 

(500m) e depois subir cerca de 100m pelo leito 

do rio (a fazer com guia). GPS acesso levada 

- 40°46’43.58”N, 8°17’10.48”W; GPS acesso 

estradão - 40°46’43.60”N, 8°17’18.05”W

A Cascata do Poço de Grade é de aces-

so moderado, por caminhos florestais, a 

partir da EN 227. Esta extraordinária cas-

cata resulta do desnível provocado pela 

geomorfologia peculiar do rio Lordelo, 

formando na sua base uma interessante 

lagoa de águas tranquilas e cristalinas. 

Alguns metros a montante localiza-se a 

albufeira do açude de Arões, a qual ofe-

rece um magnífico espelho de água.

14  IGREJA MATRIZ DE ARÕES
 Arões, Vale de Cambra

 40°47’58.72”N, 8°18’3.67”W

      fácil

Esta igreja, dedicada a São Simão, é um 

misto arquitetónico dos estilos manei-

rista, rococó e modernista. Modificada e 

ampliada na segunda metade do século 

XX, pela mão do arquiteto Xavier Alaba-

res de Albuquerque, conserva a frontaria 

e a capela-mor, bem como o alinhamento 

da parede do lado direito. Com fachada 

barroca, o portal é enriquecido por vários 

elementos, encimado por duas janelas e 

um pequeno nicho. No interior destaca-se 

o retábulo principal em madeira entalha-

da, de finais do século XVII, bem como as 

colunas em espiral, ornamentadas com 

parras, aves e crianças dispostas duas de 

cada lado. Destaca-se, ainda, a pia batis-

mal de estilo manuelino, datada do sécu-

lo XVI e a custódia de prata dourada que 

data de princípios do século XVII.
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15  ZONA DE RECREIO E 

LAZER DE PONTEMIEIRO
 Pontemieiro, Junqueira, Vale de Cambra

 40°48’26.06”N, 8°18’45.92”W

      fácil

Envolvida por floresta e campos de cul-

tivo, a Zona de Recreio e Lazer de Pon-

temieiro enquadra-se num cenário de 

grande beleza. As águas cristalinas que 

banham este espaço de lazer são as do rio 

Amarela, formando um belíssimo espelho 

de água. Ideal para passar momentos de 

tranquilidade e lazer este espaço disponi-

biliza estacionamento, zona de merendas, 

sanitários e iluminação pública.

16  OUTEIRO DOS RISCOS
 Gatão, Cepelos, Vale de Cambra

 40°49’53.25”N, 8°19’52.63”W

   SIP    a partir de Gatão fazer 1.500m a 

pé, ou seguir pelo estradão indicado, 

 em veículo TT, durante 1000 metros, 

 e subir a pé os restantes 500 metros

GPS estradão (acesso) - 40°50’19.82”N, 

8°19’47.48”W

GPS caminho pedestre (acesso) - 

40°49’59.84”N, 8°20’10.30”W | moderado/difícil

com uma galeria ribeirinha bem cons-

tituída e um bosque misto com árvores 

perenifólias e caducifólias. Entre estas 

destaca-se o azevinho, que aqui é muito 

frequente, chegando a ser a árvore domi-

nante do sub-bosque. Para aceder a este 

pequeno paraíso é preciso seguir o trilho 

até ao Caima, que depois acompanha o 

rio numa vereda verdejante com cente-

nas de azevinhos ao nosso alcance.

18  CASA DA TULHA
 Cepelos de Baixo, Cepelos, Vale de 
Cambra

 40°50’31.73”N, 8°20’42.64”W

      fácil

Antiga dependência do Mosteiro de 

Arouca, onde eram guardados os foros 

e rendas pagos ao convento, a Casa da 

Tulha pertence atualmente ao Museu 

Municipal de Vale de Cambra. Datada de 

1760, destaca-se na fachada principal o 

portal granítico de lintel e cornija rema-

tando em cruz. 

O conjunto rupestre do Outeiro dos Ris-

cos, enquadra-se tipologicamente na 

família da Arte Atlântica, a qual se en-

contra distribuída pela faixa costeira 

da Galiza e do norte de Portugal, com 

penetração para o interior. Enquadrado 

por uma paisagem de beleza única, com 

uma vista que se prolonga até ao mar, o 

conjunto rupestre do Outeiro dos Riscos 

é formado por dois afloramentos graní-

ticos e terá obtido a designação de “Ris-

cos”, muito provavelmente, pelos traços 

e riscos abertos nas respetivas faces, ao 

que tudo indica entre o Neo-calcolítico e 

a Idade do Bronze, da zona. 

17  MOINHOS DO RÃO
 Cepelos, Vale de Cambra

 40°50’44.33”N, 8°19’30.85”W

    800 metros de carro a partir de Gatão 

e  1000 metros a pé a partir do local onde 

se deixa o carro (os vários trilhos de acesso ao 

rio Caima estão sinalizados). GPS acesso de 

carro - 40°50’15.63”N, 8°19’38.68”W GPS 

acesso a pé - 40°50’39.64”N, 8°19’46.51”W | 

moderado/difícil

Os moinhos do Rão localizam-se na con-

fluência do rio Caima com um pequeno 

afluente que corre entre as aldeias de 

Gatão e Vilar, e que tem origem na serra 

do Arestal. O rio aqui segue num vale en-

caixado de margens bastante íngremes, 

alternando entre rápidos vertiginosos e 

poços de águas límpidas. A vegetação 

cresce exuberante nas suas margens, 

Legenda da fotografia
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19  PONTE DE CAVALOS
 Cepelos, Vale de Cambra 

 40°50’26.52”N, 8°20’58.40”W

      100m | moderado

A Ponte de Cavalos, sobre o ribeiro do 

Casal (afluente do rio Caima), é também 

conhecida pelos habitantes como Ponte 

de Porto de Cavalos. Datada dos sécu-

los XVII e XVIII, esta denominação pare-

ce indiciar a existência de um posto de 

“muda” de cavalos na antiga via que fazia 

a ligação Porto-Viseu. A Ponte de Porto 

de Cavalos apresenta uma construção 

de corpo em alvenaria de granito e pos-

sui um único arco de volta inteira. 

20  ALBUFEIRA DA 

BARRAGEM ENGENHEIRO 

DUARTE PACHECO
 Castelo, Rôge, Vale de Cambra

 40°50’57.37”N, 8°21’10.40”W

      fácil

A Barragem Engenheiro Duarte Pacheco 

foi construída entre 1936 e 1942 e deve 

o seu nome ao projetista da obra, Enge-

nheiro Duarte Pacheco. Obra do Estado 

Novo, a barragem é constituída por uma 

albufeira que permite o armazenamento 

de 330 mil metros cúbicos de água de 

rega, por um dique de alvenaria com 24 

metros de altura e por um dique misto 

de suporte às águas. Aqui, com alguma 

sorte, podemos observar a lontra brin-

calhona que cria nas margens bem flo-

restadas do rio Caima. 

A observação e interpretação da biodi-

versidade, a prática de desportos não 

motorizados, os passeios a pé e a pesca, 

são atividades que se podem realizar na 

albufeira e na sua magnífica envolvente 

natural. A montante da barragem veri-

fica-se a presença do barbo-do-norte e 

da boga, bem como de algumas trutas, 

embora menos abundantes. 

21  LEVADA DE SANTA CRUZ
 Castelo, Rôge, Vale de Cambra

 40°50’55.69”N, 8°21’5.77”W

      fácil, GPS acesso à levada - 

40°50’56.12”N, 8°21’9.74”W

Junto à Barragem Engenheiro Duarte Pa-

checo, o rio Caima reserva-nos uma surpre-

sa de incomparável beleza: na margem es-

querda da albufeira, uma pequena levada 

desenha-se entre as florestas frondosas, 

avançando sinuosamente para acompa-

nhar o desnível ajustado ao fluir constante 

das águas. A levada, com pouco mais de 1 

Km, serve o regadio de Santa Cruz, e tem 

origem num pequeno afluente do rio Caima 

que desagua no poço do Pisão. Fetos di-

versos aproveitam a inesperada humidade 

proporcionada pela levada para crescer e 

prosperar. O lagarto-de-água faz da levada 

o seu território de caça de eleição e o selo-

de-salomão, hipericão-do-gerês, azevinho 

e mirtilo-selvagem fazem parte da flora 

excecional deste pequeno paraíso.

