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AROUCA
Rua Abel Botelho, nº 4, Arouca
• (+351) 256 940 258
• turismo@aroucageopark.pt
• www.aroucageopark.pt
Horário:
Segunda a sexta-feira:
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
Sábado e domingo:
9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30
CASTELO DE PAIVA
Largo do Conde, Sobrado
• (+351) 255 689 500
• turismo@cm-castelo-paiva.pt
Horário de verão (01/04 a 31/10):
Segunda a sábado:
9h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00
Domingos e feriados:
10h00 às 12h00 e das 15h00 às 18h00
Horário de inverno (01/11 a 31/03):
Segunda a sábado:
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
Domingos e feriados:
10h00 às 12h00 e das 14h30 às 17h30
CINFÃES
Rua Capitão Salgueiro Maia, Cinfães
• (+351) 255 561 051
• www.redescobrircinfaes.pt
• turismo@cm-cinfaes.pt
Horário:
Segunda-feira a sábado:
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
VALE DE CAMBRA
Edifício dos Paços do Concelho
• (+351) 256 420 510
• turismo@cm-valedecambra.pt
Horário:
Segunda a sexta-feira:
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Estrada para Covas do Monte,
São Pedro do Sul

POSTOS DE TURISMO
CASTRO DAIRE
Centro de Interpretação e Informação do
Montemuro e Paiva
Rua Dr. Pio Figueiredo, nº 31, Castro Daire
• (+351) 232 319 154
• ciimp@cm-castrodaire.pt
Horário:
Segunda a sexta-feira: 9h00 às 17h00
Fim-de-semana e feriados:
marcação prévia
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 de verão (15/05 a 14/09):
Dias úteis:
9h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00
Fim-de-semana e feriados:
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Horário de inverno (15/09 a 14/05):
Dias úteis e sábados:
10h00 às 12h30 e das 14h30 às 17h30
Domingos e feriados: 14h00 às 17h30
SEVER DO VOUGA
Rua do Jardim, Sever do Vouga
• (+351) 234 555 566 (Ext. 109)
• adeliacorreia@cm-sever.pt
Horário:
01 de janeiro a 14 de setembro:
Quarta a domingo:
09h00 às 13h00 e das 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 e das 14h00 às 18h00
Encerra: domingos e segundas
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M

Muitas podiam ser as palavras iniciadas pela letra “M” para descrever neste editorial tudo o que o território das Montanhas Mágicas tem
para oferecer, mas acreditamos que esta edição e todas as que lhe antecederam, apresenta de forma sucinta tudo o que esta região tem de
Maravilhoso. Mais do que informação, o magazine Montanhas Mágicas
é um convite a si para comparar a beleza das fotografias com a beleza
natural, “ao vivo e a cores”.

Damos, nesta edição, continuidade às entrevistas aos presidentes
dos municípios das Montanhas Mágicas, onde demonstram o entusiasmo de servir os seus munícipes e a honra que têm em receber os
inúmeros visitantes e turistas que todos os dias apreciam as belezas
naturais, culturais e tradicionais deste território.

Museus e Música são duas das temáticas que ilustram este magazine e mostram um passado rico em história e em tradições. Os diversos museus mostram a riqueza histórica deste território, primando pela
qualidade e diversidade, permitindo viagens imaginárias a tempos de
outrora. Se a história das Montanhas Mágicas é vasta e rica, as tradições
não são menos. Tradições preservadas ao longo de gerações, que
existem para serem apreciadas por todos os que honram este território
com a sua visita. Viver as tradições das Montanhas Mágicas é, certamente, uma experiência inesquecível que levará na memória, dando
nota aos familiares e amigos, da riqueza e diversidade da cultura desta
região.

Até breve,
João Carlos Pinho
(Coordenador da ADRIMAG)

montanhasmagicas.pt
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Rio Arda, Tropêço, Arouca

L

uís Monteiro é um fotógrafo de Natureza, amador
e autodidata, de Castelo de Paiva.
Desde sempre deslumbrado e inspirado pela
Natureza, a fotografia surge de forma natural e
espontânea. Através da lente redescobre incessantemente o
meio natural e o património. É também um retratista da ruralidade, que lhe está na pele, com a qual cresceu e que, ao
invés de o cansar, o impele a cristalizá-la em imagens plenas
de pitoresco.
Orgulhosamente Paivense, o seu foco é registar as paisagens e a biodiversidade das terras que o viram nascer e
crescer. Assim, a maioria das suas fotos são, coincidentemente, realizadas no perímetro das Montanhas Mágicas, especialmente nas terras e no vale do rio Paiva. Com a câmara
capta o bucólico, presente não só na fauna e flora da região,
mas também pessoas que, ou pela idade, ou pela ligação ao
campo, se fundem nele.
Neste artigo apresenta algumas fotos que demonstram
algum do seu trabalho, bem como o seu gosto por este território.
Enquanto fotógrafo veste também a pele de “the worst
photographer in the world”, um pseudónimo com o qual
alimenta as páginas https://www.instagram.com/theworstphotographerintheworld/ e https://www.facebook.com/
theworstphotographerintheworld, através das quais poderão
acompanhar o seu trabalho e desta forma (re)descobrir a
magia desta região.

Sapo-parteiro-comum (Alytes obstreticans)
Tanque Agricola, Castelo de Paiva (2016)

Até ao dia 14 de agosto esteve patente no Centro de
Interpretação da Cultura Local, a exposição “Payva: Terras
d’água”, integrada na Bienal da Cultura de Castelo de Paiva.
montanhasmagicas.pt
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Cascata da Cabreia
Rio Mau, Sever do Vouga (2018)

Frecha da Mizarela
Serra da Freita, Arouca (2018)

Alfaiate (Gerris lacustres)
Rio Sardoura, Castelo de Paiva (2018)

Garra
Serra
da Freita, Arouca (2019)
6 2019

Rã-ibérica (Rana ibérica)
Rio Sardoura, Castelo de Paiva (2019)

Ponte de Soutelo
Vale do rio Bestança, Cinfães (2019)

Morcego-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale)
Rio de Frades, Arouca (2019)

A caminho da Lomba
Serra da Freita, Vale de Cambra (2017)

montanhasmagicas.pt
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Arouca
Município de Arouca relança Grande Rota
“Por Montes e Vales de Arouca”

A

Câmara Municipal de Arouca terminou recentemente
a requalificação da rede municipal de percursos pedestres. Esta requalificação incluiu a intervenção no
GR28 – Por Montes e Vales de Arouca, o único percurso de grande rota do Arouca Geopark, que, após a remarcação
do traçado, substituição de sinalética e outras intervenções, foi
relançado a 23 e 24 de março. Ao longo destes dois dias, foram
promovidas atividades direcionadas aos amantes do turismo de natureza, com caminhada, trail e BTT.
Com uma extensão de cerca de 85 km, o percurso começa e
termina na vila de Arouca, junto ao Museu Municipal. O trilho desenha-se pelo vale de Arouca, Paivó e Paiva, a serra da Freita, passando ainda pelo Museu das Trilobites Gigantes – Centro de Interpretação Geológica de Canelas e pelo santuário da Senhora da Mó.
O nível de dificuldade é médio e o percurso pode ser realizado durante todo o ano.
Para além da Grande Rota, a rede municipal de percursos pedestres do Arouca Geopark é composta por mais 14 trilhos, sendo
estes de pequena rota, ou seja, com uma extensão inferior a 30
quilómetros. Os percursos pedestres são uma das atrações turísticas
mais procuradas pelos visitantes do Arouca Geopark.
A requalificação da rede municipal de percursos pedestres foi
financiada pelo programa Valorizar, do Turismo de Portugal.
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Cinfães
Câmara vai criar 3 observatórios da
Natureza no Montemuro

A

Câmara Municipal de Cinfães vai avançar com a criação de 3 observatórios da natureza. Um na freguesia
de Nespereira, na Senhora do Castelo e dois em Tendais, nos lugares de Aveloso e de Marcelim.
Para o autarca Armando Mourisco, estes locais serão promotores de uma maior dinâmica turística, frisando que a criação destes
observatórios se enquadra na estratégia de promoção da serra do
Montemuro. “A nossa aposta tem passado pela valorização de todo
o Montemuro, a par das nossas frentes ribeirinhas, porque acreditamos que criando atratividade e promovendo o nosso território, conseguiremos alavancar ainda mais o turismo e, consequentemente,
o desenvolvimento da nossa Terra e a melhoria da vida dos Cinfanenses”, remata o presidente do Município de Cinfães.

Castro
Daire

São Pedro Vale de
do Sul
Cambra

Maio Pedestre 2019

Notícias da BIO
Região São Pedro do Sul

N

o dia 4 de maio, arrancou mais
uma edição do “Maio Pedestre”, atividade que promove
o Turismo de Natureza e tem
como objetivo dar a conhecer, a todos os
participantes, experiências únicas e privilegiadas, conciliando o património natural, cultural, histórico, paisagístico, a gastronomia e a
aventura. O primeiro trilho a ser percorrido foi
parte do troço “A Última Rota da Transumância”, com início em Casais do Monte (Moledo)
e término em Mões.
No dia 12 de maio, realizou-se o PR5 –
Trilho do Paiva, em Reriz, percurso circular de
pequena rota. Ao longo do percurso, os participantes puderam usufruir da companhia e
da beleza do Rio Paiva, de recantos e lugares
únicos.
No dia 18 decorreu mais uma etapa do
Maio Pedestre, no PR1 - Trilho dos Moinhos,
juntamente com o evento (Per)Correr Castro Daire, com as modalidades de atletismo
e caminhada que contou com cerca de duas
centenas de participantes.
No dia 26 concluiu-se a última iniciativa
integrada no Maio Pedestre de 2019, realizando-se a caminhada de Picão até à Igreja
da Ermida, passando pela centenária Mata do
Bugalhão. Esta iniciativa foi complementada
pela atividade desenvolvida pelo Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o
Cancro “O que nos LIGA”.
A edição de 2019 do Maio Pedestre encerrou, assim, com grande êxito, despertando
cada vez mais o interesse e a curiosidade
em partir à descoberta das grandes potencialidades naturais, culturais, gastronómicas e
turísticas deste Território Mágico!

V

isita de hoteleiro a produtor BIO

A LafoBio (produção de hortícolas bio na freguesia de Vila
Maior) recebeu a visita de David Homem (Pensão David) no sentido de dar a conhecer a sua
atividade e as possibilidades de fornecimento
desta unidade hoteleira das Termas de S. Pedro do Sul. O David pôde dialogar com a Patrícia e a Otília sobre os legumes atualmente em
produção, que vão desde 4 variedades diferentes de alfaces, espinafres, beterrabas, cebolas, couves lombardas e corações, até aos
legumes menos conhecidos como as couves
rábanos e as pack choi. Foi reconhecido um
enorme potencial na utilização de todos os
vegetais. O conhecimento entre os hoteleiros
e os produtores é muito importante, pela sinergia que se pode estabelecer.

P

rojeto “Farinha de Milho BIO”

Decorreu no dia 28 de março,
na junta de freguesia de Carvalhais, uma reunião com agricultores com o
objetivo de iniciarem uma produção de milho
BIO para transformação em farinhas, numa
azenha do “Bio-Parque”. Foram prestados
esclarecimentos sobre todas as questões relacionadas com a cultura do milho em MPB
(modo de produção biológico) e com a comercialização. Foi aconselhada, igualmente,
a consociação com diversas variedades de
feijão. A farinha de milho biológica é, atualmente, um produto com muita procura no
mercado. Será produzida também uma moagem para ração, a ser utilizada, por exemplo,
para a alimentação do rebanho de cabras da
Arada (cujo estrume poderá ser aproveitado
para a fertilização dos campos de milho).

Vale Mágico vai criar
Centro Interpretativo da Freita

O

Projeto está aprovado e representa um investimento que
ascende aos 280 mil euros.
Chama-se “Centro Interpretativo da Serra da Freita” e dará nova alma e vida
à casa do guarda florestal.
A Câmara Municipal de Vale de Cambra
pretende assim, restaurar um edifício, interessante exemplar da tipologia de casa florestal,
estrategicamente localizado e pleno de significado, conferindo-lhe uma nova função,
de índole sociocultural aberta à comunidade
e aos visitantes.
O Centro Interpretativo da Freita pretende
divulgar o património material e imaterial local, segundo uma lógica de interpretação dos
fatores e modelos de ocupação do espaço
geográfico.
A autarquia pretende assim, com um forte
cunho imaterial e voltado para a área multimédia, orientar o visitante através de uma
visita guiada, por um percurso de descoberta
e conhecimento de itinerários que poderão
igualmente constituir o fio condutor da leitura
da dimensão produtiva, da qualidade ambiental e paisagística da serra da Freita.
“A Casa do Guarda, como é conhecida,
assume-se há muito com um fator imprescindível na estratégia que queremos para o
Turismo em Vale de Cambra. Estou certo de
que, com a aprovação deste projeto, um novo
desafio se abre, valorizando e potenciando
uma faceta importantíssima que é a Natureza do nosso território”, refere José Pinheiro,
Presidente da Câmara Municipal.

montanhasmagicas.pt
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Sever do
Vouga

Castelo de
Paiva

Bandeira Azul reconhece qualidade ambiental
da Praia Fluvial Quinta do Barco

Município Lança “Rota dos Ofícios
Tradicionais da Terra de Pavya”

A

ABAE-Associação Bandeira Azul da Europa atestou a qualidade ambiental da praia fluvial Quinta do
Barco, através da atribuição de uma Bandeira Azul. O
galardão é concedido por um júri internacional que
reconhece medidas e ações em prol do Ambiente.
Educar para o desenvolvimento sustentável é um dos objetivos
do Programa Bandeira Azul. Para 2019, o desafio passa pela sensibilização do papel dos rios enquanto ligação entre a terra e o mar,
bem como para o facto de o lixo marinho ter origem em atividades
terrestres, alertando, assim, para as consequências do comportamento humano.
Em Sever do Vouga, a Câmara Municipal irá desenvolver nove
ações, sendo elas: “A importância da Água em Sever do Vouga!”,
“Água é Vida! Curiosidades, problemas e soluções”, “Ambiente sobre
rodas!”, “Aprender fora de portas em Ecossistemas Fluviais”, “Brincadeiras na praia - ponto de partida para Eco-atitudes”, “Descobrir
o outro lado - Roteiro da Água para Todos!”, “Do Rio ao Mar sem
Lixo!”, “O Ar e o Mar que respirámos!” e “Os suspeitos do costume Do Rio ao Mar sem lixo!”.
As atividades, de acordo com a autarquia severense, visam sensibilizar e educar para as questões ambientais, através da adoção de
comportamentos mais racionais e eficientes na utilização dos recursos. Alertar para a importância da conservação, melhor gestão e
preservação, com especial atenção aos rios, são outros dos objetivos que vão ao encontro dos definidos pela ABAE.

