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2019 está na sua reta final e com este fim de ano surge a 15ª edição 

da revista MONTANHAS MÁGICAS, porventura o maior veículo de  

divulgação deste território de 1500 km2 que abrange 7 municípios do 

centro e norte de Portugal. 

Este ano fica marcado pela renovação, por parte da Federação  

EUROPARC, da Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS) das 

MONTANHAS MÁGICAS, que deve ser, para todos os que aqui residem 

e trabalham, motivo de grande orgulho pois são poucos os espaços 

territoriais portugueses que podem apresentar este galardão como 

marca distintiva e diferenciadora para todos os amantes de destinos 

turísticos sustentáveis. Desde novembro de 2013 que o espaço territo-

rial montanhoso compreendido entre os rios Douro e Vouga merece 

esta distinção, o que obriga a uma cada vez maior interação e ligação 

entre todos os intervenientes nas diversas áreas económica, social e 

ambiental, com o intuito de manter bem alta a qualidade de todos os 

setores que se cruzam. Pretende-se que o turista que nos visita se sinta 

bem acolhido e que seja esse mesmo turista mais um promotor e dis-

seminador da qualidade das MONTANHAS MÁGICAS.

Este território tem, em diversos locais, vestígios de ocupação  

humana desde a pré-história, mas nesta edição damos a conhecer  

algum do património que data da era romana com as diversas pontes, 

caminhos e balneários termais que os engenheiros e servos, ao serviço 

dos “Césares” romanos, construíram por estas paragens, quiçá com 

o intuito de aqui se instalarem, assim tivessem conquistado o último  

reduto da Lusitânia. 

História, ambiente, cultura, biodiversidade e gastronomia estão bem 

representadas nesta edição, onde os presidentes dos municípios de 

São Pedro do Sul e Sever do Vouga convidam todos os leitores desta 

revista a uma visita aos mais belos recantos das MONTANHAS MÁGI-

CAS. Acredite que a primeira visita será apenas o aperitivo, pois para 

desfrutar e degustar este território no seu todo é necessário muito mais 

tempo do que aquele que poderá dispensar na primeira visita. 

Esperamos por si, caro leitor, muitas e muitas vezes para poder  

apreciar toda a magia destas montanhas.

Em nome de toda a equipa técnica da ADRIMAG desejo votos de  

um excelente Natal e que 2020 seja um ano de muitas viagens às 

MONTANHAS MÁGICAS.

Até breve,

João Carlos Pinho

(Coordenador da ADRIMAG)

Centros de Informação Turística 
nas Montanhas Mágicas
LOJAS INTERATIVAS DE TURISMO 
 

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 

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, nº 92 
• (+351) 234 555 566 (Ext. 356) 
Horário: 
Verão - 01 de junho a 14 de setembro
Quarta-Feira a domingo: 
09h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00
Folga: segunda e terça-feira
Encerra: 1º domingo de cada mês  
(nesta situação o descanso é domingo 
e segunda-feira). 
Inverno - 15 de setembro a 14 de Maio: 
Terça-Feira a domingo: 
09h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00 
Folga: domingo e segunda-feira
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em foco

Turistas fotógrafos revelam singulariedades 
do concelho de São Pedro do Sul
MARCO ALMEIDA | São Pedro do Sul | In São Macário (2018)

ANÍBAL SERAPHIM | V. Nova de Gaia | In Covas do Monte (2018) RITA FERNANDES | Coimbra | In São Macário (2017)

A 
s fotografias aqui apresentadas integram o pro-
jeto “Descobrir SÃO PEDRO DO SUL” e resultam 
do trabalho de turistas fotógrafos oriundos dos 
mais diversos pontos do país. 

Estas e muitas outras fotografias, selecionadas em várias 
edições do concurso organizado no âmbito do projeto ho-

mónimo, estão em permanente exposição pública, tendo já 
estado patentes em vários pontos do concelho e da região 
e ultrapassando fronteiras, tendo divulgação contínua a nível 
nacional. Podem, também, ser apreciadas num livro inédito 
que leva o leitor à descoberta deste surpreendente concelho, 
sob uma multiplicidade de olhares, perspetivas, sentimentos 
e interpretações. Saiba mais na página 16 desta revista.
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PAULA C. SILVA | Oliveira de Azeméis | In Aldeia da Pena (2017)

FRANCISCO NAVARRO | Seixal | In São Macário (2019)ISABEL FERNANDES | Coimbra | In Fraguinha (2019)

JOÃO PAULETA | Seixal | In Portal do Inferno (2018)

MARCO ALMEIDA | São Pedro do Sul | In Fraguinha (2017)ISABEL FERNANDES | Coimbra | In Serra da Arada (2018)

RUI PEDRO GUERRA | Miranda do Corvo | In Poço Azul (2018)
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Município de Arouca adere a 
projeto “Rede de Ofícios tradi-
cionais e Arte criativa”

Parque urbano de Souselo é  
atrativo turístico no concelho

C 
infães, concretamente a freguesia 

de Souselo, tem um novo atrati-

vo turístico. Trata-se do Parque 

Verde Urbano de Souselo.

montanhas mágicas®

infos

Arouca Castro Daire
Percurso lúdico do Vouga em 
São Pedro do Sul

A 
execução do Percurso Lúdi-

co do Vouga, nas Termas de  

S. Pedro do Sul, está a decorrer 

a bom ritmo.

Câmara Municipal assina con-
trato de empreitada para centro 
de artes e espetáculos

J 
á está assinado, entre a Câmara 

Municipal de Vale de Cambra e a  

empresa “Socertima”, o contrato 

que ascende aos 3 milhões e 75 mil 

euros, para a requalificação do antigo “Ci- 

nema” em “Centro de Artes e Espetáculos  

de Vale de Cambra”. 

 

Vale de
Cambra

Cinfães

A 
Câmara Municipal de Arouca 

aderiu ao projeto ROTA CRIATI-

VA – Rede de Ofícios Tradicio-

nais e Arte Criativa, promovido 

pela ADRITEM – Associação de Desenvolvi-

mento Regional Integrado das Terras de Santa 

Maria. A ROTA Criativa é uma rede de cen-

tros de ofícios tradicionais que promove e 

dinamiza o território identitário das Terras de 

Santa Maria, no qual está inserido o conce- 

lho de Arouca, apostando na criatividade e na 

inovação. O projeto foca-se em várias áreas 

do artesanato, proporcionando os seguintes 

apoios aos artesãos aderentes:

Espaço gratuito no Centro de Ofícios Tradi-

cionais; Apoio e consultoria em gestão e  

design de produto, gestão de negócio, marke- 

ting e outros; Presença na página de Internet, 

guia, vídeo promocional e aplicação móvel 

da ROTA Criativa; Divulgação dos produtos 

em agentes turísticos de produtos regionais; 

Presença dos artesãos e/ou dos seus produtos 

em feiras e certames em que a ROTA Criativa 

esteja representada.

Ao todo, manifestaram interesse de adesão 

a este projeto 23 artesãos arouquenses, dos 

quais 9 são da área alimentar artesanal. A 

consultoria em Arouca é às sextas-feiras, 

decorrendo a título provisório na Biblioteca 

Municipal. Futuramente, a Rota Criativa ficará 

instalada numa sala da Cooperativa Agrícola 

de Arouca, na Av. 25 de Abril.

O 
(Per)Correr Castro Daire 2019 

é uma iniciativa que consiste 

na realização de um calendário 

anual de corridas de atletismo 

utilizando predominantemente os Percur-

sos Pedestres de Pequena Rota (PR) imple-

mentados no território, complementadas 

por Caminhadas de Natureza, visando a pro-

moção e divulgação turística, cultural, am- 

biental e gastronómica desta região e a prática 

de desporto em meio natural, desfrutando das 

mais belas paisagens da Serra do Montemuro 

e Rio Paiva.

Neste evento são realizadas etapas rela-

tivas ao troféu “Caminho Português Interior 

de Santiago”, que se desenvolvem em pleno 

troço deste Caminho. O primeiro é o trail de 

Primavera, que liga Aguadalte a Mões, o se-

gundo é o trail de Verão, que liga Mões a Fare-

ja e o último, o trail de outono, que liga Fareja 

ao Mezio. Após a conclusão destes trails, são 

apurados os melhores classificados que pos-

teriormente são premiados com a ida a San- 

tiago de Compostela para participar na “Car-

reira Pedestre Popular de Santiago”.

Neste contexto, o Município de Castro 

Daire, esteve presente, no dia 27 de outubro, 

na “42ª Carreira Pedestre Popular de San- 

tiago-2019”. A “Carreira Pedestre Popular 

de Santiago” conta, anualmente, com cer-

ca de 4000 atletas, os quais percorrem um 

percurso de 12 km (nascidos em 2001 ou 

antes) ou 7 km (categoria escolar - nasci-

dos entre 2002 e 2009), traçado nas princi-

pais artérias desta histórica cidade e meta 

na Praça de Obradoiro, frente à Catedral de 

Santiago de Compostela, ponto de encontro 

de todas as rotas de peregrinação a Santiago. 

Esta obra vai proporcionar a interligação da 

ecopista à zona urbana das Termas de S. Pe-

dro do Sul, através da instalação de percursos 

ribeirinhos ao longo das duas margens do Rio 

Vouga entre o Gerós e o Carvalhedo, na mar-

gem esquerda, e entre o parque de estaciona-

mento e a EN16, na margem direita. 

Na zona do Gerós será construída uma 

ponte pedonal que permitirá a ligação entre 

as margens do Rio Vouga, criando um circuito 

circular no interior das Termas de S. Pedro do 

Sul. Na zona do Carvalhedo será executada 

uma estrutura em consola dando continui-

dade ao circuito ribeirinho.

Um investimento de 600 mil euros, com 

comparticipação de 400 mil euros através do 

Programa Valorizar do Turismo de Portugal, 

que visa potenciar a prática lúdico-desporti-

va e a valorização das margens do Rio Vouga 

promovendo-se a interação de gerações.

O ato decorreu no Edifício Municipal na 

presença do Presidente da Autarquia e o 

representante da empresa que irá tomar em 

mãos este projeto que transformará a vida 

cultural do concelho.

O edifício do antigo “Cinema” está classifi-

cado como Património de Interesse Municipal 

desde 2016, altura em que foi adquirido pela 

Câmara e vem agora colmatar a falta de uma 

sala de espetáculos no coração da cidade. 

O projeto, financiado a 85% por fundos 

comunitários (NORTE 2020), visa transfor-

mar assim, o espaço de cerca de mil metros 

quadrados num centro de artes multiusos, 

com capacidade para 500 espetadores e con-

templará ainda um café concerto, áreas de- 

dicadas à formação artística e uma galeria 

para exposições temporárias. 

O Presidente da Câmara Municipal, José 

Pinheiro, quer a “obra a avançar o mais de-

pressa possível para concretizarmos a requa- 

lificação e pormos este edifício ao serviço da 

cultura e ao serviço dos valecambrenses”.

Um local destinado à prática desportiva 

e ao lazer que tem recebido várias centenas 

de utilizadores desde a sua abertura. A salien-

tar as muitas autocaravanas que escolhem,  

diariamente, aquele parque como ponto de 

paragem obrigatório.

Esta infraestrutura nasceu num terreno  

adquirido pela Autarquia e que se encontrava 

devoluto. Numa 1ª fase, a Câmara Municipal 

transformou-o num espaço aprazível para 

a prática desportiva e de lazer a pensar em 

toda a população, especialmente nos mais 

novos, tendo em conta a proximidade de  

vários estabelecimentos de ensino, assim 

como naqueles que visitam o Concelho cada 

vez em maior número. Foi também objetivo 

aproveitar o espaço para a atração turística, 

criando 8 lugares de auto caravanismo, num 

local de grande potencial devido à proximi-

dade ao rio Douro e ao rio Paiva.

Além da área de apoio destinada às auto-

caravanas, o Parque Verde Urbano contem-

plou a criação de percursos lúdicos, zona 

de merendas, um parque infantil, um ginásio 

exterior, um auditório ao ar livre, instalações 

sanitárias e uma zona de estacionamento. 

A obra do Parque Verde Urbano de Souselo 

integrou o financiamento do Portugal 2020, 

programa PARU, com um custo total de 

1.355.812,63€ e um financiamento da União 

Europeia – FEDER no valor de 1.152.440,74€, 

tendo o Município de Cinfães investido 

203.371,89€.

O Município de Castro Daire proporcionou, 

também, a todos os caminheiros interessa-

dos, a oportunidade de, na tarde de sábado, 

realizar os últimos 16,6 km da Via da Prata, 

à qual liga o Caminho Português Interior de 

Santiago, correspondentes à ligação entre 

Outeiro e Santiago de Compostela para, desta 

forma, simbolicamente, concluírem a sua rota 

de peregrinação.

Etapas do (Per)Correr Castro Daire 2019, 
culminam com a participação na carreira 
Pedestre popular de Santiago

São Pedro
do Sul

Município de Arouca adere a 
projeto “Rede de Ofícios tradi-
cionais e Arte criativa”

Parque urbano de Souselo é  
atrativo turístico no concelho

Percurso lúdico do Vouga em 
São Pedro do Sul

Câmara Municipal assina con-
trato de empreitada para centro 
de artes e espetáculos

Etapas do (Per)Correr Castro Daire 2019, 
culminam com a participação na carreira 
Pedestre popular de Santiago
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Baloiço de São Gens é nova atração turística do 
Município

C 
astelo de Paiva tem, desde o dia 29 de setembro de 

2019, uma nova atração turística e de lazer: o Baloiço 

de São Gens, instalado no monte com o mesmo nome.

Configurando um agradável miradouro natural, o mon-

te de São Gens oferece uma vista deslumbrante sobre as encostas 

e vales de Castelo de Paiva, conseguindo ainda ver-se o rio Douro. 

De envolvência relaxante, o baloiço aqui situado permite, pela sua 

simplicidade, o desligar das rotinas do quotidiano e o regresso às 

emoções das memórias da infância.

Sever do
Vouga

Montanhas 
Mágicas

Castelo de 
Paiva

Ao sabor do rio e das montanhas

D 
ecorreu na tarde do dia 26 de outubro, em Sever do 

Vouga, uma ação de marketing territorial designada 

“Ao Sabor da Ria”, ação esta integrada na promoção 

da gastronomia local da Região de Aveiro, à qual o 

município pertence, no âmbito do projeto Produto Turístico Inte-

grado, num esforço concertado e partilhado de promoção turística 

sustentável.

ADRIMAG representou as Montanhas Mágicas 
na conferência EUROPARC 2019

D 
e 24 a 27 de setembro a ADRIMAG representou o 

território Montanhas Mágicas na Conferência EU-

ROPARC 2019, realizada no Kemeri National Park, na 

Letónia.

Muitas vezes, é no simples, no básico, que encontramos a en-

volvência perfeita, seja para uma manhã de domingo ou mesmo 

para um pôr-do-sol, optando pelo desapego dos excessos, apre-

ciando a simplicidade de um hipnótico baloiçar.

Ao instalar esta estrutura a Câmara Municipal de Castelo de Paiva 

teve como principal objetivo valorizar aquele espaço natural, cha-

mando residentes e visitantes a apreciar as deslumbrantes paisagens 

do município, em especial sobre o vale do Douro, conferindo ao 

local uma nova dinâmica. 

Importa lembrar que o Monte de São Gens, com uma altitude de 

328 metros, é um dos pontos mais altos do concelho, integrando a 

Rota da Água e da Pedra das Montanhas Mágicas, projeto promovi-

do pela ADRIMAG, do qual o Município faz parte. No local existe um 

painel interpretativo do ponto de interesse que destaca a possibi- 

lidade de observação do vale da ribeira de Sardoura, próxima deste 

monte, e o imponente rio Douro a atravessar os fartos relevos que 

compõem a paisagem. 

Nessa tarde, Sever do Vouga recebeu cerca de 31 visitantes nacio-

nais, iniciando esta ação com uma visita guiada ao Museu Municipal. 

Seguiu-se para a Zona de Recreio e Lazer da Cascata da Cabreia, 

em Silva Escura, onde os visitantes puderam participar ou simples-

mente observar e admirar as demonstrações de atividades despor- 

tivas náuticas, desenvolvidas pela empresa de animação turística 

Desafios-Evasiontime. Em estreita articulação com o especialista de 

micologia, Jorge Abílio, foram conjugadas ações de sensibilização/

explicação relativas à apanha de rebentos e de cogumelos silves-

tres, passíveis de serem introduzidos numa alimentação saudável e 

natural. Após estas atividades, os visitantes/turistas foram encami- 

nhados para um dos restaurantes mais emblemáticos da margem 

direita do Rio Vouga – o Restaurante Santiago – onde foi oferecida 

uma degustação de produtos do rio – os famosos peixes em molho 

de escabeche e enguias selvagens - bem como outros produtos da 

terra, nomeadamente os que resultaram da atividade realizada du-

rante a manhã, tratando-se de uma forma de sensibilização para a 

importância de adoção de uma alimentação saudável.