ONDE DORMIR

 Hotel Quinta Progresso****

 Macieira-a-Velha, Macieira de Cambra, 

V. Cambra

  (+351) 256 410 890

 Hotel Solar das Laranjeiras**

 Salgueirinhos, Macieira de Cambra, 

V. Cambra

  (+351) 256 423 977

 Quinta Anna Horvath - Agroturismo

 Vale Passô, Macieira de Cambra, V. 

Cambra

  (+351) 256 240 240

Legenda da fotografia
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 ITINERÁRIO X

Passeios 
Megalíticos 
pela Serra 
das Talhadas
Serra das Talhadas
Sever do Vouga
Distância aproximada: 23 km

A serra das Talhadas, que se ergue a sul do rio Vouga, em Sever do 

Vouga, é um espaço privilegiado para a observação e interpretação 

do megalitismo, constituindo um verdadeiro museu arqueológico a 

céu aberto. Por este motivo não podíamos deixar de lhe sugerir este 

passeio, ao longo do qual também poderá visitar um troço de via 

romana; contemplar magníficas paisagens sobre o pitoresco vale 

do Vouga e sobre a costa Atlântica; visitar um notável conjunto de 

canastros e eiras, na freguesia de Cedrim; percorrer uma pequena 

levada que faz mover um conjunto de moinhos de água; e passar 

pelo meio de dois enormes blocos graníticos, que ladeiam a atual 

EN333, na freguesia de Talhadas. Ainda poderá reservar um mo-

mento de meditação e de observação da arte e arquitetura religio-

sas, nas Igrejas Matrizes de Talhadas e Cedrim.

1. IGREJA MATRIZ DE TALHADAS
2. PEDRAS TALHADAS 
3. DÓLMEN 2 DE CHÃO REDONDO
4. VIA ROMANA DA EREIRA
5. ANTA DO POÇO DOS MOUROS 
6. MIRADOURO DE SANTA MARIA DA SERRA 
7. SEPULTURA DO REI 
8. ANTA DA CAPELA DOS MOUROS
9. LEVADA DE CARRAZEDO
10. CASTÊLO
11. IGREJA MATRIZ DE CEDRIM
12. ESPIGUEIROS E EIRAS DE CEDRIM
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1  IGREJA MATRIZ DE 
TALHADAS
 Talhadas, Sever do Vouga    

 40°39’53.39”N, 8°19’35.90”W

      fácil

Datada de 1700, a Igreja Matriz de Talha-

das ou Igreja Paroquial de São Mamede, 

apresenta fachada decorada com cunhais 

coroados por pináculos, empena delimi-

tada por cornija e cruz sobre o vértice. 

No interior realça-se o altar-mor em talha 

dourada e quatro magníficos retábulos co-

laterais de estilo barroco. O retábulo-mor, 

igualmente de estilo barroco, apresenta 

glória solar no camarim central e colunas 

salomónicas decoradas com anjos pássa-

ros, uvas e parras. No centro encontra-se 

um sacrário com um Cristo Ressuscitado 

em relevo. Destacam-se, na cobertura da 

igreja, doze pinturas de carácter hagiográ-

fico e da paixão de Cristo. A igreja matriz 

de Talhadas conserva ainda um relevante 

conjunto de alfaias litúrgicas dos séculos 

XVII e XVIII, tais como uma naveta, turíbulo, 

custódia-cálice e uma cruz processional.

tros de altura e 18 metros de diâmetro, a 

sua importância deve-se ao facto de ser 

um dos dólmens mais profusamente de-

corados da Península Ibérica, com motivos 

gravados. Estas gravuras distribuem-se 

pela câmara funerária e pelo corredor: o 

esteio da cabeceira apresenta uma série 

de Vs que podem representar uma entida-

de tutelar; no esteio da direita são visíveis 

ziguezagues e círculos; e no do corredor 

regista-se um meandro.

4  VIA ROMANA DA EREIRA
 Ereira, Talhadas, Sever do Vouga 

 40°40’26.45”N, 8°17’53.70”W

         
    MIP       fácil

A cerca de 300m da povoação da Ereira, 

encontra-se conservado um troço de 

via romana com 230 m de comprimento. 

Com 2,8m de largura média e constituído 

por grandes lajes em granito, este troço 

pertencia a um ramal secundário, diver-

ticulum, da via principal que unia Olissipo 

(Lisboa) a Bracara (Braga). Partindo de Vi-

seu, sede de uma civitas, este troço de via 

romana seguia pela margem esquerda do 

rio Vouga e, após passar algumas localida-

2  PEDRAS TALHADAS
 Talhadas, Sever do Vouga   

 40°39’53.08”N, 8°19’23.55”W

           
         fácil

As Pedras Talhadas são dois enormes 

blocos graníticos, pelo meio dos quais 

passa a atual EN333 e passou, outrora, 

a estrada militar romana que fazia a li-

gação entre o nó viário de Viseu e a es-

trada Olissipo/Bracara, ou seja, Lisboa/

Braga (séculos II e IV). Do ponto de vista 

geológico, as Pedras Talhadas integram 

a categoria de geoformas graníticas 

de escala intermédia (blocos partidos), 

constituindo o melhor exemplo desta 

categoria em todo o território das Mon-

tanhas Mágicas®. Reza a lenda que o 

penedo se partiu aquando do terramoto 

que aconteceu por ocasião da morte de 

Cristo, sendo este facto defendido pelo 

Padre João Crisóstomo da Veiga, na sua 

obra História Universal Sagrada e Profa-

na, Política e Eclesiástica, de 1875.

3  DÓLMEN 2 DE CHÃO 
REDONDO
 Talhadas, Sever do Vouga   

 40°39’51.90”N, 8°18’41.30”W

                MIP       fácil

O Dólmen 2 de Chão Redondo é, conjunta-

mente com a Anta da Cerqueira ou dólmen 

da Pedra da Moura, o monumento mega-

lítico mais conhecido de Sever do Vouga. 

Integrado numa mamoa com quase 2 me-

Legenda da fotografia

des do vizinho município de Oliveira de Fra-

des, entrava em Sever do Vouga passando 

por Ereira, Talhadas e Doninhas, seguindo 

sempre na mesma margem do rio até che-

gar a Cabeço do Vouga, onde alcançava a 

via que ligava Olissipo a Bracara. 

5  ANTA DO POÇO DOS 
MOUROS
 Talhadas, Sever do Vouga   

 40°40’16.79”N, 8°18’56.00”W

         
        650m | moderado

Situada na serra das Talhadas, a cerca 

de 620m de altitude, a Anta do Poço dos 

Mouros é um monumento arqueológico 

extremamente raro no país, inserido num 

tumulus de tipo cairn, com 15m de eixo 

Norte/Sul, 16,5m de eixo Este/Oeste, e 

1,6m de altura, encontrando-se rodeado 

de afloramentos rochosos com os quais 

quase se confunde. O espólio exumado 

durante os trabalhos arqueológicos, es-

sencialmente marcado pela presença de 

micrólitos e de lâminas, contas em xisto, 

alguma cerâmica e pontas de seta, apon-

ta a origem deste monumento para uma 

fase antiga do megalitismo regional, tal-

vez dos inícios do 4º milénio A. C. 

6  MIRADOURO DE SANTA 
MARIA DA SERRA
 Talhadas, Sever do Vouga     

 40°40’27.03”N, 8°18’44.95”W

         
         fácil

Localizado no alto da serra das Talhadas, 

a 675 metros de altitude, o miradouro 

de Santa Maria da Serra oferece uma 

extraordinária panorâmica sobre o muni-

cípio de Sever do Vouga e sobre a costa 

lagunar de Aveiro, em dias de boa visibi-

lidade. Local de culto religioso, na capeli-
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OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Zona de Recreio e Lazer de Cortez

Cortez, Talhadas, Sever do Vouga

  Miradouro do Monte do Gralheiro 

(aconselha-se o acesso em veículo Todo 

o Terreno) Talhadas, Sever do Vouga

O QUE FAZER

 PR5 – Rota do Megalítico (Sever do 

Vouga) | Circular | 9km | 3h | Dificuldade 

baixa | Início/Fim: Talhadas, aldeia de Arcas, 

junto à capela

 Caminho de Santiago Caramulo - 

Vale do Vouga | Município de Sever do 

Vouga: Linear 

Início: Ereira, Talhadas

Fim: Foz, Pessegueiro do Vouga

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Restaurante O Manjar da Pedra

 Vale do Peso, Talhadas, Sever do Vouga

 (+351) 234 561 562

 Restaurante 2 Penedos

 Rua Dois Penedos, Talhadas, Sever 

do Vouga

 (+351) 234 561 320

ONDE DORMIR

 Hotel Rural de Vilarinho

 Vilarinho, Talhadas, Sever do Vouga

 (+351) 967 640 321 

nha que se encontra junto ao miradouro, 

honra-se Santa Maria da Serra com gran-

de festa, no segundo domingo de setem-

bro, e também a Senhora das Areias, da 

Praia e do Mar, que dali se avista. O dia da 

festa é também conhecido como dia do 

piquenique das famílias. O miradouro e a 

capela de Santa Maria da Serra inserem-

se numa área florestal, muito aprazível, 

dominada por pinheiros bravos e outras 

árvores de grande porte que proporcio-

nam agradáveis sombras. O local dispõe 

de um parque de merendas.