D

ecorreu em março a apresentação da “Rota dos
Ofícios Tradicionais da Terra de Payva”, um projeto
promovido pela Câmara Municipal e pela ADRIMAG,
com o objetivo de preservar e valorizar as tradições
e a cultura paivenses, bem como diversificar a oferta turística do
concelho.

montanhas mágicas®

cele
brando

Dividida em 4 rotas temáticas, esta Rota constitui um convite
à descoberta dos ofícios tradicionais do concelho, bem como das
pessoas e dos processos que estão na sua origem. A Rota da Madeira
e Outros (53,2km), a Rota dos Tecidos e do Calçado (30,6km), a Rota
da Gastronomia (19km) e a Rota do Metal e da Pedra (31,2km), englobam um total de 20 pontos de interesse a visitar, onde se poderá
contactar e aprender com as artes e ofícios de antigamente: o barbeiro, o ferreiro, o cesteiro, o mestre do lagar de azeite, o moleiro, a
tecedeira, o sapateiro, o oleiro, entre outros.
As rotas foram desenvolvidas para serem realizadas de carro e
sem necessidade de obedecer a uma ordem específica, sendo que
cada artesão pode ser visitado de forma independente. O guia da
Rota dos Ofícios Tradicionais da Terra de Payva fornece informação
adicional sobre cada Rota e local a visitar, incluindo coordenadas
GPS. Recomenda-se o contacto com a Loja Interativa de Turismo
de Castelo de Paiva para confirmar a disponibilidade dos artesãos e
promover o agendamento das visitas.

MONTANHAS MÁGICAS ®
CELEBRAM DIA
EUROPEU DOS PARQUES
Anualmente, no dia 24 de maio, celebra-se o Dia Europeu dos Parques, uma iniciativa promovida
pela Federação EUROPARC, que tem como objetivo aproximar as pessoas da Natureza, através da realização de diversas atividades e eventos em áreas protegidas e classificadas.
Este ano, as Montanhas Mágicas juntaram-se, uma vez mais, a esta iniciativa e celebraram o Dia
Europeu dos Parques no dia 24 de maio e em datas próximas, com algumas iniciativas levadas a cabo
por diversas entidades locais, entre as quais a ADRIMAG, a Associação Geoparque Arouca, o Município
de Arouca, o Município de Castro Daire, o Município de São Pedro do Sul, a Termalistur, E.M, S.A., e a
SOS Rio Paiva.
10
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Passadiços do Paiva, Arouca

“Os nossos tesouros
naturais”
Foi o tema escolhido para este ano e traduziu-se num convite à
descoberta das paisagens, das espécies de fauna e flora, dos habitats únicos, da geologia, e outras maravilhas da natureza em cada
um dos territórios que aderiram à iniciativa.
A ADRIMAG dedicou este dia à descoberta de um dos principais
“tesouros naturais” das Montanhas Mágicas, o rio Paiva. O percurso
realizado ao longo dos Passadiços do Paiva permitiu aos participantes
uma maior aproximação ao rio e ao vale, levando-os ao reconhecimento do potencial que a natureza representa para o bem-estar
do ser humano, para o seu equilíbrio físico e mental e para a sua
sustentabilidade económica. Serviu, igualmente, para reconhecer a
importância da preservação, conservação e valorização da natureza,
nomeadamente através da preservação e manutenção dos ecossistemas, sem as quais a sustentabilidade ambiental, económica e social
dos territórios, ficam seriamente comprometidas.

CELEBRANDO | Datas Especiais

No decorrer deste evento foram promovidas a reflexão e a discussão sobre os seguintes tópicos:
• Destinos de Natureza – o que são?
• Fixação da população e criação de emprego: empreendedorismo em espaços naturais;
• Como potenciar e comunicar o património natural?
• Hábitos, benefícios e princípios para uma vida saudável e sustentável na Natureza;
• Consumir com identidade de forma responsável, saudável e
sustentável;
• Declínio da agrosilvopastorícia – que desafios para os Destinos
de Natureza e os Estilos de Vida Saudáveis?
• O turismo de aventura e a atividade física ao ar livre – contributos para a saúde;
• A atividade física como uma oportunidade para os Destinos de
Natureza – benefícios sociais e económicos.
Evento cofinanciado pelo Programa Operacional Norte 2020.
Mais informação em www.conferenciageonatura.com

Para além da caminhada, a atividade de yoga realizada junto ao rio
serviu para corroborar a ideia dos profissionais de saúde, que afirmam
haver “evidências inequívocas de que a natureza traz benefícios para
a saúde do corpo e da mente”, de acordo com Karen Mackelvie, directora da RSPB - Royal Society for the Protection of Birds. Citado em
https://zap.aeiou.pt/medicos-receitar-natureza-221942.
Outras atividades desenvolvidas e integradas na comemoração
deste dia:

> MAIO PEDESTRE 2019: 18 de maio (16h00) PR1
Trilho dos Moinhos e 26 de maio (16h00) Mata do Bugalhão
Org.: Município de Castro Daire
Integradas na iniciativa anual do Município de Castro Daire - Maio
Pedestre – estas caminhadas têm como principal objetivo promover
a aproximação das pessoas à natureza, proporcionando-lhes o desfrute de experiências em que é possível conciliar património natural,
cultural, histórico e paisagístico, permitindo, igualmente, consciencializar para a importância da conservação e valorização dos espaços
naturais e culturais do território.

Esta atividade pretendeu assinalar o Dia Europeu dos Parques,
dando ênfase ao tema “ÁGUA”. Da sua preservação, do seu consumo
consciente e do seu poder terapêutico, sendo a água um dos tesouros naturais do concelho de São Pedro do Sul e do território Montanhas Mágicas. O percurso pedestre, com partida das Termas de São
Pedro do Sul e chegada no Lenteiro do Rio, incluiu paragens em pontos de interesse cultural, histórico e natural, bem como na Estação de
Artes e Sabores, onde foi servido um lanche Bio.

> 1 de junho (9h30): CAMINHADA NAS MARGENS
DO RIO PAIVA
Org.: SOS Rio Paiva
Assinalando o Dia Mundial da Criança, a Caminhada nas Margens
do Rio Paiva, entre a Ponte de Melo e a Retorta, integrou, igualmente,
o programa de celebração do dia Europeu dos Parques, nas Montanhas Mágicas. Ao longo da caminhada de 8km, na qual participaram
cerca de meia centena de pessoas de várias regiões do país, maioritariamente da região do Grande Porto, o biólogo Ricardo Pinto da S.O.S.
Rio Paiva, teve oportunidade de falar dos principais problemas que
afetam a conservação do Rio Paiva e do seu valor ecológico como
Sítio de Importância Comunitária da Rede Natura 2000. O percurso
teve início no largo da igreja de Bairros, onde os participantes receberam um guia com informações sobre o Rio Paiva e a Rede Natura
2000, seguindo em direção à Retorta. A caminhada incluiu passagens
pelo Poço Negro, Ponte de Melo e o Ribeiro de Várzea.

© Luís Monteiro, SOS Rio Paiva

> 24 de maio (9h00): OS NOSSOS TESOUROS NATURAIS: A ÁGUA. “Das águas quentes às águas frias,
pelo Vouga”
Org.: Termalistur e Município de São Pedro do Sul

> 22 a 24 de maio: CONFERÊNCIA GEONATURA
«Destinos de Natureza e Estilos de Vida Saudáveis»
Org.: AGA – Associação Geoparque Arouca e Município de Arouca
A crescente importância das temáticas, relacionadas com os destinos de natureza e os estilos de vida saudáveis, na sociedade atual,
motivaram a organização da Conferência Geonatura “Destinos de
Natureza e Estilos de Vida Saudáveis”, que teve como principal objetivo:

Esta caminhada não produziu resíduos, nomeadamente garrafas
de plástico ou outras embalagens, uma vez que foi dispensada fruta,
água em reservatórios isotérmicos e copos reutilizáveis a todos os
participantes.

“Promover o debate e transferir conhecimentos e boas práticas
nas áreas dos destinos de natureza, que conjuguem a fruição do património com os estilos de vida saudáveis”.
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CULTURA | Há vida na aldeia

montanhas mágicas®

cultura
Manhouce

a aldeia que canta e encanta
Texto Ana Sousa
Fotografias ADRIMAG

Em Manhouce é possível encontrar vestígios da longa história desta comunidade, que remontam a épocas pré-históricas e que são, para além da beleza das suas paisagens, alguns dos
atrativos turísticos desta região. São exemplo desse património as Mamoas e as Antas, a Ponte
Romana, a Igreja Matriz, o Cruzeiro da Independência e os moinhos de água, característicos desta
aldeia serrana.
Em tempos remotos este era um lugar de paragem obrigatória para quem atravessava a Estrada Romana que ligava o Porto a Viseu (Cale – Vissaium). A história das gentes de Manhouce é
marcada pela influência do intercâmbio sociocultural com as gentes do litoral que por ali passavam, sendo exemplo disso as marcas deixadas na reconhecida etnografia desta terra.

Festa da Vitela de Lafões
Manhouce promove anualmente, em maio, uma Festa Gastronómica, onde a promoção
da gastronomia local se alia a uma mostra cultural/etnográfica e venda de produtos locais.

A aldeia que canta
É, talvez, uma das suas características mais reconhecidas, o canto à moda de Manhouce.
A música e a etnografia são dois elementos identitários desta localidade, um património de
valor incalculável, defendido pelas suas gentes e, de entre estas, por uma das principais embaixadoras da aldeia, Isabel Silvestre, reconhecida voz do canto polifónico feminino português
e fundadora do Grupo de Cantares e Trajes de Manhouce.

Candidatura à UNESCO
O Município de S. Pedro do Sul encontra-se a liderar o processo de candidatura à
UNESCO, para declarar o “Canto Polifónico Feminino” em Portugal, “Património Cultural Imaterial da Humanidade. O concelho tem “Os Cantares de Manhouce” e Isabel
Silvestre como representantes das vozes femininas, mas a candidatura engloba outros
grupos do Norte e Centro do país.

Situada em plena serra da Freita, Manhouce é uma aldeia do município de S. Pedro do Sul onde ainda se mantêm vivas as tradições ligadas à
pastorícia e à agricultura. Merecedora do segundo lugar no concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal em 1938, e finalista no concurso 7
Maravilhas de Portugal® - Aldeias, em 2017, na categoria “Aldeias Rurais”, mantém, hoje, um belo conjunto de casas em granito, em bom estado
de conservação. O gado, de raça arouquesa, é um elemento bem presente na aldeia, recurso este utilizado nos trabalhos agrícolas e de onde
resulta a conhecida “Vitela de Lafões”, produto com Indicação Geográfica Protegida (IGP).
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Isabel Silvestre, natural desta aldeia, e para quem o canto faz parte da sua essência,
tem dado a conhecer as tradições de Manhouce um pouco por todo o mundo. Foi professora e Presidente da Junta de Freguesia de Manhouce, mas é como solista do grupo de
Cantares desta aldeia que dá voz a um povo genuíno e fiel à sua terra. Para Isabel Silvestre,
a música e as canções eram, tradicionalmente, “elementos naturais do quotidiano que
acompanhavam as gentes nos trabalhos agrícolas, nos rituais religiosos e nas romarias.”
Vários são os nomes ilustres do mundo artístico com quem Isabel Silvestre se foi cruzando, desde Amália, Vitorino, Rão Kyao, entre outros, no entanto, a sua voz tornou-se
memorável com a sua participação, em 1992, na música dos GNR, Pronúncia do Norte.
Tem colaborado na recolha etnográfica da sua aldeia natal, sonhando com a criação
de um museu para a divulgação dos “instrumentos, trajes, sabores, percursos, e muitas
coisas com as quais podemos sempre aprender”.

montanhasmagicas.pt
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Manhouce
Sentir a Montanha... Desfrutar da Natureza
leito e margens do rio. Presume-se que tenha
sido construída entre o século II a. C. e o século I d. C. integrando a Estrada Imperial que
ligava Mérida a Braga, passando por Viseu.
MINAS DAS CHÃS
Manhouce é uma freguesia também marcada pela extração de volfrâmio, nas minas
das Chãs, minério que servia para alimentar as
armas de fogo no decorrer da II Guerra Mundial. Localizam-se a cerca de 1.000 metros de
altitude, na vertente sul da serra da Freita. São
acessíveis através de um caminho florestal,
a partir da estrada que liga Cabreiros a Manhouce, e através do PR2 – Rota das Bétulas –
que tem início junto ao Parque de Campismo
“Retiro da Fraguinha”.

ROTA DA ÁGUA
E DA PEDRA
POÇOS DE MANHOUCE
Os poços de Manhouce localizam-se no
troço mais alto do rio Teixeira, onde abundam
as quedas de água e os poços ou piscinas naturais. O poço Negro no rio Teixeira, os poços
da Cilha e da Barreira na ribeira da Vessa, e o
poço da Gola na ribeira 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 pequenos pedaços de paraíso que surpreendem pela
sua beleza e enquadramento. O rio Teixeira,
considerado um dos mais bem conservados
rios da Europa, é também um dos mais belos rios de montanha, com vales apertados, e
uma paisagem escarpada, deslumbrante, que
combina harmoniosamente os tons verde da
vegetação com os tons ocre da rocha polida
pela erosão.

PR1 ROTA DE
MANHOUCE
CARACTERÍSTICAS DO PERCURSO:
Ponto de partida e de chegada:
Largo junto à Escola Primária
Coordenadas iniciais e finais:
40º49’25”N / 08º12’50”W
Tipo de percurso: circular
Extensão: 14,3 Km
Nível de dificuldade: médio
Âmbito: património natural e cultural
ONDE FICAR
Quinta das Uchas
Manhouce, 3660-136 S. Pedro do Sul
Tel.: 232 798 149 / 917 794 674
quintadasuchas@hotmail.com
https://quinta-das-uchas.webnode.pt
Casa da Benta
Manhouce, 3660-144, S. Pedro do Sul
Tel: 232 790 579

PONTE DE MANHOUCE
Foi construída no período Romano, no
âmbito da rede viária do Império. Ponte de um
arco simples de volta inteira, esta assenta diretamente no alicerce da rocha emergente do
16
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cultura
Museus

de portas abertas para
“O Futuro das Tradições”

“Museus como Núcleos Culturais:
o Futuro das Tradições”

(ICOM Kyoto, 2019)

É o tema em discussão e procura chamar a atenção para a necessidade de “conciliar a tradicional missão de conservação da memória,
com a criatividade necessária para a sua renovação e crescimento dos
públicos”. Este é o desígnio que os museus assumem, com a convicção
de que podem transformar a sociedade de maneira construtiva.
Sob a forma de uma equação, o tema encerra diferentes conceitos,
fundamentais, para definir o que é hoje um museu, destacando a sua
natureza universal e a influência positiva que exerce na sociedade. Pro-

Texto Carminda Gonçalves e Teresa Mendes
Fotografias ADRIMAG

move o debate sobre a finalidade dos museus como “centros emissores
e, igualmente, recetores de práticas, costumes e pensamentos da nossa
cultura”, e resume os desafios que enfrentam ao insistirem na missão de
contribuir para o avanço e para a integração das comunidades.
O tema carrega em si a ideia de que os museus são espaços culturais
onde o presente, o passado e o futuro estão em constante interação,
mas procurando sempre respeitar as singularidades de cada tempo e
cada espaço.

