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SUSTENTABILIDADE. Este é o tema em destaque na 17ª edição da 

revista MONTANHAS MÁGICAS. Não é um tema novo, nem tão pouco 

inexplorado, pelo contrário, é um tema que está cada vez mais na 

ordem do dia e que, sendo transversal a diversas áreas, nomeadamente 

ambiental, económica, social e cultural, merece, também, toda a nossa 

atenção.

Sendo o turismo, a cultura e o ambiente, áreas prioritárias de atuação 

no contexto do projeto MONTANHAS MÁGICAS, convidámos Ignace 

Schops, Presidente da Federação EUROPARC, bem como Luís Pedro 

Martins e Pedro Machado, presidentes da Turismo do Porto e Norte 

e da Turismo Centro de Portugal, respetivamente, a apresentarem a 

visão das instituições que representam, sobre esta temática.

Cátia Camisão, Presidente da FNAJ – Federação Nacional das 

Associações Juvenis, fala-nos do papel ativo dos jovens no contexto 

da sustentabilidade ambiental. E porque a cultura e as tradições não 

podem ser descuradas no âmbito de um processo de desenvolvimento 

sustentável, Filipa Pereira, animadora sociocultural na ATASA – 

Associação Turística e Agrícola da serra da Arada, partilha algumas 

noções de sustentabilidade cultural na prática do canto a vozes. Fique, 

ainda, a par de algumas ações que têm vindo a ser desenvolvidas 

nos 7 Municípios do território MONTANHAS MÁGICAS no âmbito da 

conservação da natureza.

E porque as caminhadas e os passeios de bicicleta são duas 

modalidades eco sustentáveis de descoberta do território, deixamos-

-lhe algumas sugestões de percursos pedestres e de BTT, para que 

possa desfrutar da natureza e contemplar paisagens repletas de cor 

e magia.

Qualquer que seja o motivo da sua visita às MONTANHAS MÁGICAS, 

fique por cá e desfrute do conforto e aconchego das unidades de 

alojamento que lhe propomos.

E já que falamos de sustentabilidade, porque não consumir local? 

Encontre nesta edição algumas propostas de espaços onde poderá 

tirar o melhor partido da gastronomia e produtos locais. Mas não 

fique por aqui. O território tem muito mais para ver, experimentar e 

saborear! Sempre que puder, compre no comércio local. Além de 

apoiar a economia de proximidade, encontrará muitos motivos para 

ficar satisfeito.

Aproveito a oportunidade para, em nome da Direção e de toda a 

Equipa Técnica da ADRIMAG, desejar a todos um Feliz Natal e um ano 

de 2021 mais confiante, próspero e com muita saúde!

Regressaremos em 2021 com mais artigos, entrevistas, novidades e 

sugestões.

Até lá, boas leituras e boas aventuras, pelas MONTANHAS MÁGICAS!

Até breve,

João Carlos Pinho

Coordenador da ADRIMAG
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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

Editorial

Pontemieiro, Vale de Cambra (09.2020)

© António Coutinho

http://www.aroucageopark.pt
http://www.redescobrircinfaes.pt
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Serra da Freita (10.2020)
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em foco

J 
oão Pedro Martins, nascido a 3 de junho de 1984 e 
natural de Arouca. Professor de profissão e presidente 
da associação Movimento Fotográfico de Arouca, tem 
na fotografia o escape para fugir à rotina do dia a dia. É 

nas Montanhas Mágicas, especialmente na Freita, que encontra 
o seu porto de abrigo para explorar e registar o território. Como 
orgulhoso Arouquense é, sobretudo, na Freita, que passa o seu 
tempo a fotografar, porque não há dois momentos iguais e em 
cada disparo há sempre algo de novo. As Montanhas Mágicas 
oferecem motivos para serem visitadas, durante todo o ano, 
com o encanto que cada estação pode oferecer.

Serra da Arada (06.2020)

Ecopista do Vouga (08.2020)

Monte da Senhora da Mó, Arouca (05.2020)

“As Montanhas Mágicas oferecem motivos
para serem visitadas durante todo o ano,
com o encanto que cada estação
pode oferecer.” João Martins
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Cascata das Aguieiras e rio Paiva (02.2016)

Frecha da Mizarela (10.2015)

Serra do Montemuro (05.2016)

Viveiros da Granja (10.2020)
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Já abriu ao público o Centro de Ofícios 
Tradicionais de Arouca

Subida épica de São Pedro do Sul sinalizada

infos

Arouca São Pedro do Sul

O 
n.º 28 da Avenida 25 

de Abril, em Arouca, 

é agora o Centro de 

Ofícios Tradicionais 

de Arouca (centro de incubação 

para artesãos). Abriu a 25 de 

setembro ao público e reúne 

os trabalhos de vinte artesãos 

que vão desde acessórios de 

vestuário, trabalhos em arame, 

miniaturas do património em 

ardósia e madeira, bordados, a 

trabalhos em papel e em couro, 

cerâmica e azulejo, olaria, costura 

e trabalhos em cortiça e pele. 

Aqui poderá encontrar também 

alguns sabores do território, 

nomeadamente doçaria artesanal, 

mel, compotas e licores.

Este centro de ofícios tem 

como principais objetivos a                    

promoção e dinamização das                                                                         

artes e ofícios locais e a capaci-

tação e qualificação dos artesãos 

do concelho de Arouca. Reforçar 

a identidade do território de 

Arouca com base nas produções 

artesanais locais e inovar as artes 

e ofícios são as duas premissas 

montanhas mágicas®

S. 
Pedro do Sul 

integra o circuito 

de subidas épicas 

da região Viseu 

Dão Lafões, com uma subida 

desafiante com mais de 17 km e 

um desnível total de 880 metros, 

entre S. Pedro do Sul e o Alto da 

Coelheira.

No dia 23 de setembro, o 

Presidente do Município, Vítor 

Figueiredo, e o Secretário Execu-

tivo da Comunidade Intermu-

nicipal Viseu Dão Lafões, Nuno 

Martinho, marcaram presença na 

instalação da primeira placa da 

subida, na Avenida da Ponte, jun-

fundamentais do projeto. 

O Centro de Ofícios Tradi-

cionais de Arouca funciona de 

segunda-feira a domingo, entre 

as 9h00 e as 19h00. Além da 

venda ao público, acolhe ações 

de formação, workshops e outras 

atividades criativas.

O Centro de Ofícios Tradi-

cionais de Arouca está incluído 

no projeto ROTA Criativa – Rede 

de Ofícios Tradicionais e Arte 

Criativa de Terras de Santa Maria, 

promovido pela ADRITEM - 

Associação de Desenvolvimento 

Regional Integrado das Terras de 

Santa Maria em cooperação com 

o Município de Arouca.

Esta parceria possibilitou a 

consultoria individualizada a cada 

artesão para desenvolvimento 

dos seus produtos e criação de 

novos; consultoria em design 

de produto, gestão de negócios, 

marketing, entre outras; formação 

diversa; participação em feiras e 

exposições de artesanato.

to à rotunda do Parque Urbano 

das Nogueiras. 

O traçado, que já se encontra 

com a sinalética respetiva, placas 

quilométricas, com referência à 

distância ao cume, altitude, e de-

clive médio, oferece uma diversi-

dade de paisagens com destaque 

para o enquadramento das Serras 

de S. Macário, Arada e Gralheira.

Este projeto, promovido pela 

CIM Viseu Dão Lafões em parce-

ria com o Município, é uma mais-

-valia para a valorização turística 

do concelho enquanto território 

de montanha.
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Requalificação da Ermida do Paiva Inaugurado Parque de Campismo
e Caravanismo de Mourilhe

Castro Daire Cinfães
Projeto comunitário de valorização dos artistas, 
costumes, tradições e território - Promoção 
cultural e marketing territorial

Para promover a sustentabilidade e a mobili-
dade, Vale de Cambra implementa via que liga 
Praia de Burgães ao Parque da Cidade

Sever do Vouga Vale de Cambra

“
…é    

essencial ter sempre presente que o património não                                                                 

é um objecto morto, não é um momento passado, 

é um momento de todos os tempos: é algo de vivo, 

que continua a interagir…”

                      In Mascarenhas, Fernando – Sermão ao meu Sucessor.
                      Publicações Dom Quixote, 1ª Edição. Lisboa, nov. 2003.

O 
Parque de Campis-

mo e Caravanismo 

de Mourilhe, na                     

freguesia de São             

Cristóvão de Nogueira foi inau-

gurado no dia 13 de setembro, 

numa cerimónia que contou com 

a presença da secretária de Estado 

da Valorização do Interior, Isabel 

Ferreira. Situado junto à albufeira 

da Barragem de Carrapatelo, o 

parque é um investimento da 

Câmara Municipal de Cinfães, na 

casa de um milhão e duzentos 

e noventa mil euros e que vem 

colmatar uma das lacunas que 

existia no concelho na oferta 

turística.

Para o presidente da Câmara, 

Armando Mourisco “é uma obra 

que muito me orgulha e orgulha 

os Cinfanenses”, salientando que 

“é uma nova pérola de Cinfães e 

do Douro”.

Com uma área de 3,1ha, esta 

infraestrutura tem muito para 

descobrir! É possível montar 

tendas com capacidade para 20 

lugares ou então alugar um dos 

6 bungalows, construídos em 

harmonia perfeita com a natureza 

envolvente. Oferece também 

um espaço para 9 caravanas e 

autocaravanas. Há ainda uma 

área de merendas, um parque 

infantil e de jogos, balneários, 

parque de estacionamento e uma 

loja de conveniência. O parque 

tem também um restaurante 

panorâmico sobre a barragem 

do Carrapatelo, esplanada, 

ginásio, banho turco, jacuzzi, 

sala de massagens e uma piscina 

exterior. Estas últimas valências 

estão disponíveis, não só para os 

clientes do parque, mas também 

para o público em geral.

Este parque, financiado pelo 

PROVERE no valor de um milhão 

e noventa e quatro mil euros, é o 

destino ideal para umas férias ou 

uma escapadinha, com os amigos 

ou em família, num ambiente 

tranquilo e descansado, com 

elevada qualidade, segurança e 

conforto.

Parque de Campismo e 

Caravanismo de Mourilhe – 

Cinfães tem! Visite-nos…

O 
serviço de Turismo 

da Câmara Muni-

cipal de Sever do 

Vouga lançou em 

julho passado um desafio cultural 

a todos os artistas e grupos locais, 

desde a música tradicional, bandas 

filarmónicas, ranchos folclóricos 

à musica rock/pop, reggae e jazz, 

no sentido de participarem num 

projeto cultural e de marketing 

territorial, tendo por base a 

composição de uma música 

original identitária do concelho, 

tendo sido convidado para o 

efeito o maestro Carlos Marques, 

igualmente severense. Este 

projeto teve também a intenção 

de demonstrar a capacidade de 

união entre todos pela música, 

na mais elevada expressão do 

sentido de solidariedade e de 

identidade coletiva e territorial, 

considerando os novos contextos 

e modos de vida que a pandemia 

a todos nos obrigou.