Sever do Vouga com os seus rios, cascatas, montanhas e patrimó-

nio histórico, proporciona uma oferta diversificada, desde a simples 

contemplação à realização de atividades de desporto no seio da na-

tureza, pretendendo-se cada vez mais, associar o descanso e o lazer 

ao usufruto sustentável do meio ambiente.

Sob o tema “Nature on your mind – understanding our values”, a 

conferência teve como principal objetivo explorar a presença da na-

tureza em vários setores e esferas da vida. Tendo-se destacado, em 

especial, o papel da natureza na saúde humana, foram apresentadas 

“prescrições ecológicas” para abordar e integrar o papel da natureza, 

também, na política, nos negócios, na inspiração e nas artes, bem 

como na criação de formas e ambientes.

À Assembleia Geral da Federação EUROPARC, que decorreu na 

tarde do dia 24 de setembro, seguiu-se, no dia 25, de manhã, a Ses-

são Plenária, com o importante contributo de especialistas em di-

versas áreas: 

- Rauno Väisänen IUCN WCPA, membro honorário da Federação 

EUROPARC explorou o tema da Natureza no contexto político;

- Anete Vabule, vice-diretora da Madara Cosmetics focou a sua 

intervenção na importante relação da Natureza com os negócios, 

mais particularmente na área dos cosméticos;

- Dr. William Bird MBE, CEO Saúde Inteligente explorou o papel da 

natureza na saúde, especialmente na saúde mental;

- Silvija Nora Kalniņš, Ph.D., Sala de Concertos da Natureza 

(Letônia), revelou importantes aspetos da relação da natureza com 

a música e as artes;

- Simon Bell, Ph.D., professor titular da cadeira de arquitetura 

paisagística da Universidade de Ciências da Vida, da Estônia, cen-

trou a sua apresentação nas práticas de arquitetura paisagista como 

parte integrante do ambiente natural, ou seja, na criação de estrutu-

ras e formas que se “misturam” harmoniosamente com o ambiente 

natural (biomimética; cidades e comunidades sábias com pegada 

ecológica mínima; exemplos de boas práticas de bioeconomia e 

soluções inteligentes para a coexistência sustentável do homem e 

da natureza).

Na tarde do dia 25 foi possível participar num dos 14 workshops 

paralelos que se realizaram no âmbito da Conferência, tendo a 

ADRIMAG participado naquele que explorou a “formação, capaci-

tação e profissionalização das entidades gestoras dos SIC da Rede 

Natura 2000 e das Áreas Protegidas do século XXI”.

O dia 26 foi reservado às visitas de campo. A caminhada ao longo 

do litoral, no Parque Nacional Ķemeri, permitiu aprofundar conhe- 

cimentos sobre a gestão de habitats - combate a espécies invasoras 

(rosa rugosa); aplicação de dunas, entre outros, tendo sido apresen-

tados projetos de cooperação realizados em conjunto com o mu-

nicípio local. Foi, ainda, possível visitar o Museu de História do Resort 

de Jūrmala e sanatório “Jantarnij Bereg”, o Centro de reabilitação do 

resort “Jaunķemeri”, aldeias piscatórias e Museu das tradições dos 

pescadores de Lapmežciems com exposição interativa restaurada.

No último dia da Conferência, 27 de setembro, os participantes 

organizaram-se em 5 cluster groups para discutir diversas temáti-

cas relacionadas com o tema central da conferência, tendo sido 

posteriormente apresentadas as conclusões em plenário. Da parte 

da tarde decorreu o Marketplace, espaço onde é possível partilhar 

conhecimentos, ideias e boas práticas entre representantes de áreas 

protegidas da Europa e outros participantes na Conferência. Para-

lelamente decorreu um evento da IUCN – International Union for 

Conservation of Nature, que abordou questões relacionadas com 

os ecossistemas num mundo em mudança, e que contou com os 

contributos da Comissão de Gestão de Ecossistemas da IUCN. 

A reunião de Presidentes de Parques e de Câmaras Munici-

pais também decorreu durante a tarde. A Conferência EUROPARC  

encerrou com a Cerimónia de Entrega de Prémios e com um jantar 

de gala onde a grande “família EUROPARC” teve oportunidade de 

confraternizar.

Em 2020 a Conferência EUROPARC realizar-se-á de 27 a 30 de 

outubro, na Áustria, no Parque Nacional Neusiedler See – Seewinkel.

As apresentações e principais conclusões da Conferência  

EUROPARC podem ser consultadas aqui: 

https://www.europarc2019.com/

https://www.europarc.org/europarc-conference/

https://www.facebook.com/EUROPARC/

Baloiço de São Gens é nova atração turística do 
Município

Ao sabor do rio e das montanhas ADRIMAG representou as Montanhas Mágicas 
na conferência EUROPARC 2019
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Trebilhadouro 
a aldeia renascida

A recuperação das casas é uma forma de manter viva a história 

familiar para a sua promotora Áurea Marques, pelo que assume este 

projeto como “Reviver Trebilhadouro”. Em homenagem aos seus 

pais e aos avós, surgem os nomes das casas: Samuel, Derminda, 

Avô Zé, Avó Clara e Avô Barbosa.  Traços D’Outrora é o projeto dos 

promotores Isabel Fonseca e Horácio Pereira, que se caracteriza 

por quatro habitações: a casa da Rosalina com a capacidade de 

quatro quartos; a casa da Matilde que dispõe de um quarto; a casa 

de Paço de Mato constituída por dois quartos; e a casa do Custódio 

com um quarto. Casas típicas que proporcionam um ambiente de 

tranquilidade e sossego.

A aldeia, que esteve desabitada durante décadas, foi interven-

cionada em 2008/2009, na componente pública pela Câmara Mu-

nicipal de Vale de Cambra e, mais tarde, na componente privada. 

Algumas casas começaram a ser adquiridas e recuperadas para fins 

turísticos, por pessoas não residentes, mas com ligações familiares 

e afetivas à aldeia. As casas recuperadas mantêm a traça da tradicio-

nal casa rural portuguesa de pedra granítica. Deste processo nas- 

ceram três unidades de alojamento de turismo rural, cujos nomes 

são Casa dos Avós, Traços D’Outrora e Trebid’Ouro. A Casa dos 

Avós, constituída por cinco habitações e um total de doze quartos, 

espelha as raízes familiares e o valor sentimental.

grande beleza natural, dispondo de nove quartos. Oferece ao  

visitante um espaço tranquilo para uma estadia acolhedora. Estas 

unidades e seus promotores têm tido um papel fundamental na 

dinamização e promoção da aldeia, atendendo ao alojamento que 

proporcionam aos turistas, tornam Trebilhadouro um destino con-

vidativo para uma experiência memorável num ambiente de aldeia 

único.  A aldeia conta ainda com a “Casa de Trebilhadouro”, a qual é 

dinamizada pela Câmara Municipal de Vale de Cambra. Este espaço 

surge com o principal objetivo de apoiar a preservação da aldeia e a 

sua promoção turística e cultural. .

Traços de Outrora e Reviver Trebilhadouro – Casa dos Avós, con-

taram com a colaboração do arquiteto André Tavares, que criou 

o projeto Casas de Campo no Trebilhadouro. Com este projeto, 

procurou recuperar a linguagem arquitetónica da aldeia tradicional 

portuguesa, conjugando de forma positiva o antigo e o novo, man-

tendo a ruralidade das casas. É desta forma, que se torna um proje-

to arquitetónico vencedor do Prémio de Reabilitação do Conjunto 

Urbano, pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana em 

2015, tendo sido também nomeado para o EU Mies Award em 2017.

Trebid’Ouro é uma casa inserida num cenário bucólico e de 

Reza a lenda que por estas terras existia um tesouro formado por “Três Bilhas de Ouro” e daí resultou o nome da aldeia 
de Trebilhadouro. Verdade ou fantasia, não é certo. Certo é, que esta aldeia foi classificada pela Associação Turismo de Al-
deia (ATA), como Aldeia de Portugal. Trebilhadouro está situada na encosta da Serra da Freita, pertencendo à freguesia de 
Rôge, concelho de Vale de Cambra. Rodeada de paisagens verdejantes, onde reina o silêncio e a tranquilidade, podemos 
avistar, em dias soalheiros, o mar e a Ria de Aveiro. Ao final da tarde é possível deslumbrar-se com o pôr-do-sol. 

Texto Mónica Seixas e Jacinta Almeida 

Fotografias ADRIMAG e José Oliveira
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Cultura, animação 
e desporto

A aldeia ganhou visibilidade quando, em 2001, serviu de palco ao 

Trebilhadouro - Festival Internacional de Artes e Culturas, evento or-

ganizado pela já extinta cooperativa de teatro Rasgo e pela Câmara 

Municipal de Vale de Cambra, que se realizou durante anos conse- 

cutivos. Em setembro de 2017, a aldeia de Trebilhadouro foi escolhi-

da, pelas suas características típicas, para a realização de um Serão 

de Aldeia no âmbito da Conferência EUROPARC. Esta conferência é 

uma iniciativa da Federação EUROPARC sendo, anualmente, acolhida 

e organizada por um dos seus membros. Em 2017, este desafio foi 

assumido pela ADRIMAG. 

Depois de um dia intenso passado em visitas de campo pelas Mon-

tanhas Mágicas, os conferencistas foram surpreendidos com um 

evento cultural na aldeia de Trebilhadouro. 

No património edificado da aldeia é possível antever tradições e 

costumes de outros tempos, assim tornou-se o cenário ideal para a 

recriação de um autêntico serão de aldeia. Viveu-se um típico arraial, 

onde não faltaram as bandas filarmónicas, os grupos folclóricos, o 

teatro, o som possante dos bombos, os pratos e doçarias tradicio-

nais, a música e a dança, o café confecionado na panela ao lume 

e, sobretudo, muita animação e o convívio entre todos. A aldeia de 

Trebilhadouro foi palco de mostra da riqueza e da herança cultural e 

gastronómica das Montanhas Mágicas.

Pela fusão da sua beleza natural e traça típica, esta aldeia é escolhi-

da por diversas entidades para a realização de eventos culturais e de 

promoção turística do concelho de Vale de Cambra.

O PR4 Trebilhadouro é a atividade que se mantém aberta perma-

nentemente para proporcionar a todos/as os/as visitantes momentos 

de contacto e conhecimento com a natureza e o património. 

Rota da Água e da Pedra
F1 - Gravuras de Trebilhadouro
As gravuras de Trebilhadouro integram-se na denominada arte ru- 

pestre Atlântica, caraterística da região nordeste da Península Ibérica. 

Encontram-se num afloramento granítico junto ao solo, ao lado de 

um pequeno afluente da ribeira de Fuste, a cerca de 1 km da aldeia 

de Trebilhadouro. Os motivos gravados incluem espirais, covinhas, 

linhas e armas, provavelmente um machado de pedra. O seu signifi-

cado permanece pouco claro, podendo as gravuras estar ligadas ao 

território ou ter um propósito místico.

Na aldeia de Trebilhadouro, seguir as indicações. 40°52’22.62”N 

8°20’15.20”W

http://rota-ap.pt/linha/f1-gravuras-de-trebilhadouro/ponto/

f1-gravuras-de-trebilhadouro

ATREB - Associação da Aldeia Turística do Trebilhadouro
Fundada no ano 2018, no mês de outubro, surgiu com o objetivo 

de dinamizar o turismo e a aldeia, estando em fase de angariação de 

associados.

A presidente da Associação, Maria Helena Gonçalves dos Santos, 

juntamente com os restantes elementos da associação, estão a tra-

balhar para a criação de uma marca da aldeia de Trebilhadouro.  

Encontros de Lavores na Aldeia de Trebilhadouro
A Associação está a dinamizar encontros de bordados que decor-

rem todas as segundas-feiras à noite, entre as 20h30 e as 23h00, de 

participação gratuita. 

Aos sábados e domingos, as tardes são dedicadas à costura (2€/

hora), entre as 15h e as 19h. 

Para mais informações e inscrições: Maria Helena Gonçalves dos 

Santos – 916605723 – arthelenasantos@gmail.com

ONDE FICAR:
Casa dos Avós

 +351 918 626 295 ou reservas@casasdosavos.pt

Traços D’Outrora:

+ 351 918 795 674 ou reservas@tracosdoutrora.com

Trebid’Ouro: 

+351 915 359 999 ou trebidouro@gmail.com

C3 - Levada de Santa Cruz
Junto à barragem Eng. Duarte Pacheco, o rio Caima reserva-nos 

uma surpresa de incomparável beleza: na margem esquerda da albu-

feira, uma pequena levada desenha-se entre as florestas frondosas, 

avançando sinuosamente para acompanhar o desnível certo para o 

fluir constante das águas. A levada, com pouco mais de 1 km, serve 

o regadio de Santa Cruz, e tem origem num pequeno afluente do 

Caima que desagua no poço do Pisão. O engenho do povo está pa- 

tente nesta obra singular, que conduz a água das terras abruptas das 

margens do Caima para as terras de milho, de menor inclinação, que 

rodeiam o povoado de Santa Cruz. Esta levada em nada fica a dever às 

levadas da Madeira e proporciona, nos dias mais quentes, um passeio 

à sombra do carvalhal, acompanhado pelo correr teimoso das águas 

límpidas deste rio de montanha.

Seguir até à Barragem Eng. Duarte Pacheco. 

40°50’55.69”N 8°21’5.77”W

http://rota-ap.pt/linha/caima/ponto/c3-levada-de-santa-cruz

PR4 Trebilhadouro
Inaugurado a 12 de novembro de 2016, inicia na aldeia do Trebi- 

lhadouro e dirige-se para as encostas da Serra da Freita. Ao fim de 

percorridos cerca de 900 metros, surge um ramal à direita para as 

gravuras do Trebilhadouro. Aconselha-se o desvio e regresso a este 

ponto. 

Inicia-se então a descida para Rôge, sempre por caminho florestal. 

Da vegetação destacam-se o pinheiro, o eucalipto, alguns carvalhos 

e giestas. Entre vinhas e hortas domésticas, começam a avistar-se as 

primeiras habitações da aldeia. Passa-se a EM550, e segue-se na di-

reção da Igreja Matriz de S. Salvador e do Cruzeiro de Rôge. Daí se- 

gue-se para a Barragem Engenheiro Duarte Pacheco, no Rio Caima, 

continuando na direção de Ai-das-Figueiras. Pouco depois voltamos 

a atravessar a EM 550, seguindo por caminho rural de regresso a Tre-

bilhadouro. Durante a subida, são de apreciar as vistas sobre as aldeias 

de Fuste e Função. 

Características do percurso: 
Ponto de partida e chegada - aldeia de Trebilhadouro

Coordenadas - GPS: 40º52’3.38”N 8º20’29.54”W

Tipo de percurso – circular

Extensão -10,3 km

Nível de dificuldade – algo difícil

Âmbito – património natural e cultural 
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Viticultura Biológica
Quinta de Curvite, em Castelo de Paiva, 
é exemplo de boas práticas
Texto e Fotografia Carminda Gonçalves

cultura | Fotografia

O 
Descobrir SÃO PEDRO DO SUL tem desde a sua 

génese, como pilares, ideias simples que não fica- 

ram perdidas, nem no baú, nem no tempo. Aliás, este 

movimento de cidadania ativa e anónima conseguiu 

planear e concretizar um conjunto de ações, tais como: eventos 

com concursos de fotografia embutidos, com a composição de um 

painel de jurados diversificado com reconhecido mérito nacional e 

internacional e também a presença de fotógrafos (cerca de quatro 

dezenas até ao presente) de norte ao sul do continente português.

A ideia surgiu em finais de 2016 após a análise das boas práticas 

mundiais acerca do turismo e informação turística. Tendo por base 

“um território”, São Pedro do Sul, os turistas fotógrafos foram convi-

dados a “Descobrir” possíveis pontos de interesse turístico… Pontos 

estes que interligados em roteiros pelo elo da união que sempre 

marcou este “grupo” e após deleite do júri numa primeira instância e 

de seguida pela comunidade que ansiosamente admirou e valorizou 

os trabalhos artísticos classificados como um valioso portfólio de 

ativos fixos intangíveis de promoção de um “território”, quer pela via 

presencial (exposições) quer pela via digital.

O resultado máximo, até ao presente, deste trabalho culminou 

mesmo num Livro inédito, assim como é, aliás, todo o projeto desde 

a sua génese.