Museu Municipal de Sever do Vouga

Uma aldeia vaidosa e
cheia de orgulho
Joel Oliveira Santos

Associação dos Amigos da
Pontemieiro, um caso
exemplar de associativismo

Dia Internacional
dos Museus
EXPERIÊNCIAS MUSEOLÓGICAS NAS MONTANHAS MÁGICAS®
O Dia Internacional dos Museus, que se celebra todos os anos a
18 de maio, foi criado em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM), com o objetivo de evidenciar a importância dos museus
no desenvolvimento da sociedade, tanto à escala local como global.

“Haja hoje para tanto ontem. E amanhã para tanto hoje”. A frase é do escritor Paulo Leminski e não poderia ser mais elucidativa do tema selecionado, este ano, pelo ICOM – International Council of Museums – para celebrar o Dia Internacional
dos Museus, e para animar debates, congressos, workshops, palestras e outras iniciativas relacionadas com estes espaços de
cultura.
18
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O ICOM foi criado em 1946 e tem estatuto consultivo no Conselho Económico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU),
sendo a maior organização não-governamental internacional de
museus. Segundo o seu código deontológico (2009), os museus são
responsáveis, através das autoridades de tutela e suas estratégias de
ação, pela proteção e promoção do património natural e cultural,
material e imaterial.

À escala regional, a marca Montanhas Mágicas® tem vindo a trabalhar o seu território nesse sentido, dotando-o de outra dimensão,
impulsionando atividades e promovendo a rede integrada de equipamentos culturais (museus e centros de interpretação) dos municípios
de Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, Sever do Vouga,
S. Pedro do Sul e Vale de Cambra, como reforço desta diversidade
territorial.
De seguida, apresentamos a oferta de espaços museológicos e interpretativos existente no território Montanhas Mágicas. Convidámo-lo a visitar estes espaços e a dar, assim, o primeiro passo para novas
descobertas sobre o território e os seus habitantes. Acrescente valor
à sua visita, tornando-a muito mais rica em experiências e emoções!

montanhasmagicas.pt
Centro de Interpretação e Informação do Montemuro e Paiva
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Casa das Pedras Parideiras,
Centro de Interpretação

CASA DAS PEDRAS PARIDEIRAS
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
A Casa das Pedras Parideiras – Centro de
Interpretação (CPP), encontra-se aberto ao público desde 2012 e foi criado com o intuito de
contribuir para a conservação, compreensão e
valorização do fenómeno geológico das “Pedras Parideiras”, bem como para a promoção
de visitas turísticas e educativas a este espaço.
O Granito Nodular da Castanheira, popularmente designado de “Pedras Parideiras”, é
um fenómeno geológico único que se verifica,
em plena serra da Freita e a sua designação
popular advém do facto de corresponder a um
afloramento granítico circunscrito que encerra
nódulos escuros que se vão destacando, por
ação dos agentes erosivos, e daí a alusão à “pedra que pare pedra”.
Localização e contactos
Rua de Santo António, Castanheira,
Albergaria da Serra, Arouca (Aveiro)
(+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 marcação prévia.
20
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MUSEU MUNICIPAL DE AROUCA

Museu das Trilobites,
Centro de Interpretação

MUSEU DE ARTE
SACRA DE AROUCA

MUSEU DAS TRILOBITES
CENTRO DE
INTERPRETAÇÃO

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, simultaneamente, valorizar o vasto património arqueológico e geológico do município.
Localização e contactos
Rua Eça de Queiroz, Arouca (Aveiro)
(+351) 256 940 250
museu@cm-arouca.pt
Horário
Inverno: 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.
Verão: 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 19h00.
Encerra às segundas-feiras.
Nota: O Museu encontra-se temporariamente
encerrado por motivo de obras.

Fundado em 1933, o Museu de
Arte Sacra ocupa grande parte do
Mosteiro de Arouca. Este museu
é considerado um dos melhores
museus particulares de arte sacra,
de toda a Península Ibérica, reunindo múltiplos objetos de culto,
paramentos, manuscritos litúrgicos, mobiliário e peças raríssimas
de escultura, pintura, tapeçaria e
ourivesaria.

Localização e contactos
Terreiro de Santa Mafalda,
Arouca (Aveiro)
(+351) 256 943 321
museu@rirsma.pt;
museu.arte.sacra.arouca@gmail.com
www.rirsma.pt
Horário
Terça-feira a domingo: 9h30 às
12h00 e das 14h00 às 17h00.
Encerra: às segundas-feiras e feriados.
Visitas guiadas: marcação prévia
por telefone.

O museu 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 Ordovícico).
Esta excecional coleção paleontológica reúne uma diversificada
fauna de invertebrados fósseis do
Ordovícico Médio, destacando-se
o acervo de trilobites onde, para
além da excecionalidade científica
dos exemplares expostos, muitas
delas correspondem aos maiores
exemplares do mundo. Visitar o
CIG de Canelas é fazer uma viagem às origens da vida. Neste local são promovidas visitas guiadas
ao museu e à unidade de transformação (Pedreira 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.

Localização e contactos
Alto do Campêlo,
Canelas de Cima,
Canelas, Arouca (Aveiro)
(+351) 916 352 917
geral@museudastrilobites.pt
www.museudastrilobites.pt
Horário
Domingo a sábado: das 10h30 às
17h30.
Segunda-feira: mediante marcação prévia.
Os Programas Educativos e as
Rotas Turísticas exigem marcação prévia e realizam-se mediante disponibilidade.
montanhasmagicas.pt
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Castro Daire

Castelo de Paiva

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
E INFORMAÇÃO DO
MONTEMURO E PAIVA

MUSEU MUNICIPAL DE
CASTRO DAIRE

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
DA CULTURA LOCAL

É um espaço de nova geração, confortável,
esteticamente cuidado e que tem uma preocupação premente em transmitir conhecimento
de uma forma apelativa. Trata-se de um espaço
expositivo que transmite informação capaz de
chegar a todos, independentemente da sua
idade ou formação. É fundamentalmente um
espaço de sensações e de emoções. O Centro
de Interpretação e Informação do Montemuro
e Paiva, instalado no antigo Solar dos Mendonças, datado do séc. XVIII, revela um pouco do
vasto território delimitado pela serra do Montemuro e pelo rio Paiva, assumindo-se como
um espaço de partida para a descoberta do
território.

Instalado na Casa da Cerca, imóvel do século XVIII, o Museu Municipal de Castro Daire
conta com um acervo museológico constituído por coleções de objetos essencialmente
etnográficos e arqueológicos. De entre os
objetos arqueológicos destacam-se as mós da
Idade dos Metais e a réplica da inscrição romana do Penedo de Lamas. Os objetos etnográficos expostos incluem alfaias agrícolas, figuras
e louça de barro negro do Mestre Zé Maria de
Ribolhos, tamancos, capucha de burel, caroça,
cestos de breza e de verga, carro de vacas,
objetos relacionados com o ciclo do linho e pisoaria, entre outros.

Localização e contactos
Rua Dr. Pio Figueiredo, Castro Daire (Viseu)
(+351) 232 319 154
ciimp@cm-castrodaire.pt
Horário
Segunda a sexta-feira: 09h00 às 17h00.
Fim-de-semana e feriados: marcação prévia.

Localizado no piso superior do Edifício
da Cadeia, datado do séc. XVIII, este espaço
conta com uma exposição permanente representativa das artes, ofícios e tradições do
município. Também neste espaço realizam-se, com frequência, exposições temporárias,
seminários, workshops, conferências e outras
atividades. O rés do chão do mesmo edifício alberga a Loja Interativa de Turismo e um espaço
de promoção e venda de produtos locais.

Localização e contactos
Largo do Conde, Sobrado, Castelo de Paiva
(Aveiro)
(+351) 255 689 500
turismo@cm-castelo-paiva.pt
Horário
Verão (01/04 a 31/10)
Segunda a sábado: 9h30 às 12h30 e das 14h00
às 18h00.
Domingos e feriados: 10h00 às 12h00 e das
15h00 às 18h00.
Inverno (01/11 a 31/03)
Segunda a sábado: 9h00 às 12h30 e das 14h00
às 17h30.

Localização e contactos
Rua Doutor Lacerda Pinto, Castro Daire (Viseu)
(+351) 232 315 837 | (+351) 232 382 923
museumunicipal@cm-castrodaire.pt
Horário
Segunda a sexta-feira: 9h00 às 17h00.
Sábados, domingos e feriados: sob marcação
prévia.

Museu Dolores de Jesus

MUSEU DOLORES DE JESUS
O Museu Dolores de Jesus pertence à Associação Etnográfica e Social do Montemuro.
Neste museu encontra-se patente uma exposição sobre a etnografia, as artes e os ofícios
do município de Castro Daire e da serra do
Montemuro. Do artesanato aos trajes típicos,
passando pela gastronomia e pelas atividades
tradicionais, o museu tem como objetivo primordial preservar as tradições locais.

Localização e contactos
Mezio, Castro Daire (Viseu)
(+351) 254 689 815
Horário
Terça-feira a sábado: 9h30 às 16h30.
Domingos: 9h30 às 12h00 e das 14h00 às
16h30.
Encerra às segundas-feiras.

São Pedro do Sul
MUSEU RURAL DE CARVALHAIS
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 salas. 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 portuguesas, 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, Santo
Sepulcro, entre outras. Também aí estão patentes alguns vestígios encontrados no Castro
da Cárcoda.

MUSEU DO BALNEÁRIO RAINHA
D. AMÉLIA
Museu de história e arqueologia termal cujo
acervo inclui peças que marcam a evolução
histórica dos tratamentos termais: aparelhos,
banheiras, duches, entre outras. Contém, ainda,
livros e as diferentes fardas utilizadas.

Localização e contactos
Termas de São Pedro do Sul
Várzea, São Pedro do Sul (Viseu)
(+351) 232 720 300
geral@termas-spsul.com
Horário
Todos os dias das 8h às 20h.
Visita guiada aos sábados e domingos de tarde,
restantes dias mediante marcação.
Encerra: 1 de janeiro, 1 de maio e 25 de dezembro.

Localização e contactos
Museu Rural de Carvalhais
Carvalhais, São Pedro do Sul (Viseu)
(+351) 232 700 040
museurural.no.comunidades.net
Museu Municipal de Castro Daire
22
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Horário
Visita mediante marcação prévia.
montanhasmagicas.pt
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Cinfães
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DO VALE DO BESTANÇA

MUSEU SERPA PINTO

Localizado na aldeia de Pias, este centro
é um espaço de excelência destinado à valorização do património natural e cultural do rio
e do vale do Bestança. (Re)construído sob o
princípio da componente tecnológica, dispõe
de uma receção/serviço informativo, diversos
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 percursos pedestres do vale, como à rede de
trilhos BTT.

Serpa Pinto foi um ilustre militar, explorador
e administrador colonial português que nasceu
na freguesia de Tendais, em Cinfães. O museu
que lhe é dedicado – Museu Serpa Pinto – 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 possui 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.

Localização e contactos
Pias, Cinfães (Viseu)
(+351) 255 561 051
turismo@cm-cinfaes.pt

Localização e contactos
Rua Dr. Flávio Resende, Cinfães (Viseu)
(+351) 255 561 768

Localização e contactos
Quinta da Granja, Nespereira, Cinfães (Viseu)
(+351) 256 955 394

Horário
Todos os dias, das 10h00 às 13h00 e das 14h00
às 18h00.

Horário
Todos os dias das 10h00 às 13h00 e das 14h00
às 18h00.

Horário
Segunda-feira a sábado:
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Museu Serpa Pinto

MUSEU ETNOGRÁFICO
QUINTA DA GRANJA

ESCOLA MUSEU DE VILAR DO PESO

Este museu resulta da recuperação de uma
casa antiga, com aspetos ligados à resistência monárquica, destinada a acolher o espólio
etnográfico local. A Casa Museu é constituída
por dois corpos: um deles acolhe de forma
permanente a exposição dos utensílios, artefactos, trajes e calçado que retratam o modus
vivendi do século XX, destacando-se as peças
associadas às atividades dos artífices e ao setor
primário; o outro funciona como espaço operacional onde são desenvolvidos elementos de
atração e complementaridade ao museu.

A Escola Museu de Vilar do Peso resulta
da musealização de uma das mais antigas escolas do município de Cinfães. Com origem
num projeto pedagógico de experimentação e memória, é, acima de tudo, uma forma
de recordar a evolução do sistema educativo
nacional, regional e, especialmente, local, ao
longo das várias fases do último século. Serve
também a transmissão da cultura e do conhecimento aos que iniciam agora os contrastantes percursos educativos de última geração. O
espólio que exibe resulta da cuidadosa compilação 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.
Localização e contactos
Serviço de Cultura do Município de Cinfães, São
Cristóvão de Nogueira, Cinfães (Viseu)
Vilar do Peso
(+351) 255 561 051
turismo@cm-cinfaes.pt
cultura@cm-cinfaes.pt
Horário
Visitas mediante reserva antecipada.

Museu Etnográfico Quinta da Granja

Museu Etnográfico Quinta da Granja
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Sever do
Vouga

Vale de
Cambra

MUSEU MUNICIPAL
DE SEVER DO VOUGA
O Museu Municipal de Sever do Vouga,
inaugurado em 2015, é um espaço de sensações vocacionado para todos. A sua linguagem baseia-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.
Localização e contactos
Rua do Matadouro, Sever do Vouga (Aveiro)
(+351) 234 555 566
Horário
Terça a sexta-feira: 08h30 às 12h30 e das
13h30 às 18h30.
Sábado e domingo: 14h00 às 18h00.
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MUSEU MUNICIPAL
DE VALE DE CAMBRA
O Museu Municipal de Vale de Cambra
insere-se numa filosofia de museu polinucleado, 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, nomeadamente através da exibição de
coleções de ex-votos, faianças, figuras de
barro, olaria, postais, numismática e etnologia.