7  SEPULTURA DO REI
 Talhadas, Sever do Vouga    

 40°40’55.90”N, 8°17’49.60”W

         
        1.000m | moderado

Localizada no alto da serra das Talhadas, 

a mais de 700 metros de altitude, a anta 

da Sepultura do Rei possui características 

particulares que a distinguem da maioria 

dos monumentos megalíticos de Sever do 

Vouga. Ao contrário das grandes sepul-

turas coletivas do Neolítico, implantadas 

em amplas esplanadas, esta é uma se-

pultura individual inserida numa pequena 

plataforma encostada à base de um rele-

vo, representando uma grande mudança 

no ritual da morte. O topónimo popular 

“Sepultura do Rei” vem reforçar a convic-

ção de que o túmulo terá sido de alguém 

importante. A imaginação popular asso-

ciou-a a um rei. O facto de não terem sido 

achadas peças associadas ao enterra-

mento, durante as escavações arqueoló-

gicas, dificulta uma atribuição cronológica 

mais correta à sepultura. 
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8  ANTA DA CAPELA DOS 
MOUROS
 Talhadas, Sever do Vouga    

 40°41’29.30”N, 8°18’14.10”W

      380m | moderado

Localizada na serra das Talhadas, a cer-

ca de 670m de altitude, a anta da Capela 

dos Mouros é uma das mais antigas deste 

território, estimando-se que tenha sido 

edificada há cerca de 6.000 anos. A ma-

moa bem conservada apresenta cerca 

de 18 metros de diâmetro, constituindo-

se como um monumento com caracte-

rísticas arquitetónicas pouco comuns no 

megalitismo regional. O achado de uma 

pedra de granito no interior da câmara 

funerária, com 13 cavidades em forma 

de calotes de esferas, é outro aspeto pe-

culiar deste monumento, provavelmente 

associado a rituais que se realizavam no 

interior do monumento. O machado aqui 

encontrado é prova de que estes povos 

já praticavam a agricultura, a par da caça 

e da recoleção.

9  LEVADA DE CARRAZEDO
 Rua do Pisão, Carrazedo, Cedrim, 

Sever do Vouga    

 40°41’32.13”N, 8°20’33.45”W

           
          380m | moderado

Com cerca de um quilómetro de compri-

mento, a Levada de Carrazedo conduz a 

água de um pequeno afluente da ribeira 

da Alombada, para um regadio que se de-

senha sobre esta ribeira, não muito longe 

da localidade de Carrazedo, em Sever do 

Vouga. O caminho junto à levada é sulcado 

de folhosas e convida a um passeio pau-

tado pelo som da água nos dias quentes 

de verão. Para lá chegar, passa-se por 

uma carreira de três moinhos, movidos 

pela água de uma única levada. A ribeira 

da Alombada é um afluente do Vouga que 

nasce na serra do Ladário, e no seu percur-

so de mais de 15 quilómetros supera um 

desnível superior a 550 metros, o que for-

nece a força necessária para fazer mover 

moinhos e pisões que podem ser visitados 

através do Trilho dos Moinhos (PR9).

Legenda da fotografia

OUTROS PONTOS DE 
INTERESSE

 Ecopista do Vouga (Cedrim, Sever do 

Vouga)

O QUE FAZER

 PR4 – Trilho da Encosta do Castêlo 

(Sever do Vouga) | Circular | 8,4km | 3h 

| Dificuldade média | Início/Fim: Cedrim 

(próximo da Igreja Matriz)

 Passeios a pé e de bicicleta na 

Ecopista do Vouga

 Rota da Água e da Pedra das 

Montanhas Mágicas (www.rota-ap.pt)

ONDE COMER

 Churrasqueira Pérola do Vouga

 EN328, Cedrim, Sever do Vouga

 (+351) 234 561 582

ONDE DORMIR

  Villa de Paçô

 Lugar das Castanheiras, Paçô de 

Cedrim, S. Vouga

 (+351) 234 551 381

   Villa Redouça

 Redouça, Cedrim , Sever do Vouga

 (+351) 966 831 615

10  CASTÊLO
 Castêlo, Cedrim, Sever do Vouga   

 40°42’51.78”N, 8°19’32.68”W

           
               300m | fácil

O lugar do Castêlo situa-se no ponto mais 

alto da freguesia de Cedrim, no monte 

com o mesmo nome. Trata-se de um sítio 

de interesse geológico, do tipo panorâmi-

co, localizado a 512 metros de altitude, 

constituindo o melhor ponto de obser-

vação do vale do Vouga, no território das 

Montanhas Mágicas®, sendo também 

possível daqui observar a ria de Aveiro. É 

no Médio Vouga que se enquadra o terri-

tório das Montanhas Mágicas®, drenado, 

apenas, pela margem direita do rio, sen-

doos seus principais afluentes, de jusante 

para montante: o rio Caima, o rio Mau, o rio 

Arões, o rio Teixeira, o rio Varoso, o rio Sul 

e o rio Mel. Da panorâmica do Castêlo ob-

serva-se o Médio Vouga atravessado pela 

ponte do Pessegueiro. A sul do rio Vouga 

ergue-se a imponente Serra do Caramulo. 

A par do seu interesse geológico, o Cas 

têlo revela, igualmente, interesse arqueo-

lógico. O registo escrito dos topónimos 

“Castêlo” e “Monte do Castelo”, fruto da 

tradição popular, levam a crer que neste 

local terá existido uma povoação antiga. 

Curioso, também, é o facto de, no cimo 

deste monte, se encontrar um marco geo-

désico que divide duas freguesias - Cedrim 

e Ribeiradio, dois concelhos - Sever do 

Vouga e Oliveira de Frades, dois distritos 

- Aveiro e Viseu, e ainda as antigas provín-

cias da Beira Litoral e Beira Alta. 

11  IGREJA MATRIZ DE CEDRIM
 Cedrim, Sever do Vouga 

 40°42’47.59”N, 8°20’19.02”W

         
      fácil

A Igreja Matriz de Cedrim constitui um dos 

melhores exemplares do barroco popular 

no município de Sever do Vouga. Desta-

ca-se a fachada ricamente decorada com 

uma cruz de terminações vegetalistas e 

um nicho ornamentado com cornijas sa-

lientes e ligeiramente contracurvadas, no 

qual repousa uma escultura de S. João, 

provavelmente do séc. XVIII. O portal de 

arco abatido está enquadrado por dois 

jogos de pilastras toscanas e apresenta a 

meio uma cartela com motivos vegetalis-

tas e a inscrição S./João/1786. No interior 

do templo destaca-se um conjunto de 

adereços litúrgicos, nomeadamente uma 

custódia-cálice e a tribuna do altar-mor.
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12  ESPIGUEIROS E EIRAS DE 
CEDRIM
 Cedrim, Sever do Vouga  

 40°42’45.46”N, 8°20’33.12”W

         
       fácil

No Largo das Eiras, em Cedrim, existe um 

notável conjunto de espigueiros, palhei-

ros e eiras, recuperados em 2013/2014, 

com o intuito de conservar e reabilitar 

os bens patrimoniais da freguesia, bem 

como dinamizar aquele espaço, transfor-

mando-o num lugar de vivência social e 

cultural associada às práticas agrícolas. 

O conjunto arquitetónico é composto 

por 13 canastros ou espigueiros, 11 pa-

lheiros e 13 eiras formadas por grandes 

lajes de granito. Neste espaço realiza-

se, anualmente, em setembro, um dos 

principais eventos do município, a Festa 

das Eiras. Esta festa inclui uma mostra 

de artesanato, cantares típicos, folclore, 

desfolhada, fanfarra e boa gastronomia, 

resultando num ambiente de grande ani-

mação e convívio.