Para detalhes e informações mais pormenorizadas: 

https://descobrir-spsul.wixsite.com/livro

Entre outros focos, é um livro de arte, fotografia e turismo, cuja 

abertura cabe ao honroso Mestre Homem Cardoso: um homem que 

vê e sente a fotografia como algo sentimental.

Convida-se todos os leitores a viajar e a Descobrir SÃO PEDRO 

DO SUL!

montanhas mágicas®

arte de viver

O 
consumo de produtos biológicos em Portugal tem 

vindo a aumentar ano após ano, sendo que esse 

aumento se deve, entre outros fatores, à crescente 

preocupação dos consumidores com a manutenção 

de um estilo de vida saudável e, também, com a preservação e con-

servação do meio ambiente. Impulsionada pelo aumento da procura 

e consumo de produtos biológicos também a produção em modo 

biológico e o número de oportunidades de negócio ligados a esta 

área têm vindo a crescer.

Sem prejuízo de o tema da agricultura biológica, incluindo a  

respetiva Estratégia Nacional, vir a ser destacado numa das próximas 

edições da nossa revista, nomeadamente pela importância de que 

esta modalidade de produção agrícola se reveste num território com 

5 áreas classificadas, 4 das quais Rede Natura 2000, considerámos 

que seria do interesse dos leitores a apresentação de um caso de 

boas práticas no contexto da viticultura biológica. 

Graça Mil Homens é gestora da Quinta de Curvite, em 
Castelo de Paiva, onde, entre outras atividades, se dedica 
à viticultura em modo biológico, contando com a preciosa 
ajuda dos pais, quer pelo trabalho que desenvolvem, quer 
pelo suporte em todas as decisões. 

A empresária de 46 anos, formada em zootecnia e com 
formação profissional em agricultura biológica, diz ter 
optado por esta modalidade de produção agrícola, essen-
cialmente, por motivos relacionados com a sustentabili-
dade ambiental e com os benefícios para a saúde. 

Sendo a viticultura uma das principais atividades agrícolas do 

território Montanhas Mágicas, fomos à procura de viticultores que  

privilegiam este modo de produção e constatámos que, pese embo-

ra o elevado número de viticultores e de empresas dedicadas à pro-

dução e engarrafamento de Vinhos Verdes, ainda é pouco significa-

tivo o número dos que o fazem em modo biológico, ao contrário do 

que acontece em relação a outros produtos agrícolas, cuja produção  

através deste processo tem vindo a aumentar consideravelmente 

nos últimos anos, acompanhando a tendência nacional.Foto de Capa do Livro FÁTIMA VIDEIRA | Coimbra (2017) | Foto de Abertura do Livro

ANÍBAL SERAPHIM | V. N. Gaia (2018) | Foto de Encerramento do Livro
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A Quinta de Curvite
Adquirida nos anos 70, pelos pais de Graça Mil Homens, ao último 

Conde de Castelo de Paiva, José de Arrochela Pinto Lencastre Ferrão, 

a Quinta de Curvite foi logo alvo de remodelação e modernização da 

componente vitícola, mantendo a produção em modo convencional 

até 2014. Atualmente, a quinta produz de forma exclusiva em modo 

biológico, estando certificada pela Naturalfa desde 2018. 

Para além da vinha, que ocupa cerca de metade da área, na quin-

ta também se cultivam bagas de goji e culturas temporárias como o 

milho e as hortícolas. Nos quintais, nas bermas dos caminhos e na di-

visão das parcelas agrícolas há lugar para aromáticas, árvores de fruto 

e outras plantas.

O mercado d0 vinho 
biológico

Graça Mil Homens refere que, atualmente, “no mercado do vinho 

biológico a procura é muito superior à oferta”, e deu como exemplo 

a crescente procura de produto por parte da ViniBio – Produtores 

de Uvas de Agricultura Biológica e Biodinâmica, A.C.E., com sede no 

Porto. Um dos motivos pelos quais a oferta ainda é reduzida pren-

de-se com o facto da conversão de uma vinha convencional numa 

biológica demorar, em média, três anos.

No que se refere a clientes, o principal cliente da Quinta de Curvite 

é a ViniBio, empresa que exporta vinho branco para diversos países.  

O vinho tinto é mais difícil de vender, sendo que o vinho verde tinto 

tem um mercado muito restrito e específico.

Na Quinta de Curvite são produzidas as castas pedernã, avesso, ba-

toca, loureiro e vinhão. Não possuindo unidade de engarrafamento 

nem marca própria de vinhos, as uvas brancas são vendidas a 1€/kg, 

a uma empresa de vinho biológico, e as tintas são transformadas na 

quinta para autoconsumo.

Recursos e mão de obra
Uma das principais dificuldades com que se depara na atividade que 

desenvolve é a falta de mão de obra. Apesar da produção em modo 

biológico exigir mais mão de obra do que a produção convencional, 

não houve aumento do número de postos de trabalho, mantendo-se 

os que existiam na fase anterior à transição. Graça refere que “é muito 

difícil conseguir funcionários com experiência e, quando se contrata 

pessoas sem experiência e se dá formação, a tendência é seguirem 

para voos mais altos”. Em jeito de desabafo, refere que “a agricultura 

ainda não é suficientemente lucrativa, ao ponto de permitir salários 

dignos.” E sublinha “eu própria tenho um pé na agricultura e outro 

noutras atividades mais lucrativas, que me ajudam a pagar os investi-

mentos agrícolas.”

arte de viver | Empreendedorismo

Viticultura em modo 
biológico - processo 
de transição

Após décadas de cultivo convencional da vinha na Quinta de Cur-

vite, a transição para a produção em modo biológico deu-se em 

2014. Questionada sobre os motivos que a levaram a optar por esta 

modalidade de produção, a viticultora confessa que o facto de ter 

tomado conhecimento de que os herbicidas não são excretados pelo 

corpo humano, acumulando-se no fígado, despoletou uma preocu-

pação que a levou, gradualmente, a deixar de usar estes químicos na 

quinta. Para além disso, Graça refere que “os herbicidas nunca tiveram 

um uso regular, foram feitas algumas experiências, mas sem grande 

sucesso”. Esse facto, aliado ao conhecimento de que alguns dos fun-

gicidas mais usados são cancerígenos levou a uma tendência para o 

biológico.

Ainda assim, Graça refere que “a decisão de transitar para a pro-

dução em modo biológico não foi fácil na medida em que, por um 

lado, os técnicos da área referiam que o processo no Entre Douro e 

Minho era muito arriscado e, por outro, ao falar com os poucos agri-

cultores em modo biológico, estes referiam que o processo era mais 

simples e económico”. Estas incertezas levaram-na a procurar apoio 

e formação específica e, após um ano de grande produção (conven-

cional) na quinta, decidiu arriscar e os resultados foram muito bons.

Graça refere que “efetivamente, a produção em modo biológico 

é mais simples, pois são usados apenas o cobre e o enxofre, e mais 

económico, na medida em que estas são das substâncias mais baratas 

do mercado”. A partir de 2014 limitou-se a seguir as regras: “no caso 

do míldio, aplicar hidróxido de cobre (Kocid) até à floração e, a partir 

daí, sulfato de cobre; e no caso do oídio, aplicar enxofre.” 

Contudo, neste modo de produção há orientações com as quais 

não concorda, nomeadamente a obrigatoriedade de aplicação de 

um inseticida para uma praga inexistente, quando a ideia é reduzir a  

utilização de substâncias químicas.

Para vinhas existentes, o processo de transição demora três anos 

sendo que, ao longo desse período, as regras de produção são as 

mesmas, mas o produto obtido é classificado como C1, C2 e C3, con-

soante o ano de conversão (conversão ano 1, 2 e 3).

Na opinião da viticultora, “a produção em modo biológico é mui-

to bem-sucedida se as culturas forem escolhidas de acordo com as 

condições edafoclimáticas. Como a quinta tem uma excelente ex-

posição solar é menos afetada por oídios e podridões. Em contrapar-

tida, por estar muito exposta ao vento impede a produção de algumas 

culturas como, por exemplo, o maracujá ou a produção em estufa.” 

Uma ferramenta que considera essencial no apoio à produção em 

modo biológico é a circular de avisos agrícolas emitida pela Direção 

Regional de Agricultura e que, infelizmente, ainda é pouco conhecida 

dos agricultores.

Em agricultura biológica é recomendável a plantação 

de aromáticas junto aos pomares
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À descoberta do 
legado romano das 
Montanhas Mágicas

arte de viver | Empreendedorismo

Atividades complementares 
na Quinta de Curvite

Para além da viticultura e hortofruticultura em modo biológico, 

a Quinta de Curvite dispõe de uma unidade de Alojamento Local  

constituída por casa rústica com sete quartos: cinco com WC  

privativo e dois com acesso à cozinha, podendo ser reservado como 

um T2. Encontra-se, ainda, em fase de licenciamento uma unidade 

de transformação de frutos destinado a desidratação e confeção de 

compotas e licores.

Recomendações e projetos 
para o futuro

Aos consumidores Graça Mil Homens alerta para a importância 

de se fazer a correta distinção entre “produto biológico” e “produto 

do agricultor” ou “produto caseiro”, uma vez há uma tendência para 

se confundirem, mas “a perigosidade das substâncias usadas num 

e noutro faz toda a diferença”. Na produção em modo biológico “o 

uso de químicos é inevitável, contudo este modo de produção tem 

por princípio a redução da sua utilização ao mínimo indispensável, li- 

mitando-a a apenas alguns tipos de químicos que já são usados desde 

o tempo dos nossos avós. A agricultura biológica usa a quantidade 

mínima de químicos estudados e que mostraram ter uma perigosi-

dade muito reduzida seja para o utilizador, para o meio ambiente ou 

para o consumidor.” Em contrapartida, o “produto do agricultor” con-

vencional não se sujeita a este tipo de cuidados e controlo.

Aos viticultores locais Graça sugere que: sigam as indicações das 

circulares dos avisos agrícolas; estejam atentos à previsão meteo-

rológica, para aplicar os fungicidas sempre antes da chuva; que usem 

armadilhas caseiras de captura de insetos; não queimem os exce-

dentes agrícolas ou florestais, deixem-nos antes apodrecer para fu-

turas fertilizações, e que guardem todas as cinzas para o mesmo fim. 

Sempre que possível, que semeiem tremocilha ou outra leguminosa 

para enriquecer o solo.

No que se refere a projetos de curto/médio prazo, Graça Mil 

Homens deseja ver concluído, tão breve quanto possível, o processo 

de licenciamento da sua unidade de transformação de frutos, desti-

nada à desidratação e à confeção de compotas e licores. Com este 

projeto procura diversificar as atividades económicas na exploração 

agrícola e oferecer ao público produtos de qualidade, com benefícios 

para a saúde humana e para o equilíbrio ambiental.

montanhas mágicas®

Os povos romanos deixaram nas Montanhas Mágicas um valioso 

legado patrimonial, patente em monumentos e achados arqueoló- 

gicos de que são exemplos pontes, marcos miliários e troços de 

vias romanas, testemunhando a dinâmica destes povos numa das 

áreas em que a sua intervenção foi mais marcante - as ligações 

viárias. Refira-se, a título de exemplo, um troço da via romana que 

passa em Manhouce e que ligava Vissaium (Viseu) a Portus Cale 

(Porto); e a via Romana da Ereira, um troço que pertencia a um 

ramal secundário da via principal que unia Olissipo (Lisboa) a Bra-

cara (Braga).

Foram também os romanos os responsáveis pela descoberta das 

singulares propriedades terapêuticas e curativas das águas termais 

de S. Pedro do Sul, onde pode ser visitado, desde agosto de 2019, 

o magnífico Balneário Romano musealizado. Reza a História que 

pela estância Termal de S. Pedro do Sul, considerada atualmente a 

maior e mais desenvolvida da Península Ibérica, passaram alguns 

dos nossos monarcas, nomeadamente D. Afonso Henriques,  

D. Manuel I e D. Amélia.

Em Gestoso, S. Pedro do Sul, existe um curioso exemplar de  

aqueduto romano e, em Arouca, foram descobertas as ruínas do 

que aparenta ser um casal agrícola da época romana, testemu- 

nhando a ancestralidade da ocupação agrária nos pequenos vales 

da bacia do Arda. Em Castro Daire, por sua vez, foi descoberto um 

grande bloco granítico com uma enigmática inscrição romana.

A existência de todo este património nas Montanhas Mágicas 

é prova de que os Romanos se interessaram por estas terras, 

viveram nelas e atravessaram-nas vezes sem conta, em direção a 

outros destinos, deixando aqui um interessante legado patrimo-

nial e uma História que importa conhecer.

Propomos-lhe a descoberta de alguns destes lugares históricos, 

podendo fazê-lo através do roteiro que lhe sugerimos, ou da rea- 

lização de visitas isoladas a cada um destes locais.

evasão | Passeios Históricos

Texto Carminda Gonçalves 
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Casal Romano da Malafaia
Várzea, Arouca | Coord.: 40º55’43.92’’N; 8º18’5.62’’W

O Casal Romano da Malafaia é um espaço arqueológico de grande 

importância regional, constituído pelas ruínas do que parece ser um 

casal agrícola da época romana. Com ocupação desde os séculos I-II 

da nossa era, prolongando-se, provavelmente, até aos séculos VI-VII, 

o local foi depois abandonado e ocupado novamente na época da 

Reconquista, mais especificamente entre os séculos VIII e IX-X. Além 

de testemunhar uma tipologia de assentamentos romanos pouco 

conhecidos no norte de Portugal, a Malafaia documenta a ancestrali-

dade da ocupação agrária dos pequenos vales da bacia do Arda, ainda 

hoje matriz económica da região.

Espaços:

Receção: espaço onde é possível observar alguns vestígios  

arqueológicos e compreender a ocupação romana do sítio arqueoló- 

gico da Malafaia e de toda a área do Arouca Geoparque Mundial da 

UNESCO. Abre apenas aquando da realização de visitas guiadas, as 

Castro da Cárcoda
Carvalhais, São Pedro do Sul | Coord.: 40º48’17.08’’N, 8º7’10.02’’W

Monumento de Interesse Público, o Castro da Cárcoda, é o mais 

importante povoado castrejo das Montanhas Mágicas. Localizado a 

610 metros de altitude, em plena Serra da Arada, abrange uma área 

de 10 hectares e é composto por algumas dezenas de casas e gra-

vuras rupestres distribuídas por cerca de 15 rochedos. Este povoa-

mento fortificado remonta à idade do Bronze Final, sendo que a sua 

ocupação se prolongou até finais do século III do período romano, 

motivo pelo qual adquiriu a designação de Castro Romanizado.

Balneário Romano e Pisci-
na D. Afonso Henriques
Termas de São Pedro do Sul | Coord.: 40º44’20.9’’N, 8º05’27.4’’W

Após reabilitação e valorização promovidas pela Câmara Municipal 

de São Pedro do Sul, abriu ao público, no passado dia 7 de agosto, o 

Balneário Romano e Piscina D. Afonso Henriques, edifício medicinal 

romano, classificado na categoria de Monumento Nacional, pelo Dec. 

n.º 28 536, DG, I Série, n.º 66, de 22-03-1938. Localizado à margem 

esquerda do rio Vouga, no centro das Termas de S. Pedro do Sul, tra-

ta-se de um dos complexos termais de origem romana mais impor-

tantes e bem conservados dos existentes no país, com uma utilização 

contínua ao longo de 2000 anos e que sempre se constituiu como 

grande motor do desenvolvimento local.

Ponte Romana de Manhouce
Manhouce, São Pedro do Sul | Coord.: 40°49’31.74”N, 8°12’48.36”W

A ponte de Manhouce foi construída no período Romano, no âm-

bito da rede viária do Império. Trata-se de uma ponte de um só arco 

simples de volta inteira, assentando diretamente em alicerce de rocha 

que emerge do 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 Estra-

da Imperial denominada por Via Cale, a qual ligava Emérita Augusta 

(Mérida) Bracara (Braga), passando por Viseu. 

quais devem ser marcadas com a antecedência mínima de 5 dias.

Ruínas: espaço aberto ao público, acessível através de uma estru-

tura em madeira, permitindo ao visitante perceber a dimensão das 

ruínas e a sua relação com a paisagem do Vale do Arda. A partir deste 

ponto, e especialmente no decorrer de visitas guiadas, é possível 

percecionar outros detalhes do sítio arqueológico, nomeadamente 

o aparelho construtivo e as técnicas de construção utilizadas nos  

edifícios ali existentes.

O Arouca Geoparque Mundial da UNESCO organiza visitas guiadas, 

educativas ou turísticas e interpretadas ao Casas Romano da Mala-

faia, complementando-as, nalguns casos, com a visita guiada a outros 

pontos de interesse turístico do território.