Localização e contactos
Praça da República, Macieira de Cambra,
Vale de Cambra (Aveiro
(+351) 256 420 513
museumunicipal@cm-valedecambra.pt
museumunicipalvaledecambra.blogspot.pt
Horário
Terça a sexta-feira: 10h00 às 12h30 e das
14h00 às 17h30.
1º Sábado de cada mês: 09h00 às 12h30.
Encerra aos sábados à tarde, restantes sábados do mês, aos domingos, segundas-feiras
e feriados.

montanhasmagicas.pt
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de Sever do Vouga

EVASÃO | Rotas

montanhas mágicas®

evasão

A Última Rota da Transumância

Serra do Montemuro

A recriação de uma tradição
ancestral traduzida numa
experiência inesquecível

A

transumância era a “grande viagem”, da “Estrela” ao Montemuro.
Pastores e muitas centenas de
cabeças de gado subiam à serra
por rotas iniciadas em tempos imemoriais,
onde os pastos eram mais viçosos, para passar o verão”, conta Júlio Santos. Antigo pastor
e último maioral, responsável pela organização
desta deslocação da transumância, chegou a
“arrendar terras para o gado e nesse tempo os
proprietários de pastagens, nas zonas mais altas
da serra, acabavam também por lucrar com o
movimento do gado”. Vinham pelo S. João (24
de junho) e regressavam pelo S. Bartolomeu (24
de agosto).
Da transumância sobram as recordações. A
passagem dos rebanhos é inesquecível para todos aqueles que assistiram a tal acontecimento.
Girão, em 1940, refere-se a este evento como
“o mais curioso espetáculo pastoril que nos é
dado a presenciar na terra portuguesa”.
Pelas Rotas da Transumância viajavam mais
do que rebanhos e pastores, seguia também
toda a cultura inerente a cada povo. Tradições e
costumes eram passados de região em região,
contribuindo para uniformizar características
entre povos distantes.
Atualmente, a recriação d’ A Última Rota da
Transumância constitui um dos principais cartazes turísticos do Município de Castro Daire,
e é um convite irrecusável para reviver as recordações desta prática ancestral.
O troço daquela que foi “A Última Rota
da Transumância” em Castro Daire, no ano de
1999, encontra-se recuperado, consistindo
num produto de turismo de natureza, onde a
ruralidade e a tradição promovem o contacto
com o meio ambiente, aproveitando os recursos naturais do território.
Recriam-se estas viagens em passeios pedestres, experiências e eventos únicos onde o
imaginário pastoril e da transumância marcará,

passo a passo, estes caminhos. Um tributo à
memória das passagens e paragens de pastores
e rebanhos, que calcorreavam trilhos, canadas
e terrenos. Permite, de um modo autêntico,
conhecer, vivenciar, experienciar e valorizar o
movimento dos pastores, sendo uma oportunidade para se descobrir ou revisitar as várias
serras e a pastorícia, aliando a gastronomia, as
tradições, hábitos e costumes. São inúmeros
os sinais de uma cultura secular que persiste,
graças à memória e à boa vontade das gentes
castrenses.
O evento “A Última Rota da Transumância”,
que se realiza de 21 a 23 de junho, é uma iniciativa que está a crescer e na qual o Município
faz uma forte aposta, com novas e diferenciadoras dinâmicas, incluindo workshops, acampamento, feira tradicional, animação, mostra
gastronómica e seminários, tendo como grande palco a serra do Montemuro, mais propriamente a aldeia de Campo Benfeito (Aldeia de
Portugal®) com a envolvência de toda a comunidade.
Estabeleceu-se este ano na BTL – Bolsa de
Turismo de Lisboa, um protocolo com o Município do Fundão, com o intuito de se desenvolver um intercâmbio em vários campos, nomeadamente, na promoção da transumância e
da cultura e tradições a ela associadas, sendo
comunicado, em primeira mão, que este ano o
Município convidado para o evento Chocalhos
– Festival dos Caminhos da Transumância em
Alpedrinha será Castro Daire e, de uma forma
recíproca, será o Fundão, o Município convidado, no evento “A Última Rota da Transumância”,
em Castro Daire.
O evento “A Última Rota da Transumância”
integra a oferta de experiências turísticas promovida pelo Município, designada por “Castro
Daire – Mil & Uma Experiências”. Aceite o convite e viva esta experiência única!

A “Última Rota da Transumância” é um evento promovido pelo Município de Castro Daire, desde 2015, assente na recriação, por forma a reviver uma tradição ancestral que deslocava rebanhos e pastores, desde o sopé da Serra da Estrela até à serra
do Montemuro (1381m de altitude), “a serra mais desconhecida de Portugal”, segundo Amorim Girão.
28
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em DESTAQUE
A importância do Planeamento Estratégico
Municipal, na construção da Estratégia Global
de Desenvolvimento Turístico Sustentável
das Montanhas Mágicas ®
Texto e Entrevistas Carminda Gonçalves
Fotografias ADRIMAG

Fisgas do Teixeira, Rota da Água e da Pedra

A

s Montanhas Mágicas® são um
projeto de desenvolvimento
turístico sustentável, de âmbito
supramunicipal, que abrange
7 concelhos do Norte e Centro de Portugal:
Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale
de Cambra.

entre
vistas
JOSÉ PINHEIRO
Presidente da Câmara Municipal de Vale de Cambra
GONÇALO ROCHA
Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva 			
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Banheira do Teixeira, Rota da Água e da Pedra

Delimitado a norte pelo rio Douro e, a sul,
pelo rio Vouga, o território compreende a totalidade da área geográfica das serras da Freita,
Arada e Arestal (Maciço da Gralheira) e cerca de
70% da área da serra do Montemuro (Maciço do
Montemuro), sendo marcadas por uma intensa
rede hidrográfica, da qual se destacam os rios
Paiva, Caima, Teixeira, Bestança e Arda. Neste
vasto território, com cerca de 170 mil hectares
e aproximadamente 127 mil habitantes, existem
5 espaços classificados: 4 Sítios de Importância
Comunitária da Rede Natura 2000 (Serras da
Freita e Arada, Serra do Montemuro, Rio Paiva e
Rio Vouga) e um Geoparque Mundial da UNESCO, o Arouca Geopark, sendo que, a área total
classificada corresponde a mais de 50% da área
total do território.
As Montanhas Mágicas® enquanto destino
e marca turística são, ainda, relativamente recentes. O projeto liderado pela ADRIMAG - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado
das serras de Montemuro, Arada e Gralheira começou a ser desenvolvido em 2010, no âmbito do PROVERE – Programa de Valorização
Económica de Recursos Endógenos e, desde
então, o território tem vindo, gradualmente, a
reforçar a sua identidade e a aumentar a sua
visibilidade enquanto destino turístico de natureza e de montanha.

Para tal, ao longo destes cerca de 9 anos,
a ADRIMAG, com o apoio dos seus parceiros,
em especial as 7 Câmaras Municipais, tem vindo a desenvolver diversos projetos e ações, de
que são exemplos a implementação da “Rota
da Água e da Pedra das Montanhas Mágicas”,
o “Estudo do Património Geológico das Montanhas Mágicas”, com vista ao potencial alargamento do Arouca Geopark, a organização da
oferta turística e o desenvolvimento de diversas
ações de marketing e comunicação, como são
os casos do website e da revista “Montanhas
Mágicas”, os guias turístico e de natureza e
os mapas turísticos ilustrados e, entre outras
ações, a candidatura e certificação do território
com a Carta Europeia de Turismo Sustentável
(CETS).
A CETS é um galardão atribuído a áreas
protegidas e/ou classificadas, que já desenvolvem ou se comprometem a desenvolver
o turismo de forma sustentável. Para o efeito, é definida uma estratégia de desenvolvimento turístico, e um programa de ação
para 5 anos, através dos quais os parceiros
locais, públicos e privados com interesse e/
ou intervenção na área do turismo, se comprometem a implementar um conjunto de
projetos e ações.
Recentemente foi concluído o processo
de renovação da CETS para o período 2018-2022. Através da CETS, todos os municípios
das Montanhas Mágicas assumem o compromisso de desenvolver o turismo de forma sustentável, nos seus territórios.

O planeamento estratégico municipal assume, assim, particular importância na
construção da estratégia global de desenvolvimento turístico sustentável, para as
Montanhas Mágicas. A articulação de ideias, projetos, conhecimentos e experiências
torna-se inevitável e fundamental para que
“o todo seja maior que a soma das partes”.
Esse planeamento deverá contribuir para
a construção de uma imagem positiva do território, mas também, e sobretudo, para a concretização de projetos e ações que contribuam
para a proteção, conservação e valorização dos
recursos naturais e histórico-culturais, locais,
do território.
Neste artigo pretende-se dar a conhecer
as principais linhas de orientação estratégica
definidas pelos municípios das Montanhas
Mágicas, no âmbito do turismo.
Na última edição da nossa revista tivemos
oportunidade de entrevistar a Presidente da
Câmara Municipal de Arouca, Margarida Belém,
e de dar a conhecer um pouco mais, quer o território Arouca Geopark, quer alguns dos projetos e ações que estão a ser desenvolvidos no
concelho de Arouca.
Na presente edição temos o prazer de entrevistar os Senhores Presidentes das Câmaras
Municipais de Vale de Cambra e Castelo de
Paiva, que nos revelaram algumas das principais
linhas de orientação estratégica definidas pelos
executivos camarários para os próximos anos,
no âmbito do turismo, bem como os projetos/
ações a desenvolver nos respetivos municípios
e em articulação com o território Montanhas
Mágicas.
montanhasmagicas.pt
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em DESTAQUE | Entrevistas

Vale de Cambra
“O Vale Mágico”

Uma estratégia de desenvolvimento turístico sustentada
nos valores do património natural, cultural e industrial.
Vale de Cambra é um vale mágico por natureza. Desde as belas e solarengas
encostas das serras da Freita e Arestal, aos vales férteis do Caima, Arões e Teixeira,
há todo um universo de atrações naturais e culturais para descobrir e desfrutar.

B

erço da primeira indústria de laticínios do país, Vale de Cambra possui uma longa história
associada, quer à indústria dos
laticínios, quer à indústria das madeiras, das
embalagens metálicas e da metalurgia, acolhendo, atualmente, as maiores empresas do
país nestas áreas.
Mas foi graças ao seu rico e extenso património natural, com destaque para o seus
vales férteis, onde eram produzidos leite e vinho em abundância, que o município atingiu
tal patamar de desenvolvimento industrial.
Estes mesmos vales férteis, povoados de
campos com vinhas, rios, cascatas, levadas
e albufeiras, que espelham nas suas águas a
imagem de uma natureza inebriante, encontram-se cercados de altas montanhas, onde
abundam florestas que abrigam uma notável
fauna e flora, vestígios arqueológicos de arte
rupestre atlântica, aldeias ancestrais empoleiradas em socalcos e pontes seculares. Estes
vales e montanhas são, hoje, espaços onde se
promove o turismo, o desporto e a cultura.
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Levada de Santa Cruz,
Rota da Água e da Pedra

MARCA “O VALE MÁGICO”
“… cercado de montanhas de formas extravagantes, não é fácil descortinar em Portugal outro mais grandioso e espetacular.
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)

A marca “O Vale Mágico” nasceu em 2014,
com o objetivo de promover o turismo no concelho de Vale de Cambra. Inspirada num dos
textos do escritor Ferreira de Castro dedicados
a esta cidade, onde se pode ler a expressão
“o vale enche-se de magia”, a marca turística
pretende destacar a magia das paisagens deste
vale, e o espírito dos habitantes, reconhecidos
pela sua hospitalidade.

José Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal
de Vale de Cambra

CG: Que projetos foram desenvolvidos
pela Câmara Municipal de Vale de Cambra,
nos últimos 5 anos, com vista ao desenvolvimento turístico sustentável do concelho?
JP: Nos últimos anos, Vale de Cambra tem
apostado no crescimento da atividade turística, nomeadamente com a criação de alguns
eventos de renome, assim como a criação de
outras iniciativas que visam promover o concelho e os seus produtos.
O turismo de natureza é o principal
produto turístico que este concelho oferece,
no entanto, o turismo gastronómico, cultural, desportivo, de negócios, industrial e religioso, são produtos com potencial e com
boas perspetivas de crescimento. O Turismo
Gastronómico tem vindo a ser promovido em

José Alberto Freitas Pinheiro Soares e Silva, 55 anos, é natural de Vale de Cambra
e preside ao executivo da Câmara Municipal deste concelho desde outubro de 2013. Foi
Presidente da Junta de Freguesia de Codal no período de 1989 a 2005. De 2005 a 2013 foi
vereador da Câmara Municipal de Vale de Cambra sem pelouros atribuídos. Atualmente,
representa o Município de Vale de Cambra na ADRIMAG, como Vice-Presidente da Direção.

eventos, como a Mostra de Gastronomia e do
Vinho Verde, a Feira do Arestal, a Feira dos 16
e a Feira da Castanha. O Turismo Cultural tem
tido grande projeção através da realização das
Marchas de Santo António, do Sarau de Dança,
do Encontro de Bandas Filarmónicas, do Festival de Teatro Amador “Entrai” e do Classical
Music Fest. Quanto ao Turismo de Negócios,
o seu potencial assenta na existência em Vale
de Cambra, de grandes indústrias de renome
a nível nacional e internacional. O Turismo
Desportivo é promovido em eventos como o
“24 horas a correr”, o NGPS (BTT), o Mundial
de Enduro e a Mini-Maratona. Quanto ao Turismo Religioso os eventos mais marcantes são
as Festas de S. António e a Romaria de Nossa
Senhora da Saúde, mas são em grande número as festividades que acontecem por todo o

concelho. No que se refere ao Turismo Industrial destaca-se o evento Aqui há futuro.
Para além dos eventos e ações promocionais, vários projetos foram ou estão a ser
implementados com vista ao desenvolvimento
turístico do concelho. São exemplo disso o
Edifício de apoio à Aldeia de Trebilhadouro, a
Loja Interativa de Turismo, a rede de Percursos
Pedestres, a dinamização das aldeias turísticas,
o projeto de turismo ativo do rio Caima, a criação do Centro Interpretativo da Serra da Freita,
a Casa da Broa de Paraduça e a valorização das
praias fluviais. Em parceria com a ADRIMAG,
entidade promotora, foi implementada a Rota
da Água e da Pedra das Montanhas Mágicas e
realizada a Conferência EUROPARC 2017.