Consistiu na produção de um 

vídeo promocional do concelho 

e dos severenses, com a atuação 

dos artistas e grupos, em locais 

estrategicamente identificados 

pela sua atratividade turística e 

patrimonial.

A data de lançamento nas 

redes sociais, ocorreu a 29 de 

julho, o primeiro de cinco dias 

de um dos maiores eventos 

do concelho, a XXX edição 

FICAVOUGA ’20.

Com esta iniciativa ultra-

passou-se as expectativas, pelo 

impacto social, turístico e emo-

cional no coletivo severense e por 

quem o visionou pelas partilhas 

sucessivas que foram ocorrendo 

durante vários meses e que ainda 

se vão verificando.

Pretende-se avançar para 

outros desenvolvimentos, desi-

gnadamente com a sua materi-

alização em espaços ao ar 

livre, em diversos momentos 

do próximo ano de 2021, se 

as condições da pandemia o 

permitirem, com o cumprimento 

das regras sociais e de segurança 

sanitária. 

D
eixarmo-nos levar 

pela natureza e 

pela tranquilidade 

bucólica desta via 

urbana é encantarmo-nos com 

a verdadeira magia e com os 

segredos deste Vale ao longo de 

cerca de três km (2.6km). Segredos 

esses que a Câmara Municipal 

de Vale de Cambra quer agora 

desvendar a todo o município 

Valecambrense e não só, num 

trabalho que potencia a mobilidade 

e a qualidade de vida dos cidadãos. 

Projeto âncora para o 

crescimento e desenvolvimento 

territorial, a “Via Ciclável e Pedonal” 

que liga a Praia Fluvial de Burgães, 

em São Pedro de Castelões ao 

Parque Urbano da Cidade Dr. 

Eduardo Coelho, em Vila Chã 

com 2,6km, é o materializar de 

um sonho que este executivo há 

muito idealizou e que agora faz 

concretizar. 

Entre o murmurar da água do 

Rio Vigues, afluente do Caima, que 

aqui também teve a valorização das 

suas margens, o passeio sossegado 

e os sons da fauna existente, 

temperadas com as conversas das 

famílias, o pedalar das bicicletas 

ou as corridas dos que ali fazem 

o treino diário, a nova via é – só 

pela procura que já tem desde que 

ficou transitável no mês de agosto 

– um projeto totalmente ansiado 

pela população, embora ainda não 

totalmente concluído.

“A mobilidade urbana susten-

tável e a implementação desta 

ciclovia são uma forma de 

desenvolvimento sustentável do 

território. Cada vez mais as atuais 

gerações têm preocupações 

ambientais, preocupações com a                                            

descarbonização, e em suma com 

esta necessidade de transformar o 

espaço urbano em espaço natural 

e ciclável. A nós, município, cabe-

nos promover condições para essa 

concretização e é o que estamos 

a fazer com a operacionalização 

deste projeto que vem tornar mais 

amigas do ambiente as deslocações 

de uma freguesia para a outra” 

refere o Presidente da Câmara.

José Pinheiro destaca que a 

realização deste projeto passou 

sobretudo por dois grandes 

objetivos: incentivar ao uso da 

bicicleta para as deslocações 

e, simultaneamente, promover 

um ambiente sustentável, uma 

ligação que diz “vai permitir o 

aprofundamento e o incremento 

de um desenvolvimento sustentado 

do nosso território, isto porque 

o nosso crescimento baseia-se 

desde sempre na valorização da 

natureza, daquilo que já existe, de 

forma harmoniosa”.

A Igreja de Santa Maria da 

Ermida de Riba Paiva é um notável 

monumento de estilo Românico, 

da segunda metade do séc. XII, 

classificado como monumento 

nacional desde 1916.

Também conhecida por 

“Templo das Siglas”, dada a                        

profusão de enigmáticos sinais 

medievais gravados nas canta-

rias interiores e exteriores do 

edifício, trata-se da Igreja do 

único Mosteiro Premonstratense 

medieval português, fundado 

por dois monges franceses - D. 

Roberto e D. Afonso. Ao lado da 

Igreja ainda são visíveis as ruínas 

desse Mosteiro.

Esta Igreja, situada sobran-

ceira ao vale do Paiva, de 

linhas arquitetónicas austeras e                                            

robustas, destaca-se entre paisa-

gens verdejantes e bucólicas, 

compondo um cenário de 

extraordinária beleza.

Resistiu incólume à passagem 

de vários séculos, no entanto, eram 

prementes obras de requalificação 

e conservação, havendo uma ne-

cessidade imperiosa de submeter 

a edificação a uma intervenção. 

Assim, o Município de Castro 

Daire analisou e identificou os 

problemas patentes no edifício e 

definiu critérios claros para uma 

intervenção arquitetónica de qua-

lidade, mantendo o aspeto cons-

trutivo e as características origi-

nais.

As obras de requalificação 

em curso, num investimento de 

cerca de 200 mil euros, passam 

pela limpeza e conservação das

fachadas, substituição da cober-

tura, iluminação decorativa do 

monumento e arranjos exteriores, 

valorizando assim o património 

cultural, sendo este um indubitável 

elemento de sustentabilidade, de-

signadamente através da valo-

rização e promoção turística, im-

portante alavanca para o desen-

volvimento do território.
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Casa de Payva já tem loja Online

Castelo de Paiva

D
epois de ter procedido à 

abertura da Casa de Payva, 

um espaço privilegiado de 

promoção e venda de produtos 

locais, instalado no Largo do Conde, numa 

das salas anexas à Loja Interativa de Turismo, a 

Câmara Municipal de Castelo de Paiva anuncia, 

agora, que este projeto tem uma plataforma 

online, com o objetivo de promover, valorizar 

e comercializar, de forma mais alargada, 

uma diversidade de produtos locais. Este é 

um desafio que se quer ver estendido aos 

produtores locais, artesãos e a todos aqueles 

que materializam o que de melhor se faz e 

produz em Castelo de Paiva.

A iniciativa, orientada para o interesse e 

vontade de valorizar esta marca identitária, 

tem a parceria da Associação Comercial e 

Industrial de Castelo de Paiva, que colabora 

nesta aposta municipal para possibilitar a 

comercialização online dos afamados vinhos 

verdes da Sub-Região de Paiva, juntando-se a 

doçaria tradicional paivense, o sabor do mais 

puro mel, as compotas caseiras, os azeites 

tradicionais e os licores verdadeiramente 

tentadores. Também o artesanato local será 

aqui promovido e comercializado, com 

destaque para os trabalhos em cestaria, 

tapeçaria, cobres artísticos e os bordados em 

linho. Toda esta seleção, variada e apetecível, 

de produtos agroalimentares e artesanais, está 

disponível a quem protagoniza uma visita à 

página da Casa de Payva, com a garantia de 

autenticidade dos produtos apresentados. 

Com o objetivo de minimizar os efeitos 

da atual limitação de acesso físico, ao espaço 

da Feira Agrícola de Castelo de Paiva, que 

se tornou uma referência na promoção 

e venda dos produtos do concelho e um 

êxito na divulgação do Município, a Casa de 

Payva Online estabelece agora um “ponto de 

encontro virtual” entre quem quer comprar 

a partir de casa e quem pretende vender, 

admitindo a possibilidade de entrega ao 

domicílio ou recolha em ponto de venda 

designado pelo próprio produtor, agricultor ou 

artesão. Esta ferramenta irá ligar digitalmente 

produtores e consumidores de uma forma 

ágil e versátil, potenciando a divulgação e 

escoamento do melhor que se faz em terras 

de Paiva.

O autarca paivense mostra-se agradado 

com a possibilidade de se concretizar agora, 

através das novas tecnologias, um meio de 

grande alcance para materializar a promoção 

e venda de um conjunto de produtos 

regionais de qualidade superior, referindo que, 

“é importante dar a conhecer e possibilitar a 

venda de produtos regionais, nomeadamente 

os representativos de um saber antigo, que 

são hoje cada vez mais apreciados e mesmo 

considerados de requinte, daí a sua procura 

constante, não obstante, se continuar a sentir 

alguma dificuldade em colocar estes produtos 

no mercado. Surge, assim, o interesse e a 

oportunidade de avançarmos com este pro-

jeto através do site www.casadepayva.pt, 

para se concretizar a abertura deste canal 

de informação, onde estão em destaque os 

nossos melhores produtos.”

A 
sustentabilidade cultural é uma 

dimensão recente na visão do 

desenvolvimento sustentável. 

Segundo o relatório Brundtland 

(1987) – cujo documento se intitula O Nosso 

Futuro Comum – “O desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente, sem comprometer 

a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades” 

(CMMAD, 1987, p. 46) e, para isso, considera 

três dimensões: o crescimento económico, 

a inclusão social e o equilíbrio ambiental. A 

incorporação da dimensão cultural enquanto 

4.º pilar do desenvolvimento sustentável 

ocorreu em 1995, oito anos após a publicação 

do relatório. Com efeito, a intromissão da 

cultura nas políticas e programas europeus de 

desenvolvimento definiu o início de uma nova 

etapa na era do desenvolvimento sustentável 

(Martins e Nunes, 2016), e aconteceu através da 

publicação do Relatório da Comissão Mundial 

montanhas mágicas®
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Noções de sustentabilidade cultural
na prática do canto a vozes
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Texto Filipa Pereira, Animadora Sociocultural, ATASA - Associação Turística e Agrícola da Serra da Arada

Fotografias Cecília de Fátima, Lieve Tobback e Universidade de Aveiro

da Cultura e Desenvolvimento (UNESCO) 

intitulado “A Nossa Diversidade Criadora”. 

A sustentabilidade cultural começou, a 

partir daqui, a ser introduzida no debate 

político global enquanto ferramenta fulcral 

no pensamento e na ação governamental 

das políticas europeias de desenvolvimento 

sustentável e, dessa forma, foi possível abrir 

caminho à inclusão de novos conceitos 

(outrora excluídos) na esfera política, como 

é o caso da importância da preservação das 

manifestações culturais de um povo.

Com efeito, quando se analisa o conceito 

de desenvolvimento sustentável à luz da 

dimensão cultural, um dos aspetos que lhe 

está associado é a importância da criação de 

um compromisso em que a herança cultural 

de um povo chegue às gerações vindouras. Na 

ótica da sustentabilidade cultural, importa ter 

em conta todo o património cultural (material 

e imaterial) que compreende o legado de uma 

nação e que, por sua vez, se assume enquanto 

sua herança cultural identitária. Conforme 

refere o blog Arte em Rede, “Para colocar 

[a sustentabilidade cultural] em prática, é 

preciso que as pessoas, os seus costumes 

e as suas tradições estejam no centro do 

desenvolvimento” sendo, para isso, necessário 

“(…) promover um crescimento que leve em 

conta a hereditariedade e a construção da 

identidade cultural de um povo”.