Contactos: 
http://www.aroucageopark.pt

+351 256 940 258

turismo@aroucageopark.pt

Brevemente, o espaço vai beneficiar de uma componente mu-

seológica, com a exposição de vários materiais recolhidos em 

contexto arqueológico, realidade multimédia e informação mais 

sistematizada, para possibilitar uma melhor compreensão deste  

monumento. Também vai contar com uma loja temática.

Contactos provisórios:

Posto de Turismo das Termas de São Pedro do Sul

+351 232 711 320  |  postodeturismo@cm-spsul.pt.

Marcação e visitas: Eduardo Nuno Oliveira

+351 914 077 099  |  enoliveira77@gmail.com

Horário de funcionamento: de 2ª feira a domingo, 

das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00

 Visitas guiadas: de 2ª a 6ª feira, às 11h00 e às 15h00. 

evasões | Passeios Históricos
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Um pouco de História
“Aproveitando as abundantes nascentes 

de águas terapêuticas, a posição favorável no 

sistema das redes viárias e a proximidade com 

o Castro do Banho, aos romanos se deve a 

construção inicial do balneum, que, de acor-

do com a análise dos aparelhos utilizados no 

levantamento dos alçados, o fizeram em dois 

momentos: uma 1ª fase de construção no sé-

culo I d. C. e uma 2ª fase, coincidindo com a 

conclusão do edifício, nos finais do mesmo sé-

culo, com a arqueologia a deixar a descoberto 

uma série de materiais e estruturas: moedas, 

cerâmicas, fíbulas, lápides epigrafadas, cana- 

lizações, piscinas, colunas, pavimentos, alicer- 

ces, paredes ou revestimentos.

Entrados na época da reconquista cristã, 

acredita-se que o edifício termal e o seu espaço 

envolvente foram ocupados e alvo de algumas 

transformações, como é o caso da construção 

da antiga igreja de S. Martinho do Banho (séc. 

IX), da qual já só resta a capela-mor, importante 

e rico património histórico enquadrado na área 

arqueológica.

Já nos alvores da fundação da nacionali-

dade, assinala-se o foral atribuído por D. Afon-

so Henriques à povoação do Banho (1152) e 

surge a designação “Piscina D. Afonso Hen-

riques”, conjunto de edificações do século XII 

assentes em estruturas romanas pré existentes, 

promovidas pelo rei conquistador, que fre-

quentou os banhos locais após a fratura so- 

frida na malograda batalha de Badajoz (1169), 

estabelecendo paço real na povoação do  

Banho juntamente com o filho Sancho (futuro 

rei D. Sancho I), as filhas Teresa e Urraca e toda 

a cúria régia, com eles reunindo e decidindo 

importantes políticas nacionais.

Existem, igualmente, vestígios arquitetóni- 

cos do período dinizino e da passagem dos reis 

D. João I e D. Duarte, assim como dos príncipes 

da ínclita geração.

A fama e excelência destes banhos granjea- 

ram a visita de outros soberanos portugueses, 

como foi o caso, no século XVI, do rei D. Ma- 

nuel I, que concedeu foral novo às já então 

chamadas Caldas de Lafões (1515) e abonou 

fundos para que se convertesse o velho edifício 

termal em Real Hospital das Caldas de Lafões, 

fundos para que se convertesse o velho edifício 

termal em Real Hospital das Caldas de Lafões, 

frequentando igualmente o edifício para tratar 

de uma doença dermatológica e concedendo 

a sua exploração a uma conhecida e podero-

sa família vouzelense, que só cessou pratica-

mente 300 anos depois.

Também os séculos XVII e XVIII patenteiam 

sinais de modificações no edifício.

Por sua vez, nos finais do século XIX, ao lon-

go de 4 temporadas, o lugar foi procurado pela 

última rainha de Portugal, D. Amélia, que ali 

realizou tratamentos e deixou a marca da sua 

passagem no novo edifício balnear que então 

se construiu, descontinuando assim o uso do 

antigo balneário romano-medieval.

O velho edifício ainda serviu de instalações 

para a instrução primária e depósito de mate-

riais, mas o descuido e progressivo abandono 

levou à sua rápida degradação, sobretudo ao 

desabamento provocado pelas cheias no Vou-

ga em 1995”. Eduardo Nuno Oliveira.

Inscrição Gravada num 
penedo de Lamas
Lamas, Moledo, Castro Daire

Coord.: 40º49’50.739’’N, 7º54’32.699’’W

A inscrição gravada num penedo no lugar de Lamas de Moledo 

tem sido alvo de grande admiração e da realização de numerosos 

estudos, uns especulativos, outros científicos, desde há vários sécu-

los. Trata-se de uma gigantesca pedra com uma inscrição composta 

por onze linhas, cujos caracteres estarão gravados em latim e dialetos 

celtas. Os mais recentes estudos realizados concluíram tratar-se de 

um ex-voto a vários deuses indígenas.

Via Romana na Ereira
Ereira, Talhadas, Sever do Vouga

Coord.: 40º40’26.45’’N, 7º17’53.70’’W

A cerca de 300m da povoação da Ereira, encontra-se conserva-

do um troço de via romana com 230 m de comprimento e 2,8m de 

largura média. Constituído por grandes lajes em granito, este troço 

pertencia a um ramal secundário, diverticulum, da via principal que 

unia Olissipo (Lisboa) a Bracara (Braga). Partindo de Viseu, sede de 

uma civitas, este troço de via romana seguia pela margem esquerda 

do rio Vouga e, após passar algumas localidades do vizinho município 

de Oliveira de Frades, entrava em Sever do Vouga passando por Ereira, 

Talhadas e Doninhas, seguindo sempre na mesma margem do rio até 

chegar a Cabeço do Vouga, onde alcançava a via que ligava Olissipo 

a Bracara.

evasões | Passeios Históricos
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Fauna

Melro-de-água
O melro-de-água (Cinclus cinclus) é uma espécie notável, em 

particular pela sua capacidade de mergulhar, nadar e caminhar de-

baixo de água, em busca de alimento. Tratando-se de uma das cin-

co espécies de cinclídeos existentes em todo o mundo, tem como 

habitat preferencial a alta e média montanha (até 2500m de altitude), 

pelo que é uma ave que se encontra com relativa facilidade no ter-

ritório Montanhas Mágicas, nomeadamente na  na bacia hidrográfi-

ca do rio Paiva e no Rio Mau, afluente do rio Vouga, em Sever do 

Vouga. Prefere cursos de água rápida, com pedras expostas e casca- 

lho que lhe proporcionam pousos preferenciais para a deteção, 

manuseamento e ingestão das presas. 

Habitat
O melro-de-água é uma espécie sedentária e pouco social que 

vive, regra geral, solitário ou aos pares. Preferem cursos de água não 

poluídos, com baixa profundidade e fundo rochoso, batidos por cor-

rentes e redemoinhos e com vegetação abundante nas margens.

Alimentação
O melro-de-água alimenta-se, exclusivamente, de macroinverte-

brados aquáticos, em especial larvas de insetos, vermes e moluscos 

gastrópodes (da família das lesmas, caracóis, lapas e búzios).

Acasalamento e reprodução
A parada nupcial desta emblemática ave tem início nos primeiros 

dias de fevereiro, quando os rios ainda se apresentam frios. É no topo 

das pedras que emergem da água que as aves de ambos os sexos se 

exibem, com os seus babetes brancos e asas caídas, proporcionando 

um espetáculo de beleza ímpar. 

Os ninhos são construídos pelo casal em cavidades ou saliências de 

rochas, próximas do nível da água, sendo a parte de trás das casca-

tas, onde se escondem de predadores, um dos locais de eleição. Por  

vezes também nidificam em estruturas relacionadas com os cursos 

de água como pontes e moinhos.

A postura dos ovos (4 a 5) tem início em março, podendo variar 

em função das condições climatéricas e são incubados pela fêmea 

enquanto o macho se dedica à defesa do território e a alimentar a 

fêmea. Os juvenis eclodem dos ovos entre 15 a 17 dias e nascem 

cegos, indefesos e praticamente desprovidos de penugem, perma- 

necendo no ninho aproximadamente 3 semanas.

A coloração das crias é mais homogénea predominando os tons de 

cinzento e castanho, mesmo no peito. Quando se tornam autóno-

mos na procura de alimento os pais expulsam-nos do ninho e dá-se 

início a uma nova fase de acasalamento e reprodução (2 a 3 por ano).

Curiosidades
As presas capturadas pelos progenitores são cuidadosamente lava-

das antes de serem entregues às crias;

As crias do melro-de-água aprendem a nadar antes mesmo de ini-

ciarem o primeiro voo; 

O melro-de-água é a única ave canora capaz de mergulhar e de se 

deslocar no leito dos rios. Ao submergir para capturar as suas presas 

desafia todas as leis da flutuação;

Esta espécie é tão sensível à poluição que em muitos países chega 

a ser utilizada para controlar este indicador.

Principais ameaças
Poluição do meios aquáticos: contaminação físico-química da 

água.

Alteração do ecossistema: desaparecimento da fauna de inverte- 

brados; alteração no leito do rio; destruição do coberto vegetal.

A construção de barragens e mini-hídricas que modificam tanto 

a vegetação ribeirinha quanto o nível dos cursos de água, tornam o 

seu fundo inacessível, reduzindo exponencialmente a diversidade e 

quantidade de macroinvertebrados, já que estes necessitam de águas 

bastante oxigenadas. A substituição da vegetação ripícola por mono-

culturas agrícolas e florestais, reduzem o habitat necessário à sobre-

vivência desta espécie.

Fonte: Naturlink
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Livro: Rios de Montanha, nos domínios do Melro-d’água

Texto e fotografia: João Cosme
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Este livro mostra, através de imagens inéditas, o melro-de-água, 

uma espécie peculiar que apenas habita em cursos de água  

de montanha. | P.v.p.: 30€

Contacto: cosmefoto@gmail.com

Flora

Feto-real
Descrição
O feto-real (nome científico Osmunda regalis L.) é uma planta her-

bácea vivaz com rizoma grosso e algo lenhoso, em parte revestido 

por remanescências de folhas (frondes) marcescentes (morrem no 

outono, mas só caem na primavera). O pecíolo (parte da folha que liga 

o limbo ao caule rizomatoso, ou à bainha, quando esta existe; pé da 

folha) é inexistente ou curto, amarelado e nu. As frondes (folhagem) 

densas e eretas, agrupam-se num tufo central sendo as exteriores 

estéreis e, as interiores, férteis. A cor da parte terminal das frondes 

férteis é vermelho-acastanhado, encontrando-se cobertas de ambos 

os lados por numerosos esporângios pedunculados.

Distribuição e habitat
O feto-real encontra-se nas Montanhas Mágicas um pouco por 

todo o lado, em especial junto a linhas de água, fendas de rochas, zo-

nas de clareira, prados e bosques de caducifólias, tendo como habitat 

preferencial solos húmidos e turfosos. 

Curiosidades
Para além de ser utilizada como ornamental, as suas frondes e rizo-

ma servem para produzir infusões com propriedades diuréticas, remi- 

neralizantes e adstringentes. Após secagem e moagem, os rizomas 

também podem ser utilizados no tratamento de chagas e feridas. São 

ainda referenciadas aplicações no tratamento de convulsões provo-

cadas por vermes intestinais, em problemas de sangue e renais, e de 

raquitismo em crianças.

Fonte: 

http://www.aroucageopark.pt/pt/conhecer/biodiversidade/flora/fetos/feto-real/

http://www.cm-sjm.pt/files/files/EstudoBiodiversidadePRU_final.pdf
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montanhas mágicas®

em destaque
São Pedro do Sul e Sever do Vouga definem  
estratégias de desenvolvimento turístico 
sustentável com base nos recursos naturais 
e áreas classificadas do território
Texto e Entrevista Carminda Gonçalves 

Fotografia ADRIMAG

entrevistas
VÍTOR FIGUEIREDO 
Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul

ANTÓNIO COUTINHO
Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga

Nas últimas edições do MAGazine Mon-

tanhas Mágicas, demos destaque às estraté-

gias de desenvolvimento turístico dos mu-

nicípios de Arouca, Castelo de Paiva e Vale 

de Cambra, tendo sido realizadas entrevis-

tas a cada um dos respetivos Presidentes de 

Câmara – Margarida Belém, Gonçalo Rocha 

e José Pinheiro. Nestas entrevistas foi realça-

da a importância dos recursos endógenos do 

território, em especial as áreas classificadas 

Arouca Geopark Mundial da UNESCO, rio 

Douro, rio Paiva, Serra da Freita e rio Caima, 

no contexto da construção dessas estratégias, 

bem como a sua articulação com a estratégia 

de desenvolvimento turístico sustentável das

Montanhas Mágicas.

Na presente edição, são nossos convidados 

o Presidente da Câmara Municipal de São Pe-

dro do Sul, Vítor Figueiredo, e o Presidente da 

Câmara Municipal de Sever do Vouga, António 

Coutinho, que nos darão conta dos projetos 

turísticos que têm vindo a ser desenvolvidos 

nos seus municípios, bem como a estratégia 

de desenvolvimento turístico e os novos pro-

jetos que estão a ser desenhados para ambos 

os municípios, e de que forma se articulam 

com o projeto “Montanhas Mágicas”.

Entre outros aspetos, nomeadamente so-

cioeconómicos e culturais, São Pedro do Sul 

e Sever do Vouga têm em comum o facto de,

geograficamente, estarem unidos pelo maciço 

da Gralheira (constituído pelas serras da  

Freita, Arada e Arestal), e pelo rio e vale do 

Vouga. De resto, este é um dos motivos que 

justifica a integração de ambos os municípios 

no projeto Montanhas Mágicas, sobre o qual 

fizemos uma breve descrição no último 

número da nossa revista. São Pedro do Sul 

abrange uma parte importante das serras da 

Freita e Arada, sendo que o maciço da Gra- 

lheira se estende até Sever do Vouga através 

da serra do Arestal. O rio Vouga, atravessa  

ambos os municípios constituindo um dos 

seus mais importantes recursos, especial-

mente no contexto da atividade turística.
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dos rios de montanha mais limpos da europa, muito procurado pelos 

pelos praticantes de canyoning. Tesouros geológicos como a Livraria 

da Pena, a Cascata do Rio Teixeira ou as Penas do Diabo, revelam 

fascinantes histórias da evolução do planeta Terra.

Desde o Portal do Inferno até ao vale do Deilão, passando pelo 

monte de S. Macário, até ao vale do rio Sul, as paisagens que se al-

cançam são impressionantes. Do alto da serra de S. Macário, onde se 

localiza um dos mais adoráveis santuários de montanha do território, 

diz-se que o raiar do sol é de inspiração divina. 

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

repleto de valores históricos, arquitetónicos e culturais. Gravuras ru- 

pestres, castros, igrejas, mosteiros, solares e pontes ferroviárias, teste-

munham a presença e a ação do Homem nestas terras, ao longo de 

milhares de anos.

Aqui e além, encaixadas em vales profundos ou empoleiradas em 

solarengos socalcos, surgem aldeias ancestrais, repletas de rustici-

dade, como a Pena, Covas do Monte, Fujaco, Manhouce, Candal e 

Póvoa das Leiras. Estas aldeias vivem envoltas em tradições, mitos, 

lendas e crenças de cabras que matam lobos, de mortos que matam 

vivos, de serpentes que comem homens e de santos que transportam 

brasas nas mãos. 

Tendo como ponto de partida a Natureza e as Águas Termais, des-

cubra e desfrute de tudo o que S. Pedro do Sul tem para lhe oferecer, 

incluindo a sua magnífica gastronomia!

São Pedro
do Sul
Capital do Termalismo

S 
ão Pedro do Sul é um município do Centro de Portugal, 

situado a cerca de meia hora da cidade de Viseu e a pou-

co mais de uma hora das cidades do Porto e Coimbra. 

Com acesso privilegiado a partir da A25, a cidade de São 

Pedro do Sul constitui uma das sete “portas de entrada” para o ter-

ritório Montanhas Mágicas. 

Dominado pelas serras da Freita, Arada e S. Macário e pelo magní- 

fico vale do Vouga, o município assume-se como um destino termal 

e de natureza por excelência. Do interior dos seus vales graníticos 

brotam as célebres águas termais de S. Pedro do Sul, com proprie-

dades terapêuticas singulares, descobertas pelos romanos há mais de 

2000 anos.