montanhasmagicas.pt

33

CG: Quais são as principais linhas de orientação estratégica definidas pelo Município,
no que diz respeito ao turismo, para os próximos 5 anos?
JP: A proposta estratégica para Vale de
Cambra centra-se na dicotomia entre a diferenciação do centro urbano e a valorização do
território interior, concorrendo para a atratividade face ao exterior e a convergência e equilíbrio internos. Neste sentido torna-se importante valorizar, de uma forma sustentada, os
recursos endógenos, com vista à potenciação
turística do território de baixa densidade, associada à dinamização económica das aldeias do
interior do concelho. É fundamental promover
o turismo rural explorando a beleza paisagística e a gastronomia local.
O Executivo Municipal, enquanto entidade gestora municipal, traçou como um dos
principais objetivos estratégicos o turismo, no
sentido de este emergir como uma atividade
qualificada, sustentável e diferenciadora no
contexto nacional. É necessário ter presente
que o Turismo é uma atividade em que a qualidade do serviço prestado é hoje um dos fatores determinantes para a decisão do turista/
visitante.
A este enquadramento metodológico associam-se três linhas orientadoras do turismo
para o futuro e que se prendem com as realidades do país e da região:
Em primeiro lugar, as orientações, os objetivos e os programas preconizados pela Estratégia Turismo 2027, designadamente no que se
refere aos produtos estratégicos por ele selecionados e o papel que poderão desempenhar
no desenvolvimento do Turismo do Concelho
de Vale de Cambra.
Em segundo lugar, atender à necessidade
de criação de Marcas (ou Sub-Marcas) Regionais, refletindo sobre o posicionamento que o
Município de Vale de Cambra deveria assumir
neste contexto.
Os melhores exemplos incluídos nesta categoria de fatores de transformação traduzem-se nas três grandes motivações turísticas encontradas para o município – história e cultura;
natureza e ambiente; ruralidade.
CG: Que projetos e/ou ações estratégicas
estão programadas a curto/médio prazo, para
o Município de Vale de Cambra, no âmbito do
turismo?
JP: A principal oferta turística deste concelho assenta no Turismo de Natureza, no entanto, há a considerar o enorme potencial que
este pode oferecer em áreas como o Turismo
Gastronómico, Desportivo, Cultural, Industrial
e Religioso.
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de deslocações pedonais, concorrendo para a
proteção do ambiente e a utilização eficiente
dos recursos, evoluindo para uma economia
de baixo carbono;
• Rede de rotas e percursos pedestres;
• Visitas gastronómicas e vinícas;
• Património Industrial;
• História relacionada com Ferreira de Castro;
• Aldeias históricas vivas;
• Valorização turística das artes e ofícios
tradicionais.
> ORGANIZAÇÃO DA OFERTA E DA
ANIMAÇÃO TURÍSTICA:

Cascata das Porqueiras,
Rota da Água e da Pedra
Tradicionalmente o turismo estava muito
ligado a valores ambientais e patrimoniais existentes num determinando local. Contudo, com
o desenvolvimento económico e industrial
surgiu uma nova forma de turismo. Este tipo de
turismo procura espaços dinâmicos, que concentrem as atividades de negócios e lazer num
único espaço ou na sua proximidade.
O concelho de Vale de Cambra, inicialmente vocacionado para atividades industriais relacionadas com o aproveitamento dos
seus recursos naturais – indústrias alimentares, designadamente conservas de carne e
lacticínios e de madeira, conheceu a partir da
década de 60 um grande dinamismo industrial,
começando a registar-se o peso crescente da
metalomecânica e um crescimento do valor
líquido da produção superior ao do Continente, sendo um concelho marcadamente

industrial, de referência nacional e mundial ao
nível de matérias como a madeira, o inox e as
embalagens metálicas. O Turismo Industrial
enquanto elemento de identidade social e motor de desenvolvimento local, alavancará um
produto turístico estratégico de elevado valor
económico, social e cultural, através do qual
diferenciará a oferta turística, aumentando a
atratividade do destino, permitindo aos visitantes o conhecimento dos processos de fabrico
e tradições industriais.
No contexto da estratégia de desenvolvimento turístico para o concelho, destacam-se
as seguintes ações e sub-ações a desenvolver:

> VALORIZAÇÃO DE VALE DE CAMBRA
COMO DESTINO TURÍSTICO:
• Valorização urbanística e paisagística do
Parque da Cidade Dr. Eduardo Coelho;
• Requalificação urbanística do núcleo
histórico de Macieira de Cambra;
• Valorização do Cruzeiro de Rôge;
• Requalificação da Praia Fluvial de Burgães;
• Requalificação da Zona de Lazer de Pontemieiro;
• Requalificação da Zona de Lazer de Paço
de Mato;
• Execução do Centro de Interpretação da
Serra da Freita (Casa da Cota) capaz de acolher
atividades turísticas potenciando a sustentabilidade económica da aldeia serrana;
• Renaturalização de áreas rurais, desenvolvendo uma rede de percursos que organize
a deslocação entre as aldeias serranas através

• Requalificação dos meios de alojamento
existentes;
• Apoio à instalação de novas unidades de
alojamento;
• Requalificação dos estabelecimentos de
restauração;
• Criação de condições adequadas para o
desenvolvimento do Touring Cultural;
• Melhoria do ambiente de acolhimento ao
turista;
• Criação de uma agenda de eventos
turístico/culturais de médio prazo;
• Promoção e valorização da Rota da Água
e da Pedra;
• Desenvolvimento do Turismo Ativo do
Rio Caima;
• Ecotrilho do Rio Teixeira.
> ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS
E EQUIPAMENTOS DE APOIO:

tactos permanentes.
> ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO
PARA A VALORIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS TURÍSTICOS:
• Dinamização económica das aldeias serranas apostando na formação de mão-de-obra vocacionada para o turismo, apoiando
iniciativas de empreendedorismo e a criação
de pequenas empresas ou de autoemprego.
CG: Que importância atribui ao facto de o
Município de Vale de Cambra integrar o projeto Montanhas Mágicas® e a respetiva Estratégia de Desenvolvimento Turístico Sustentável
e Plano de Ação, baseados nos princípios da
Carta Europeia de Turismo Sustentável?
JP: É de enorme importância o Município
de Vale de Cambra integrar o projeto Montanhas Mágicas, pois revê-se na sua estratégia
e, fruto dessa integração, procurará prosseguir
e cumprir com os eixos de intervenção prioritários na lógica de um território inteligente,
sustentável e inclusivo, capaz de alavancar
uma economia competitiva e de promover
a inclusão social e o emprego, sem perder
de vista a conservação e valorização do património ambiental e histórico-cultural. Importa referir que os nossos projetos assentam
em 2 dos 5 temas prioritários definidos no âmbito da estratégia - a qualificação e valorização
turística do território e dos seus recursos, e a
dinamização da base empresarial e reforço da
competitividade das empresas.

• Aperfeiçoamento do sistema de informação ao utilizador;
• Criação e gestão de uma base de dados
para o turismo;
• Desenvolvimento de uma rede de conmontanhasmagicas.pt
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CG: O Município de Vale de Cambra tem
projetos em parceria com outros municípios
das Montanhas Mágicas®? Se sim, quais?

em DESTAQUE | Entrevistas
Aldeia de Trebilhadouro

JP: Considerando:
- que as parcerias locais podem atuar como força motriz do desenvolvimento
económico local, das vivências e do interesse
natural e cultural;
- que a promoção do concelho é, em
parte, indissociável da adoção de uma política
coerente para o setor do turismo;
- a importância de criar sinergias que se
constituam como fatores de atratividade para
novos e diversificados públicos, permitindo o
aumento da competitividade e da coesão territorial;
- o papel inquestionável dos Municípios na
implementação destes projetos.
O Município de Vale de Cambra tem adotado o princípio da intermunicipalidade numa
lógica coerente de intervenção planeada,
competitiva e ordenada do território, tendo
como exemplos recentes, a Grande Rota das
Montanhas Mágicas Cycling & Walking, o Ecotrilho do Teixeira, e o Centro de BTT Serra do
Arestal.
No sentido de dar continuidade ao Turismo da Natureza e prosseguindo a estratégia
de dotar o município de condições necessárias
à prática do Cycling & Walking, de forma ambientalmente responsável e economicamente
viável, explorando a sua beleza paisagística, o
Município associou-se a uma Grande Rota que
permite a ligação com os diversos concelhos
inseridos nas Montanhas Mágicas e contribui
para a sua ativação enquanto produto turístico.
O projeto Ecotrilho do Teixeira que envolve
os municípios de Vale de Cambra e São Pedro
do Sul nas Montanhas Mágicas, bem como
município de Oliveira de Frades, visa valorizar
o seu território potenciando a natureza no
sentido de impulsionar investimentos privados
criando sinergias para a requalificação e para o
desenvolvimento da região.
O projeto Centro de BTT Serra do Arestal,

promovido pelos municípios de Vale de Cambra e Sever do Vouga, tem como principais
objetivos:
- levar a efeito uma intervenção integrada
de desenvolvimento do turismo da natureza,
dotando o território das condições necessárias
à prática de cycling & walking;
- captar visitantes que geram novos ciclos de consumo, rendimento e investimento,
permitindo valorizar os recursos endógenos
e gerar efeitos de irradiação noutras atividades, contribuindo para o aumento da competitividade e da coesão territorial e criando
condições para a fixação e, numa perspetiva
mais ambiciosa, a renovação da população;
- contribuir para o cumprimento das estratégias regionais e nacionais, no que se refere
ao desenvolvimento do turismo como setor
de atividade em franco crescimento, e um dos
principais motores da economia nacional.

CG: Quais considera ser os principais
obstáculos ao desenvolvimento turístico do
concelho, quer em termos de políticas públicas, quer no que diz respeito ao investimento
privado, e que medidas sugere para os ultrapassar?
JP: Os principais obstáculos que poderão
ocorrer estão, indubitavelmente, relacionados
com os financiamentos nacionais e comunitários necessários para a prossecução da estratégia turística nacional. Outro pormenor
importante é o investimento privado conseguir
acompanhar o investimento público.
CG: Como encara o eventual alargamento
do Geoparque?
JP: É com naturalidade que encaro o alargamento do Geoparque, de forma a ganharmos escala territorial e a dispormos de um
produto turístico sustentado nas Montanhas
Mágicas®, demonstrativo da relevância do património geológico em todos os municípios e
assim darmos cumprimento às recomendações da UNESCO, no âmbito das reavaliações
efetuadas pela Comissão de Avaliação da Rede
Mundial de Geoparques da UNESCO.

CG: O que recomenda a quem convida
para visitar o concelho de Vale de Cambra?
JP: Pela nossa indústria de referência nacional e mundial ao nível de matérias como
a madeira, o inox e as embalagens metálicas,
mas também pela nossa agricultura, que ainda
hoje se destaca ao longo de uma paisagem
verde e natural, bem como através de um vasto património imaterial e edificado e, acima de
tudo, pela nossa forte tradição laboral e caráter
de gente de trabalho e espírito de missão, Vale
de Cambra é, hoje, um Concelho de referência
na região Norte.
Oferecemos, de braços abertos, e com
hospitalidade a quem nos visita, a nossa gastronomia, o nosso vinho verde, o nosso mel e
queijos de renome em todo o país, que fazem
com que este seja o vale, berço dos laticínios.
Mas muito há, ainda, para oferecer e hoje,
fruto da nossa forte aposta no Turismo, alicerçado no património e nas tradições ímpares,
procurando tirar partido da localização que
nos afirma como “porta das Montanhas Mágicas®”, a entrada de quem sobe as Serras que
nos circundam, é também um convite para o
Litoral, pela localização entre as cidades do
Porto e Aveiro.

motivo de grande atração turística.
Estratégico para o desenvolvimento deste
município, o Turismo em Vale de Cambra reflete a sua modernidade, aliada à paixão e
preservação das tradições e a uma paisagem
marcadamente rural, preponderante na formação e no desenvolvimento da sua dinâmica.
O concelho beneficia de uma localização
geográfica privilegiada. Devido à sua proximidade ao litoral, beneficia do facto da recente
A32 se encontrar a apenas 5 minutos, ficando
a ligação a Norte, Cidade do Porto e ao Aeroporto Sá Carneiro, a cerca de 35 minutos. A Sul,
o acesso à Cidade de Aveiro é efetuado através
do IC2 - A29 cujo tempo médio de viagem é de
30 minutos. A Nascente, a E.N. 328 liga o concelho ao eixo rodoviário internacional através
da A25, com excelente acesso para a vizinha
Espanha.
Venha a Vale de Cambra!
Visite o nosso Concelho!

O desenvolvimento e a afirmação nacional através da indústria dos laticínios, tornou
possível a implantação de algumas empresas
de grande peso a nível nacional e internacional, sendo Vale de Cambra detentora de um
grande poder industrial onde os setores da
metalomecânica, embalagens, madeiras e automação merecem maior destaque.
A otimização dos seus recursos naturais,
nomeadamente as serras, os rios e os vales, as
aldeias seculares e os monumentos arqueológicos, bem como o Parque da Cidade, são
36
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Castelo de Paiva
“A essência do verde”
A valorização dos recursos naturais e culturais na base da
estratégia de desenvolvimento turístico do concelho

Percurso Viver o Douro
(em construção)

C

astelo de Paiva é um município do
Norte 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 município constitui uma das principais portas
de entrada, a norte, para o território das Montanhas Mágicas®. A importante rede hidrográfica que possui, na qual se incluem os rios
Douro, Paiva (sítio 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 fantásticas
panorâmicas, sendo a mais emblemática a do
Monte de São Domingos.
A Natureza é o principal recurso turístico
do município. Neste âmbito merece especial
atenção o seu património geológico, nomeadamente os Fósseis do Carbonífero, com cerca
de 300 milhões de anos, recentemente descobertos, bem como o carvão fóssil explorado
até 1994, no Couto Mineiro do Pejão, tendo
daqui resultado um património histórico e in38
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dustrial digno de registo. Destaque também
para a magnífica biodiversidade do rio Paiva,
e para as excecionais condições que oferece
para a prática de rafting e outros desportos de
aventura.
O rio Douro e a sua envolvente conjugam
de forma harmoniosa natureza e cultura para
oferecer aos visitantes espaços únicos de contemplação, interpretação, meditação e lazer.
Por todo o município, e como resultado
de uma simbiose perfeita entre a Natureza e
a mão humana, surgem magníficas paisagens
vinhateiras com soberbas quintas, onde são
produzidos os singulares vinhos verdes da
região.
No que ao património histórico e edificado 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 Penedo 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.

Gonçalo Rocha

Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva
Para complementar a oferta turística local o município presenteia os seus visitantes
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, artesanato, costumes e tradições.

Gonçalo Fernando Rocha de Jesus, 44 anos, é natural e residente no concelho de Castelo de
Paiva, onde assume o cargo de Presidente da Câmara Municipal desde outubro de 2009.
Licenciou-se em História (variante de ensino) pela Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, tendo feito estágio profissional como professor de História na EB 2, 3 do Olival.
De 2001 a 2005 foi membro (em substituição) da Assembleia Municipal de Castelo de Paiva
e, como vereador e líder da oposição ao Executivo Municipal no mandato de 2005/2009, evidenciou-se como uma voz ativa na defesa dos interesses dos munícipes. Em 2009 liderou uma
candidatura, pelo Partido Socialista, à Câmara Municipal de Castelo de Paiva, tendo sido eleito
Presidente a 09/10/200, mantendo-se nessas funções até à atualidade.
Foi Presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa – CIM-TS - ocupando,
atualmente, o cargo de Vice-Presidente.
Foi, também, Presidente da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Vale
do Sousa – AMVS, e é membro suplente do Conselho Geral da Associação dos Municípios Portugueses – ANMP.