Um forte exemplo de um património 

cultural que carece de ser salvaguardado, e 

que é referência cultural em vários territórios 

das Montanhas Mágicas®, é o canto a vozes.

O canto a vozes é um canto “A duas, 

três ou mais vozes de um repertório 

predominantemente modal (…)” (UA, 2020) 

sendo as designações “Cantadas, cramóis, 

ternos, lotes e cantedos alguns dos termos 

populares usados em regiões diferentes do 

Centro e Norte de Portugal para designar 

http://www.casadepayva.pt
http://www.casadepayva.pt
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práticas de canto polifónico de raiz rural 

e tradicional, sobretudo por mulheres” 

(idem, ibidem). Numa iniciativa conjunta 

entre o Município de São Pedro do Sul e a 

Universidade de Aveiro, esta prática ancestral 

tem vindo, desde 2017, a ser identificada e 

estudada para uma candidatura a Património 

Cultural Imaterial da UNESCO.

Evocando tradições de outrora nas letras 

das suas músicas, e revelando uma técnica de 

canto singular, o canto a vozes é uma tradição 

que, como tantas outras, tem registado uma 

perda crescente de praticantes, especialmente 

porque os lugares de transmissão foram 

desaparecendo ou alterando. Por esse motivo, 

também as cadeias de transmissão entre 

familiares ou amigos se foram perdendo, 

tornando esta prática cada vez mais rara e, na 

maioria dos casos, muito dependente de um 

grupo de pessoas com idade mais avançada. 

Por constituir um legado único e de enorme 

riqueza, importa encontrar estratégias que                                                                            

contribuam para a sua preservação, 

assumindo que este e qualquer património 

está em constante transformação já que, 

conforme indicam Vieira e Magalhães (2009):

(…) se o património cultural, importante 

para a formação da identidade, procede de 

toda uma comunidade e a ela deve retornar, 

caberá, então, às pequenas comunidades e 

aos indivíduos a ela pertencentes, um papel 

cada vez mais importante e determinante no 

estabelecimento do que irá ser considerado 

património cultural quer enquanto objeto 

representativo dessa mesma comunidade, 

quer enquanto legado a deixar às gerações 

vindouras (p. 59).

A inscrição de um património na Lista 

do Património Cultural da Humanidade da 

UNESCO representa uma afirmação perante 

a sociedade da importância desse património 

e, na grande maioria dos casos, um ponto 

de partida para o seu reconhecimento social 

e para um aumento de estratégias para a 

sua preservação. É assim possível afirmar 

que a sustentabilidade cultural, através de 

ferramentas criadas pela Organização das 

Nações Unidas na qual se insere a UNESCO, 

contribui fortemente para a preservação 

de tradições como o canto a vozes. E tudo 

começa por dá-lo a conhecer, conforme 

recorda Bruno (2012): o povo diz “Ninguém 

ama o que não conhece”. E importa conhecer 

para se poder valorizar.

© Cecília de Fátima

Lista de Grupos que atualmente praticam 

o Canto a Vozes do Território das Montanhas 

Mágicas® (segundo a plataforma A Nossa 

Música):

Arouca

• Cantadeiras do Rancho Folclórico As 

Lavradeiras de Mosteirô;

• Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de 

Santa Maria do Monte;

• Comissão de Melhoramentos de Souto 

Redondo;

• Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças 

e Corais Arouquenses;

• Grupo de Mulheres de Cabreiros;

• Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de 

Fermedo e Mato;

• Rancho Folclórico da Casa do Povo de 

Arouca.

Castro Daire

• Grupo Informal de Cantadeiras da Localidade 

de Cetos;

• Grupo Informal de Cantadeiras de Mezio.

São Pedro do Sul

• As Vozes de Manhouce;

• Cantadeiras de Candal;

• Grupo de Cantares de Bustarenga;

• Grupo de Cantares de Figueiredo de Alva;

• Grupo de Cantares de Pindelo dos Milagres;

• Grupo de Cantares de Sobral de Pinho;

• Grupo Informal de Cantadeiras de Valadares;

• Grupo de Trajes e Cantares de São Cristóvão 

de Lafões.

Sever de Vouga

• Grupo de Cantares “Chá de Sexta” de 

Talhadas;

• Grupo de Cantares do Rancho Folclórico de 

Sever do Vouga.

Vale de Cambra

• Grupo de Folclore Terras de Arões.

cultura | Sustentabilidade

Sugestão de Visualização: 

Documentário Poéticas do Canto Polifónico 

(Maria do Rosário Pestana, 2019):

https://vimeo.com/356776506 - Um estudo 

sobre o “canto de mulheres” ou as “polifonias 

rurais”, no século XXI em Portugal.

Referências Bibliográficas:

Cantares Femininos Polifónicos. A Nossa 

Música. Disponível em

h t t p s : / / a n o s s a m u s i c a . w e b . u a . p t /

subtipologiasTMP.php?subtipologia=2

Consultado a 16 de outubro de 2020

Arte em Rede. Conheça Exemplos de 

Sustentabilidade Cultural. Disponível em 

https://arteemcurso.com/blog/conheca-

exemplos-de-sustentabilidade-cultural/

Consultado a 15 de outubro de 2020

BRUNO, J. (2012, 4 de março). O Património 

perto de si. Açoriano Oriental. Governo dos 

Açores. Direção Regional da Cultura.

Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (1987). O Nosso Futuro 

Comum. Lisboa, Meribérica/Liber Editores. 

Disponível em

https : / /ed isc ip l inas .usp .br/p lug inf i le .

php/4245128/mod_resource/content/3/

Nosso%20Futuro%20Comum.pdf

Consultado a 15 de outubro de 2020

MARTINS, Ricardo Nogueira; NUNES, Flávio 

(2016). A Sustentabilidade Cultural no 

Âmbito das Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável da União Europeia: O Papel 

da Cultura nas Distinções da Capital Verde 

Europeia. The Overarching Issues of the 

European Space: Rethinking Socioeconomic 

and Environmental Problems, Repositioning 

Territorial Development Policies. Porto: FLUP, 

pp. 252-263

UA estuda canto polifónico feminino para 

candidatura a Património Cultural Imaterial. 

(2020, 24 de janeiro). Universidade de Aveiro. 

Disponível em

https://www.ua.pt/pt/noticias/9/62413

Consultado a 16 de outubro de 2020.

VIEIRA, R. & MAGALHÃES, F. (orgs.). (2009). 

Património e Identidade. Centro de 

Investigação Identidades e Diversidades. 

Instituto Politécnico de Leiria. Porto: 

Profedições.

© Lieve Tobback

© Projeto Mpart / A Nossa Música. Universidade de Aveiro

https://vimeo.com/356776506
https://anossamusica.web.ua.pt/subtipologiasTMP.php?subtipologia=2
https://anossamusica.web.ua.pt/subtipologiasTMP.php?subtipologia=2
https://arteemcurso.com/blog/conheca-exemplos-de-sustentabilidade-cultural/
https://arteemcurso.com/blog/conheca-exemplos-de-sustentabilidade-cultural/
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4245128/mod_resource/content/3/Nosso%20Futuro%20Comum.pdf
https://www.ua.pt/pt/noticias/9/62413


montanhasmágicas.pt    1716    MAG Nº17 | 2020 

Sustentabilidade Ambiental,
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arte de viver
Texto Cátia Camisão, Vice-Presidente da FNAJ - Federação Nacioinal das Associações Juvenis

Fotografias Cátia Camisão, André Vilar, Avelino Vieira, Jorge Amorim

A 
Organização das Nações Unidas 

define o desenvolvimento sus-

tentável como um processo 

“que procura satisfazer as ne-

cessidades da geração atual, sem compro-

meter a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem as suas próprias necessidades, 

possibilitando que as pessoas, agora e no 

futuro, atinjam um nível satisfatório de 

desenvolvimento social e económico e de 

realização humana e cultural, fazendo, ao 

mesmo tempo, um uso razoável dos recursos 

da Terra e preservando as espécies e os 

habitats naturais.”

Partindo destas premissas facilmente 

constatamos um dado óbvio, todos queremos 

viver num mundo melhor e mais sustentável. 

Mas será que todos estamos a fazer a nossa 

parte?

As temperaturas globais estão a subir, as 

emissões de gases libertados para a atmosfera 

estão a aumentar, perdemos biodiversidade a 

e progressista concretizada através de 

abordagens realistas e objetivas, criativas e 

inovadoras, que nos fazem compreender 

que devemos, definitivamente, reduzir dras-

ticamente os nossos consumos, fazer es-

colhas mais conscientes e responsáveis, 

adotar comportamentos mais sustentáveis e 

usar os recursos de forma mais eficiente.

2020 trouxe consigo uma pandemia 

que provocou uma crise sanitária à qual 

se sucedem crises económicas e sociais 

com efeitos imprevisíveis. Este é, por isso, 

um momento excecional que coloca em 

causa certezas, planos e projetos de vida, 

mas que pode e deve ser a oportunidade 

certa para darmos ao planeta as respostas e 

as ações de que ele precisa. Este é o tempo 

certo para a efetivação de uma mudança de 

paradigma assente numa nova estratégia de 

educação ambiental. A educação, a formação 

e a consciencialização são parte da solução 

para a concretização de um desenvolvimento 

sustentável.

António Guterres, Secretário-Geral da 

Organização das Nações Unidas, afirmou 

O que é ser-se sustentável? Como se define sustentabilidade?
O que podemos fazer para garantir a sustentabilidade do nosso planeta?
Serão os jovens os únicos a mostrarem vontade para fazer a diferença?

um ritmo alucinante, o degelo, os fenómenos 

extremos, como secas, ondas de calor, 

furacões e outras intempéries agravam-se 

a cada dia. As consequências desta crise 

climática que atravessamos já são terríveis 

para as florestas, para os oceanos e para a 

própria vida no planeta.

Se no presente o problema existe e tem 

já uma expressão tão grave, podemos afirmar 

que se nada ou muito pouco for feito, o futuro 

será dramático para a juventude de hoje que 

é quem terá de lidar com as consequências 

desta degradação ambiental. 

Sendo esta uma preocupação global, a 

Organização das Nações Unidas criou a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

materializada em 17 ODS’s - Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, com diversas 

áreas temáticas que visam a erradicação 

da pobreza e a promoção de medidas que 

contribuam para um desenvolvimento eco-

nómico, social e ambiental mais justo e 

equitativo à escala global, até 2030. A Ação 

Climática é um desses 17 ODS’S, surgindo 

como uma prioridade para a qual se exige a 

criação e a implementação de medidas que 

tornem os países mais sustentáveis.

Nos últimos anos, e um pouco por todo 

o mundo, milhares de jovens mobilizaram-

-se e criaram um movimento global pela ação 

climática, exigindo um compromisso e uma 

ação urgente de combate à crise ambiental. 