Nas zonas de montanha sobressaem recantos naturais de grande 

beleza. Cascatas, poços e lagoas de águas límpidas são presença 

constante nas ribeiras da Landeira e da Pena, e no rio Teixeira, um 

Vítor Figueiredo
Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul

Vitor Manuel de Almeida Figueiredo, 59 anos, é natural da freguesia de Vila Maior, concelho de S. Pedro do Sul e é Presidente da Câmara Municipal 

deste concelho desde outubro de 2013. É funcionário da Autoridade Tributária e Aduaneira há 36 anos com a categoria de Técnico de Administração 

Tributário e tem um longo percurso associativo desde o seu tempo de estudante. Foi Presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericór-

dia de S. Pedro do Sul durante 6 anos e Presidente da Assembleia Geral do Centro Social de Vila Maior durante 10 anos, sendo o sócio nº 1 desta  

Instituição. Exerceu o cargo de Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro do Sul durante 16 anos. 

CG: Que projetos foram implementados 

pela Câmara Municipal de São Pedro do Sul, 

nos últimos 5 anos, com vista ao desenvolvi-

mento turístico sustentável do concelho?

VF: A promoção turística e sobretudo a pro-

moção turística sustentável do concelho foi, 

desde a minha chegada à Câmara Municipal, 

uma das prioridades em termos de investimen-

to. Desde logo, com a execução da Ecopista 

do Vouga, promovendo a mobilidade limpa, 

e a execução de obras no âmbito do turismo 

acessível nas Termas e no Edifício da Câmara 

Municipal para um melhor acesso de todos os 

nossos turistas aos nossos edifícios termais e 

 

ao Convento de São José. Também a dina- 

mização do Rio Vouga com a sua despoluição 

e limpeza das margens, e o não uso de glifo- 

sato no concelho e a marca de S. Pedro do Sul 

Bio Região, são um fator de promoção de todo 

o território de forma sustentável.

CG: Quais são as principais linhas de orien-

tação estratégica definidas pelo Município, no 

que se refere ao turismo, a curto e/ou médio 

prazo?

VF: Somos um concelho sobejamente  

conhecido pela sua dinâmica turística e temos 

tido, como prioridade de investimento público, 

a melhoria da nossa oferta turística tendo 

como base a promoção do concelho como 

um todo. Isto é, interligar a dimensão do tu- 

rismo termal ao turismo de natureza, passando 

pela valorização da oferta dos espaços termais 

públicos, da oferta da hotelaria privada das 

Termas, do nosso património cultural, como 

é o caso do Balneário Romano, interligan-

do com as potencialidades das nossas Serras  

e das nossas aldeias com fatores de crescimen-

to exponencial de fluxo turístico no concelho. 

Assim, no futuro, após os investimentos efe- 

tuados, mais nas Termas e na cidade, pre-

tendemos investir na zona do São Macário 

na melhoria de algumas aldeias típicas, nos 
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passadiços do Rio Teixeira e no Museu de Manhouce, entre outros. 

CG: Que ações/projetos estão a ser executados ou serão imple-

mentados a breve prazo, no município, no âmbito do turismo? 

VF: Para além do já mencionado atrás, acrescento a ligação da 

Ecopista do Vouga a Vouzela, o Circuito Lúdico do Vouga, o Parque 

Urbano da Cidade (já em construção) e o Centro de Trail. 

CG: Que opinião tem sobre o desenvolvimento de projetos de 

âmbito supramunicipal e, neste contexto, que importância atribui  

ao facto de o Município de São Pedro do Sul 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? 

VF: O Projeto Montanhas Mágicas e o plano de ação defendidos 

pela Carta Europeia de Turismo Sustentável são essenciais para o 

crescimento da procura turística que temos tido, sobretudo porque 

nos dão uma dimensão supramunicipal e de território mais abrangen-

te, sobretudo porque a procura do turismo de natureza e as ativi-

dades a ele associadas estão em grande crescimento e não se podem  

restringir à dimensão territorial do nosso concelho, mas sim da nossa 

região. Costumo dizer que as Serras não têm fronteiras administrati-

vas. Para além de tudo isto, a promoção, sobretudo além-fronteiras, 

deve ser feita numa lógica supramunicipal, e, aqui, a marca Montanhas 

Mágicas tem um papel decisivo na dinamização destes territórios. 

CG: O Município de São Pedro do Sul tem projetos em parceria 

com outros municípios das Montanhas Mágicas®? Se sim, quais?

VF: Sim, desde logo o já mencionado projeto dos Passadiços do 

Teixeira, em parceria com os Municípios de Vale de Cambra e de  

Oliveira de Frades. Gostaríamos e pretendemos ter no futuro outros 

projetos de dinamização das nossas Serras, sobretudo da área da 

Rede Natura 2000, em parceria com outros concelhos, nomeada-

mente Arouca, Vale de Cambra e Castro Daire. Não esquecendo o Rio 

Paiva que também banha o território de S. Pedro do Sul.  

CG: Quais considera ser os principais obstáculos ao desenvolvi-

mento turístico do concelho, quer em termos de políticas públicas, 

quer no que diz respeito ao investimento privado, e que medidas 

sugere para os ultrapassar?

VF: Os grandes obstáculos e objeções com que nos deparamos 

no dia-a-dia, e sobretudo os promotores privados, tem a ver com 

as elevadas burocracias e dificuldades criadas sobretudo por orga- 

nismos públicos que impedem a celeridade de alguns projetos com 

elevado interesse para o território. Por outro lado, sentimos alguma 

dificuldade em termos de capacitação por parte dos residentes locais 

para estarem preparados para esta nova vaga de desenvolvimento 

turístico. 

Ecopista São Pedro do Sul

Piscinas das Termas de São Pedro do Sul

Portal do inferno e aldeia de Covas do Monte

Serra da Arada

Mariolas da AradaIcnofósseis da Pena (Geossítio)
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CG: Como encara o eventual alargamento 

do Geoparque?

VF: De há uns anos a esta parte, sobre 

esta matéria, o Município de S. Pedro do Sul 

demonstrou total disponibilidade para fazer 

parte de um novo alargamento do Geoparque, 

mas reiteramos que este é um processo que 

não pode ser encarado como um mero mo-

mento de assinatura de um acordo de alarga-

mento, mas sim como um processo longo de 

dinamização de sinergias conjuntas entre os 

vários concelhos que possam vir a culminar 

no referido alargamento. Percebemos também 

que o Município de Arouca que tomou, e bem, 

a dianteira de todo este processo, com muito 

investimento acumulado, não possa abrir mão, 

de forma simplista, desta já grande marca que 

é o Arouca Geoparque. 

CG: Que sugestões apresenta a quem con-

vida a visitar o concelho de São Pedro do Sul?

VF: O Concelho de S. Pedro do Sul tem como 

principal âncora turística as suas Termas, co- 

nhecidas pelos benefícios da água quente com 

fins curativos e de bem-estar. A serrania envol-

vente possui muitas atrações, desde a sua pai- 

sagem verde natural até às típicas aldeias de  

xisto como a Pena, o Fujaco, Covas do Mon-

te ou Covas do Rio. Os percursos pelas Mon-

tanhas Mágicas oferecem paisagens únicas. 

Destaco ainda a qualidade da nossa gastrono-

mia onde predomina a Vitela de Lafões e o 

Cabrito da Gralheira e a doçaria, deliciosa e 

tradicional. A Ecopista, com um percurso de 3 

km, oferece uma paisagem natural verdejante 

ao longo das águas frescas do Rio entre S. Pe-

dro do Sul e as Termas. A simpatia das nossas 

gentes, a qualidade hoteleira, a boa gastrono-

mia e a fama das águas termais tornam S. Pe-

dro do Sul um destino de eleição. 

Visite S. Pedro do Sul! 

Cascatas do Teixeira

Póvoa das Leiras

Pedra Escrita de Serrazes

Vale do Deilão e Aldeia de Covas do Rio Aldeia da Pena Aldeia de Covas do Monte

Moinhos do Pisão

Câmara Municipal de São Pedro do Sul

Livraria da Pena ( Geossítio)

Acesso entre a aldeia e a Livraria da Pena
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Com 130Km2 atravessados pelo rio Vouga e seus afluentes, o con-

celho possui cerca de 70% de mancha florestal, na qual repousam 

monumentos e estações arqueológicas. Com vestígios de arte ru- 

pestre, o Forno dos Mouros, a Necrópole da Anta da Cerqueira e do 

Chão Redondo e, ainda, a Anta da Capela dos Mouros e a Via Romana 

confirmam a passagem de povos pré-históricos. Já os pelourinhos, 

moinhos de água (alguns em funcionamento), eiras comunitárias e 

espigueiros são outros exemplos do património histórico edificado.

Todavia, é no património natural que mais se demora o olhar quan-

do percorremos os caminhos ou vias do concelho. Ao longo dos 

anos, a Câmara Municipal tem investido fortemente na requalificação 

e valorização da paisagem, através de intervenções que geram um 

impacto positivo no território, conferindo aos locais as condições 

necessárias para atrair e receber os turistas. As Cascatas da Cabreia e 

da Frágua da Pena, os rios Lordelo e Gresso, as aldeias, com destaque 

para a Aldeia dos Amiais e a sua Eira Comunitária contígua e sobran-

ceira ao plano de água da Albufeira de Ribeiradio-Ermida, a Ribeira 

de Carrazedo, o Morro do Castêlo, o rio Vouga e a Ponte do Poço de  

S. Tiago, ex líbris do concelho, são alguns exemplos de rara beleza 

que foram potenciados através de intervenções.

A riqueza paisagística projeta-se ainda em outros pontos de in-

teresse turístico, como a Praia Fluvial Quinta do Barco, o Parque do 

Areeiro, o rio Alfusqueiro, as Pedras Talhadas e a Ecopista do Vale do 

Vouga que atravessa Sever do Vouga, unindo dois concelhos: Alber-

garia-a-Velha a jusante do rio Vouga e Oliveira de Frades, a mon-

tante do mesmo. O Parque Urbano da Vila, também um ícone de 

referência paisagística, é outro exemplo de locais intervencionados 

pela autarquia. Ali encontram-se instalados dois importantes equipa-

mentos culturais: a Biblioteca e o Museu Municipal que, juntos, são 

responsáveis por uma oferta cultural e recreativa variada.

As áreas verdes nas ruínas das Minas do Braçal, que adivi- 

nham a beleza inconfundível dos seus jardins envoltos na paisagem  

autóctone também surpreendem o visitante que encontra ali o 

cenário ideal para prática dos desportos de natureza e de observação. 

Existe, igualmente, uma rede de percursos pedestres, no seu total dez, 

de grande valor paisagístico e patrimonial, que merece ser percorrida.

Os desportos de natureza também têm no rio Vouga um palco 

privilegiado para diferentes atividades. Além de adrenalina, o Vouga 

oferece, ainda, um dos produtos gastronómicos mais emblemáticos, 

a lampreia, que junto com a vitela assada com arroz de forno e o 

cabrito, fazem as delícias de quem os saboreia, assim como a doçaria 

regional, em que o mirtilo e a laranja são os principais produtos. 

Quem se determina a visitar Sever do Vouga pode beneficiar tam-

bém da oferta anual de eventos, que em conjunto com outras iniciati-

vas complementares, fazem Sever do Vouga acontecer em diferentes 

vertentes. É exemplo disso a Rota da Lampreia e da Vitela, integrada 

no cartaz da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal (março), 

Ralicross de Sever do Vouga, com provas pontuáveis para o campeo- 

nato nacional (julho e setembro), Feira Quinhentista/Foral (maio),  

Feira Nacional do Mirtilo e Festim (junho), FicaVouga (julho), Festival 

Internacional Guitarras Mágicas (julho) e Rota do Cabrito (outubro).

Tudo isto, somado à generosidade da mãe natureza que presen-

teou o território com uma paisagem de rara beleza em que o verde 

é recortado pelas linhas de água do rio Vouga e quedas de água, 

faz com que os turistas se sintam atraídos por Sever do Vouga. Mais 

que um local de passagem, o concelho tem vindo a consolidar a sua 

posição de destino turístico de eleição dentro da Região de Aveiro e 

do território Montanhas Mágicas.

Sever 
do Vouga
Um destino ao seu alcance

C 
om uma localização privilegiada, próximo de cidades 

como Aveiro, Coimbra, Porto e Viseu e dos principais 

eixos rodoviários como A1, A17, A25 e IC2, Sever do 

Vouga é um território abençoado pela generosidade da  

natureza, onde os rios e as quedas de água convidam à aventura e ao 

descanso, onde o artesanato mantém viva a tradição e os saberes e 

sabores genuínos da gastronomia atravessam gerações.

António Coutinho
Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga

António Coutinho, 58 anos, é natural de Silva Escura e preside ao executivo da Câmara Municipal deste concelho desde outubro de 2013. Foi 

secretário da Junta de Freguesia de Silva Escura de 1990 a 1997 e Vereador da Câmara Municipal de Sever do Vouga, sem pelouros, de 1997 a 2001. 

De 2001 a 2013 foi Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga. É vogal da Direção da ADRIMAG há 18 anos e foi Vice-Presidente da 

CIRA (Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro) de 2013 a 2017.

CG: Que projetos foram implementados 

pela Câmara Municipal de Sever do Vouga, 

nos últimos 5 anos, com vista ao desenvolvi-

mento turístico sustentável do concelho?

AC: Nos últimos cinco anos, a Câmara Mu-

nicipal tem vindo a apostar significativamente 

no turismo, a vários níveis, seja no turismo de 

natureza ou no turismo cultural, que engloba 

o património histórico e a gastronomia. Desde 

a valorização do território com intervenção /

sinalização de novos percursos pedestres, à 

valorização de cascatas, aldeias e construção 

de edifícios públicos culturais, são as ações 

mais evidentes da preocupação desta Câmara 

Municipal em promover o desenvolvimento 

turístico sustentável do concelho. Como exem- 

plos destas ações, realizadas nos últimos anos, 

salientamos as seguintes: 

Construção do Museu Municipal, inserido no 

Parque Urbano da Vila; 

Construção do Parque Severi, espaço privi-

legiado para a realização de atividades de ín-

dole cultural e desportiva, onde anualmente se  

realiza o evento FICAVOUGA, considerado as 

Festas do Concelho; 

Prolongamento do Parque Urbano da Vila e 

construção do Parque Geriátrico; 

Valorização do espaço das Eiras e Canastros 

de Cedrim, local de realização de eventos cul-

turais e etnográficos, com especial destaque 

para a Festa das Eiras, em setembro; 

Foram ainda valorizados vários centros ur-

banos das freguesias e aldeias, promovendo 

uma maior atratividade para os residentes e 

visitantes (exemplo da aldeia de Talhadas e, 

brevemente, Couto de Esteves).

Importantes são, também, as obras do Pro-

grama de Reabilitação Urbana (PARU), algumas 

já concluídas e outras em fase de execução, 

nomeadamente grande parte dos arruamen-

tos principais da vila; valorização do espaço 

da antiga ETAR, com aumento significativo do 

Parque Urbano; Largo da Feira e o Largo de S. 

Mateus onde se realizam as festas do Feriado 

Municipal. 

Ainda no que concerne à valorização e con-

solidação dos pontos de interesse turístico,  

Cascata do Rio Gresso
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temos a referir a construção de pontes e 

pontões nos rios e cascatas, permitindo o 

acesso a locais de rara beleza paisagística,  de  

que são exemplos as Escarpas do Gresso, a 

ponte do Trilho dos Amiais, sobranceira à Bar-

ragem do Couto de Esteves/Ribeiradio e as 

pontes dos Rios Gresso e Lordelo.

Outras ações importantes foram realizadas 

ao nível da valorização dos espaços monu-

mentais e arqueológicos que são, também, 

motivo de grande atratividade e de referên-

cia para a classe académica. Os eventos que  

anualmente o Município realiza constituem, 

igualmente, um forte motivo de deslocação e 

atratividade, dando visibilidade às ações rea- 

lizadas no território. Damos destaque à Festa 

da Lampreia e da Vitela, à Feira Quinhentis-

ta, ao Festival Internacional de Cinema “Pai- 

sagens”, ao Festival Internacional Guitarras 

Mágicas, à Feira Nacional do Mirtilo, ao Festim, 

à FICAVOUGA, ao Rallicross e Kartcross, com 

provas nacionais e internacionais, à Festa das 

Eiras e à Rota do Cabrito. 

CG: Quais são as principais linhas de orien-

tação estratégica definidas pelo Município, no 

que se refere ao turismo, a curto e/ou médio 

prazo? 

AC: A orientação estratégica do Município 

é de continuação das ações implementadas, 

dando ênfase aos espaços marginais ao 

rio Vouga, onde já decorre a 1ª fase de inter-

venção do projeto NaturVouga. Este projeto 

desenvolve-se na margem direita do rio, até ao 

limite da Foz, com reabilitação de habitats, ir-

radicação das invasoras e recuperação/limpe-

za e reflorestação/ manutenção da vegetação 

autóctone. Serão ainda recuperados percursos 

dentro da zona marginal de fruição. Numa 2ª 

fase, o Município pretende consolidar os per-

cursos com a colocação de passadiços, pon-

tes, grades e proteções, sinalética interpretativa 

e algum mobiliário urbano. Ainda na margem 

direita do Vouga, serão criadas duas zonas 

de acesso ao rio, com rampas naturais, com  

laterais de proteção para descarga de embar-

cações /caiaques e canoas. 