CG: Que projetos foram desenvolvidos
pela Câmara Municipal de Castelo de Paiva,
nos últimos 5 anos, com vista ao desenvolvimento turístico sustentável do concelho?
GR: O setor turístico tem uma importância
acentuada no desenvolvimento do concelho
e no contributo para a economia local, como
forma de gerar emprego e criar riqueza, daí o
interesse e relevância dos investimentos que
têm sido concretizados para projetar o concelho, divulgar as nossas potencialidades, atraindo turistas e novos visitantes ao concelho que
potenciam negócios e dinâmicas económicas
e sociais.
A Casa de Payva é um bom exemplo da
aposta que temos feito para a promoção dos
nossos produtos locais, um espaço privilegiado
que fica instalado no Largo do Conde, numa
das salas anexas à Loja Interativa de Turismo.
Aqui podem ser encontradas peças do artesanato local e os produtos de excelência que o
concelho tem para oferecer, desde os vinhos, o
fumeiro, mel e compotas.
montanhasmagicas.pt
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Recordo também o investimento feito na
Requalificação da Quinta do Pinheiro, possibilitando a criação de um excelente espaço
de lazer, integrado no perímetro urbano da
vila, permitindo à população e a quem nos
visita usufruir de uma área natural com espaços verdes de qualidade e equipamentos para a
prática de exercício físico e de recreio.
Promovemos a implementação da Rota
da Água e da Pedra, no âmbito do projeto das
Montanhas Mágicas®, como forma de promover os nossos rios e os recursos hídricos,
procurando valorizar elementos do património
natural e cultural ligados à água e à pedra, com
pontos de visitação e sinalética adequada.
Da mesma forma, avançamos com a criação dos Trilhos Verdes (Trilho das Vinhas e
Trilho do Mineiro), um convite à descoberta
de Castelo de Paiva, a interpretar a natureza
envolvente, a percorrer inusitados caminhos
e a visitar lugares lindíssimos e genuínos, onde
permanecem intactos modos de vida distintos.
Os Trilhos Verdes BTT permitem conhecer
esta região de maneira diferente, nomeadamente passear pelas aldeias de ruas estreitas,
onde se erguem bonitas igrejas profusamente
ornamentadas, casas com esmerados brasões
e bonitas varandas, quase sempre floridas.
Os Percursos Viver o Payva D’Ouro são a
nossa grande aposta para valorizar o território
e dinamizar o setor turístico, traduzidos na
implementação estratégica de cinco percursos
temáticos ligados, respetivamente, aos temas
das vinhas, fósseis e minas, rios e paisagem das
serras. O Percurso Viver o Douro está em fase
de execução, desde o Choupal das Concas em
Pedorido, ao longo da margem do rio Douro
permitindo usufruir daquela paisagem através
de miradouros em forma de barcos rabelos
que se encontram instalados em pontos estratégicos ao longo do percurso.
Por outro lado, houve uma grande aposta
na Requalificação dos Cais Fluviais, tendo em
conta a importância da valorização das zonas
ribeirinhas do concelho, numa candidatura aos
Fundos Comunitários, que contou com a participação da APDL – Administração do Porto
do Douro e Leixões, tendo sido intervencionada a Zona Ribeirinha de Boure – em Sardoura, a
Zona Ribeirinha de Midões, na Raiva, para além
da Requalificação do Choupal, em Pedorido, e
a requalificação do Cais do Castelo, em Fornos.

Poço Negro, rio Paiva,
Rota da Água e da Pedra
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Por fim, lançámos recentemente a Rota
dos Ofícios Tradicionais das Terras de Payva,
um projeto turístico traduzido em quatro rotas
temáticas, prontas a ser visitadas, num tipo de
turismo “voltado para as famílias”, de reconhecido interesse para atrair turistas oriundos das
grandes cidades, onde já pouca gente, sobre-

Rio Douro,
vista a partir do Pelourinho da Raiva

tudo as gerações mais novas, conhece estas
artes e ofícios de antigamente. Por cá ainda
estão em funcionamento nos seus locais habituais, muitos deles há séculos, sendo que,
madeira, metal e pedra, tecidos e calçado e,
por fim, a gastronomia são as rotas propostas,
cada uma com vários anciãos cujas mãos são
guardiãs das artes e ofícios do passado. Para
além de um guia em papel com uma sinopse
de cada ofício, está também disponível uma
aplicação para telemóvel, gratuita, que permite
guiar os visitantes até aos artesãos.
CG: Quais são as principais linhas de orientação estratégica definidas pelo Município,
no que diz respeito ao turismo, para os próximos 5 anos?
GR: Nos próximos anos pretende-se dar
continuidade à forte aposta e investimento que
temos vindo a fazer na área do desenvolvimento turístico, consolidando e implementando
a estratégia Viver Payva D’ouro, através dos
vários percursos que irão valorizar o turismo de
natureza que se destaca no nosso concelho.
No âmbito cultural apostamos nas tradições
e lançamos um evento que tem uma grande
projeção, a Bienal da Cultura, que envolve a
comunidade e que reforça as artes nas mais
variadas áreas e, em particular, a música que
tanto se evidencia no nosso concelho. Este
será, certamente, um grande evento que a
cada edição irá atrair mais visitantes pela qualidade do programa e por destacar as tradições

e o património cultural de Castelo de Paiva.
A promoção das frentes ribeirinhas, criação de áreas de lazer, classificação dos areais
bem como a criação de zonas de valorização
de práticas desportivas, nos rios, são outras estratégias que estão a ser desenvolvidas relativamente ao turismo.
CG: Que projetos e/ou ações estratégicas
estão programadas a curto/médio prazo, para
o Município de Castelo de Paiva, no âmbito do
turismo?
GR: A curto prazo iremos apresentar algumas estruturas que irão valorizar a oferta
turística do município, nomeadamente, o Payva Wine Welcome Center, um espaço que servirá para promoção e degustação dos vinhos
verdes de Castelo de Paiva, com uma localização central e uma área que permitirá receber
os visitantes de forma cómoda e atrativa, num
concelho que se destaca na sub-região de Paiva e com uma forte produção deste produto
de excelência.
No que se refere à história das Minas do
Pejão será apresentado, também, neste verão,
o Núcleo de Experiências Turísticas das Minas
do Pejão, um espaço onde estará exposto algum espólio das minas e dos mineiros bem
como um filme alusivo à história dos mesmos.
Será ainda possível fazer uma visita virtual a
alguns edifícios que compunham as minas do

Pejão através de uma tecnologia desenvolvida
em 3D para o efeito.
Estes são dois projetos que irão valorizar
a nossa oferta turística, projetados por este
executivo municipal e com financiamento
do Norte 2020, FEDER e UE, evidenciando as
Minas e as Vinhas enquanto marcas do nosso
concelho.
CG: Que importância atribui ao facto
de o Município de Castelo de Paiva integrar
o projeto Montanhas Mágicas® e a respetiva Estratégia de Desenvolvimento Turístico
Sustentável e Plano de Ação, baseados nos
princípios da Carta Europeia de Turismo Sustentável?
GR: É importante integrar este projeto de
valorização territorial traduzido na marca Montanhas Mágicas®, que engloba quatro sítios da
Rede Natura 2000 e um Geoparque da UNESCO, pautando-se pela oferta de um modelo
turístico responsável e sustentável, focado no
ecoturismo, no geoturismo e no turismo ativo.
A singularidade dos fenómenos geológicos
que, também, existem no concelho de Castelo
de Paiva, por força da exploração carbonífera
de outrora, com o legado mineiro e os fósseis
milenares, a beleza paisagística que se estende das serras aos rios, a excelência da nossa
gastronomia e vinhos verdes que potenciam
grandes eventos durante o ano, são argumentos que motivam a nossa integração no projeto
das Montanhas Mágicas, assumido como um
montanhasmagicas.pt
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Reunião de parceiros da Carta Europeia
de Turismo Sustentável

destino de excelência para a observação e interpretação da natureza e para a realização de
inúmeras atividades culturais, desportivas que
temos orgulho em organizar.
CG: O Município de Castelo de Paiva tem
projetos em parceria com outros municípios
das Montanhas Mágicas®? Se sim, quais?
GR: Castelo de Paiva integra o projeto da
Grande Rota das Montanhas Mágicas Cycling &
Walking, promovido pela ADRIMAG e recentemente aprovado pelo Turismo de Portugal, IP,
no âmbito do Programa Valorizar, Linha de
Apoio à Valorização Turística do Interior. Este
projeto visa a oferta de um produto turístico
integrado, de cycling & walking, através da
definição de um grande anel que une os sete
municípios do território Montanhas Mágicas,
numa extensão de aproximadamente 250km,
promovendo a valorização económica dos recursos naturais e culturais e contribuindo para
a dinamização da economia local.
O Município também é parceiro noutros
projetos promovidos pela ADRIMAG para as
Montanhas Mágicas®, nomeadamente a “Rota

da Água e da Pedra” e a “Carta Europeia de
Turismo Sustentável”. A implementação desta
última traduz-se no envolvimento e compromisso do Município de Castelo de Paiva, com a
ADRIMAG e restantes parceiros locais, públicos
e privados, na execução de um conjunto alargado de ações, na sua maioria imateriais, com
vista ao desenvolvimento turístico sustentável
do território.
CG: Como encara o eventual alargamento
do Geoparque?
GR: Será uma excelente decisão para dar
maior projeção e visibilidade a este território,
assumida como uma importante etapa para a
realização do trabalho de valorização de vários
geossítios que o concelho apresenta, de modo
a permitir ao público em geral e, nalguns casos,
a públicos com apetências específicas, o pleno
usufruto das riquezas naturais de carácter geológico que Castelo de Paiva, também, apresenta, traduzidas num vasto património geológico
que pode ser identificado e que urge valorizar.
Por outro lado, é uma oportunidade fantástica de promoção do desenvolvimento local

Ilha dos Amores

Marmoiral de Sobrado

sustentável, tornando mais apetecível a visitação, orientada para as serras e rios, arqueologia, usos e costumes, e até mesmo a geodiversidade, sendo que, a utilização turística é uma
vertente fundamental nesta dinâmica que nos
interessa agarrar com determinação e, nesse
âmbito torna-se pertinente uma clarificação
de alguns conceitos, nomeadamente os de
desenvolvimento sustentável, turismo sustentável, turismo de natureza, ecoturismo e geoturismo.
CG: O que recomenda a quem convida a
visitar o concelho de Castelo de Paiva?
GR: O concelho de Castelo de Paiva dispõe de vastos e valiosos recursos naturais e
culturais, e um elevadíssimo potencial de exploração de atividades de turismo de natureza.
Vale a pena visitar-nos, conhecer a terra de
Payva é perceber um território único, é poder
apreciar a excelência dos vinhos verdes da
Sub-Região do Paiva, é descer aos rios e subir
às serras, deixar-se levar pelas colinas verdejantes e apaixonar-se pelas águas do Douro

Rio Douro visto da aldeia de Midões,
Rota da Água e da Pedra

e do Paiva, onde a prática dos desportos de
águas bravas está referenciada.
Modelado pelos anos, o território apresenta uma morfologia definida pelos vales do rio
Douro e rio Paiva, ambos com um incalculável
valor paisagístico, cultural, turístico e natural. É
que, sobre os rios, a topografia acidentada do
concelho desenha cumeadas com vistas amplas e desafogadas, marcadas por pontos de
interesse turístico, cultural e religioso, como é
o caso do alto de S. Domingos e o alto de Sto.
Adrião.

Monumento ao Mineiro,
Germunde

Zona de recreio e lazer do
Choupal das Concas, Pedorido

E nas encostas das verdes colinas, as vinhas
dominam a paisagem dando origem a vinhos
verdes de qualidade soberba, que se associam
bem à gastronomia local, à riqueza da doçaria
tradicional, aos licores feitos com o melhor que
a terra dá, oportunidade única para conhecer
as gentes que fazem deste concelho um local de eleição e que sabem receber de braços
abertos.
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Fóssil Vegetal do Carbonífero

PRAZERES À MESA | Restaurantes à beira-rio

montanhas mágicas®

Quinta do Barco

Prazeres
à Mesa

Sever do Vouga

Restaurantes à beira-rio
Texto Carminda Gonçalves
Fotografias ADRIMAG

Qual prefere: o Douro, o Vouga ou o Arda?
Se já deciciu, o próximo passo é escolher o restaurante!
O que lhe propomos neste artigo é uma experiência gastronómica única, com os rios e a sua envolvente natural por companhia. Apresentamos-lhe três sugestões, todas elas irrecusáveis, ao lado de três belos rios que atravessam as Montanhas Mágicas:
o Douro, o Vouga e o Arda. Convide a família e/ou os amigos e venha (re)descobrir os aromas e sabores, únicos, deste território!

N

a margem direita do rio
Vouga, a poucos metros
da Ponte de Pessegueiro
do Vouga, encontra-se
o Restaurante Quinta do Barco, um
espaço onde a tradição e a inovação
gastronómicas se conjugam na perfeição para oferecer momentos únicos
de degustação.