As ações concretas, como as greves pelo 

clima, os projetos das associações juvenis ou 

os grupos informais de jovens, são a prova de 

que esta geração está comprometida com 

uma causa e é capaz de se desafiar a si mesma 

como um agente de mudança que afirma o 

poder transformador da juventude.

Os jovens têm demonstrado a capacidade 

de ter uma voz forte e uma ação robusta 

recentemente que “a ameaça climática é 

muito mais grave do que a pandemia em 

si”, defendendo que os Estados “devem agir 

juntos face à ameaça climática”, para garantir 

a nossa sobrevivência. 

A minha geração está disponível para 

construir, em conjunto com os decisores 

políticos e toda a sociedade, uma visão 

integrada dos territórios, coconstruindo 

políticas que assegurem a sua valorização e 

a sustentabilidade dos recursos, protegendo 

e preservando o planeta, as pessoas e a 

economia.

Por todo o país são já muitos jovens e 

as associações juvenis, enquanto escolas de 

cidadania e espaços de intervenção social 

e comunitária, que estão a fazer a diferença 

no que toca à efetivação de boas práticas 

promotoras da sustentabilidade ambiental, 

trabalhando, por exemplo, para informar e 

esclarecer as pessoas para as reais causas e 

consequências dos problemas ambientais, 

promovendo a produção e o consumo sus-

tentáveis.

arte de viver | Sustentabilidade Ambiental
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De forma consciente e responsável, os jovens estão a 

lutar pela literacia ambiental, criando um conjunto de atitudes 

e comportamentos ambientalmente positivos, capazes de 

promover a preservação de recursos naturais, diminuir a poluição 

e a produção de resíduos por forma a manter o equilíbrio do 

planeta, incentivando à reciclagem e à reutilização de materiais, 

procurando eliminar o desperdício, assente numa economia 

circular, lutando por um desenvolvimento sustentado. 

É inquestionável a capacidade dos jovens na construção de 

políticas efetivas de promoção da sustentabilidade ambiental e 

é inconcebível que estes não sejam ouvidos para serem parte da 

solução e da construção de medidas que vão afetar de forma 

direta o seu presente e o seu futuro. 

De forma irreverente e obstinada, a juventude quer construir 

um futuro mais verde, apresentando, para isso, propostas de 

ações concretas que visam a promoção da economia circular, 

a criação de modelos alimentares sustentáveis, o combate à 

obsolescência programada e a criação de respostas para os 

problemas do e-waste (resíduos provenientes de equipamentos 

eletrónicos), a proteção da biodiversidade, a criação de espaços 

verdes públicos de qualidade, o desenvolvimento de uma 

mobilidade mais sustentável ou a criação de mecanismos para 

uma transição energética que potencie e privilegie o uso de 

energias renováveis. 

Porque o futuro é agora e a responsabilidade é de todos!

Conservação da Natureza
e Sustentabilidade Ambiental

montanhas mágicas®
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Texto Marisa Araújo

Colaboração Goreti Brandão, Mónica Rocha, Marisa Bica, Serafim Rodrigues, Zélia Marques, Elisabete Henriques e Mónica Seixas

Fotografias Luís Monteiro, Joel O. Santos, Goreti Brandão, Avelino Vieira, Mãos à Obra Cinfães, Assocação Ardena, Centro de Educação Ambiental de Vale de Cambra

C
onservação da natureza e sus-

tentabilidade ambiental. Duas 

formulações que ouvimos repeti-

damente e das quais saberemos 

o significado intuitivamente, mas, muito pro-

vavelmente, sem nos apercebermos das 

ressonâncias vastas e da ética que lhes está 

implícita. E estão (sempre) na ordem do dia, 

o que significa que são repetidas ad infinitum, 

o que também significa que deixamos de as 

ouvir com a atenção que elas merecem. 

Comecemos então pela raiz, pela 

etimologia. Bem a propósito, determo-nos 

nas palavras e nos seus significados iniciais, 

antes de se repetirem ao ponto de deixarem 

de significar. O primeiro dos (muitos) perigos, 

deste nosso tempo cheio de soundbites e 

cliques e ruído de fundo. A palavra, então: 

conservar vem do latim conservare, que quer 

dizer guardar, manter intacto, preservar. 

E é mesmo disso que se trata, quando 

falamos de conservação da natureza. Preservar 

hoje para haver amanhã. Regermo-nos 

pelo dever ético de evitar a perda de valores 

naturais e territoriais, por forma a estancar 

outra perda maior: a da biodiversidade. Outro 

conceito muito repetido, também, mas que 

sustenta a ideia de conservação da natureza. 

Na natureza, tudo está em relação. 

Nenhum fenómeno é isolado. Nada é por 

acaso. Daí que a questão da biodiversidade 

seja tão importante. Por algum motivo falamos 

da Estratégia Nacional da Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade, que tem como 

vértices estratégicos três pontos, a saber: 

a melhoria do estado de conservação de 

habitats e de espécies, a apropriação dos 

valores naturais e da biodiversidade pela 

sociedade e a promoção do reconhecimento 

do valor do património natural. De acordo 

com esta estratégia, e com os objetivos 

de longo prazo estabelecidos em 2017, as 

duas grandes ameaças, no que concerne à 

biodiversidade são claramente identificadas: 

as alterações climáticas e suas implicações 

nos sistemas naturais e a proliferação de 

espécies exóticas invasoras. Bem a propósito, 

no momento de escrita deste artigo, decorre a 

1ª Semana Nacional sobre Espécies Invasoras, 

organizada pelo Centro de Ecologia Funcional, 

com acções disseminadas e diversificadas a 

decorrer um pouco por todo o país. 

Uma dessas sessões denomina-se de 

Invasoras no meu percurso. Dá que pensar, 

este título. Supostamente, os caminhos, sendo 

percorridos, estariam livres de espécies invasoras. 

O ponto é exactamente esse: os caminhos dos 

nossos territórios não são (tão) percorridos, 

caminhados, vividos. E isto leva-nos a uma 

outra questão: o despovoamento crescente do 

interior do país. Assim, na Estratégia Nacional da 
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AROUCA
Texto: Goreti Brandão

O Ribeiro de Gondim, situado 

próximo da vila de Arouca, 

atravessa o parque com o mesmo 

nome, constituindo-se como um                 

corredor ecológico onde é possível 

observar espécies típicas dos ecos-

sistemas ribeirinhos, como é o 

caso dos amieiros, libelinhas e 

salamandras. Com o objetivo 

de melhorar a área ripícola e 

proteger a biodiversidade do 

ribeiro, a Associação Geoparque 

Arouca e o Município de Arouca 

desenvolveram um trabalho inter-

ventivo, de valorização e preser-

vação, assente em três fases 

distintas:

- em primeiro lugar, foi reali-

zada a inventariação da bio-

diversidade existente no troço do 

Ribeiro de Gondim;

- numa segunda etapa, pro-

cedeu-se à remoção das plantas 

invasoras nas margens e no leito 

do ribeiro. Importa referir que 

neste curso de água encontram-

se diversas plantas invasoras 

que devem ser removidas, antes 

da produção de sementes. 

Destacamos a mimosa, sendo uma 

das piores invasoras terrestres, 

passando pela tintureira, a erva-

-rapa e a avoadinha. Estas plantas 

invasoras crescem rápido e pro-

duzem muitas sementes, sendo 

uma ameaça grave aos ecos-

sistemas;

- por último, foi realizada a                     

gestão das espécies nativas, man-

tendo as plantas perenes como os 

fetos, os juncos e as árvores que 

regeneram nas margens, como é 

o caso dos amieiros, os salgueiros 

e os sabugueiros. Esta etapa 

decorreu no final de setembro, 

época em que a maioria dos seres 

vivos já completou o seu ciclo 

de vida, permitindo conservar o 

abrigo para a fauna, poleiros para 

aves e alimento, assegurando a 

manutenção do equilíbrio deste 

ecossistema. 

Todos os trabalhos executados 

durante estas três etapas foram 

divulgados, através de curtos 

documentários, à sociedade. Esta

divulgação pretendeu sensibilizar 

todos os cidadãos para a im-

portância dos ecossistemas ribei-

rinhos, bem como envolvê-los na           

conservação da natureza e da 

biodiversidade, através da adoção 

de atitudes e comportamentos 

adequados. 

CASTELO DE PAIVA
Texto: Mónica Rocha

No âmbito do CLDS4G VIDA, 

coordenado pela ADRIMAG, 

em parceria com o município, 

encontra-se em implementação 

o Programa Ambienta-te, em 

que as crianças dos jardins de 

infância do concelho, também 

desenvolvem várias atividades 

de sensibilização ambiental, tais 

como a construção de ecopontos 

com material reciclado ou 

mesmo uma recolha de lixo pela 

área envolvente. Os Laboratórios 

da Natureza são outras das 

atividades de cariz ambiental 

com o propósito de sensibilizar a 

comunidade para a importância 

da preservação da natureza e do 

ambiente que nos rodeia. 

O Eco Escolas ou ações 

dinamizadas pelo CLDS4G VIDA 

são outros projetos virados para 

a sensibilização ambiental. O 

primeiro pretende a melhoria 

do desempenho ambiental nas 

escolas, contribuindo para a 

alteração de comportamentos 

e preocupações ambientais 

nas diferentes gerações. O 

Agrupamento de Escolas do 

Couto Mineiro do Pejão é 

uma Eco Escola, estando a 

desenvolver várias atividades 

de sensibilização ambiental, 

tendo como propósito a criação 

de hábitos de participação e 

cidadania, procurando encontrar 

soluções que permitam melhorar 

a qualidade de vida na escola e 

também na comunidade. Durante 

o ano letivo, os alunos realizam 

várias atividades tais como: 

Brigada Verde, Escola da Energia, 

Geração Depositrão, Poster Eco-

-Código e a Exposição Eco-

-Itinerante.

O município de Castelo de 

Paiva, juntamente com outros 

municípios do Vale do Sousa, 

faz parte da rede integrada da 

AMBISOUSA, sendo objetivo 

e missão, a sensibilização da 

comunidade para a questão am-

biental, nomeadamente quanto                

à gestão dos resíduos sólidos 

urbanos, de modo a que os 

comportamentos evoluam nu-

ma direção ambientalmente sus-

tentável.

Além dos esforços do muni-

cípio no aumento da capacidade 

de ecopontos para uma sensi-

bilização mais apertada da seleção 

e triagem, para reciclagem, uma                  

das apostas fortes passou igual-

mente pela compostagem. Trata-

-se de um projeto/campanha que 

pretende divulgar os benefícios 

da compostagem onde são dis-

ponibilizados gratuitamente com-

postores nas habitações que 

possuam espaços adequados 

à prática da compostagem, tais 

como jardins ou hortas.

CASTRO DAIRE
Texto: Marisa Bica

A Câmara Municipal de Cas-

tro Daire tem desenvolvido ao 

longo dos anos diversas sessões 

de sensibilização e promoção, 

jornadas sobre Conservação da 

Natureza e Educação Ambiental/

Educação para a Sustentabilidade, 

promoção dos nove Percursos 

Pedestres e ações de educação 

ambiental para a sensibilização 

e promoção da reciclagem junto 

da população, em especial nas 

escolas.