Legenda da fotografia
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Nas Montanhas Mágicas® come-se 

divinamente, razão pela qual a 

gastronomia é um dos melhores 

cartões de visita do território!

A rica e diversificada gastronomia das 

Montanhas Mágicas® tem a sua origem 

em usos, costumes e saberes ances-

trais, refletindo a qualidade dos produ-

tos locais provenientes da agricultura, 

da pastorícia e da pesca, à qual se junta 

a mestria dos temperos e a arte de bem 

cozinhar: familiar, artesanal, carinhosa, 

abundante e variada. Evidenciando uma 

complementaridade perfeita entre as 

ancestrais e modernas técnicas de con-

feção, esta gastronomia inclui uma ex-

tensa lista de especialidades que fazem 

as delícias de quantos programam um 

passeio por estas terras. 

 OS PRATOS TÍPICOS 

A “Carne Arouquesa”, com Denominação 

de Origem Protegida (DOP) e o “Cabrito 

da Gralheira”, com Indicação Geográfica 

Protegida (IGP) estão na origem dos prin-

cipais pratos típicos do território, entre os 

quais se destacam a “Vitela arouquesa 

assada no forno”; a “Posta de arouquesa 

grelhada na brasa”, a “Vitela à Lafões”, os 

“Bifes de Alvarenga” e o “Cabrito da Gra-

lheira assado no forno”.

Mas o cardápio gastronómico das Mon-

tanhas Mágicas® é muito mais extenso e 

diversificado. Os primeiros meses do ano 

brindam-nos com irresistíveis pratos de 

lampreia e sável, tradição gastronómi-

ca que remonta à Idade Média, quando 

a lampreia também era utilizada como 

pagamento de impostos aos senhores 

feudais. Para além destes, muitos outros 

pratos típicos, e tradicionais portugue-

ses, são servidos à mesa dos restauran-

tes locais. Descubra-os e aprecie os seus 

irresistíveis aromas e sabores em am-

biente de calma e descontração, acom-

panhando-os com um bom Vinho Verde 

ou da região Dão/Lafões, terminando com 

um delicioso doce conventual ou regional.

Arouca

Vitela arouquesa assada no forno, cabrito 

assado no forno a lenha, posta arouquesa 

assada na brasa, bifes de Alvarenga, arroz 

de cabidela, cozido à portuguesa, javali 

em chanfana, trutas com molho de esca-

beche e bacalhau com broa.

Castelo de Paiva

Arroz de lampreia, sável, posta arouque-

sa, cabrito assado com arroz do forno, 

vitela assada, cozido à lavrador, bifes de 

cebolada à Santa Eufémia, arroz de cabi-

dela, iscas de bacalhau, papas de sarra-

bulho, rojões e fumeiros.

Castro Daire

Cabritinho do Montemuro, vitela arou-

quesa assada no forno, arroz de feijão 

com salpicão, torresmada à Montemuro, 

carolas com feijão e cabeça de porco (no 

Carnaval), papas de sarrabulho, trutas de 

escabeche do rio Paiva e enchidos.

Cinfães

Posta de vitela arouquesa, cabrito assado 

com arroz de forno, arroz de aba, rojões à 

moda de Cinfães, painças com carne de 

porco, coelho recheado, papas de perdiz, 

pizza à lavrador e lampreia à bordalesa.

São Pedro do Sul

Vitela Assada, cabrito à Lafões, rojões à 

moda de S. Pedro, arroz de vinha d’alhos, 

arroz de carqueja, bacalhau com broa e 

sopa de feijão com couve à Lafonense. 

Cozinha de autor: vitela no espeto à moda de 

Lafões (Santa Cruz da Trapa).

Sever do Vouga

Arroz de lampreia, lampreia à bordalesa, vi-

tela assada à moda de Sever, com arroz no 

forno, cabrito assado no forno, rojões com 

grelos e peixe frito em molho de escabeche.

Vale de Cambra

Vitela arouquesa assada no forno, cabrito da 

Gralheira assado no forno, rojões e enchidos.

 ONDE COMER 
Por todo o território irá encontrar restau-

rantes que servem o melhor da gastro-

nomia típica local e da gastronomia tra-

dicional portuguesa. Nas vilas e cidades 

“portas de entrada” das Montanhas Má-

gicas® a oferta de restaurantes é ampla 

e diversificada. À medida que se vai afas-

tando dos centros urbanos, esta oferta 

torna-se, naturalmente, mais escassa, 

mas de boa qualificada, destacando-se 

os restaurantes com uma cozinha pre-

dominantemente típica de montanha 

ou com características mais específicas 

dos locais em que se inserem, nomeada-

mente à beira-rio. Nalguns casos há ne-

cessidade de marcação prévia.

As festas, romarias e eventos gastronó-

micos que acontecem por todo o terri-

tório, são excelentes ocasiões para se 

degustar os pratos típicos, a doçaria re-

gional e os vinhos locais, em ambiente de 

grande animação e de reencontro com as 

tradições, usos e costumes do território.

 OS VINHOS VERDES E OS 
 VINHOS DE LAFÕES 
Nas Montanhas Mágicas® produzem-se 

e servem-se à mesa os Vinhos Verdes e 

os Vinhos de Lafões.

Com Denominação de Origem Controlada 

(DOC), os Vinhos Verdes são únicos no 

mundo, exclusivamente produzidos na 

Região Demarcada dos Vinhos Verdes, no 

noroeste de Portugal, à qual pertencem 

os municípios de Castelo de Paiva, Vale 

de Cambra, Arouca e Cinfães. Produzidos 

somente a partir das castas autóctones 

da região, a frescura vibrante, a elegância 

e leveza, a expressão aromática e gusta-

tiva, com destaque para as suas notas 

frutadas e florais, são as características 

que definem e diferenciam estes vinhos. 

Os Vinhos de Lafões, com Denominação 

de Origem Protegida (DOP), produzem-

se na área geográfica correspondente à 

Indicação de Proveniência Regulamen-

tada “Lafões”, a qual se situa ao longo 

do Vale de Vouga e na qual se inclui o 

município de S. Pedro do Sul. Os vinhos 

tintos têm elevada acidez f ixa e largo 

poder de envelhecimento e os brancos 

são em tudo semelhantes aos Vinhos 

Verdes, ou seja, são vinhos sui generis, 

pouco alcoólicos, frutados, ricos em 

acidez málica e com “agulha”.

 A DOÇARIA CONVENTUAL 
Valioso legado das monjas do Mosteiro 

cisterciense de Santa Maria de Arouca, 

transmitido de geração em geração, a 

doçaria conventual constitui um dos me-

lhores cartões de visita do município de 

Arouca e das Montanhas Mágicas®. 

Arouca

Castanhas doces, morcelas doces, barriga 

de freira, manjar de língua, roscas e charu-

tos de amêndoa e a bola de S. Bernardo.

 A DOÇARIA REGIONAL 

A produção de doces regionais nas Mon-

tanhas Mágicas® tem uma forte ligação 

com a alimentação rural e emerge com 

as festividades típicas do Natal, Carnaval 

e Páscoa, e com as festas e romarias re-

ligiosas. Usualmente fruto de heranças 

familiares representam um património 

cultural protegido a sete chaves, em tor-

no dos “segredos da confeção”.

Arouca

Pão-de-ló de Arouca, Pão de S. Bernardo, 

Roscas e Charutos de Amêndoa, Melindres, 

Cavacas, “Pedras Parideiras” e “Trilobites.

Castelo de Paiva

Melindres de Serradelo, Pão-de-Ló de S. 

Domingos, Rabanadas à moda de Paiva, 

Sopa Seca.

Castro Daire

Bolo Podre, Sopas secas, Aletria.

Cinfães

“Matulos” (doces de manteiga), Formigos, 

Sopa seca, Melindres, Pão-de-ló, Boli-

nhos de centeio.

São Pedro do Sul

Pão-de-Ló de Sul, Vouguinhas, Caladi-

nhos, Folar de Lafões.

Sever do Vouga

Queijadinhas de mirtilo, Bateiras do Vou-

ga, Barquinhas do Vouga.

Vale de Cambra

Calambrias, Tulhinhas, Leite-creme, Sopa 

seca, Aletria.