Dentro do mesmo objetivo de valorização do 

Rio Vouga e zonas ribeirinhas, haverá várias 

intervenções na zona da Barragem, preven-

do-se a criação da Zona de Fruição Ribeirinha 

de Couto de Baixo. Instalada num local pri- 

vilegiado em termos paisagísticos, a zona de 

fruição, permitirá usufruir do plano de água 

da albufeira em toda a sua dimensão, com a 

formação de uma península, proporcionando 

excelentes panorâmicas sobre a albufeira. 

Aqui, serão criados acessos, balneários/sa- 

nitários, zonas de aparcamento, percursos pe-

donais, criação de parque de merendas, mi-

rantes e miradouros de observação de aves e 

das paisagens; reflorestação com vegetação 

autóctone, entre outras intervenções e conso- 

lidação do projeto. 

Continuamos a perspetivar uma intervenção 

na zona mineira do Braçal que permitirá tam-

bém alargar a oferta de ecopista, recriando o 

percurso das antigas vagonetes. 

CG: Que ações/projetos estão a ser exe-

cutados ou serão implementados a breve pra-

zo, no município, no âmbito do turismo?

AC: Tal como referido no ponto anterior o 

Município tem em carteira outras ações asso-

ciadas a projetos intermunicipais, designada-

mente a Rota dos Moinhos de Portugal, na qual 

já iniciou a 1ª fase de trabalhos, bem como a 

valorização do património arqueológico popu-

lar – as alminhas - e o património megalítico, a 

integrar a Rota Megalítica Nacional e Europeia.

Para além destas intervenções, o Município 

de Sever do Vouga pretende agregar outros 

produtos turísticos em Rotas, designadamente, 

as cascatas, as camélias e os moinhos. 

escala económica e social, sendo esta também, uma das condições e 

exigências de algumas entidades da Comunidade Europeia, pela ne-

cessidade de acesso aos Fundos Comunitários e a convergência dos 

seus Estados Membros.

Perante esta nova realidade, não deixo, porém, de considerar que 

planear à escala suprarregional exige uma vontade de conciliação 

de esforços de todos os que integram o território maior e uma visão 

realista dos diferentes níveis de desenvolvimento de cada concelho 

podendo, por vezes, quando são descurados, levar à acentuação  

das diferenças, pelo fraco impacto que recai nuns em detrimento de 

outros.

Considero, assim, que os contributos assentes nas políticas e ações 

de capacitação e de resgate dos territórios mais fragilizados são de  

extrema importância para o crescimento e desenvolvimento 

económico de cada parte integrante (entenda-se concelho), pro-

movendo, por esta via, a equidade de tratamento das políticas e es-

tratégias nos territórios beneficiados, ao nível da conservação dos 

valores naturais, satisfação e aspiração dos agentes locais, bem como 

das expectativas dos visitantes e necessidades da população local.

Sever do Vouga é um dos sete municípios associados da ADRIMAG, 

entidade gestora da marca turística Montanhas Mágicas® e da Car-

ta Europeia de Turismo Sustentável (CETS), no território abrangido 

por esta marca – serras de Montemuro, Arada e Gralheira, tendo 

sido recentemente aprovada a candidatura apresentada à Federação  

EUROPARC, para revalidação desta certificação de nível europeu para 

o período 2018-2022. 

Para o município de Sever do Vouga, é de extrema importância a 

sua integração no território “Montanhas Mágicas” e na CETS, pelos 

princípios subjacentes à mesma e que passam pela coesão territo-

rial e social, com envolvência dos atores económicos e das pessoas, 

proteção/promoção dos valores patrimoniais (natural, cultural e 

geológico), com outros ativos estratégicos turísticos, como o mirtilo 

e outros frutos vermelhos, o vinho, a gastronomia, a doçaria entre  

outros; pelo reforço da marca territorial Montanhas Mágicas e por 

oferecer informação e experiências turísticas ao seus visitantes, ga-

rantindo o desenvolvimento económico da atividade turística e do 

território, com efeitos na qualidade de vida da população local.

Por tais factos, acredito profundamente que são estes os princípios 

que devem estar subjacentes a qualquer política de atuação dos   

projetos supramunicipais, tal como vamos tendo prova disso com a 

marca Montanhas Mágicas.

CG: O Município de Sever do Vouga tem projetos em parceria 

com outros municípios das Montanhas Mágicas®? Se sim, quais?

AC: Tem sido estratégia política do Município de Sever do Vou-

ga trabalhar em parceria com outros municípios e outras entidades 

públicas/privadas, porque consideramos a sua importância no que 

respeita ao alargamento da coesão territorial e valorização da diver-

sidade dos territórios. Neste sentido, mantemos em desenvolvimento 

os seguintes projetos: 

Grande Rota das Montanhas Mágicas Cycling & Walking; 

Rota da Água e da Pedra das Montanhas Mágicas; e Carta Europeia 

de Turismo Sustentável (CETS), estes três com todos os municípios 

da ADRIMAG; 

Centro de BTT/Serra do Arestal, em parceria com o Município de 

Vale de Cambra; 

Carta Europeia de Turismo Sustentável das Montanhas Mágicas, 

estratégia que se encontra em implementação desde 2013 e que é 

suportada por um conjunto de projetos e ações vertidos num Pro-

grama de Ação, a executar em 5 anos (atualmente decorre o segun-

do período de implementação - 2018-2022). Muitos destes projetos/

ações são desenvolvidos em parceria com os 7 municípios do ter-

ritório Montanhas Mágicas, incluindo Sever do Vouga, bem como 

com outras entidades locais, públicas e privadas.

Pelo privilégio de sermos um concelho de transição, estendemos 

pontes que unem o litoral e o interior, entendendo por isso, que são 

sempre uma mais valia todas as ações de promoção e de desenvolvi-

mento territorial promovidas em contexto de outras regiões, onde 

também Sever do Vouga se integra, reforçando, por esta via, e en-

riquecendo, a oferta turística do território Montanhas Mágicas.

São exemplos de projetos em desenvolvimento com parceiros e/

ou territórios externos às Montanhas Mágicas: 

Grande Rota da Região de Aveiro, Produto Turístico Integrado Ria 

de Aveiro; 

Programação Cultural em Rede com os municípios da CIRA (Co-

munidade Intermunicipal da Região de Aveiro); 

NaturVouga – Valorização da margem direita do Rio Vouga, em 

parceria com a QUERCUS; 

Ecopista do Vouga

Stand Up Paddle, Albufeira da Barragem 
de Ribeiradio/Couto de Esteves

Com isto tudo, estamos a apoiar o desen-

volvimento do setor turístico ao nível da 

restauração, alojamento, animação e desporto 

de natureza.

CG: Que opinião tem sobre o desenvolvi-

mento de projetos de âmbito supramunicipal 

e, neste contexto, que importância atribui 

ao facto de o Município de Sever do Vouga  

integrar o projeto Montanhas Mágicas® e 

a respetiva Estratégia de Desenvolvimen-

to Turístico Sustentável e Plano de Ação,  

baseados nos princípios da Carta Europeia  

de Turismo Sustentável?

AC: Os projetos supramunicipais são o 

caminho do futuro a percorrer, no desígnio 

de um desenvolvimento de turismo integrado 

mais sustentável dos territórios, dentro dos 

princípios da estratégia nacional e comunitária, 

apoiados em políticas de ordenamento do ter-

ritório e de planeamentos mais sustentáveis à 

Ponte do Poço de Santiago
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A gastronomia tradicional é, também, uma das maiores riquezas 

do concelho, celebrada em vários eventos, nomeadamente na Festa 

da Lampreia e da Vitela, na Feira Nacional do Mirtilo, na Ficavouga 

e no Festival do Cabrito, com pratos servidos na vasta e qualificada 

restauração existente. 

Importante, ainda, para quem visita Sever do Vouga, é a ampla e 

diversificada oferta de alojamento (Hotéis, Agroturismo, Turismo de 

Habitação, Casas de Campo e Alojamento Local), permitindo uma 

acolhedora estadia de fim de semana ou por períodos mais alargados.

Visite Sever do Vouga,  

um con   elho que lhe damos! Albufeira da Barragem de Ribeiradio/Couto de Esteves

Cascata da Cabreia

Stand Up Paddle, Albufeira da Barragem de Ribeiradio/Couto de Esteves

Anta da Cerqueira

Desenvolvimento de projetos de investigação, promoção e criação 

de novos produtos, relativos ao mirtilo e pequenos frutos, com as 

Universidades de Aveiro, Trás-os-Montes e Évora; 

Rota dos Moinhos de Portugal, com os municípios de Alber-

garia-a-Velha, Águeda, Nelas e Vagos, e o Turismo de Portugal;

No âmbito do Programa Valorizar, na Linha de Apoio à Valorização 

Turística do Interior, estão em preparação candidaturas em parceria 

com a CIM Viseu Dão Lafões, na área da valorização e promoção do 

património arqueológico;

O Festim (Festival de Músicas do Mundo) com os municípios de 

Albergaria-a-Velha, Águeda, Oliveira do Bairro, Estarreja, Oliveira de 

Azeméis e Ovar; 

O Caminho de Santiago - Caminho Caramulo/Vale do Vouga, com 

os municípios de Tondela, Viseu, Vouzela, Oliveira de Frades, Alber-

garia-a-Velha e Águeda e a Federação Portuguesa dos Caminhos de 

Santiago. Nesta Federação, recentemente criada e que integra cerca 

de 40 municípios, somos também parceiros e sócios fundadores.

CG: Quais considera ser os principais obstáculos ao desenvolvi-

mento turístico do concelho, quer em termos de políticas públicas, 

quer no que diz respeito ao investimento privado, e que medidas 

sugere para os ultrapassar?

AC: Falta de financiamento ou reduzidos apoios, quer nacionais 

quer comunitários. Falta de consenso entre as CCDR, uma vez que os 

vários municípios que integram as Montanhas Mágicas estão situados 

administrativamente em várias regiões, o que leva a que nem sempre 

os apoios sejam iguais de região para região. Embora o município de 

Sever do Vouga seja classificado como um município de interior e de 

baixa densidade, têm surgido bastantes constrangimentos no acesso 

a fundos de valorização do interior: morosidade na abertura de avisos 

para candidaturas e continuação de excessiva burocracia na avaliação 

e aprovação das mesmas. Também são de assinalar as dificuldades na 

aprovação de planos e pareceres, como é o caso do Plano de Orde-

namento da Barragem de Couto de Esteves/Ribeiradio.

Sendo o turismo um grande impulsionador da economia nacional, 

deverá ser ainda mais apoiado, por forma a alavancar mais investi-

mentos públicos e privados, sustentando e até aumentando o fluxo 

de visitantes ao país e neste caso particular, aos nossos territórios.

CG: Como encara o eventual alargamento do Geoparque?

AC: Com agrado e na expectativa de que esse alargamento venha 

a acontecer a curto prazo, pois servirá para ganhar escala, tendo em 

conta que quanto maior for o território, com a união e a comple-

mentaridade dos vários municípios, melhor será a oferta turística, ou 

seja, valemos muito mais juntos do que isolados. Para além disso, há 

contributos importantes de outros municípios, como o de Sever do 

Vouga, nomeadamente ao nível dos fenómenos geomorfológicos e 

natureza, no nosso caso em particular, ressalta o património megalíti-

co, os monólitos – Gralheiro e Pedras Talhadas - e as cascatas. A 

singularidade dos fenómenos geológicos, a notável biodiversidade e 

as particularidades da nossa geomorfologia fazem do território um 

destino de excelência para a observação e interpretação da natureza 

e para a realização de inúmeras atividades de desporto e aventura. 

CG: Que sugestões apresenta a quem convida a visitar o concelho 

de Sever do Vouga?

AC: São inúmeras as razões para uma visita a Sever do Vouga, 

começando desde logo pela riqueza natural, a paisagem verdejante e 

a água, entre rios, ribeiros e cascatas que constituem uma importante 

marca do concelho, proporcionando uma envolvência e um cenário 

verdadeiramente deslumbrante.

As caraterísticas naturais do concelho, permitiram a criação de 

um conjunto de trilhos e percursos pedestres, considerados pe-

los visitantes um desafio, onde a natureza se conjuga de forma 

perfeita. A Ecopista do Vouga e as Praias Fluviais, com destaque 

para a Cabreia e Quinta do Barco, esta última detentora das Ban-

deiras Azul e da Mobilidade, são espaços incontornáveis de visi-

tação. Por outro lado, o património histórico e arqueológico de  

Sever do Vouga é, também, um desafio para os amantes da história 

e das civilizações, bem como uma das razões para conhecer este  

magnífico concelho, a par do seu património religioso. 

Um bom motivo de visita é também o nosso Museu Municipal que 

faz uma abordagem à arqueologia em Sever, ao património industri-

al e mineiro, à etnografia e práticas culturais, às maravilhas naturais 

do território e à sua dedicação à cultura dos pequenos frutos, com  

destaque para o mirtilo.
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Comida de aconchego em  
restaurantes que, de peque- 
nos, só têm o tamanho

montanhas mágicas®

prazeres à mesa

Texto Carminda Gonçalves

Fotografia ADRIMAG

Se na hora de escolher o restaurante, o ambiente aconchegante e o trato informal são critérios a ter em conta, convidámo-lo a ler este arti-

go. Os restaurantes que recomendamos, para além de proporcionarem um ambiente intimista, propício à partilha de bons momentos com a 

 família e os amigos, oferecem uma gastronomia rica e diversificada, privilegiando pratos confecionados com produtos locais e/ou biológicos,  

e baseando a sua gestão em princípios de sustentabilidade económica e ambiental. E como nestes restaurantes a grandeza é só na cozinha, 

não se esqueça de reservar o seu lugar! 

Comida de aconchego em  
restaurantes que, de peque- 
nos, só têm o tamanho

Cascata da Filveda
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prazeres à mesa | Restaurantes pequenos e intimistas

A sua proposta baseava-se na oferta de um espaço diferenciador 

onde os termalistas e os visitantes em geral pudessem encontrar 

comida reconfortante, à base de pratos e petiscos, e onde o vinho 

tivesse destaque, sobretudo o vinho da Região Dão Lafões.

Foi assim, pelas mãos de Paulo e Fernanda, que o Boteco começou 

a ser uma referência na região, oferecendo uma boa conjugação de 

cozinha mediterrânica, tradicional e contemporânea. Paulo Almeida 

sendo decorador e vitrinista criou um espaço acolhedor, assente na 

linha industrial natural, onde a madeira ganha destaque em equilíbrio 

com o ferro, tornando o restaurante um espaço moderno, urbano. 

Para além da boa comida e do bom ambiente, o Boteco dá destaque à 

cultura, expondo obras de arte e dando a conhecer artistas da região.

Os clientes do restaurante chegam, sobretudo, das principais ci-

dades portuguesas sendo cada vez maior, o número os turistas es-

trangeiros vindos de Espanha, França, Alemanha, Bélgica e Holanda, 

que procuram a região para fugir aos grandes centros e relaxar em 

contacto com a natureza.

O espaço interior dispõe de cerca de duas dezenas de lugares e a 

esplanada não senta mais que meia dúzia, pelo que, sendo o restau-

rante relativamente pequeno e com muita procura, recomenda-se 

reserva antecipada. Após o jantar o restaurante dá lugar ao bar e são 

as bebidas generosas que ganham vida.

Boteco
São Pedro do Sul

O 
Boteco é um restaurante pequeno, mas isso só o torna 

mais acolhedor e, na realidade, está lá tudo o que se 

espera de um bom restaurante: a qualidade e diversi-

dade gastronómicas, o ambiente intimista, o serviço 

atencioso, a decoração contemporânea e despretensiosa, a limpe-

za e, sobretudo, o cuidado e o carinho que se refletem nos pratos 

e bebidas que são servidos. A iniciativa de abrir o Boteco surgiu há 

cerca de três anos, quando Paulo Almeida partilhou a sua ideia com a 

amiga Fernanda Matos e ambos concordaram que faltava um espaço 

como este na cidade de São Pedro do Sul, inserida numa região com 

elevado potencial turístico, localizada a apenas 2km da maior estância 

termal do país – as Termas de São Pedro do Sul -  e rodeada pelas 

deslumbrantes serras da Freita e Arada e pelo vale do rio Vouga.