Em parceria com o Agru-

pamento de Escolas de Castro 

Daire, a Câmara Municipal tem 

vindo a desenvolver o projeto 

Eco Escolas que incentiva a                                                                   

comunidade escolar a ter compor-

tamentos ambientalmente cor-

retos, sendo feitas todos os anos 

sessões e/ou campanhas sobre 

a preservação do ambiente, 

pretendendo estimular o hábito 

de participação e a adoção de 

comportamentos sustentáveis 

no quotidiano, ao nível pessoal, 

familiar e comunitário. São abor-

dados os temas base: água,                                                         

resíduos, energia e, ainda, com-

plementarmente: biodiversidade, 

agricultura biológica, espaços 

exteriores, ruído e transportes. 

No âmbito de uma candida-

tura submetida ao Programa 

Operacional para a Sustentabi-

lidade e Eficiência no Uso dos 

Recursos (POSEUR), o município 

foi contemplado com 100 no-

vos ecopontos de superfície 

destinados à reciclagem, a 

serem distribuídos pelas várias 

freguesias do concelho, com 

vista a aumentar as taxas de 

reciclagem. Este projeto foi alvo 

de uma parceria entre a Câmara 

Municipal de Castro Daire e a 

Associação de Municípios do 

Planalto Beirão.

A instalação de 12 Ilhas 

Ecológicas, já operacionais, per-

mitiu uma maior capacidade de 

depósito, a redução da emissão 

de odores, menor impacto vi-

sual e uma menor ocupação 

da via pública. Esta iniciativa 

pretende sensibilizar todos os 

munícipes para a recolha seletiva 

dos resíduos permitindo alargar 

e melhorar a acessibilidade à 

reciclagem, promovendo assim 

uma melhoria ambiental e um 

desenvolvimento sustentável.

Também se procedeu à 

instalação de um posto de 

carregamento de carros elétricos, 

no Parque de Estacionamento 

construído junto ao Calvário, na 

vila de Castro Daire. Este posto 

está integrado na Rede Nacional 

de Mobilidade Elétrica – MOBI.E. 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade, 

um dos vectores essenciais é o da mobilização 

de esforços, no sentido de deixarmos de aceitar 

este dado como se fosse uma fatalidade, uma 

inevitabilidade. A verdade é que no descritivo 

desta estratégia, este aspeto é reiterado, sendo 

definidos caminhos para reverter este ciclo 

que é tão silencioso quanto o das espécies 

invasoras. E o primeiro é o da valorização do 

património natural, pelo potencial de criação 

de emprego local associado às actividades 

ligadas ao património natural, actividades essas 

que pressupõem valores tão ancestrais e tão 

certos como o respeito pelos ciclos naturais, 

a sabedoria das estações, a marca da cultura, 

da identidade de cada território, a sensatez 

da economia circular, com vista à criação de 

modelos económicos distintivos e de valor 

acrescentado. No fundo, reconhecermo-nos 

como parte de um todo. Percebermos que, 

individualmente, cada um de nós pode (e 

deve) fazer a sua parte nos gestos quotidianos 

mais elementares. E percebermos também 

que há estratégias municipais e projectos 

que têm como central a tal formulação com 

que começámos este texto introdutório: a 

conservação da natureza. Damos, então, conta 

de algumas dessas iniciativas no território das 

Montanhas Mágicas, nos apontamentos que se 

seguem. 

Parque do Ribeiro de Gondim

© Goreti Brandão

Arranque de invasora Crocosmia

© Avelino Vieira

Foz do Rio Sardoura

© Carminda Gonçalves
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instalação e manutenção de Rede 

Primária e Rede Secundária de 

Faixas de Gestão de Combustíveis, 

para o controlo de vegetação 

espontânea, no âmbito da Defesa 

da Floresta Contra Incêndios.

A conservação da natureza 

pressupõe ações que visem a 

sustentabilidade e isso passa, ne-

cessariamente, por medidas 

de valorização do território. 

Assim, nessa ótica, destaca-se a 

classificação do souto de Macieira, 

na freguesia de Sul, como arvo-

redo de Interesse Público. Este 

conjunto arbóreo de castanheiros, 

compreende tal interesse pela sua                                             

representatividade, porte, idade,                                                        

significado cultural e enqua-

dramento paisagístico.

E, como exemplo final, um 

outro pressuposto fundamental, 

no que concerne a esta matéria: 

as pessoas. Valorizar o território 

passa, necessariamente, por valo-

rizar as pessoas que lhe dão 

vida. Assim, a requalificação das 

aldeias de Covas do Monte e Pena 

assume-se como uma aposta clara 

nessa dimensão de humanização, 

de fixação de população.

SEVER DO VOUGA
Texto: Elisabete Henriques

Ao longo dos anos, a Câma-

ra Municipal tem investido forte-

mente na requalificação e valo-

rização da paisagem e território, 

através de intervenções de im-

pacto positivo, conferindo as 

condições necessárias para atrair 

e receber os turistas, bem como a 

melhoria da qualidade de vida dos 

seus habitantes. 

O VougaPark (Antiga Fábrica 

das Massas) como incubadora de 

empresas e escola profissional, 

a cozinha comunitária, a Antiga 

Estação de Paradela, que serve 

atualmente de apoio à Ecopista 

do Vouga como café/esplanada 

e oficina de aluguer de bicicletas. 

Espaços públicos de lazer e 

recreio, como o parque Urbano da 

Vila; Museu Municipal, praia fluvial 

Quinta do Barco, parque Severi, 

Cascata da Cabreia, Cascata da 

Fílveda, Cascata do Vilarinho, 

Passadiços do Gresso, os 10 

Trilhos Pedestres. A Aldeia dos 

Amiais e a sua Eira Comunitária 

sobranceira ao plano de água da 

Albufeira de Ribeiradio-Ermida, 

a Ribeira de Carrazedo, o Morro 

do Castêlo, o rio Vouga, a Ponte 

do Poço de S. Tiago, ex líbris 

do concelho, são exemplos de 

rara beleza potenciados, através 

dessas intervenções.

Foi recentemente  aprovada  

a candidatura “Nature Storytelling 

at Sever do Vouga” ao Programa  

Valorizar – Linha de Apoio à 

Valorização Turística do Interior, 

onde se prevê  a criação/imple-

mentação do circuito inter-

pretativo da Ecopista do Vouga 

(património natural e histórico) 

e requalificação do antigo troço  

da ex-linha  de vagonetes do 

complexo das minas do Braçal, 

numa extensão de 9.34 km,  

potenciando um percurso sus-

tentável  e atrativo para  os visi-

tantes e que entronca  na Ecopis-

ta do Vouga, contribuindo para o 

aumento da diversidade  da ofer-

ta  turística no âmbito  do Story-

telling e Cycling  Walking.

Foi  igualmente aprovada a                                                     

candidatura ao Programa Valo-

rizar – “MEG: Rota do Megalitismo 

da região Viseu Dão Lafões e 

Sever do Vouga” para criação  de 

uma rota que vai incorporar os 

monumentos  megalíticos  mais 

emblemáticos deste território, 

constituído por 13 municípios.

Na sustentabilidade foram re-

alizadas duas manifestações de                                                                   

interesse à plataforma INC2 

– Iniciativa Nacional Cidades 

Circulares, para futuras candi-

daturas em rede, nas seguintes 

temáticas: “Relações Urbano-

Rurais” e “Economia urbana para                                                     

a circularidade”. Ações como 

iluminação pública LED, Eco-

centro - Valorização Ambiental, 

operação NaturVouga – Reabi-

litação das margens Ribeirinhas 

do Rio Vouga, cujo objetivo é 

a reabilitação e recuperação 

dos habitats em detrimento das 

espécies invasoras, colocação de 

painéis fotovoltaicos em vários 

edifícios, aposta em veículos 

100% elétricos, intervenção na 

piscina municipal e parceria nos 

projeto ClairCity Smart Cities, 

permitem assegurar o futuro.

VALE DE CAMBRA
Texto: Mónica Seixas

O Centro de Educação 

Ambiental, financiado pelo QREN 

e coordenado pela Câmara 

Municipal de Vale de Cambra, é 

uma infraestrutura de excelência 

para a prática da Educação Am-

biental situada em pleno Parque 

da Cidade Dr. Eduardo Coelho. 

O Centro, de carácter de-

monstrativo, permite a aquisição 

de competências para a própria 

população intervir no processo 

de proteção da qualidade do 

ambiente, como terá um efeito 

multiplicador pela formação de 

agentes que promovam uma nova 

atitude em prol do ambiente. 

Envolver as novas gerações 

para a conservação do ambiente 

e da natureza é um dos principais 

objetivos do centro. Exemplo 

disso é o workshop de verão 

“Repórter da Natureza”, que en-

volveu os mais jovens na moni-

torização do parque da cidade, 

como “vigilantes da natureza” e               

na recolha de lixo, através de 

uma reportagem elaborada pelos 

próprios jovens.

Este tipo de ações no contexto 

atual de COVID-19, por serem ao 

ar livre, permitem a participação 

segura de crianças, jovens e 

adultos, dando continuidade ao                                                      

projeto de educação para a 

preservação da biodiversidade. 

As Escolas Básica de Dairas 

e Básica e Secundária do Búzio              

ganharam o Galardão da Ban-

deira Verde “ECO ESCOLAS”, re-

conhecendo a melhoria do de-

sempenho ambiental, gestão do 

espaço escolar e sensibilização 

da comunidade. O projeto “ECO              

ESCOLAS” visa garantir a partici-

pação das crianças e jovens para 

uma cidadania responsável e con-

tribuir para uma escola e uma 

comunidade mais sustentáveis.

Ao abrigo do Vale +Social,                                                            

Contrato Local de Desen-

volvimento Social (CLDS) de                                                             

4ª Geração de Vale de Cambra, 

coordenado pela ADRIMAG, serão                                                                              

também realizadas ações de                                                              

preservação da natureza e de                                                                         

educação ambiental, descen-

tralizadas pela comunidade, em                                                               

parceria com o Gabinete de 

Proteção Civil do município 

de Vale de Cambra, o Centro 

de Educação Ambiental, o 

Agrupamento de Escolas de 

Búzio e a Associação Florestal 

Entre Douro e Vouga.

CINFÃES
Texto: Serafim Rodrigues

O município de Cinfães 

tem desenvolvido diversas ses-

sões de sensibilização sobre a                   

Conservação da Natureza e 

Educação Ambiental/Educação, 

especialmente para as escolas. 

Tem, também, promovido os 

Percursos Pedestres e o Centro 

de Interpretação do Vale do 

Bestança. 