Para aí chegar levará cerca de uma hora a
partir do Porto e pouco mais de meia hora, a
partir de Aveiro ou Viseu. O restaurante aberto
ao público em1999 pela Chef Alice Bruçó e
pelo marido, José Mendes, é já um ponto de
referência em qualquer roteiro gastronómico,
cultural, ou outro, que se faça pelas Montanhas Mágicas®.
Restaurado a partir de uma antiga adega
destacam-se, no interior do restaurante, os arcos em tijolo burro e a sua decoração rústica.
A localização parcial do restaurante, abaixo
do nível do solo, permite manter uma temperatura constante ao longo de todo o ano,
sendo uma mais valia ambiental. No exterior,
a esplanada com vistas sobre o rio Vouga e
sobre a Praia Fluvial da Quinta do Barco, é um
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Rio Arda

espaço muito agradável, especialmente no
verão.
Alice Bruçó refere que “os clientes vêm de
todo o país e do estrangeiro (principalmente
no verão)”, motivados pelas especialidades
gastronómicas, mas, também, pela descoberta
do território. O que os clientes mais apreciam
é, sem dúvida, a comida, mas também a localização à beira-rio, o ambiente fantástico de
uma antiga adega, e o atendimento personalizado. Para além da Praia Fluvial da Quinta do
Barco, distinguida com três galardões (Bandeira Azul, Praia Acessível e Qualidade Ouro),
Alice e José sugerem, nas proximidades do
restaurante, uma visita à Cascata da Cabreia,
à Ponte do Poço de Santiago e à Ecopista do
Vouga.
O Restaurante Quinta do Barco contou, há
já alguns anos, com um apoio financeiro do
Programa de Iniciativa Comunitária LEADER
II, gerido localmente pela ADRIMAG, tendo
permitido a criação de 5 postos de trabalho a
tempo inteiro e 2 a tempo parcial.

montanhasmagicas.pt
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À mesa

Vinhos

As iguarias gastronómicas servidas no
Restaurante Quinta do Barco são a prova mais
evidente do carinho, dedicação e know-how que a Chef Alice Bruçó deposita no seu
trabalho, resultando na confiança e fidelidade
da extensa lista de clientes que o restaurante possui, muitos deles clientes de longa
data. Digna de “fazer crescer água na boca”
a ementa do restaurante assenta na cozinha
tradicional portuguesa e na cozinha típica
regional, esta última por marcação devido à
complexidade dos pratos. De entre o extenso
cardápio destacam-se as espetadas de polvo
e a espetada tropical, a feijoada no forno, o
frango à padeiro e o arroz de panela. Também
são servidos pratos vegetarianos.

Quanto à carta de vinhos, apesar de Sever
do Vouga não se enquadrar em qualquer
região vínica, Alice Bruçó e José Mendes
sugerem, por exemplo, o Borges Reserva e, no
que toca a digestivos, os Whiskies Japoneses.
Em relação às sobremesas, os clientes já se
renderam ao inimitável sabor do Gelado de
Mirtilo, sendo este o bestseller do restaurante.

PRAZERES À MESA | Restaurantes à beira-rio

Serpa Pinto

Cinfães

H

á restaurantes que se destacam pela comida, outros
pelo ambiente e outros,
ainda, pela localização. E
há aqueles que se destacam por todos
estes motivos, como é o caso do Restaurante Serpa Pinto, em Cinfães.
Se degustar um bom prato de gastronomia típica ou tradicional, num espaço
com bom ambiente, é o desejo de qualquer
visitante, fazê-lo num restaurante com vista
para um dos rios mais belos da Europa e junto
à foz de um dos mais limpos e preservados,
respetivamente o Douro e o Bestança, é um
privilégio apenas para quem visita as Montanhas Mágicas e explora os seus segredos
mais bem guardados.

O restaurante Serpa Pinto é parte integrante do empreendimento turístico Douro
Hotel Porto Antigo, uma unidade de alojamento de 4 estrelas, remodelada em 2019,
localizada na margem esquerda do rio Douro,
no lugar de Porto Antigo, onde também desagua o rio Bestança. Este local foi, em tempos,
ponto de paragem dos barcos rabelos que
transportavam o vinho do Porto da região do
Douro Vinhateiro.

Além de oferecer uma vista magnífica
sobre o Douro, o restaurante dispõe de
facilidades que permitem a realização de
casamentos, batizados, festas de aniversário,
reuniões ou outros serviços especiais, com
uma capacidade para 170 pessoas. A esplanada é, sem dúvida, um espaço de eleição,
onde os clientes podem usufruir do serviço de
restaurante, bar ou grill e deliciar-se com um
pôr-do-sol único.

Em funcionamento desde 1999, aquando
da abertura da, então, “Estalagem Porto Antigo”, o restaurante é atualmente gerido pela
Porto Antigo Soc. Turística, Lda.. Destinado a
servir, em especial, os hóspedes do hotel, o
restaurante Serpa Pinto abre as suas portas ao
público em geral, constituindo uma excelente
opção para quem visita este território.

RESTAURANTE QUINTA DO BARCO
Rua da Grela, Pessegueiro do Vouga,
Sever do Vouga (Aveiro)
Tel.: (+351) 234 556 246
Horário de funcionamento: das 12h00 às
14h30 e das 19h00 às 22h00.
Encerra: à segunda-feira, aos domingos ao
jantar e em finais de agosto, início de setembro, para férias.
Reservas: obrigatória no caso dos pratos
típicos; sugestão de reserva de mesa para
garantir lugar.
Preço médio: 17,5€
Capacidade: 60 a 65 lugares
Comodidades: Serviço à Carta | Grupos
Casamentos | Lareira | Acesso wifi
Bar | Esplanada
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PRAZERES À MESA | Restaurantes à beira-rio

Quinta D’Além da Ponte
Arouca

À mesa
A carne de raça arouquesa (DOP), o anho, o cabrito e o peixe do
rio Bestança são produtos locais que estão na base da confeção de
algumas das especialidades deste restaurante ribeirinho: a “Posta de
Vitela Arouquesa”, o “Cabrito Assado em Forno a Lenha com Arroz
de Miúdos”, a “Cataplana de Borrego” e a “Truta de Escabeche”. Mas
a ementa é bastante mais vasta, incluindo diversas especialidades da
gastronomia tradicional portuguesa como o “Cozido à Portuguesa”,
o “Frango Frito com Arroz de Favas”, o “Arroz de Lampreia” e a “Lampreia à Bordalesa” ou, ainda, o “Bacalhau à Porto Antigo”.
À sobremesa servem-se “Matulos”, doces de manteiga típicos
de Cinfães, “Rabanadas à moda de Cinfães”, “Torta de Laranja”, entre
outros. A lista de vinhos é variada e inclui, naturalmente, os Vinhos
Verdes da Região.

RESTAURANTE SERPA PINTO
Rua do Cais 675,
Oliveira do Douro, Cinfães
Tel.: (+351) 255 560 150
(+351) 913 021 734
reservas@dourohotelportoantigo.com
Horário de funcionamento: das 12h00 às 14h30 e das 19h00 às
22h00.
Preço médio: 20.00€ por pessoa
Capacidade: 170 lugares (Sala Serpa Pinto e Esplanada).
Comodidades: Serviço à Carta | Grupos | Casamentos | Lareira
Acesso wifi | Bar | Esplanada
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I

merso na densa vegetação do
vale do Arda, longe da agitação
dos centros urbanos, o Restaurante Quinta D’Além da Ponte
passa facilmente despercebido a quem
segue pela CM1208, entre Mansores e
Arouca. Dada a sua excecional localização, na margem esquerda do rio Arda,
trata-se de um restaurante que atrai
visitantes, não só pela excelente comida
que serve, mas também, por proporcionar um contato muito próximo com a
natureza.
Aberto ao público há mais de duas décadas, o sucesso deste restaurante depressa se
tornou uma realidade com a crescente procura e fidelização de clientes, provenientes, na

sua maioria, de cidades do litoral do país.
Atualmente, o negócio é gerido pelo
Nuno e pela Anabela, naturais de Oliveira de
Azeméis, para quem a aposta neste projeto
tem constituído um grande desafio. Referem
que as dinâmicas turísticas geradas pelos Passadiços do Paiva e pelas atividades do Arouca
Geopark Mundial da UNESCO têm contribuído
para uma maior sustentabilidade do negócio.
Referem, ainda, que a maior ponte pedonal
suspensa, do mundo, sobre o rio Paiva,
quando concluída, também gerará importantes fluxos turísticos, bons para o negócio,
ao qual vão juntar, em breve, a gestão de uma
pequena unidade de alojamento local, um
estúdio com 1 quarto de casal.
A Quinta D’Além da Ponte dispõe de um
pequeno restaurante, instalado num antigo

moinho de cereais, recuperado, com capacidade para 40 pessoas, uma pequena esplanada com 25 lugares, e uma esplanada maior,
coberta, junto aos açudes do rio Arda, com
capacidade para 120 pessoas. Possui, ainda,
um salão de eventos, especialmente desenhado para grandes grupos, com capacidade
para 200 pessoas.
O restaurante dispõe de uma equipa
de profissionais, preparada para prestar um
serviço de qualidade, e para proporcionar aos
clientes uma experiência gastronómica única.
Todos os postos de trabalho, a tempo inteiro
ou parcial, são de origem local, prevendo-se
que a equipa permanente de trabalho venha a
aumentar a breve prazo.

montanhasmagicas.pt
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montanhas mágicas®

Refúgios
Turismo Rural
Relaxar ao som da água
Texto Carminda Gonçalves
Fotografias ADRIMAG

À mesa

Geofood

As especialidades gastronómicas da Quinta D’Além da Ponte incluem o Cabrito Assado
(serrano), a Postinha no Espeto, a Vitela Assada
(da região), o Bacalhau com Migas, o Bacalhau
na Broa (sob encomenda) e o Cozido no Pão
(sazonal ou por encomenda). Como entrada,
o restaurante elege uma tábua de enchidos de
origem local, queijo e pataniscas de bacalhau.
À sobremesa, para além dos Doces
Conventuais de Arouca e da doçaria regional,
destacam-se as tradicionais Rabanadas e a
Sopa Seca, bem como os clássicos e deliciosos Cheesecake e Tarte de Framboesa.
No que se refere a vinhos, sendo as Montanhas Mágicas, uma região de Vinhos Verdes
por excelência, não faltam à mesa algumas
marcas produzidas em Arouca e em Castelo
de Paiva.

O restaurante Quinta D’Além da Ponte
aderiu à iniciativa Geofood, promovida pelo
Arouca Geopark Mundial da UNESCO, através
da qual é apresentada a sugestão de um menu
de época, confecionado apenas com ingredientes dos campos que Arouca cultiva.
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O Geofood recomenda dois menus
distintos: o Menu Geofood Tradicional (cabrito
assado com batata e legumes de época
salteados) e o Menu Geofood Alternativo
– Vegan (migas de legumes e feijão escondidos na broa). Ambos incluem entrada, prato
principal, sobremesa e bebida.

RESTAURANTE QUINTA D’ALÉM DA PONTE
Lugar do Carvalhal
Tropêço, Arouca
Tel.: (+351) 256 026 977
(+351) 913 499 053
@quintaalemdaponte
quintadalemdaponte@hotmail.com
Horário de funcionamento:
quarta e quinta-feira: 12:00 – 15:00; sextafeira e sábado: 12:00 – 15:00 e 19:00 – 23:00;
domingo: 12:00 – 16:00.
Encerra: segunda e terça-feira (exceto mediante marcação, a partir de 6 pax).
Reservas: cabrito, bacalhau na broa e cozido
no pão. Sugere-se reserva de mesa para
garantir lugar.
Preço médio: 20,00€
Comodidades: serviço à carta | grupos |
casamentos | acesso wifi | bar | esplanada |
lareira | ar condicionado | acesso a pessoas
com mobilidade reduzida | parque de estacionamento grátis, com grande capacidade
(incluindo autocarros).

Os dias longos, o sol e o calor convidam ao contacto com a natureza e, em especial, com a água. Se está sem ideias para as
férias e fins de semana que se aproximam, nós damos uma ajuda: selecionamos três unidades de Turismo Rural, nas Montanhas
Mágicas®, localizadas nas margens do Douro e do Paiva, que são, por si só, motivo suficiente para uma escapadinha de fim de
semana ou para umas férias mais prolongadas. Mas, apesar de ser uma opção muito tentadora, não fique só pelo alojamento, tem
todo um território, repleto de atrativos, para descobrir e explorar!
montanhasmagicas.pt
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Casa do Paúl
Arouca

R

efúgio para todas as estações, a Casa do Paúl é
uma unidade de Turismo
no Espaço Rural, imersa na
natureza vibrante e acolhedora do vale
do Paiva. Localizada na aldeia ribeirinha
de Espiunca, ponto de partida e/ou
chegada dos Passadiços do Paiva, esta
peculiar Casa de Campo encontra-se
perfeitamente integrada na paisagem
envolvente, quase como que numa espécie de mimetismo com os elementos
que a rodeiam.
A arquitetura moderna associada à
utilização de materiais locais, a decoração
minimalista, o enquadramento paisagístico, as
comodidades e o conforto que oferece, são
os principais motivos que levam os hóspedes
a escolher esta unidade de alojamento para
umas férias curtas ou prolongadas.
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Casa do Paúl...
da ideia ao
projeto

Arquitetura,
decoração e
comodidades

Dulce Soares, com raízes familiares nas
aldeias de Espiunca e Serabigões, adquiriu
a propriedade com o intuito de manter os
vínculos com a “sua” aldeia. Inicialmente
tinha como objetivo torná-la uma segunda
habitação para a família, contudo, ainda antes
de se projetar a construção dos Passadiços
do Paiva, decidiu convertê-la numa Casa de
Campo, numa lógica de promover a relação
entre turismo e desenvolvimento local, dando
continuidade ao trabalho de seus pais, que
sempre procuraram contribuir para o desenvolvimento da região.
Aberta ao público há 6 anos, a Casa
do Paúl é gerida por Dulce Soares com a
colaboração da família e o apoio de alguns
residentes, que considera “imprescindíveis
para o acolhimento único que se pretende
proporcionar”. Sem qualquer tipo de apoios
comunitários ou outros, o projeto foi concretizado e permitiu a criação de um posto de
trabalho permanente, a tempo parcial.

A possibilidade de se desfrutar da
paisagem, o conforto e a oferta de um
maior número de quartos foram alguns dos
princípios que estiveram na base do projeto
arquitetónico da Casa do Paúl. Recuperada
e ampliada a partir de um imóvel degradado,
Duce Soares refere que “procurou preservar-se a memória do antigo mantendo as paredes exteriores e algumas, interiores, em xisto.
O telhado verde permite uma integração harmoniosa na paisagem envolvente, e algumas
paredes de vidro proporcionam uma imersão
mais profunda na natureza. A decoração é
simples, à semelhança dos estilos de vida na
aldeia, mas com elevado nível de conforto e
sentido estético”.
O empreendimento turístico é composto
por uma casa principal e um estúdio. A casa
dispõe de 3 quartos, sendo 2 duplos e um
twin, bem como uma sala com cozinha integrada e ligação para o espaço exterior, muito
apreciado por todos os hóspedes. O estúdio,
independente, construído a partir de um an-

tigo palheiro, dispõe de um quarto duplo e é,
também, um elemento único que proporciona
uma vivência especial.

Sustentabilidade
A recuperação do edifício teve por base a
aplicação dos princípios de construção sustentável, nomeadamente através da utilização
de materiais locais e adequados à obtenção
de uma maior eficiência energética, sem
descurar o conforto ambiental e a integração
harmoniosa na aldeia envolvente.
Na gestão diária, Dulce Soares refere haver
a “preocupação de abastecer o empreendimento localmente, respeitando a sazonalidade do território, além dos princípios básicos
de reciclagem e compostagem de resíduos
orgânicos”.