À Mesa
Na carta destacam-se os petiscos para par-

tilha, bem como o bife ao café, o risotto de 

cogumelos ou a massa Portobello. A susten- 

tabilidade e a manutenção de um estilo de vida 

saudável são, desde o início, uma preocupação 

dos mentores deste projeto, pelo que a oferta 

gastronómica inclui algumas opções vegeta- 

rianas e vegan. Sempre que possível os pro-

dutos utilizados no restaurante são adquiridos 

localmente e alguns proveem de agricultura 

biológica, contribuindo para a dinamização da 

economia local e para a diminuição da pegada 

ecológica.

 No que diz respeito a sobremesas, o bolo 

de chocolate, o ice cream macchiato e o grand 

gâteau são os mais pedidos para adoçar a boca 

depois do repasto. 

Quanto às bebidas, o Paulo não deixa os 

créditos por mãos alheias e apresenta uma 

surpreendente seleção de vinhos, com desta- 

que para os da Região Dão Lafões, bem como 

cervejas, sangrias e espumantes. A título de 

exemplo refira-se o vinho de Lafões branco 

e rosé, orgânico, “Comenda de Ansemil” com 

castas Arinto, Cervical e D. Branca. Nos tintos, 

destaque para o “Quinta dos Monteirinhos” ou 

o “Elpenor” orgânico de Julia Kemper, ambos 

do Dão.

RESTAURANTE BOTECO

Rua Serpa Pinto, nº 598 – Loja D | São Pedro 

do Sul (Viseu) | Tel.: (+351) 961 678 992  

botecowinerestaurant@gmail.com 
botecowinerestaurant.negocio.site 

Instagram.com/botecowinerestaurant 
Facebook.com/botecowinerestaurant

Horário de funcionamento: 12h00 às 14h30 

e das 19h00 às 22h00 (cozinha); bar até às 

02h00 |  Encerra ao domingo

Reservas: recomenda-se a reserva de mesa.

Preço médio: 16,00€ | Capacidade: 20 a 26 

lugares Serviços e comodidades: Serviço à 

Carta | Grupos | Ar condicionado 

Acessibilidade para pessoas com mobilidade 

reduzida | Acesso Wifi Bar | Esplanada 
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prazeres à mesa | Restaurantes pequenos e intimistas

Quando, em 1999, António decidiu abrir o Restaurante do Pe-

drogão, para ajudar a escoar a produção agrícola, nem todos acre- 

ditaram no projeto. Contudo o empreendedor prosseguiu com a sua 

ideia e, com o apoio do Programa de Iniciativa Comunitária LEADER 

+, restaurou uma casa de traça típica, herança de seus pais, e deu-lhe 

a forma deste pequeno restaurante típico.

A verdade é que foi uma boa aposta! O ambiente acolhedor do 

restaurante, a tranquilidade da sua envolvente natural e a satisfação de 

se estar a degustar pratos confecionados pela Susana e pelo António, 

com produtos que também são produzidos por ambos, tem atraído 

visitantes de todas as partes do país e mesmo turistas estrangeiros.

Restaurante
do Pedrogão
Arouca

A 
ntónio Quaresma e Susana Vieira são agricultores e 

proprietários de um restaurante típico, na aldeia de Pe-

drogão, na encosta nordeste da Serra da Freita, onde 

servem à mesa o melhor que produzem na quinta. Este 

restaurante, que só abre mediante marcação prévia, é o único em 

Arouca que serve truta como especialidade da casa, tratando-se de 

um prato cujos ingredientes são totalmente produzidos na quinta. 

Mas a ementa é bastante mais vasta e sugere propostas vegetarianas 

que variam de acordo com a época do ano e a disponibilidade de 

produtos da quinta.

À Mesa
A Susana tem mão para a cozinha e, não 

raras vezes, colhe os ingredientes poucos 

minutos antes de os cozinhar. Outros exigem 

um pouco mais de tempo e dedicação, como 

é o caso do cabrito, do javali ou da vitela. Mas 

nada que não lhe dê imenso gosto a fazer. As 

trutas com molho de escabeche, o arroz de 

cabidela, o cozido à portuguesa, os rojões, o 

javali em chanfana, bem como o Cabrito da 

Gralheira, a Vitela Arouquesa ou o javali, assa-

dos em forno a lenha, são as principais espe-

cialidades do restaurante. 

No que se refere às sobremesas, a sopa seca 

é um dos doces de eleição. Preparada com 

pão, açúcar e canela, na água de cozer carne, o 

seu sabor é muito mais apelativo do que o seu 

aspeto, mas vale mesmo a pena experimentar. 

Também se serve leite creme, mel e compotas 

caseiras.

Em relação a bebidas, o restaurante desta-

ca os vinhos verdes de produção própria – o 

vinho branco “Terras de Pedrogão” (compos-

to pelas castas Loureiro, Pedernã, Trajadura 

e Asal), e o vinho tinto (composto por castas 

antigas existentes na quinta). Serve também  

vinhos maduros de várias regiões do país.

A iniciativa Geofood, promovida pelo Arouca 

Geopark, foi facilmente adotada no Restau-

rante do Pedrogão já que a mesma tem como 

principal objetivo apresentar a sugestão de 

um menu de época, com ingredientes cul-

tivados exclusivamente nos campos de Arou-

ca. O menu é proposto pelo Restaurante do 

Pedrogão em função da época do ano e dos 

produtos disponíveis.

RESTAURANTE DO PEDROGÃO

Pedrogão, Moldes, Arouca

Tel.: (+351) 917 287 634 | 256 944 451 

Horário de funcionamento: unicamente por 

marcação (por telefone)

Preço médio: 18,00 € por pessoa

Capacidade: 30-35 lugares 

Serviços e comodidades: Serviço por 

marcação | Carta de vinhos | Grupos | Lareira 

Ar condicionado | Esplanada | Parque de  

estacionamento | Pagamento por multibanco
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Cantinho
da Eira
Sever do Vouga

O 
melhor deste restaurante, 

para além de se comer di- 

vinamente, é o ambiente enso-

larado e campestre em que en-

contra implantado e o tratamento simpático e 

personalizado a que os proprietários, a D. Alice 

e o Sr. José, habituaram os clientes. Tal como 

o nome sugere, o “Cantinho da Eira” é, efetiva-

À Mesa
As especialidades gastronómicas do canti- 

nho da Eira incluem o Cabrito Assado e a Vitela 

Assada em forno a lenha, o Cozido à Portugue-

sa, o Arroz de Cabidela, o Bacalhau à Lagareiro 

e o Bacalhau à Cantinho da Eira (este bacalhau 

é panado e frito com cebolada e gratinado no 

forno com maionese, tendo como acompa- 

nhamento puré ou batata frita e legumes). 

Sempre que possível a D. Alice adquire produ-

tos locais para o seu restaurante, seja carne, 

legumes, frutas ou outros. Apesar de não ter na 

 

ementa do restaurante pratos específicos para 

vegetarianos, improvisa algo que satisfaça o 

cliente, sempre que é solicitado.

Como entradas serve, habitualmente, pre-

sunto, rojões do redenho e pataniscas de ba-

calhau e, à sobremesa, dá destaque ao leite-

creme, ao arroz-doce e, sazonalmente, faz a 

delícia dos clientes com um semifrio de mirtilo. 

No que se refere a bebidas, a garrafeira é 

diversificada, podendo selecionar-se entre  

vinhos do Douro, do Alentejo, da Bairrada, 

ou de outras regiões do país, não faltando os  

habituais digestivos como as aguardentes  

velhas ou o uísque.

RESTAURANTE CANTINHO DA EIRA 

Couto de Baixo, Couto de Esteves  |  Sever do 

Vouga  |  Tel.: +351 918 320 595

 (+351) 966 607 753

https://www.facebook.com/Cantinho.Eira/

Horário de funcionamento: mediante reserva. 

A confeção de alguns pratos, como o cabrito 

assado e o cozido à portuguesa, exige marca- 

ção com a antecedência mínima de 3-4 dias.

Preço médio: 15,00€ - 20,00€  |  Comodi-

dades: grupos | acesso à internet | esplanada  

ar condicionado | parque de estacionamento  

grátis para 3-4 viaturas junto ao restaurante  

(possibilidade de estacionamento a 100/200m).

 

mente, um pequeno restaurante com cerca  

de 28 - 30 lugares, que resultou da recupe- 

ração e ampliação de um antigo celeiro, loca- 

lizado ao lado de uma eira e de um belo  

canastro, que é desde sempre o seu elemento 

mais identitário. 

O restaurante nasceu da concretização de 

um sonho da D. Alice que, ao frequentar um 

curso de agricultura biológica em 2003/2004, 

definiu como projeto de vida a abertura de um 

restaurante seu. Com o apoio do marido, o  

Sr. José, que trabalhava já na área da restau-

ração, decidiu apresentar uma candidatura ao 

Programa LEADER, em 2006/2007 e, em 2008, 

o Cantinho da Eira abria as suas portas ao pú-

blico. Mas não diariamente, que a localização e 

dimensão não o permitem. 

O restaurante abre apenas por reserva, seja 

durante a semana ou ao fim de semana. 

O restaurante de traça típica é compos-

to por cozinha, sala de refeições e esplana-

da, muito apreciada pelos clientes quando as 

condições climatéricas o permitem. A D. Alice, 

que aprendeu o que sabe de cozinha com a 

sua madrinha, criou, desta forma, o seu posto 

de trabalho, ainda que a tempo parcial, já que a 

agricultura continua a ser a sua segunda paixão 

e ocupação. Pontualmente, quando recebem 

grupos no restaurante, contratam os serviços 

de mais duas pessoas: uma ajudante de co- 

zinha para apoiar a D. Alice, e um empregado 

de mesa para ajudar o Sr. José.
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refúgios
Conforto verde em alojamentos que se  
distinguem pela arquitetura sustentável

Quintãs Farm Houses...
da ideia ao projeto

A história deste projeto é protagonizada pela família Ferreira, 

natural de Arouca, a qual, por variadas razões se foi dispersando 

por diferentes localidades do país, reunindo-se apenas, por altura 

da quadra natalícia. Durante alguns anos, a “casa-mãe” foi sufici-

ente para acomodar toda a família nesta época do ano, mas, com o 

passar do tempo, a família foi aumentando e tornou-se impossível 

satisfazer as necessidades de acomodação para todos, pelo que 

passou a ser necessário recorrer a unidades hoteleiras locais. Jorge 

Ferreira considerou que esta prática desvirtuava o espírito de união 

familiar a que estavam habituados e, à primeira oportunidade,  

Já se imaginou a dormir num espigueiro? Pois bem, em Arouca, a escassos metros do Centro Histórico, é possível fazê-lo. 

Mas este não é um espigueiro qualquer! Aliás, são dois os mega espigueiros que integram um projeto de alojamento local 

desenhado com traços de mestria e requinte pelo arquiteto Júlio Caseiro, a pedido do seu mentor e promotor, o empresário 

Jorge Ferreira. O projeto de arquitetura, que já mereceu diversas distinções e prémios a nível nacional e internacional, tem 

dado uma importante projeção e visibilidade a este alojamento, que tem tudo para proporcionar uma estadia inesquecível 

a quem o visita.

De acordo com a Infopédia, a arquitetura é a “arte da construção que trata simultaneamente os aspetos funcionais, construtivos  

e estéticos dos edifícios e construções.” De facto, a arquitetura não deixa nada ao acaso e prova disso são as unidades de alojamento  

que lhe apresentamos nesta edição. O enquadramento na envolvente natural e paisagística, o respeito pela tradição local e as  

preocupações com a sustentabilidade económica e ambiental, nomeadamente a eficiência energética, são alguns dos aspetos que  

distinguem estes alojamentos e que se conjugam na perfeição para proporcionar uma estadia inesquecível.

Quintãs 
Farm Houses
Arouca

adquiriu os terrenos contíguos à sua casa e tratou de criar neles 

as condições necessárias para acomodar o resto da família. 

Para concretizar a sua ideia confiou ao arquiteto Júlio Caseiro 

a conceção de dois novos edifícios e, pelo Natal, já toda a família 

passou a ficar acomodada a poucos metros de distância entre si. 

Este seria o único propósito do projeto, não fosse o espírito em-

presarial de Jorge Ferreira falar mais alto. Numa perspetiva de 

valorização e rentabilização daquele espaço, transformou as ca-

sas-espigueiro nas Quintãs Farm Houses, disponibilizando ao pú-

blico três apartamentos, com capacidade para quatro hóspedes 

por unidade. O alojamento está disponível o ano inteiro, exceto 

por altura do Natal e da festa de Nossa Senhora de Fátima, em 

Ponte de Telhe, altura em que fica reservado para uso exclusivo 

da família Ferreira, no primeiro caso, e dos familiares da equipa a 

quem confiaram o cuidado da quinta, no segundo caso.

Texto Carminda Gonçalves

Fotografia ADRIMAG

Quintãs 
Farm Houses

Quintãs Farm Houses...
da ideia ao projeto
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Arquitetura, 
decoração e 
comodidades

As Quintãs Farm Houses distinguem-se pela sua arquitetura sus-

tentável. De facto, o projeto e o seu autor, o arquiteto Júlio Caseiro, 

já foram por diversas vezes galardoados com importantes prémios a 

nível nacional e internacional, nomeadamente: 

Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 2018 – Melhor Solução de 

Eficiência Energética;

Vencedor Platinium de Arquitectura Sustentável do MUSE Design 

Awards 2019;

Build Architecture Awards 2019 – Best Residential Architecture 

Practice 2019 - Portugal

Menção Honrosa no “The Architecture Masterprize 2019” –  

Architectural Design – Green Architecture”;

Director´s Special Mention winner of 2A Europe Architecture Award 

2019 – Urban Projects, Rural Projects, Landscape & Public Spaces.

Para Júlio Caseiro, “o principal objetivo da reabilitação foi conferir 

segurança, conforto e bem-estar aos seus utilizadores”. O arquiteto 

defende que “as grandes mais-valias do alojamento são a sua centra- 

lidade, a paisagem, a eficiência energética e a fusão com o meio rural”.

As duas casas-espigueiro, com vistas desafogadas para a quinta, 

compreendem a oferta de duas penthouses e um apartamento T1 

(com jardim privado), e têm capacidade para acolher 12 hóspedes. 

No interior imperam linhas minimalistas e sofisticadas, num misto 

de rústico e contemporâneo, e os quartos estão decorados com tons 

neutros. As casas com capacidade máxima de 4 pessoas, são indepen-

dentes e possuem kitchenette, casa de banho, máquina de lavar louça, 

micro-ondas, torradeira, frigorífico, máquina de café e uma varanda 

de onde se alcança uma vista privilegiada sobre a quinta e a Serra da 

Freita. Possui também acesso Wi-Fi gratuito, ar condicionado e esta-

cionamento, sendo o serviço de limpeza providenciado diariamente.

O pequeno-almoço é servido sob a forma de um cabaz, composto 

por fruta da época, pão fresco, queijo, leite, compota e doces conven-

tuais de Arouca.

Este espaço é procurado, essencialmente, por casais e famílias com 

crianças, que encontram na quinta diversos focos de atração, em 

particular os animais: um casal de zebras (o Louis e a Lilou), vea-

dos, cavalos lusitanos, veados-do-Canadá, cobo-leche (espécie de 

antílope), cisnes, gansos, dezenas de espécies de patos e, também, 

galinhas, coelhos e cães.

Os adultos e as crianças, podem alimentar os animais e entrar com 

o tratador no recinto para fazer-lhes festas. As crianças podem, ainda, 

percorrer a quinta com carrinhos de mão e galochas oferecidas na 

quinta, enquanto os pais relaxam ao ar livre, no lounge ou nas espre-

guiçadeiras que existem junto a um pequeno espigueiro e a um tan-

que. Em dias de calor este tanque é um ótimo local para se refrescar.

No check-in é oferecido um pequeno cabaz com frutas do pomar e 

doces conventuais de Arouca, que os hóspedes podem ir saboreando 

enquanto relaxam no lounge ou passeiam pela quinta.

Sustentabilidade
No que se refere à sustentabilidade, im-

porta destacar o galardão de Melhor Solução 

de Eficiência Energética, atribuído ao projeto 

de arquitetura, no âmbito do Prémio Nacio-

nal de Reabilitação Urbana 2018. Na origem 

da distinção estão, segundo o arquiteto Júlio 

Caseiro, “as soluções encontradas para o isola-

mento térmico, a impermeabilização e o con-

trolo de luz e de vento. Recorreu-se a soluções 

construtivas energeticamente passivas, no-

meadamente painéis com isolamentos tér-

micos, blocos térmicos, caixas-de-ar, mantas 

térmicas, mantas de impermeabilização, vidros 

duplos de alta qualidade, perfis térmicos e o  

ripado de madeira”.