Legenda da fotografia
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O artesanato é uma das mais rele-

vantes formas de expressão da 

arte e cultura populares. Adquirir 

uma peça de artesanato local é, antes 

de mais, comprar algo singular, autên-

tico e genuíno, mas é também carregar 

uma parte simbólica do património ima-

terial deste território. No decorrer de um 

passeio pelo interior das aldeias de mon-

tanha ou pelas ruas das vilas e cidades 

“portas de entrada”, não perca a oportu-

nidade de mimar os seus sentidos: prove, 

saboreie, aprecie e leve consigo um pou-

co da arte, da cultura, dos saberes e das 

tradições deste território, materializados 

em genuínas peças de artesanato e irre-

sistíveis produtos locais. Descubra mais 

em www.eartesanato.com.

 PEÇAS DE ARTESANATO 

Linho, lã e burel

vestuário - saias, vestidos, calças, ca-

misolas, casacos, blusas, túnicas, capu-

chas de burel (traje típico); acessórios 

de moda - cachecóis, ponchos, cha-

péus, chinelos, carteiras, porta-moedas, 

meias; artigos têxteis-lar - toalhas, cor-

tinas, lençóis, fronhas, almofadas, man-

tas, cobertores, carpetes, tapetes;

Breza (palha de centeio, silva ou vime)

chapéus, cestaria, esteiraria…

Pele e couro

botas, sandálias, chapéus, carteiras, por-

ta-moedas, porta-chaves…

Xisto

peças decorativas - jarras, cinzeiros, 

quadros, tabuleiros de xadrez, miniatu-

ras de casas típicas…

Barro preto

utensílios de cozinha - jarras, púcaras, 

cafeteiras…- e figuras de arte popular.

Folha-de-flandres

regadores, baldes, cântaros, lampiões, 

candeias, braseiras, candeeiros, funis…

Cobre e latão

peças decorativas, Bronze, liga de cobre 

e estanho campainhas e chocalhos…

Madeira

cestos, miniaturas de cenas e alfaias 

agrícolas, peças utilitárias em tamanho 

real, instrumentos musicais de corda…

Artesanato
e Produtos
Locais

Legenda da fotografia

Verga

(madeira rachada de carvalho e casta-

nho): cestaria.

Junco

palhoça (peça típica de vestimenta e aga-

salho do homem); e polainas (peça típica 

para proteger as pernas até ao joelho)…

Pau de amieiro:

tamancos…

 PRODUTOS LOCAIS 

•	 Vinhos verdes (DOC)

•	 Carne arouquesa (DOP)

•	 Cabrito da Gralheira (IGP)

•	 Vitela de Lafões (IGP)

•	 Doçaria conventual e regional

•	 Chás, Infusões e condimentos

•	 Fumeiros e enchidos

•	 Licores e bebidas espirituosas

•	 Compotas e mel

•	 Frutos: mirtilos, castanhas, laranjas

•	 Broa de milho

•	 Queijo

+info em www.montanhasmagicas.pt 
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  PRIMAVERA

 TURISMO EM BTT – ORIENTAÇÃO GPS 
 - VALE DE CAMBRA 
21 de março/Dia Mundial da Árvore e 
da Floresta

 (+351) 916 304 222

 FESTA DA RAINHA SANTA MAFALDA 
 - AROUCA 

(feriado municipal)
Centro Histórico de Arouca
2 de maio

 (+351) 256 940 220

PAIVAFEST - AROUCA

Rio Paiva, Alvarenga

Abril/maio

 (+351) 256 940 220

 PAIVAFEST - AROUCA 
Rio Paiva, Alvarenga
Abril/maio

 (+351) 256 940 220

 FESTIVAL DA VITELA DE RAÇA 
 AROUQUESA - VALE DE CAMBRA 
Centro da cidade
Abril/maio

 (+351) 256 420 510

  VERÃO 

 FESTAS DE S. JOÃO – CINFÃES 

Centro da Vila
20 a 24 de junho

 (+351) 255 560 560

FESTAS DE S. JOÃO - CASTELO DE PAIVA 

(feriado municipal dia 24)

Largo do Conde, Sobrado
23 e 24 de junho

 (+351) 255 689 500

 FESTAS DE S. PEDRO - CASTRO DAIRE 

Vila de Castro Daire

29 de junho

 (+351) 232 382 214

 FEIRA DO MIRTILO – SEVER DO VOUGA 

Centro da vila

Último fim de semana de junho 

 (+351) 234 555 566

FESTIVAL DA VITELA DE LAFÕES – S. 
PEDRO DO SUL 
Manhouce
Terceiro fim de semana de maio

 ( +351) 232 723 003

 SEMANA EUROPEIA DE GEOPARQUES 
 - AROUCA 
Último fim de semana de maio e 
primeiro de junho 

 (+351) 256 943 575

FESTA DO DOCE - CASTELO DE PAIVA 
Largo do Conde, Sobrado

Primeiro domingo de junho

 (+351) 255 689 500

 FESTA EM HONRA DE SANTO 
 ANTÓNIO, VALE DE CAMBRA 
(feriado municipal)
Centro da cidade
13 de junho

 (+351) 256 420 510

LEGENDA DA FOTOGRAFIA  FEIRA DA NOSSA SENHORA DA 
 OUVIDA - CASTRO DAIRE 

EN2, Monteiras

2 e 3 de agosto

 (+351)  232 374 026

 S. DOMINGOS DA SERRA  - 
 CASTELO DE PAIVA 

Monte de S. Domingos, Raiva

3 e 4 de agosto

 (+351)  255 689 500

 KUL VERÃO – SEMANA DA 
 JUVENTUDE  - CINFÃES 

Ponte da Balsa, Nespereira

Último fim de semana de julho

 (+351)  255 560 560

 ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA 
 SAÚDE - VALE DE CAMBRA 

S. Pedro de Castelões

15 de Agosto 

 (+351)  256 420 510

 ANIMA AGOSTO - VALE DE CAMBRA 

Centro da Cidade

Agosto

 (+351)  256 420 510

 FESTIVAL ALTITUDES - CASTRO DAIRE 

Aldeia de Campo Benfeito

Meados de agosto 

 (+351)  254 689 352 | 254 689 597 

 CROKA’S ROCK – CASTELO DE PAIVA 

Croca, Oliveira do Arda

Terceiro fim de semana de agosto (6ª 

e sábado)

 (+351)  911 952 613

 CONCERTO SONS DA ÁGUA – AROUCA 

Rio Paiva, Aldeia da Paradinha

Último fim de semana de agosto

 (+351)  256 940 220

 DOURO GREEN FEST - CINFÃES 

Parque de Mourilhe, S. Cristovão de 

Nogueira

(Barragem do Carrapatelo)

Finais de agosto

 (+351)  255 560 560

 FESTA DE SANTA MARIA DA SERRA - 
 SEVER DO VOUGA 

Serra das Talhadas

Segundo domingo de setembro

 (+351) 234 555 566

 A ÚLTIMA ROTA DA TRANSUMÂNCIA – 
 CASTRO DAIRE 

Centro da vila

Finais de junho 

 (+351) 232 382 214

 FESTAS DA CIDADE - S. PEDRO DO SUL 

Centro da cidade

Finais de junho/início de julho

 (+351) 232 723 003

 FEIRA DO VINHO VERDE, DO 
 LAVRADOR, GASTRONOMIA E 
 ARTESANATO DE CASTELO DE PAIVA 

Largo do Conde, Sobrado

Primeiro fim de semana de julho (de 

sexta a domingo)

 (+351) 255 689 500

 FEIRA MEDIEVAL DE MÕES – CASTRO 
 DAIRE 

Mões

Último fim de semana de julho

 (+351) 967 091 208

 EXPO MONTEMURO – FEIRA REGIONAL 
 – CINFÃES 

Largo da Feira Quinzenal, Vila de 

Cinfães

Terceira semana de julho

 (+351) 255 560 560

 AQUA SULIS – FESTIVAL ROMANO - 
 S. PEDRO DO SUL 

Termas de S. Pedro do Sul

Terceiro fim de semana de julho

 (+351) 232 723 003

 RECRIAÇÃO HISTÓRICA - AROUCA 

Centro Histórico

Último fim de semana de julho

 (+351) 256 940 220

 ROMARIA AO S. MACÁRIO - S. PEDRO 
 DO SUL 

Monte de S. Macário

Último fim de semana de julho

 (+351) 232 723 003

 FICAVOUGA – SEVER DO VOUGA 

Centro da vila

Última semana de julho

 (+351)  234 555 566

Eventos
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 OUTONO

 FESTAS DE S. MATEUS –SEVER DO 
 VOUGA 
(feriado municipal)
Centro de Sever do Vouga
21 de setembro
 (+351) 234 555 566