Mercados e
clientes
A Casa do Paúl já recebe hóspedes dos
cinco continentes que vêm para explorar o
grande atrativo da região – o vale do Paiva – à
volta do qual existe uma ampla e diversificada
oferta de pontos de interesse turístico. Os
Passadiços do Paiva são, sem dúvida, um dos
principais, mas há muito mais para descobrir
ao longo deste vale: o rafting e o kayaking de
águas bravas (uma vez que o rio Paiva oferece
condições únicas para a prática destas modalidades de desporto aventura), os percursos
pedestres, o trail, a prática balnear, o ciclismo
e o BTT, entre outros.
Também as múltiplas atividades dinamizadas pelo Arouca Geopark Mundial da UNESCO
são um atrativo ao longo de todo o ano. Dulce
Soares refere, ainda, que “a estadia na aldeia
da Espiunca proporciona uma oportunidade
de experimentar os ritmos de vida rurais, os
ciclos das estações e as tradições locais.”

CASA DO PAÚL
Lugar de Espiunca, Arouca
Tel.: +351 938 336 017
casadopaul@live.com
https://casapaul.wordpress.com
Estúdio (1 quarto duplo – 2 adultos): 75,00€/
noite.
Casa principal (3 quartos – 6 adultos):
175,00€ /noite.
Os preços incluem pequeno almoço.
Estadia mínima: 2 noites.
Aberta todo o ano.
montanhasmagicas.pt
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Quinta da Rabaçosa
Castro Daire

A

A Quinta da Rabaçosa é
daqueles lugares que trazem
imediatamente à memória o
cenário de um filme romântico, ou mesmo de uma história de
encantar, porque é exatamente assim
que nos sentimos quando chegamos a
esta quinta: encantados com tudo o que
nos rodeia.
Desde a graciosidade das casinhas de
xisto com varandas de madeira, aos pequenos
muros que protegem os canteiros ajardinados, passando pela convidativa piscina e a
cerca dos cavalos, tudo se conjuga harmoniosamente para criar um cenário edílico. A
completar este quadro perfeito está um dos
elementos mais marcantes da paisagem,
o rio Paiva, que corre ao fundo da quinta,
conferindo-lhe uma envolvência natural única
e uma musicalidade, que só o ritmo constante
e sereno do correr das suas águas consegue
proporcionar.
A harmonia, o silêncio e a tranquilidade são as notas dominantes deste refúgio
localizado a escassos 20 minutos do centro
de Castro Daire e numa das saídas da mítica
Estrada Nacional 2. Pelas suas características e pelo ambiente familiar, proporcionado
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pela anfitriã, Fátima Jesus, e pelos seus dois
animais de estimação, o Gaspar e o Óscar,
presença assídua na quinta, este é o local ideal
para um fim de semana ou umas férias a dois
ou em família.

Arquitetura,
decoração e
comodidades

Quinta da
Rabaçosa...
da ideia ao
projeto

Ao todo são 5 casas de xisto e 9 quartos
rusticamente decorados, alguns deles revestidos a madeira. Todos os quartos são climatizados, encontrando-se equipados com casa
de banho privativa e televisão. Uma das casas
tem 2 quartos e cozinha própria. A complementar estas estruturas, a unidade dispõe de
uma casa de apoio, dotada de cozinha rustica,
com forno a lenha, churrasqueira, sala de
jantar e sala de convívio. Existe, também, um
espaço de jogos e diversão.
Ao lado da quinta passa o PR7 – Trilho das
Levadas, um percurso pedestre circular, com
uma extensão de 11,3km e diversos pontos de
interesse a longo do seu traçado: Alpoldras
do Rio Mau, Cascata do Toqueiro, Moinho da
Ribeira, Mina do Porto Seixo, entre outros. Nas
imediações poderão, ainda, ser realizadas algumas atividades aquáticas como passeios de
barco a remo, pesca desportiva ou observação
de fauna, nomeadamente aves de rapina.

A Quinta da Rabaçosa é uma unidade de
Turismo no Espaço Rural, com 10 anos de
existência, que nasceu de um “amor à primeira
vista”. Fátima conta-nos que procurava uma
casa para recuperar, para habitação própria,
mas quando se deparou com esta quinta não
conseguiu resistir à tentação de a transformar
no conjunto de Casas de Campo que é hoje.
Com o apoio financeiro do Programa LEADER,
concedido através da ADRIMAG, o espaço que
se encontrava completamente em ruínas foi
recuperado, procurando manter tanto quanto
possível, a sua forma original. Este projeto
permitiu a criação de um posto de trabalho a
tempo integral.

Sustentabilidade
Pelo facto de a Quinta da Rabaçosa estar
localizada num Sítio de Rede Natura 2000 (Rio
Paiva) e porque é uma defensora da natureza
e da qualidade ambiental, Fátima procura adotar, diariamente, práticas amigas do ambiente,
nomeadamente do que diz respeito à recolha
e separação do lixo, à redução do consumo
de água e energia elétrica e à sensibilização
dos hóspedes para a preservação do meio
ambiente.
No que diz respeito à sustentabilidade
económica, estabeleceu parcerias com
fornecedores de produtos locais para servir,
ao pequeno almoço, produtos da terra, e
dessa forma contribuir para a dinamização da
economia local.

Mercados e
clientes
Os hóspedes que procuram a Quinta da
Rabaçosa desejam passar uns dias tranquilos,
desfrutando do que a natureza tem para oferecer, num ambiente descontraído e familiar.
A maioria dos hóspedes é de origem
portuguesa, mas a procura por parte de
estrangeiros tem vindo a aumentar. Com
alguma frequência, quer estrangeiros, quer
clientes nacionais, têm tendência a repetir a
experiência porque gostam da quinta e do que
o território tem para oferecer.

QUINTA DA RABAÇOSA
Mões, Castro Daire
Tel.: +351 232 301 184
+937 593 365
info@quintadarabacosa.pt
www.quintadarabacosa.pt
Quartos a partir de 60,00€ por noite
(inclui pequeno-almoço).
Nº de quartos: 9
Encerra: de novembro a fevereiro.

montanhasmagicas.pt
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Douro Green
Cinfães

C

om uma vista sublime sobre
o Douro e inserida numa
reserva ecológica onde
abundam inúmeras espécies
de flora autóctone, a Casa de Campo
Douro Green é o local ideal para passar
um fim de semana ou umas férias tranquilas, desfrutando do contacto com a
natureza e do ar puro que aí se respira.
Dotada das mais modernas e funcionais
comodidades, a Douro Green não se limita
a oferecer as melhores condições para uma
excelente noite de descanso. Esta magnífica
Casa de Campo é um espaço completo e
envolvente, onde apetece estar e ficar, sem
dia ou hora marcada para o regresso.

Douro Green...
da ideia ao
projeto
Todos os bons projetos têm uma boa
história para contar, e este não é exceção. A
história da Douro Green – Casa de Campo,
é-nos contada por Albino Sales, fundador da
Maranhão - Sociedade de Construções, Lda.,
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uma PME familiar com mais de 37 anos de
existência, cuja gestão tem vindo, gradualmente, a ser assumida pelos seus filhos.
Apesar do turismo não ser o core business
da empresa, Albino Sales viu o investimento
nesta área como uma forma de diversificar as
áreas de negócio e de colmatar lacunas no concelho, no que à oferta de alojamento diz respeito. Esta aposta remonta já aos anos 90, altura
em que, com outros parceiros, criou a primeira
unidade hoteleira de 4 estrelas em Cinfães,
a Estalagem Porto Antigo (atual Douro Hotel
Porto Antigo). Posteriormente, a Maranhão, Lda,
começou a adquirir património construído de
pequena dimensão, nomeadamente na cidade
do Porto, tendo iniciado esse processo com
a requalificação de um edifício que é, hoje, o
Hostel Extendall, cuja exploração está nas mãos
da família.
A Douro Green nasceu de um projeto deste
género, ou seja, da aquisição e recuperação de
um edifício abandonado e sem qualquer fim útil
à vista. Dado o avançado estado de degradação
do edifício e a preocupação em manter intocável toda a área verde envolvente, a requalificação teve início em 2011 e só ficou concluída em
2015, tendo beneficiado de um apoio financeiro
no âmbito do Sub-Programa 3 do PRODER,
concedido através da Dolmen, CRL.

Arquitetura,
decoração e
comodidades
O grande objetivo deste projeto foi
conciliar o melhor de 2 mundos: a oferta
de uma unidade de alojamento com todo o
comodismo que uma habitação pode oferecer, e a sua integração num meio natural e
intocado. A pedra original, que ainda pode ser
observada no interior, junto às janelas, e em
todo o exterior do imóvel, a decoração clean
e minimalista, bem como as comodidades
altamente funcionais, são algumas das características que distinguem a Douro Green.
A Casa de Campo é constituída por 5
suites e algumas áreas comuns, bem como
uma área exterior de aproximadamente 2ha.
Nas áreas comuns destacam-se uma cozinha
completamente equipada, sala de estar, sala
de leitura, sauna, máquinas e outros equipamentos de ginásio. No exterior, o empreendimento dispõe de uma piscina com excelentes
vistas e equipamentos para fazer churrascos. A
propriedade serve-se, ainda, de uma pequena
plataforma onde podem atracar barcos de
dimensão reduzida, mesas para piquenique e
vários trekkings para explorar o território.

Sustentabilidade

Mercados

ECONÓMICA
Com 4 anos de existência, a Douro Green
continua a ser gerida pela Maranhão Lda.
O empreendimento permitiu a criação de
2 postos de trabalho a tempo integral e, sempre que há necessidade, recorre a prestação
de serviços especializados, preferencialmente
de origem local.

Aproximadamente 50% dos clientes
da Douro Green são nacionais, contudo o
mercado externo tem vido a apresentar um
acréscimo, nomeadamente o europeu, como
p.e. o francês, alemão, belga, Inglês, mas
chegando já a mercados como p.e. os do
Brasil, Israel, Canadá, Argentina, Rússia, EUA e
Coreia do Sul.
O espaço, a natureza, o relaxamento, os
serviços oferecidos e a descoberta da região,
em particular os Passadiços do Paiva, são
algumas das suas principais motivações.

AMBIENTAL
As preocupações de gestão, no que diz
respeito à sustentabilidade ambiental, passam
pela redução diária do consumo de energia, quer através da utilização de iluminação
de baixo consumo, quer da colocação de
detetores de movimento. A redução do
consumo de água é, também, uma prioridade, aproveitando-se a água de pequenas
nascentes e da chuva para o sistema de rega,
e utilizando torneiras de baixo caudal. A
aquisição de produtos com menor quantidade
de plástico, a reciclagem de papel, plástico
e vidro e a sensibilização dos hóspedes para
a preservação do meio ambiente, são outras
medidas que têm vindo a ser adotadas pela
Douro Green.

DOURO GREEN
Rua José Correia Pinto Sales,
Lugar da Castanheira
Souselo, Cinfães
Tel.: +351 932 773 412
dourogreen@gmail.com
www.dourogreen.com
Suites a partir de 90,00€ por noite (inclui
pequeno-almoço).
Nº de suites: 5
montanhasmagicas.pt
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10 a 17 de agosto

12 a 16 de agosto

O Festival Internacional de Folclore de Arou-

Festival Altitudes

kulVerão 2019

ca, organizado pelo Conjunto Etnográfico de

Campo Benfeito, Castro Daire

Ponte da Balsa, Nespereira, Cinfães

Moldes, procura valorizar e divulgar a cultura

Tel.: (+351) 254 689 352

Tel.: +351 913 294 031

popular portuguesa e o folclore internacional.
Conta com a participação de vários grupos na-

31 de julho a 4 de agosto

O Tradidanças é um festival de Tradições, Dança, Música e Natureza que

FicaVouga 2019

convida o público, dos 0 aos 100 anos, a participar nas atividades que

Av. Com. Aug. Martins Pereira

oferece associadas às tradições (laboratórios da tradição, viagens de

Junto às Piscinas Municipais de Sever do Vouga

tradição), à dança (oficinas, bailes, espetáculos), à música (concertos de

Tel.: +351 234 555 566

música trad-folk europeia e do mundo no palco e na igreja, oficinas de

cionais e internacionais. Paralelamente ao certame decorre uma mostra de artesanato e uma
noite gastronómica dos países participantes.

16, 17 e 18 de agosto

instrumentos musicais) e à natureza (oficinas sustentáveis, viagens na

Festival Gerações

natureza, conversas no balneário).

Largo do Conde, Sobrado
Castelo de Paiva
Tel.: (+351) 255 689 500

3, 9, 10, 17, 24 e 31 de agosto

Anim’Agosto 2019
Centro da cidade de Vale de Cambra
Tel.: +351 256 420 510

A 17ª edição deste evento pretende continuar
a marcar o verão nas Montanhas Mágicas, com

Durante cinco dias, mais de 30 artistas e grupos locais vão dar música

5 dias e noites de grande festa, animação e

à FicaVouga, que regressa ao “Espaço Severi”, entre os dias 31 de julho

amizade, na mítica Ponte da Balsa.

e 4 de agosto. Além do cartaz musical, há gastronomia, artesanato e

Entrada e acampamento livre.

atividades desportivas, culturais e pedagógicas para toda a família. Os

O Teatro Regional da Serra do Montemuro or-

D.A.M.A. (31/07), Sons do Minho (01/08), Piruka (02/08), Calema (03/08)

ganiza, uma vez mais, o Festival Altitudes, na

e Ana Laíns, Mafalda Arnauth e Ricardo Azevedo (04/08) são os cabeça
de cartaz. A entrada é gratuita.
Durante todo o mês de agosto, aos fins de semana, a Câmara Municipal

1 a 4 de agosto

organiza uma agenda de eventos para ANIMAR as noites de verão, no

TRADIDANÇAS

centro da cidade. Todos os espetáculos são de entrada livre.

Carvalhais, São Pedro do Sul
Tel.: +351 256 232 799 438 | 926 651 191
www.tradidancas.pt

aldeia de Campo Benfeito, em plena Serra do

14 a 16 de agosto

Montemuro, no município de Castro Daire.
Trata-se de um festival com uma programação

Festival Internacional de
Folclore de Arouca

multidisciplinar, onde o teatro assume papel de

Arouca

A Câmara Municipal de Castelo de Paiva or-

destaque. São oito dias para ver oito peças de

Tel.: (+351) 912 160 758

ganiza de 16 a 18 de agosto, a 6ª edição do

teatro, num espaço geográfico singular, trans-

Festival Gerações, no qual se inclui o Festival

pondo barreiras geográficas, linguísticas, soci-

da Francesinha, a Festa da Juventude e a Festa

ais, culturais e educativas.

do Emigrante. Este é um festival repleto de
animação, que pretende atrair toda a população, com especial destaque para os jovens e
para os emigrantes que, neste período do ano,
começam a chegar a Portugal para passar uns
dias, com as famílias, na sua terra natal.
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