Em parceria com os Agru-

pamento de Escolas de Cinfães, 

o município tem vindo a desen-

volver o projeto Eco Escolas que                      

incentiva a comunidade escolar 

a ter comportamentos ambien-

talmente corretos, tendo                   sido                                                            

abordados temas como: água,              

resíduos, energia, biodi-versidade, 

agricultura biológica, etc. 

O município foi contemplado 

pela RESINORTE com 25 no-

vos ecopontos de superfície 

destinados à reciclagem, a 

serem distribuídos pelas várias 

freguesias do concelho, com 

vista a promover e aumentar a 

reciclagem. 

Procedeu, ainda, à instalação 

de um posto de carregamento 

de carros elétricos, no Parque 

de Estacionamento junto à 

Biblioteca e Auditório Municipal.

Associou-se ao Projeto “Mãos 

à obra Cinfães”, pela limpeza 

das margens do Rio Bestança e 

outros espaços, ação promovida 

por jovens de Cinfães, e ao 

Projeto de Limpeza e promoção 

das margens do Rio Ardena, 

promovido pela Associação 

ARDENA.

Em parceria com a As-

sociação Florestal de Entre 

Douro e Tâmega, o município 

de Cinfães elaborou um plano 

de fogo controlado para a serra 

do Montemuro, que abrange as 

freguesias de Cinfães, Nespereira, 

São Cristóvão de Nogueira, Ten-

dais e a União de Freguesias 

de Alhões, Bustelo, Gralheira 

e Ramires. Com um horizonte 

temporal de 5 anos (2018-2022) 

pretende intervir em 1 129,21 

hectares, tratando-se do maior 

plano de fogo controlado da 

região do Tâmega e Sousa. Este 

plano encontra-se inserido na 

estratégia do Município em 

matéria de defesa da floresta 

contra incêndios e tem como 

objetivo a defesa da serra do 

Montemuro e a prevenção de 

grandes incêndios florestais, as-

sim como ambiciona promover a 

renovação de pastagens de uma 

forma sustentável e ordenada. 

SÃO PEDRO DO SUL
Texto: Marisa Araújo

A conservação da natureza 

não é uma abstração em São 

Pedro do Sul. Mede-se em termos 

muito concretos, numa filosofia 

que abraça todo o território. E, 

em termos muito particulares, em 

algumas iniciativas que são aqui 

descritas.

Assim, e tendo como 

adquirido que a ameaça dos 

incêndios é um dado com o qual 

(infelizmente), temos de viver, 

o Município aposta claramente 

em medidas preventivas, tal 

como a Implementação do 

Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios de São 

Pedro do Sul (2015 a 2020), para 

efeitos do aumento da resiliência 

do território aos incêndios flo-

restais – Execução de troços de                                  

Rede Secundária de Faixas de 

Gestão de Combustíveis nas 

Freguesias de Sul e Manhouce. 

Ainda neste âmbito, uma outra 

iniciativa de caráter preventivo, 

que diz respeito à prevenção da 

floresta contra agentes abióticos / 

arte de viver | Conservação da Natureza
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Outono Mágico,
passeios de mil cores

montanhas mágicas®

evasão

Texto Carminda Gonçalves

Fotografias João Cosme, Pedro Sá, Carminda Gonçalves e Joel O. Santos

evasão | Percursos Pedestres

Cinfães
PR2 > Rota do Vale

Este é o percurso mais longo 

que lhe propomos, mas vale 

bem a pena percorrer os 18,8km 

de trilho que atravessa grande 

parte do vale do rio Bestança. 

Este rio, considerado dos mais 

limpos e selvagens da Europa, 

nasce próximo das Portas do 

Montemuro, a uma altitude de 

1200 metros, atravessando o 

fantástico vale de fratura – um 

rasgo quase perfeito na paisagem 

– ladeado de carvalhais, lameiros, 

moinhos e caminhos centenários. 

É em Souto do Rio que este se 

junta às calmas águas do Douro. 

O percurso é linear, pelo que 

poderá iniciá-lo junto à capela 

das Portas do Montemuro, ou 

no Largo da Nogueira, em Vilar 

de Muros, a curta distância da 

foz do Bestança. Este percurso 

constitui uma experiência 

única de imersão na natureza, 

embelezada, nesta época do 

ano, pelas maravilhosas cores do 

outono. Seguindo por locais de 

elevado interesse paisagístico,                                                   

cultural e arquitetónico, o percur-

so destaca, nomeadamente, a 

capela e geossítio das Portas do 

Montemuro, as aldeias tradicionais 

de Alhões, Tendais e Soutelo, o rio 

Bestança e toda a biodiversidade 

da sua envolvente, o lugar do 

Prado, a ribeira de Tendais, a Ponte 

de Soutelo, a Eira Comunitária de 

Bustelo, a serra do Montemuro, 

entre outros.

A partir do lugar do Prado, o 

traçado deste percurso é comum 

ao do PR1 – Caminho do Prado, 

com 6,7 km de distância, pelo 

que, se preferir, poderá optar por 

seguir pelo trilho deste percurso, 

passando pela Ponte de Covelas. 

Neste caso, se desejar visitar o 

lugar do Prado terá que voltar 

um pouco atrás para apanhar a 

direção do PR1.

Características do

percurso pedestre:

• Nome do trilho:

PR2 - Rota do Vale

• Distância: 18,8 km

• Duração: 5 horas

• Grau de dificuldade: médio/baixo

• Desnível acumulado: +1.273m

• Início ou Fim:

Aldeia de Vila de Muros,

Largo da Nogueira

(41° 2’33.23”N, 8° 3’38.58”W)

• Início ou Fim:

Junto à Capela das Portas

do Montemuro

(40° 58’0.30”N, 8° 0’33.58”W)

• Brochura oficial:

https://turismo.cm-cinfaes.pt/

viver/caminhadas 

O 
outono é, sem dúvida, uma das 

melhores estações do ano para 

se desfrutar da vida ao ar livre e 

contemplar paisagens repletas 

de cor e magia. O clima ameno que se faz 

sentir durante quase toda a estação, aliado às 

visitas frequentes do sol, que enche os dias 

de luz, oferece as condições perfeitas para 

apreciar a extraordinária beleza das paisagens, 

transformadas em verdadeiras paletas de mil 

cores.

As caminhadas e os passeios de bicicleta 

permitem tirar maior partido das experiências, 

proporcionando a descoberta de lugares e 

paisagens onde, de outra forma, não seria 

possível chegar. Por isso, equipe-se a preceito, 

siga todas as orientações de segurança, 

nomeadamente no atual contexto de 

pandemia, e parta à descoberta das paisagens 

mágicas de outono, deste maravilhoso 

território.

Apresentamos-lhe seis sugestões de 

percursos pedestres e uma proposta de trilho 

de BTT, que consideramos interessantes para 

esta estação. Para mais informações entre em 

contacto com a ADRIMAG ou com as Lojas 

Interativas de Turismo e Postos de Turismo das 

Montanhas Mágicas (contactos na página 2).

Legenda

Rota do Vale, Cinfães

Caminhos de S. Tiago, Sever do Vouga

Trilho dos Carvalhos, Castro Daire

Rota das Bétulas, São Pedro do Sul

Trilho das Vinhas - BTT, Castelo de Paiva

Na Vereda do Pastor, Vale de Cambra

Cercanias da Freita, Arouca

Ponte de Soutelo, Vale do Bestança

© João Cosme

© Pedro Sá

https://turismo.cm-cinfaes.pt/viver/caminhadas
https://turismo.cm-cinfaes.pt/viver/caminhadas
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Sever do Vouga
PR1 > Caminhos de S. Tiago

É na cumeada da serra do 

Arestal, na linha divisória entre os 

municípios de Sever do Vouga e 

Vale de Cambra, que se localiza 

a pequena capela em honra de 

S. Tiago, onde tem início e fim 

este percurso. Envolvido por uma 

densa floresta, que inclui espécies 

como o pinheiro, o carvalho e 

o castanheiro, este lugar é um 

excelente ponto de partida para 

a descoberta da fauna e flora 

local, e para a contemplação de 

paisagens que se estendem até à 

costa atlântica. É também aqui, no 

alto do Arestal, que nascem dois 

importantes rios de montanha 

que atravessam o município de 

Sever do Vouga: o rio Bom e o 

rio Fílveda. Estes dois rios formam 

duas imponentes cascatas: a da 

Cabreia (rio Mau) e a da Fílveda (rio 

Fílveda).

A maior parte do PR1 – Ca-

minhos de S. Tiago, desenvolve-se 

por caminhos rurais e florestais, ao                         

longo dos vales dos rios Bom e 

Fílveda, proporcionando um con-

tacto próximo e constante com                                                               

as paisagens naturais, frequente-

mente pautadas pelas inebriantes 

cores outonais. Ao longo do per-

curso é possível contemplar a 

beleza dos socalcos, património 

religioso diverso, a represa do Vale 

do Grou e a nascente do rio Fílveda. 

De regresso ao local de partida, 

poderá desfrutar do Parque da 

Serra do Arestal, um espaço 

amplo e arborizado, equipado 

com parque infantil, circuito de                                  

manutenção, grelhadores e par-

que de merendas com mesas e 

bancos. 

Características do

percurso pedestre:

• Nome do trilho:

PR1 - Caminhos de S. Tiago

• Distância:

10,8 km (circuito alternativo 3,2km)

• Duração: 4 horas

• Grau de dificuldade: médio

• Desníveis: um ascendente suave 

e um descendente moderado

• Início e Fim:

Capela de S. Tiago,

Parque da Serra do Arestal

(40°47’15.9”N, 8°21’28.2”W)

• Brochura oficial:

https://www.cm-sever.pt/pages/482

Castro Daire
PR3 > Trilho dos Carvalhos

O PR3 – Trilho dos Carvalhos 

desenvolve-se no vale do rio 

Balsemão, em plena Serra do 

Montemuro, entre as aldeias 

de Campo Benfeito, Codeçal, 

Gosende e Cotêlo. Recomendado 

para se fazer em qualquer estação 

do ano, no outono este percurso 

torna-se verdadeiramente mágico, 

com paisagens marcadas por 

manchas de Quercus pyrenaica e                   

uma área de turfeira a perder 

de vista. Ao longo do percurso é 

comum encontrar bovinos de raça 

arouquesa e rebanhos que pastam 

livremente pelos lameiros.

O percurso tem início na 

capela de Nª Senhora do Refúgio, 

a 1.040m de altitude, passando por 

aldeias e povoações carregadas de 

tradição, destacando-se a aldeia 

de Cotelo, onde a pastorícia ainda 

é um modo de vida, e a aldeia 

de Campo Benfeito, classificada 

como Aldeia de Portugal®, com 

uma longa tradição associada ao 

teatro e ao artesanato, sendo sede 

do Teatro Regional da serra do 

Montemuro e do grupo de artesãs 

Capuchinhas do Montemuro. É 

também nesta aldeia que tem 

início a Estação da Biodiversidade 

de Campo Benfeito, com cerca 

de 1km de extensão, a qual se 

desenvolve, também, no vale do 

rio Balsemão. Destaque, ainda, 

para a aldeia de Codeçal, que 

dispõe de uma alargada e atrativa 

oferta de Turismo no Espaço Rural.