 FESTA DAS COLHEITAS – CASTRO 
 DAIRE 
VIla de Castro Daire
Penúltimo fim de semana de setembro
 (+351) 232 382 214

 FEIRA DAS COLHEITAS - AROUCA 
Vila de Arouca
Último fim de semana de setembro
 (+351) 256 940 220

 FEIJÃO.COM(E) - S. PEDRO DO SUL 
Termas de S. Pedro do Sul
Setembro/outubro
 (+351) 232 723 003

 INVERNO

  ALDEIA DO PAI NATAL – CINFÃES 
Gralheira, Cinfães
Dois últimos fins de semana de 
dezembro
 (+351) 255 560 560

 SÃO PEDRO DO SUL TERRA NATAL 
Centro Histórico de S. Pedro do Sul
Dezembro
 (+351) 232 723 003

 FUMEIRO NA SERRA - CINFÃES 
Aldeia da Gralheira
Primeiro fim de semana de março
 (+351) 255 571 466

 FESTA DA LAMPREIA E DA VITELA – 
 SEVER DO VOUGA 
Centro de Sever do Vouga
Segunda semana de março
 (+351) 234 555 566

 ROTA DO CABRITO - SEVER DO VOUGA 
Primeiro fim de semana de outubro
 (+351) 234 555 566

 FEIRA DO SÉCULO XIX – CASTELO DE 
 PAIVA 
Parque das Tílias, Sobrado
Segundo domingo de outubro
 (+351) 255 689 500

 FESTIVAL DA CASTANHA - AROUCA 
Centro Histórico
Último fim de semana de outubro
 (+351) 256 940 220

 FEIRA DA CASTANHA - VALE DE 
 CAMBRA
S. Pedro de Castelões
Novembro 
 (+351)  256 420 510

LEGENDA DA FOTOGRAFIA
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PARTE V - Dormir, Relaxar e Repor 
Energias

Alojamento

A ampla e diversificada oferta de 

alojamento das Montanhas Mági-

cas® é, por si só, um dos grandes 

atrativos turísticos do território. Mais do 

que meros espaços de pernoita, estes 

alojamentos proporcionam momentos 

únicos de tranquilidade, bem-estar, la-

zer, descoberta, convívio com a natureza 

e de contacto com a cultura local.

A conjugação perfeita entre diferentes 

estilos arquitetónicos e decorativos re-

sulta numa diversificada oferta de em-

preendimentos turísticos que vai desde 

os mais modernos e requintados hotéis, 

às mais históricas e cerimoniosas unida-

des de turismo de habitação, passando 

pelas típicas unidades de Turismo no 

Espaço Rural ou pelos descontraídos e 

acessíveis Parques de Campismo e Ca-

ravanismo, sempre com dois importan-

tes fatores em comum, a excelência da 

hospitalidade e a qualidade dos serviços.

Dos centros urbanos aos pontos mais 

altos da montanha, da beira-rio às en-

costas das serras e vales, isoladas ou 

inseridas em aldeias e núcleos rurais, as 

unidades de alojamento das Montanhas 

Mágicas® dão-lhe a possibilidade de 

descobrir o território em todos os seus 

sentidos. Selecione, de entre a oferta 

disponível, as unidades de alojamento 

que melhor correspondem às suas ne-

cessidades e preferências.

Sugere-se a consulta do website www.

montanhasmagicas.pt ou os websites 

das respetivas unidades de alojamento 

para obter informações mais detalhadas 

sobre os serviços que disponibilizam.

 ACOMODAÇÕES EM AMBIENTE 
 URBANO 
O território dispõe de modernas e confortá-

veis unidades de alojamento, na sua maioria 

hotéis, em cada uma das vilas e cidades, 

“portas de entrada” das Montanhas Mági-

cas®, ou nas suas proximidades. Se prefere 

descobrir o território a partir de um local 

onde tem ao seus dispor, a escassos minu-

tos, todos os serviços e comodidades de 

que necessita, então esta é a melhor opção.

Hotel S. Pedro*** - H
Arouca Geopark
Av. Reinaldo Noronha, Arouca

 (+351) 256 944 580 

 www.hotelspedro.com

Hotel Rural Casa de S. Pedro -HR
Quinta de S. Pedro, Sobrado, Castelo 
de Paiva

 (+351)  255 689 468 

 www.hotel-spedro.com

Casa Olival da Vinha – Solar/Guest 

House – CC
Rua Emídio Navarro, 171, Castelo de 
Paiva

 (+351) 916 060 158

 www.olivalcasarural.pt

Casa Campo das Bizarras - AGT
Rua da Capela, nº 20, Fareja, Castro 
Daire

 (+351) 232 386 107

 www.campodasbizarras.com 
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Cerrado dos Outeirinhos - CC
Rua Major Monteiro Leite, nº 67, 
Cinfães

 (+351) 255 561 574

 www.cerradodosouteirinhos.pt

Casa da Aldeia – TH
Rua da Igreja, Sever do Vouga

 (+351) 234 551 166

 www.casadaaldeia.com 

Hotel Quinta Progresso**** - H
Macieira-a-velha, Macieira de Cambra, 
Vale de Cambra

 (+351) 256 410 890 

 www.quintaprogresso.com

Hotel Solar das Laranjeiras** - H
Salgueirinhos, Macieira de Cambra, 
Vale de Cambra

 (+351) 256 423 977

 www.solardaslaranjeiras.pt

145

 REFÚGIOS NA MONTANHA 
Se o que procura é um recanto na mon-
tanha para poder contactar mais de per-
to com as suas gentes, usos, costumes 
e tradições, visitar aldeias perdidas nos 
planaltos e encostas, saborear a gastro-
nomia típica serrana, contemplar magní-
ficas paisagens, observar e interpretar 
a natureza e praticar as mais diversas 
atividades de ar livre, o território dispõe 
de uma ampla oferta de unidades de Tu-
rismo no Espaço Rural e alguns Parques 
de Campismo e Caravanismo, que lhe vão 
proporcionar experiências inesquecíveis.

 SERRA DO MONTEMURO

Aldeia de Codeçal - CC
Codeçal, Gosende, Castro Daire
 (+351) 917 632 723
 aldeiadocodecal.blogspot.pt

Casa do Arco - CC
Rua da Fonte, nº 3, Cimo da Aldeia, 
Mezio, Castro Daire
 (+351) 254 689 596
 www.casadoarco.pt 

Parque de Campismo das Termas do 

Carvalhal - PCC

Termas do Carvalhal, Mamouros, 

Castro Daire

 (+351) 232 382 342

 www.termasdocarvalhal.com 

 SERRA DA FREITA

Parque de Campismo do Merujal - PCC

Arouca Geopark

Merujal, Arouca

 (+351) 256 947 723

 www.naturveredas.com 

Casa da Benta - CC

Manhouce, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 790 579

Quinta das Uchas – CC

Quinta das Uchas, Manhouce

 (+351) 932 049 093

 www.quintadasuchas.pt 
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Recantos da Montanha – CC