QUINTÃS FARM HOUSES

Rua dos Bombeiros Voluntários de Arouca, 3

Arouca

Tel.: +351 910 296 327 | 914 468 759

quintasfarmhouses@gmail

Penthouses e apartamento T1 a partir de 

160,00€ por noite (inclui pequeno-almoço)

Nº de apartamentos: 3 (4 pax cada)

Mercado
As Quintãs Farm Houses abriram ao público 

em outubro de 2017 e, desde então, recebem 

hóspedes de todo o mundo. O facto de a uni-

dade de alojamento local estar registada na 

Booking, facilita o acesso ao mercado, nacio-

nal e internacional. Atualmente, encontra-se 

com a cotação de 9.9. na avaliação dos clien-

tes, o que é extremamente gratificante para 

os seus proprietários, Jorge Ferreira e esposa  

Aurora Dolgner, e para o gestor da unidade, 

Filipe Ferreira, filho de ambos.
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Moleiro 
da Costa Má

Moleiro da Costa Má...
da ideia ao projeto

Envolvida pela exuberante vegetação do vale do Rio Mau, a Quinta 

do Moleiro da Costa Má é definida pelo seu proprietário, o arquiteto 

António Oliveira, como um “espaço de sentimento, reflexão e criação, 

um lugar sensível ao Ser Humano, onde existe uma perspetiva integral 

da vida, do equilíbrio do Homem e do seu Meio”.

Assim designada por se tratar de uma propriedade agrícola com 

o nome de “Costa Má”, onde existiam diversos moinhos de água e o

“moleiro” era uma presença marcante, a quinta foi herdada de seus

pais por António Oliveira em 2007 e a decisão de a valorizar e dinami-

zar, foi quase imediata.

Dada a localização privilegiada da quinta, onde a água abunda e 

o solo é fértil, a primeira aposta de António Oliveira foi na produção

agrícola em modo biológico.

Para além da produção de mirtilos, que transforma em compotas, 

licores e chá, cultiva vegetais, cereais, citrinos e outros frutos, bem 

como diversas espécies de ervas aromáticas e medicinais, que dão 

origem a deliciosos chás/infusões. A partir dos produtos biológicos 

são confecionados de forma artesanal alguns produtos naturais, tais 

como sabões, cremes e bálsamos.

Sever do Vouga

F
ica a menos de 6km do centro de Sever do Vouga, mas 

quando chegamos à Quinta do Moleiro da Costa Má te-

mos a sensação de estar completamente isolados do resto 

do mundo. E não é só pela ausência de rede móvel ou 

por não se conseguir ver nada em redor, que não sejam os tons ine-

briantes da natureza. É muito mais do que isso! É a tranquilidade, a 

sensação de liberdade, o desapego do que é material, a relação com 

a natureza, o retorno ao passado, os aromas, as cores, o acolhimento, 

a beleza das coisas simples…

A Quinta do Moleiro da Costa Má é assim, um lugar único, com 

uma oferta integrada e diferenciadora que combina alojamento,  

lazer, gastronomia e produtos locais, proporcionando uma experiên-

cia singular para os sentidos através do contacto próximo e perma-

nente com a natureza e os seus elementos. 

Simultaneamente, a partir da recuperação de uma casa rústica  

existente na quinta, António Oliveira desenvolveu um projeto de Alo-

jamento Local tendo o projeto sido concebido por si, respeitando os 

princípios do ecoturismo e da sustentabilidade ambiental.

O projeto do Moleiro da Costa Má foi evoluindo e, à produção 

agrícola em modo biológico e ao Alojamento Local, António Oliveira 

quis somar um novo projeto, desta feita uma unidade de Agroturismo 

com 7 quartos da qual falaremos adiante. Para complementar a pro-

dução agrícola e o alojamento, o arquiteto e empresário estabelece 

parcerias com agentes locais para aí desenvolverem programas e 

atividades de animação turística, tais como workshops de gastrono-

mia e artes, sessões terapêuticas, entre outros.

Arquitetura, 
decoração e 
comodidades

A conceção deste projeto assenta em quatro pilares fundamentais: 

a sustentabilidade, o respeito pela natureza e pelo meio ambiente, 

a tranquilidade e a arte e criatividade. Todos estes conceitos estão 

presentes nas diversas valências deste espaço, importando destacar, 

desde logo, o projeto arquitetónico das unidades de alojamento, da 

autoria do seu proprietário.

Tal como referido anteriormente, a oferta de alojamento do Moleiro 

da Costa Má é composta por Alojamento Local e Agroturismo.

A unidade de Alojamento Local reflete as atividades desenvolvidas 

na quinta - agrícola, artística e terapêutica - numa perspetiva ecológi-

ca integrada. É composta por três casas individuais e independentes, 

construídas em alvenaria de pedra, proporcionando total conforto 

dentro do contexto da quinta. Duas das casas são compostas por 2 

quartos, sendo os 2 duplos em open space, e a outra é composta por 

1 quarto duplo. Cada casa possui WC privativo. 

As casas também dispõem das seguintes comodidades: sala de  

estar, cozinha, churrasqueira, vara das, e piscina partilhada com  

a unidade de Agroturismo.

A unidade de Agroturismo desenvolve-se num edifício totalmente 

revestido a cortiça, na procura de soluções de climatização sus- 

tentáveis e de enquadramento estético com a envolvente natural. 

Dispõe de 7 quartos duplos, todos com casa de banho privativa. 

Os espaços interiores, revestidos em madeira, proporcionam uma  

atmosfera agradável, que procura criar um ambiente de refúgio, in-

timidade e conforto, uma concha que protege e confere identidade.

Todo o conjunto é uma experiência singular para os sentidos. 

Cada sala, cada espaço tem uma perspetiva única para a natureza 

que estimula a visão. A audição é despertada pelo som da água e das 

cascatas confinantes. O paladar e o olfato deleitam-se com o sabor 

dos alimentos e dos produtos locais servidos ao pequeno almoço e 

com o aroma das plantas aromáticas e o sabor dos chás.

O espaço exterior, com uma área de percurso em pleno contacto 

com o rio, permite uma constante relação interior/exterior.
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Sustentabilidade
Tal como referido anteriormente, a susten- 

tabilidade é um dos pilares do projeto do 

Moleiro da Costa Má. Quer a unidade de 

Agroturismo, quer o Alojamento Local 

foram desenhados com um forte sentido de  

responsabilidade ambiental, desde a seleção 

dos materiais de construção, ao sistema 

de climatização, iluminação, organização e  

distribuição dos espaços, entre outros. No dia 

a dia são adotadas práticas sustentáveis e ami-

gas do ambiente tais como a separação do lixo, 

a utilização de produtos locais nos pequenos  

almoços, a oferta de banhos de ervas aromáti-

cas em plena natureza, entre outros.

Mercado
A maioria dos clientes do Quinta do Moleiro 

da Costa Má é de origem nacional, mas tem-se 

verificado uma procura crescente por parte de 

turistas estrangeiros. O conceito de sustenta- 

bilidade e de consciência ecológica associa-

das à quinta chama a atenção, especialmente, 

de turistas nórdicos, sendo a promoção feita 

junto deste público, através das redes sociais, 

essencial para a divulgação e procura de novos 

públicos. O facto de a quinta se localizar nas 

proximidades de alguns dos ex-líbris turísti-

cos do município de Sever do Vouga, nomea-

damente a Cascata e o Parque de Lazer da 

Cabreia, localizados a pouco mais de 500m, 

bem como a Ecopista do Vouga, a Ponte do 

Poço de Santiago, a Praia Fluvial da Quinta 

do Barco e a Albufeira da Barragem de Ribei-

radio, contribuem para manter uma boa taxa 

de ocupação ao longo do ano. Também é de 

considerar a oferta de inúmeras atividades de 

animação turística por parte de empresas lo-

cais, que contribuem para a crescente procura 

do território.

MOLEIRO DA COSTA MÁ

Costa Má, Silva Escura, Sever do Vouga

Tel.: +351 910 596 961

+351 917 073 465

moleirodacostama@gmail.com

Quartos a partir de 50,00€ por noite (inclui 

pequeno-almoço)

Nº de quartos: 7 duplos e 3 casas

montanhas mágicas®

lazer | agenda
Novembro 2019
17 de Novembro

Trilho dos Carvalhos
Gosende, Castro Daire

Horário: 11h00

Tel.: +351 232 319 154

www.cm-castrodaire.pt

www.terrasdeaventura.net

Trail (12,8km) e Caminhada (9km), inseridos 

na iniciativa (Per)Correr Castro Daire 2019.

17 de Novembro

II Trail do Rio Paiva
Escola EB2/3 Souselo

Horário: 09h00

Tel.: +351 919 000 923

Trail (17km / 25km) e Caminhada (8km).

Terra de gente boa, uma gastronomia de ex-

celência e paisagens de cortar a respiração 

são as principais ofertas deste evento, cuja 

madrinha é uma filha da Terra, a atleta Vera 

Barbosa, do Boavista Trail. Junte-se a esta pro-

va e venha contemplar a beleza do rio Paiva.

23 de Novembro

Itinerário C. da Rota dos Geossítios: 
“Paiva: o vale surpreendente”
Ponto de encontro: junto ao Mosteiro de Arouca

Horário: 09h00

Custo: 7,5€

Inclui: acompanhamento com guia-intérprete 

do Arouca Geopark; entrada nos Passadiços do 

Paiva; deslocação de autocarro a partir do cen-

tro de Arouca; seguro e uma prova de produto 

regional Geofood.

Tel.: +351 256 940 220

Integrado no Programa ‘Rota dos Geossítios 

Interpretada 2019’, o Itinerário C permitirá  

a interpretação dos cinco geossítios obser- 

váveis através da realização dos Passadiços do 

Paiva: Garganta do Paiva, Cascata das Aguieiras, 

Vau, Gola do Salto e Falha da Espiunca. 

A participação é limitada a 20 inscritos e é 

obrigatório o preenchimento do formulário 

online. Informações adicionais: https://www.

facebook.com/events/2376767775914652/

24 de Novembro

Reencontro com a saúde natural
Centro Municipal de Cultura de Castro Daire

Tel.: +351 232 382 668 | +351 965 775 189

congresso.medicinatural@gmail.com

www.universodasaudenatural.com

Neste encontro pretende-se dar conheci-

mento de outras formas de cuidar da saúde,  

através de palestras, exposições e momentos de  

entretenimento.

30 de Novembro

Campanha de Natal
Inauguração da Árvore de Natal de Água e Luz

Sever do Vouga

Tel.: +351 234 55 55 66
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Dezembro 2019
7 de Dezembro 

Casal da Treta
Com Ana Bola e José Pedro Gomes

Centro das Artes do Espetáculo de Sever do 

Vouga

Horário: 21h30

Tel.: +351 234 590 470

Bilhetes à venda nos locais habituais. Janeiro 2019
4 de Janeiro

Concerto de Ano Novo 2020
Centro Cultural de Macieira de Cambra

Horário: 21h30

Tel.: +351 256 420 510

Fevereiro 2019
23 de Fevereiro

Desfile de Carnaval de 2020
Centro da Cidade de Vale de Cambra

Horário: 15h00

Tel.: +351 256 420 510

O Desfile de Carnaval é responsável pelo en-

contro de milhares de pessoas no centro da 

Cidade. Escolas, Associações, Grupos e parti- 

culares criam os seus próprios disfarces e saem 

à rua com muita alegria!

25 de Janeiro

21º Encontro Concelhio de 
Cantares de Janeiroas
Cepelos, Centro da Freguesia

Horário: 21h00

Tel.: +351 256 420 510

Mais de uma dezena de associações e gru-

pos reúnem-se neste evento que preserva a 

tradição e a memória coletiva, num serão onde 

não faltam cantigas, costumes, comes e bebes 

e sobretudo, amizade e partilha. Entrada livre.

7 de Dezembro’19 a 6 de Janeiro’20

Natal N’O Vale Mágico
Centro da Cidade

Horário: 21h30

Tel.: +351 256 420 510

N’O Vale Mágico há uma quadra natalícia cheia 

de surpresas e a Câmara Municipal de Vale de 

Cambra tem atividades que não vai querer per-

der. Desde a dinamização do Comércio Local 

com as “Montras de Natal”, passando pela Feira 

do Livro de Natal, por iniciativas desportivas nas 

Piscinas e na Rua; espetáculos e animação per-

manente dedicados a toda a família, aqui em Vale 

de Cambra o Natal acontece! Entrada livre.

8, 15 e 22 de Dezembro

Castelo de Paiva, Vila Natal
Largo do Conde, Sobrado

Tel.: +351 255 689 500

Diversão e emoção fazem parte da história 

que se vive em cada fim-de-semana da época 

natalícia, em Castelo de Paiva: momentos de 

sonhar com a Hora do Conto, uma Casa do Pai 

Natal, atividades desportivas, pinturas faciais, 

ateliers de reciclagem, insufláveis e balões, e a 

tão desejada Fábrica de Doces dos Duendes!

21 de Dezembro

VII Corrida S. Silvestre 
Manuel dos Santos Almeida
São Pedro do Sul

Horário: 19h00

Tel.: +351 232 720 140

cultura@cm-spsul.pt

www.cm-spsul.pt

Inscrições em stopandgo.com.pt/

Percurso com 10.000 metros, entre S. Pedro 

do Sul e as Termas, percorrendo o troço da 

Ecopista.

22 de Dezembro

Concerto de Natal
Filarmónica Severense

Centro das Artes do Espetáculo 

de Sever do Vouga

Horário: 16h00

Tel.: +351 234 590 470

31 de Dezembro

São Pedro do Sul 
Praça do Município

Horário: 22h00

Tel.: +351 232 720 140 (Ext. 358 / 477)

cultura@cm-spsul.pt | www.cm-spsul.pt

Celebração de mudança de ciclo e de ano, 

com a comemoração na Praça do Município 

numa tenda aquecida com DJ’s e muita ani-

mação. Comemorar a transição simbólica para 

o ano novo como forma de renovar as energias 

em clima de festa e convívio popular.

21,22,28 e 29  de Dezembro

Aldeia do Pai Natal
Gralheira, Cinfães

Tel.: +351 255 560 560

Aproxima-se a época natalícia e com ela a ma-

gia do Natal na Serra. A Gralheira volta a trans-

formar-se na Aldeia do Pai Natal nos dias 21, 

22, 28 e 29 de dezembro. Um mundo mágico 

e encantado espera por si com a garantia de 

muita diversão para toda a família. 

A Casa do Pai Natal, a Oficina dos Brinquedos e 

do Chocolate, a Casa da Bruxa, a Casa do Café, 

a Casa dos Três Porquinhos, a Torre da Princesa 

e dos Piratas, a Casa do Pão, a Casa das Fadas, 

O Pasteleiro Louco, a Casa do Capuchino Ver-

melho, a Casa da Carochinha, a Casa da Feiti-

ceira e a Casa da Magia são alguns dos pontos 

obrigatórios de visita.

A entrada e participação são gratuitas.

14 de Dezembro

Christmas Run
Castro Daire

Tel.: +351 232 319 154

Inserido na iniciativa (Per)Correr Castro 

Daire 2019.

15 a 23 de Dezembro

São Pedro do Sul “Terra Natal”
São Pedro do Sul

Tel.: +351 232 720 140

cultura@cm-spsul.pt | www.cm-spsul.pt

S. Pedro do Sul vai vestir-se a rigor para a 

quadra natalícia, com gastronomia, animação 

de rua, chegada do Pai Natal, entre outras sur-

presas. É tempo de reunir a família e os amigos 

e fazer da Praça do Município local de encon-

tro e de vivências culturais. Tempo de viver a 

cidade e a magia do Natal.

15 de Dezembro

Visita Orientada:
“inverno na serra encantada”

Casa das Pedras Parideiras, Serra da Freita

Arouca

Horário: 10h30m

Duração: 1h

Custo: 2,50€/pax; gratuito para crianças 

até aos 12 anos (inclusive)

Inscrições obrigatórias e limitadas até:

11/12/2019 através de 

pedrasparideiras@aroucageopark.pt 

Tel.: +351 256 940 220

O inverno impõe novas dinâmicas às gentes da 

Serra da Freita e, em particular, às da aldeia da 

Castanheira, que atualmente se dividem entre as 

lides dos trabalhos agrícolas e dos animais bovi-

nos de raça arouquesa. Aspetos para conhecer 

numa visita orientada pela aldeia da Castanheira 

onde as tradições das suas gentes se fundem 

com a histórias das Pedras Parideiras, geossítio de 

relevância internacional do Arouca Geoparque 

Mundial da UNESCO, para assinalar o Dia Inter-

nacional das Montanhas.
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