No inverno e, por vezes, no 

outono, é comum este trajeto 

encontrar-se alagado, pelo que 

se recomenda o uso de calçado 

apropriado.

Características do

percurso pedestre:

• Nome do trilho:

PR3 - Trilho dos Carvalhos

• Distância: 7,5 km

• Duração: 2 horas

• Grau de dificuldade: baixo

• Início e Fim:

Gosende, lugar do Fojo 

(41°00’12.739”N, 7°55’11.605”W)

• Brochura oficial:

https://www.cm-castrodaire.pt/

index.php?option=com_content&

view=article&id=251&Itemid=252

São Pedro do Sul
PR2 > Rota das Bétulas

A serra da Arada, classificada 

como Sítio de Importância Comu-

nitária da Rede Natura 2000 pela 

relevância da biodiversidade e de                

habitats que alberga, oferece 

paisagens de indiscutível beleza. 

A rota que propomos, com início 

junto ao Parque de Campismo da 

Fraguinha, proporciona a contem-

plação de algumas dessas pai-

sagens, nas quais se inclui, logo no 

início do percurso, um magnífico                            

arboreto de bétulas, que assume 

todo o seu esplendor nesta esta-

ção. Ainda neste local encon-

tra-se uma das mais bem pre-

servadas turfeiras a sul do Douro. 

As turfeiras são ecossistemas relí-

quia do tempo das glaciações que 

ocorreram há cerca de 10.000 

anos, tendo vindo a regredir 

paulatinamente, e estando hoje 

confinadas a pequenos refúgios 

no alto das montanhas.

A partir da Fraguinha o per-

curso segue rumo ao planalto da            

serra da Arada, passando pela 

pitoresca aldeia de Candal que, 

na primeira metade do séc. XX, 

aquando da extração de volfrâmio, 

conduzia as pessoas às Minas das 

Chãs. Depois, o percurso segue em                                                           

direção a Póvoa das Leiras, cujos 

socalcos são irrigados por uma 

velha levada com cerca de 3 

km, com origem no Parque da 

Fraguinha, formando uma das                                          

mais belas paisagens da serra 

da Arada, esculpindo a vertente 

sobranceira à aldeia em esca-

dinhas verdejantes, de uma perfei-

ção absoluta. A última parte do 

percurso acompanha o Ribeiro de 

Paivô até chegar à bela Lagoa da 

Garça.

Características do

percurso pedestre:

• Nome do trilho:

PR2 - Rota das Bétulas

• Distância: 9,76 km

• Duração: 3 horas

• Grau de dificuldade: médio

• Desnível acumulado: 621m

• Início e Fim:

Junto ao Parque de Campismo

da Fraguinha

(40°49’59.64”N, 8°9’29.111”W)

• Brochura oficial:

h t t p : / / w w w . c m - s p s u l . p t /

conteudo.asp?idcat=192 

Castelo de Paiva
Trilho das Vinhas > BTT

As quintas de Vinhos Verdes 

marcam uma forte presença nas 

paisagens de Castelo de Paiva, 

município que se orgulha de 

produzir algumas das melhores 

marcas de vinhos a nível nacional. 

Através deste trilho de BTT 

propõe-se a descoberta de 

algumas explorações vinícolas em 

“Terras de Payva”, nomeadamente 

a Vinha do Campo Grande e a 

Vinha de Fundões, bem como 

zonas rurais e florestais que 

revelam algumas das mais belas 

cores e tons de outono.

Além das vinhas, este 

trilho circular, com diferentes 

graus de dificuldade, permite a 

contemplação da biodiversidade 

dos vales dos rios Paiva e 

Sardoura, destacando a ruralidade 

e a tipicidade dos lugares e aldeias 

que atravessa, nomeadamente a 

aldeia da Ladroeira, os fornos de 

carvão de Bairros, a Igreja de Real e 

a Capela de Stª Cristina. São 12km 

de trilho que lhe proporcionarão 

um contacto permanente com a 

natureza, a ruralidade e as cores 

inebriantes do outono.

Características do

trilho de BTT:

• Nome do trilho:

Trilho 1 – Trilho das Vinhas

• Distância: 12,7 km

• Duração: 1 hora e 30 minutos

• Grau de dificuldade: baixo

• Início e Fim:

Largo da Feira, Sobrado 

(41°2’21.97”N, 8°16’23.94”W)

• Brochura oficial:

https://www.cm-castelo-paiva.pt/

pt/trilho-das-vinhas

evasão | Percursos Pedestres

https://www.cm-sever.pt/pages/482
https://www.cm-castrodaire.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=252
https://www.cm-castrodaire.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=251&Itemid=252
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https://www.cm-castelo-paiva.pt/pt/trilho-das-vinhas


montanhasmágicas.pt    2928    MAG Nº17 | 2020 Serra da Freita (10.2020)

© Carminda Gonçalves

Vale de Cambra
PR3 > Na Vereda do Pastor

Este percurso tem início na 

aldeia de Côvo, a 930m de altitude, 

e desenvolve-se ao longo da 

encosta sul da serra da Freita, até 

à pitoresca aldeia da Lomba. Por 

trilhos outrora calcorreados por 

pastores e rebanhos o percurso 

leva-o ao encontro de paisagens 

arrebatadoras e lugares mágicos. 

Destacam-se as aldeias de Côvo, 

Agualva e Lomba, esta última com 

uma extraordinária localização, 

empoleirada num promontório e 

terminando numa pequena pe-

nínsula onde se destacam uma 

igreja, um cemitério, um pequeno 

núcleo de casas e 15 canastros. 

Nestas encostas é surpreendente 

ver sobreirais bem constituídos, 

mas é no fundo dos vales que se 

escondem os maiores tesouros, 

relíquias preciosas da laurissilva, 

como é o caso do feto--vaqueiro 

e do azevinho, espécies protegidas 

que aqui se podem contemplar.

O PR3 – Na Vereda do Pastor, 

é relativamente curto (7,5km) 

mas com um grau de dificuldade 

elevado, o que torna o passeio 

demorado (cerca de 4h30m). 

Chegando à aldeia da Lomba tem 

a opção de percorrer a variante 

deste PR, ou seja, o PR3.1, circular, 

com uma distância de 2,8km e 

um nível de dificuldade também 

elevado, podendo demorar cerca 

de 1h30m. Apesar de exigente 

é um percurso que vale a pena 

fazer, permitindo a descoberta da 

Cascata das Porqueiras, a aldeia 

abandonada, com o mesmo no-

me, as ruínas dos moinhos de xisto 

das Berlengas e o vale da Ribeira 

de Agualva, que alberga uma 

vegetação exuberante.

Características do

percurso pedestre PR3:

• Nome do trilho:

PR3 - Na Vereda do Pastor

• Distância: 7,5km

• Duração: 4 horas e 30 minutos

• Grau de dificuldade:

Difícil (nível IV)

• Altitudes mínima e máxima:

515 m / 951m

• Início e Fim: Aldeia de Côvo 

(40°50’47.5”N, 8°15’36.3”W)

• Brochura oficial:

https://www.cm-valedecambra.pt/

pages/507 

Características do

percurso pedestre PR3.1:

• Distância: 2,8km

• Duração: 1 hora e 30 minutos

• Grau de dificuldade:

Difícil (nível IV)

• Altitudes mínima e máxima:

268 m / 526m

• Início e Fim: Aldeia da Lomba

(40°49’34.06”N, 8°15’8.81”W)

• Brochura oficial:

https://www.cm-valedecambra.

pt/pages/507

Arouca
PR4 > Cercanias da Freita

A Freita é uma serra encantada, 

repleta de lugares mágicos para 

desvendar. Alguns dos seus cumes 

ultrapassam os 1.000 metros de 

altitude, albergando espécies raras 

de fauna e flora, bem como alguns 

dos mais emblemáticos geossítios 

do Arouca Geopark Mundial da 

UNESCO. O percurso que lhe 

propomos – PR4 – Cercanias da 

Freita – desenvolve-se ao longo 

do sopé e da meia encosta desta 

serra. Aqui é possível atravessar 

florestas, bosques e sub-bosques, 

com espécies tão variadas como                                                            

pinheiros, carvalhos, medronhei-

ros, castanheiros, azevinhos e lou-

reiros, que se vestem, nesta 

época, de diferentes tonalidades, 

conferindo um encanto único às 

paisagens.

Para além do espetáculo pro-

porcionado pelas cores do ou-

tono, e pelas excelentes panorâ-

micas sobre o vale de Arouca 

e a serra do Montemuro, este 

percurso pedestre que na sua fase 

inicial atravessa o vale profundo 

do rio Urtigosa, permite explorar 

pequenos povoados e aldeias, 

tais como Ameixieira, Chão de 

Espi-nho, Espinho, Povos, Forcada                                  

e Stª Maria do Monte. Ao longo 

deste percurso, que atravessa ca-

minhos antigos, campos em so-

calcos e ribeiras, ainda é possível 

visitar o geossítio G14 – Bolas 

Quartzodioríticas dos Viveiros da 

Granja.

Características do

percurso pedestre:

• Nome do trilho:

PR4 - Cercanias da Freita

• Distância: 13,3 km

• Duração: 5 horas

• Grau de dificuldade: médio

• Altitudes mínima e máxima:

460 m / 840m

• Início e Fim:

Capela de Santa Maria do Monte

(40°54’39.2”N, 8°16’36.5”W)

• Brochura oficial:

http://aroucageopark.pt/pt/

explorar/o-que-fazer/percursos-

pedestres/

evasão | Percursos Pedestres

https://www.cm-valedecambra.pt/pages/507
https://www.cm-valedecambra.pt/pages/507
https://www.cm-valedecambra.pt/pages/507
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http://aroucageopark.pt/pt/explorar/o-que-fazer/percursos-pedestres/
http://aroucageopark.pt/pt/explorar/o-que-fazer/percursos-pedestres/
http://aroucageopark.pt/pt/explorar/o-que-fazer/percursos-pedestres/
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Carminda Santos,
professora de Biologia e Geologia

Colaborar com o projeto “Biodiversidade 

do Arouca Geopark” tem sido uma experiência 

contínua de redescoberta da minha Terra.

Sempre gostei de observar a natureza, 

especialmente as plantas e tudo o que é de 

pequenas dimensões. Tive sempre muita cu-

riosidade em observar para além daquilo que 

os olhos conseguem ver com um breve olhar. 

A participação neste projeto já me trouxe 

uma grande alegria. Consegui observar em al-

guns locais, próximo da minha casa, uma 

pequena orquídea selvagem - Dactylorhiza 

maculata. Soube da sua existência aqui em 

Arouca, quando assisti a uma palestra do Dr. 