Calçada do Aido, 6, Candal, S. Pedro 

do Sul

 (+351) 232 708 055

 www.recantosdamontanha.pt 

Casa Avó Clara | Casa Avó Quitas | 

Casa Avô Zé | Casa do Avô Barbosa | 

Casa do Samuel e Derminda - CC
Trebilhadouro, Rôge, Vale de Cambra

 (+351) 256 422 013 | 918 626 295

Traços D’Outrora - CC
Trebilhadouro, Rôge, Vale de Cambra

 (+351) 918 795 674 

 www.tracosdoutrora.com

Trebid’Ouro – CC
Trebilhadouro, Rôge, Vale de Cambra

 (+351)919 413 281 | 919 112 610

 SERRA DA ARADA

Retiro da Fraguinha – PCC
Coelheira, Candal

 (+351) 232 790 576

 www.retirofraguinha.com

Parque de Campismo do Bioparque - PCC
Pisão, Carvalhais

 (+351) 232 708 038

 www.bioparque.org 

Casa de Montanha – CC

Bioparque de Carvalhais, Carvalhais, 
S. Pedro do Sul

 (+351) 232 708 038

 www.bioparque.org

Casa da Mota – CC
Aldeia da Mota, Carvalhais, S. Pedro 
do Sul

 (+351) 232 798 202 | 917 663 739

Casa de Passos – TH
Passos de Carvalhais, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 798 064

 www.casadepassos-th.com

Quinta do Pendão – AGT
Santa Cruz da Trapa

 (+351) 232 799 539

 www.quintadopendao.com 

 SERRA DO ARESTAL

Quinta da Gândara – TH
Silva Escura, Sever do Vouga

 (+351) 934 393 573

 www.quintagandara.no.sapo.pt 

 SERRA DAS TALHADAS

Hotel Rural de Vilarinho – HR

Vale do Vouga
Vilarinho, Talhadas, Sever do Vouga

 (+351) 967 640 321

 www.hotelruralvilarinho.com 
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 TRANQUILIDADE À BEIRA-RIO E 
 NOS VALES ENVOLVENTES 
Para que possa usufruir da beleza e tran-

quilidade dos nossos rios e vales, dos 

desportos de aventura e águas bravas, 

e de todo o património natural e cultural 

que têm para desvendar, as Montanhas 

Mágicas® oferecem diversas unidades de 

alojamento localizadas à beira-rio ou nos 

seus extensos vales.

 VALE DO DOURO

Hotel Porto Antigo**** - H
Rua do Cais, 675, Oliveira do Douro

 (+351) 255 560 150 

 www.hotelportoantigo.com/pt

Eurostars Rio Douro & SPA**** - H
EN 222, km 41, Raiva, Castelo de 
Paiva

 (+351) 255 690 160

 www.hoteleurostarsriodouro.com 

Casa do Fornelo - CC
Rua Principal, Germunde, Pedorido, 
Castelo de Paiva

 (+351) 919 460 852/4

 www.casadofornelo.com

Casa da Quinta da Calçada - TH
Oliveira do Douro, Cinfães

 (+351) 254 877 571 

 www.casacalcada.com 

Quinta da Vinha Velha - CC
Rua de Finzes, 348, Cinfães

 (+351) 914 504 698

 www.quintadavinhavelha.com

Quinta da Ventozela – TH
Lugar do Casal, Cinfães

 (+351) 255 562 342

 www.quintadaventozela.com

Quinta da Costeira – CC
Calçada de Medados, 158, Cinfães

 (+351) 255 563 096

 www.casadacosteira.com

Casa Altamira - TH
Lugar de Lavra, Espadanedo, Cinfães

 (+351) 255 620 020

 www.casaaltamira.com.pt 

Casa do Villas – AGT
Eiró de Nojões, Real, Castelo de Paiva

 (+351) 916 275 867 

 www.casadovillas.com

Quinta de Gildinho  – AGT
Gildinho, Real, Castelo de Paiva

 (+351) 917 345 389

 www.quintadegildinho.com

Quinta de Vilar e Almarde – AGT
Vila, Real, Castelo de Paiva

 (+351) 961 622 625

 luisvasconcelosmaia@gmail.com

 VALE DO PAIVA

Rio Moment’s – CC

Rio Paiva (margem esquerda)
Várzea, Bairros, Castelo de Paiva

 (+351) 962 343 498 

 www.riomoments.com

Quinta da Rabaçosa – CC

Rio Paiva (margem direita)
Mões, Castro Daire

 (+351) 232 301 184 

 www.quintadarabacosa.blogspot.pt

Casa Carolina – CC 
Rua do Poço do Ribeiro, Pinheiro, 
Castro Daire

 (+351) 232 315 105

 turismoruralcasacarolina.blogspot.com 

Casa do Paúl – CC

Arouca Geopark
Espiunca, Arouca

 (+351) 938 336 017

 www.casadopaul.wordpress.com 

Casa do Pinto - CC

Arouca Geopark
Canelas de Cima, Arouca

 (+351) 256 949 455

 www.casadopinto.com 

Quinta da Vila - CC

Arouca Geopark
Alvarenga, Arouca

 (+351) 918 528 478 

 www.quintadavila.pt

Vila Guiomar - CC

Arouca Geopark
Lugar do Santo, Alvarenga, Arouca

 (+351) 256 951 246

 www.homepage.oniduo.pt/jose.frazao

/vilaguiomar.htm

Casa do Passadiço – CC

Arouca Geopark
Trancoso, Alvarenga, Arouca

 (+351) 915 499 171

 filipalv33@live.com.pt 
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Casa do Lagar - CC

Arouca Geopark | Vale do Paiva
Lugar da Boavista, Alvarenga, Arouca

 (+351) 917 855 591

 msvmorais1947@gmail.com 

Quinta Souto Covo - CC
Vale do Paiva
Reriz, Castro Daire

 (+351) 232 382 794 

 www.quintasoutocovo.com

 VALE DO VOUGA

Casa de Canhões – TH
Rua dos Canhões, Várzea, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 724 449

 www.casadecanhoes.com

Mosteiro de S. Cristovão de Lafões – TH
S. Cristovão de Lafões, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 798 076 

 www.mosteirosaocristovao.com

Condado de Beirós – TH
Serrazes, S. Pedro do Sul

 (+351) 927 863 352

 www.condadodebeiros.com

Quinta dos 4 Lagares – TH
Lugar do Cruzeiro, 17, Serrazes, S. 
Pedro do Sul

 (+351) 232 724 540

 www.quinta4lagares.com

Quinta do Vale do Nox - CC
Rua da Igreja, 29-31, Serrazes, S. 
Pedro do Sul

 (+351) 965 641 559

 www.valedonox.com 

Quinta do Souto de Baiões – CC
Rua do Souto, Baiões, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 723 515 

 www.quintadosouto.com 

Casas do Cimo da Lágea - CC
Lágea, Baiões, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 723 719 

Casa do Paço de Bordonhos - HR
Bordonhos, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 436 279

 www.casapacobordonhos.com 

Quinta da Comenda – AGT
Urbanização da Quinta de Santo 
António, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 711 101

 www.quintadacomenda.pai.pt

Casas Rosmaninho - CC
Rua do Laranjal, 26, Couto de Esteves, 
Sever do Vouga

 (+351) 914 992 209

 www.casasrosmaninho.com 

Casas da Seara - CC
Couto de Baixo, Couto de Esteves, Sever 
do Vouga

 (+351) 966 313 040

 www.vougaldeias.com

Villa Augusta & Spa – CC
Couto de Baixo, Couto de Esteves, 
Sever do Vouga

 (+351) 234 558 388

 www.zezesruralfarms.com

Casa da Tulha - CC
Couto de Baixo, Couto de Esteves, 
Sever do Vouga

 (+351) 966 313 040

 www.vougaldeias.com
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Villa de Paçô - CC
Lugar das Castanheiras, Paçô de 
Cedrim, Sever do Vouga

 (+351) 234 551 381

 www.vila-paco.com

Villa Redouça – CC
Redouça, Cedrim, Sever do Vouga

 (+351) 966 831 615 

 www.villaredouca.com

 VALE DO BESTANÇA

Casa de Rebolfe - TH
Porto Antigo, Cinfães

 (+351) 936 266 856

 www.casadorebolfe.pt

Quinta do Casal de Vila Pouca - CC
Pias, Cinfães

 (+351) 916 422 172

 www.quintacasalvilapouca.com

Casa do Lodão – CC
Boassas, Cinfães

 (+351) 255 561 337 

 www.casalodaoturismo.com.pt

Casa do Moleiro – CC
Pelisqueira, Cinfães

 (+351) 225 024 532 

 www.casadomoleiro.com

Casa de Campo de Enxidrô – CC
Tendais, Cinfães

 (+351) 962 926 336 

 rio.vale.serra.turismo@gmail.com

 VALE DO CAIMA

Casa da Nininha – CC
Marmoeiral, Rôge, Vale de Cambra

 (+351) 256 240 240 | 918 214 989

Quinta Anna Horvath – AGT
Vale Passô, Macieira de Cambra, Vale 
de Cambra

 (+351) 256 240 240

 www.flba.pt

 VALE DE AROUCA

Casa de Cela – TH

Arouca Geopark
Cela, Urrô, Arouca

 (+351) 256 944 226

 www.casadecela.com 

Quinta de Novais - HR

Arouca Geopark
Novais, Stª Eulália, Arouca

 (+351) 256 940 100/8

 www.quintadenovais.com

Quinta do Pomarinho - CC

Arouca Geopark
Lugar de Romariz, Burgo, Arouca

 (+351) 256 948 198

 www.quintadopomarinho.com 

Quinta da Mestra – CC

Arouca Geopark
Burgo, Arouca

 reservas@quintadamestra.com

 www.quintadamestra.com 

Quinta de Anterronde – AGT

Arouca Geopark
Stª Eulália, Arouca

 (+351) 963 063 929

 www.quintadeanterronde.pt

 RELAXAR EM ESTÂNCIAS TERMAIS 

As Termas de S. Pedro do Sul e as Ter-

mas do Carvalhal, em Castro Daire, con-

centram uma qualificada oferta de em-

preendimentos turísticos, na sua maioria 

hotéis de 3 e 4 estrelas, com capacidade 

para grandes grupos, sendo que as Ter-

mas de S. Pedro do Sul concentram a 

maior parte da oferta hoteleira do terri-

tório. Se viaja em grupo e se procura um 

ambiente de bem-estar, com a vantagem 

de se encontrar “a um passo” do rio e da 

montanha, esta é a escolha ideal. 

 SERRA DO MONTEMURO E VALE DO 

PAIVA

Hotel Montemuro*** - H
Termas do Carvalhal, Mamouros

 (+351) 232 381 154

 www.montemuro.com

 MARGENS DO VOUGA

Grande Hotel Lisboa**** - H
Termas de S. Pedro do Sul, Várzea

 (+351) 232 723 360

 www.grandehotellisboa.com

Inatel Palace S. Pedro do Sul Hotel**** - H
Termas de S. Pedro do Sul, Várzea

 (+351) 232 720 200

 www.inatel.pt 

Palace Hotel & Spa Monte Rio**** - H
Termas de S. Pedro do Sul, Várzea

 (+351) 232 720 040

 www.hotelmonterio.com.pt 

Hotel Nª Srª da Saúde**** - H
Termas de S. Pedro do Sul, Várzea

 (+351) 232 720 380 

 www.hotelnssaude.pt 

Hotel do Parque Health Club & Spa**** -H
Termas de S. Pedro do Sul, Várzea

 (+351) 232 723 461

 www.hoteldoparque.pt

Hotel Vouga*** - H
Termas de S. Pedro do Sul, Várzea

 (+351) 232 723 063

 www.hotelvouga.com 

Hotel Pintos** - H
Termas de S. Pedro do Sul, Várzea

 (+351) 232 711 578

 www.hotelpintos.com

Hotel Rural Villa do Banho – HR
Termas de S. Pedro do Sul, Várzea

 (+351) 232 720 510

 www.villadobanho.com.pt 

Quinta Chão do Rio - CC
Rua dos Moinhos, Termas de S. Pedro 
do Sul

 (+351) 232 711 089

 www.quintachaodorio.com 

149



PARTE III
O que ver e fazer

150 151

Guia Turístico
Montanhas Mágicas

Montanhas Mágicas®   
Montemuro | Arada | Gralheira

CONTATOS ÚTEIS

Legenda da fotografia

 EMPRESAS DE ANIMAÇÃO 
 TURÍSTICA 

CLUBE DO PAIVA
Alvarenga, Arouca

 (+351) 256 955 50 | 965 424 146

 www.clubedopaiva.com 

Registo RNAAT: 41/2007

VERTENTE NORTE
Burgo, Arouca

 (+351) 966 570 168 | 966 263 067

 www.vertentenorte.pt 

Registo RNAAT: 45/2007

GERAÇÃO DOURADA

Chave, Arouca

 (+351) 916 078 666 | 912 104 873

Registo RNAAT: 308/2013

JUST BEGIN

Bairros, Castelo de Paiva

 (+351) 916 781 545 | 965 886 705

 www.justbegin.webnode.pt

Registo RNAAT: 133/2010

MTM TEAM

Castro Daire

 (+351) 936 933 111 | 232 315 050

 www.mtmteam.com

Registo RNAAT: 09/2002

BASTIÃO DA NATUREZA
Rua da Chieira nº 234, Cinfães

 (+351) 254 878 124 | 919 742 833

 www.bastiaodanatureza.com

Registo RNAAT: 316/2015

RITUALTTERRA
Sul, S. Pedro do Sul

 (+351) 232 724 317 | 962 906 355

 www.ritualtterra.com 

Registo RNAAT: 10/2006

TURNAUGA
Pessegueiro do Vouga, S. Vouga

 (+351) 967 092 027 | 229 542 468

 www.turnauga.net

Registo RNAAT: 41/2002

DESAFIOS
Silva Escura, Sever do Vouga

 (+351) 934 134 428 | 919 008 098

 www.facebook,com/desafios.da 

Registo RNAAT: 218/2011

BOCA DO LOBO
Caminho Nedeo, Sever do Vouga

 (+351) 960 464 802

Registo RNAAT: 71/2006

DOUROVOU
Rua da Igreja, 16, 2º esq., S. Vouga

 (+351)  938 014 068

 loja.douro.biz 

Registo RNAAT: 168/2011

MORWISE
Avª Infante D. Henrique, V. Cambra

 (+351)  917 267 671 | 964 970 678

 www.morwise.com

ENE EMOÇÕES
Rua de Doubéns, Vale de Cambra

 (+351)  917 886 756

 www.eneemocoes.com

Registo RNAAT: 25/2015

 AGÊNCIAS DE VIAGENS 

Just Come – Programas Turísticos, 

Unipessoal, Lda
Rua Dr. Simões Júnior, 44, Arouca

 (+351)  916 965 147 | 918 460 295

 www.justcome.pt

Aroucatur - Viagens e Turismo, Lda.
Rua Abel Botelho, 8 - Loja B, Arouca

 (+351) 256 949 709
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Global Destinos – Agência de Viagens 

e Turismo, Unipessoal, Lda

Balcão 1
Sobrado, Castelo de Paiva

 (+351) 255 696 086

Balcão 2
Praça Brandão Vasconcelos, Arouca

 (+351) 256 941 089

Viagens e Turismo Costa da Fonte

Sul, São Pedro do Sul

 (+351) 917 700 636

Orbita Viagens e Rent-a-Car
Avª Sá Carneiro, Nº 504, São Pedro 
do Sul

 (+351) 232 711 074

Bigtur - Viagens e Turismo, Lda.
Av Infante D. Henrique, 417, Vale de 
Cambra

 (+351) 256 462 448

Turicambra - Aência de Viagens e 

Turismo Unipessoal, Lda

Balcão 1
Av. Infante Dom Henrique, 138

Vale de Cambra

 (+351) 256 425 928

Balcão 2
Avenida Comendador A.M. Pereira, 25

Sever do Vouga

 (+351) 234 556 912

 OUTROS CONTATOS ÚTEIS 

Número Europeu de Emergência: 112

AROUCA

Bombeiros:  (+351) 256 944 800

GNR:  (+351) 256 940 150

Centro de Saúde:   (+351) 256 940 330

Táxis:  (+351) 256 944 424

CASTELO DE PAIVA 

Bombeiros:  (+351) 255 690 550

GNR:  (+351) 255 690 380

Centro de Saúde:  (+351) 255 690 280

Táxis:  (+351) 255 689 259

CASTRO DAIRE

Bombeiros:  (+351) 232 319 050

GNR:  (+351) 232 382 139

Centro de Saúde: 

 (+351) 232 319 180/1/2

Táxis:  (+351) 232 382 131

CINFÃES

Bombeiros:  (+351) 255 561 567

GNR Cinfães:  (+351) 255 560 070

Centro de Saúde: 

 (+351) 255 561 275

Praça de Táxis:  (+351) 255 563 133

SÃO PEDRO DO SUL

Bombeiros:  (+351) 232 720 110

GNR:  (+351) 232 720 060

Centro de Saúde:  (+351) 232 723 290

Táxis: 

Praça da República:  (+351) 232 724 208

Praça Camões:  (+351) 232 711 422 

Auto Táxis Termas:  (+351) 232 712 555

 

SEVER DO VOUGA

Bombeiros:  (+351) 234 555 738

GNR:  (+351) 234 551 225

Centro de Saúde:  (+351) 234 590 450

Táxis:  (+351) 234 551 640

VALE DE CAMBRA

Bombeiros:  (+351) 256 423 616

GNR:  (+351) 256 420 760

Centro de Saúde:  (+351) 256 423 664
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