Jorge Paiva, há cerca de 25 anos. Nestes anos 

todos, nunca a tinha observado, porque nunca 

me tinha dedicado verdadeiramente à sua 

busca. A procura mais atenta de novos registos 

para inserir na plataforma Biodiversity4all, 

trouxe-me esta satisfação: localizei-a final-

mente e, em várias áreas.

Observar a natureza, é algo que gosto de 

fazer e, ao mesmo tempo, estou a contribuir 

com dados que permitem aos investigadores 

terem um maior conhecimento sobre a bio-

diversidade. É uma dupla satisfação.

A 
Associação Geoparque Arouca 

(AGA), desde a sua fundação, no 

ano de 2008, tem vindo a apos-

tar na promoção e na dinamiza-

ção de vários programas com vista à Educação 

para a Sustentabilidade, no pressuposto de que 

a conservação do património e a envolvên-

cia ativa da comunidade são uma das chaves 

para o desenvolvimento sustentável do Arouca 

Geopark. Este ano, os condicionamentos im-

postos pela pandemia da COVID-19 obrigaram 

a uma adaptação das iniciativas promovidas, 

ajustando-as a um formato virtual. 

No mês de maio, para assinalar a Dia 

Mundial da Biodiversidade (22 de maio) e tendo 

em conta que cada cidadão pode desempenhar 

um papel fundamental no conhecimento e na 

conservação da biodiversidade e dos valores 

naturais de um território, a AGA lançou, na sua 

página de Facebook, a iniciativa «Biodiversidade 

em Casa». Esta desafiava todos os cidadãos 

a admirar e registar a vida selvagem que 

observavam a partir da janela, no jardim, na 

horta ou na berma da estrada, durante as suas 

caminhadas higiénicas. 

A recetividade do público foi surpreendente 

e impulsionou a criação de um projeto de 

ciência cidadã designado «Biodiversidade 

do Arouca Geopark». Passados cinco meses 

desde o início deste projeto, a dinâmica 

alcançada é bastante motivadora. Neste 

momento, o projeto integra 58 observadores 

que, até ao momento, partilharam 2.493 

observações, identificando 891 espécies 

distintas. A partilha destas observações con-

tribui para o conhecimento das espécies exis-

tentes (autóctones, exóticas e invasoras), da 

sua distribuição e para a definição de planos 

de gestão adequados, quer de conservação, no 

caso das espécies nativas, quer de controlo, no 

caso das espécies exóticas invasoras. A título 

de exemplo, recentemente, dois observadores 

deste projeto identificaram uma nova espécie 

invasora no território Arouca Geopark – a san-

guinária-do-Japão (Reynoutria japonica). Esta 

deteção precoce permitiu alertar a população 

para o perigo desta invasão biológica, bem 

como iniciar a definição de um plano de 

controlo desta invasora bastante problemática.

A participação cívica em projetos de ciência-

-cidadã, focados na monitorização ambiental, é 

um excelente exemplo do contributo que cada 

um pode dar pela proteção da biodiversidade. 

Individualmente, em família, em grupo escolar 

ou associativo podemos ser agentes ativos na 

proteção e valorização da biodiversidade do 

Arouca Geoparque Mundial da UNESCO. 

Junte-se, assim, a este projeto que se 

encontra em curso e está disponível em

www.biodiversity4all.org/projects/biodiver 

sidade-do-arouca-geopark

Projeto de Ciência Cidadã
“Biodiversidade do Arouca Geopark”

montanhas mágicas®

natureza

Texto Susana Bastos, AGA - Associação Geoparque Arouca

Fotografias Carminda Santos, Avelino Vieira, Pedro Resende, Joaquim Barbosa e Maria Rodrigues

natureza | Biodiversidade, conhecer para proteger

Testemunhos de 5 naturalistas do projeto

Este é um contributo para a ciência, que 

está ao alcance de todos e, por isso deixo aqui 

o meu desafio:

Quantos mais, melhor!

Avelino Vieira,
fotógrafo

O gosto e o carinho pela observação dos 

seres vivos (selvagens e domésticos) nasceu 

comigo. Sou um apaixonado pela Natureza e 

pela fotografia e motiva-me contribuir para a 

inventariação e descoberta de novas espécies, 

principalmente no território onde nasci e que 

escolhi para continuar a viver. Muitas vezes, 

enquanto fotógrafo, reflito se estas espécies 

existirão daqui a alguns anos. Infelizmente, as 

ameaças são muitas!

Em miúdo, recordo-me de ver imensas 

vacas-louras e, atualmente, encontrá-las já se 

torna um desafio, pois a espécie está ameaçada 

de extinção. Para mim, foi uma vitória conseguir 

voltar a observá-la e a registá-la, sinalizando 

um local onde ocorre e que, como tal, deve 

ser protegido! Também admiro a beleza do 

loendro que resiste na serra da Freita, muito 

graças ao local paradisíaco que “escolheu” para 

viver. Apenas temos um exemplar e, todos os 

anos, dá-me imenso prazer fotografá-lo.

Estas duas espécies são exemplo de que 

se não protegermos os seres vivos autóctones 

que temos, eles vão diminuindo e podem 

mesmo deixar de existir. Junte-se a este 

projeto, conheça a riqueza dos locais onde vive 

ou passeia e, sobretudo, cuide deles!

Dactylorhiza maculata
Pata-de-lobo
© Carminda Santos

Rhododendron ponticum
Loendro
© Avelino Vieira

https://www.biodiversity4all.org/projects/biodiversidade-do-arouca-geopark
https://www.biodiversity4all.org/projects/biodiversidade-do-arouca-geopark
https://www.biodiversity4all.org/projects/biodiversidade-do-arouca-geopark
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Pedro Resende
engenheiro, guia/interprete e embaixador da 

Biodiversidade do Arouca Geopark

Naturalista - Pessoa que defende uma 

forma de vida em conformidade com as leis 

da Natureza. Tudo começa com o gosto e o 

interesse de aprender, uma boa oportunidade, 

uma boa fotografia, a seguir o gosto de 

compreender mais e mais passando também, 

algumas vezes, pela frustração de parecer nada 

saber no meio de tanta Biodiversidade.

Quando juntamos Natureza e Amigos, a 

aprendizagem torna-se mais fácil, de todos 

os que ajudam a identificar as espécies 

aos próprios seres vivos. Partilhei caminho 

com esta borboleta-zebra numa encosta 

íngreme da Frecha da Mizarela, enamorámo-

-nos, respeitámo-nos, permitiu a captura da 

imagem, daí a estender a palma da mão e lá 

pousar foi mais um passo, aí percebemos que 

também somos uma espécie e que podíamos 

ter a nossa fotografia numa plataforma de 

Biodiversidade, aí somos já Natureza!

Venha, descubra, descubra-se e faça 

parte desta fantástica Biodiversidade do nosso 

território.

Maria Rodrigues
estudante

O uso da máquina fotográfica e a imagem 

pormenorizada dos seres vivos surpreenderam-

-me e motivaram a minha participação neste 

projeto «Biodiversidade do Arouca Geopark». 

Até agora, já conheci muitos seres vivos, 

descobri o nome deles e o que posso fazer para 

não os prejudicar. Também é divertido mostrar 

as fotografias que tiro às outras pessoas, assim 

como ver as que elas partilharam.

Em minha casa, em casa dos meus avós 

ou durante as caminhadas que faço estou 

sempre a descobrir seres vivos que, antes da 

minha participação neste projeto, me eram 

indiferentes. Até já conheço algumas plantas 

invasoras e, sempre que consigo, arranco-as. 

Adoro fotografar aves, borboletas e flores. 

Contudo, fiquei muito impressionada com 

os olhos enormes de uma mosca (Tabanus 

barbarus) que consegui fotografar.  

Se estivesse com os meus amigos teria 

certeza de que eles iriam gostar de participar 

neste projeto. Iriam aprender a conhecer a 

natureza que os rodeia e a divertir-se à grande!

Turismo e Sustentabilidade
Tourism and Sustainability

montanhas mágicas®

em destaque
Texto e entrevistas Carminda Gonçalves   Tradução Marisa Bica

Fotografias Joel O. Santos, João Cosme, ADRIMAG, Pedro Sá, EUROPARC F., TPNP e TCP

Q
ualquer análise ou 

abordagem que se 

faça, atualmente, ao                                          

setor do Turismo, não

       pode deixar de in-

cluir a fórmula “sustentabilidade”, 

seja ela ambiental, económica, 

cultural ou social. Na realidade, 

o conceito de “turismo susten-

tável” não é recente, mas ganhou 

novo significado e relevância, no 

contexto atual, dominado, não 

só, pela situação pandémica da 

COVID-19, mas também pelas 

consequências das alterações 

climáticas, pela perda de bio-

diversidade, pelos conflitos as-

sociados a preconceitos raciais, 

homofóbicos e xenofóbicos, pela 

desaceleração da economia, en-

tre outros. 

O turismo, como setor/indús-

tria transversal que é, muito pro-

vavelmente o mais transversal de 

todos, tem que estar preparado 

para gerir todas estas situações, 

envolvendo entidades públicas e 

privadas na procura de soluções 

para enfrentar o futuro com me-

nos contratempos e com mais se-

gurança e confiança.

Neste contexto, convidámos 

os presidentes de três instituições, 

ligadas ao planeamento e gestão                                                                                

turística e ambiental, a partilha-

rem a sua visão sobre o futuro 

do Turismo e a importância da                                                         

sustentabilidade no desenvol-

vimento de todas as atividades 

económicas, culturais e sociais a 

ele associadas.

Ignace Schops, Presidente da                                                     

Federação EUROPARC, Luís Pedro                      

Martins, Presidente da Entidade 

Regional de Turismo do Porto e                                                                  

Norte de Portugal, e Pedro 

Machado, Presidente da Entidade 

Regional de Turismo Centro de                 

Portugal, aceitaram o nosso con-

vite para uma breve entrevista, 

que partilhamos convosco.

A
ny analysis or ap-

proach currently 

being made to the 

Tourism sector can-

not fail to include the formula 

“sustainability”, be it environ-

mental, economic, cultural or 

social. In reality, the concept of 

“sustainable tourism” is not new, 

but it has gained new meaning 

and relevance in the current con-

text, dominated, not only by the 

pandemic situation of COVID-19, 

but also by the consequences of 

climate change, by the loss of 

biodiversity, by the conflicts as-

sociated with racial, homophobic 

and xenophobic prejudices, by 

the slowdown of the economy, 

among others.

Tourism, as a transversal sec-

tor/industry, most probably the                                                                     

most transversal of all, has to be 

prepared to manage all these 

situations, involving public and 

private entities in the search for 

solutions to face the future with 

less setbacks and with more 

security and confidence.

In this context, we have invi-

ted the presidents of three 

institutions, linked to tourism and                                                          

environmental planning and ma-

nagement, to share their visions 

on the future of Tourism and the 

importance of sustainability in 

the development of all economic, 

cultural and social activities 

associated with it.

Ignace Schops, President 

of the EUROPARC Federation, 

Luís Pedro Martins, President of 

the Regional Tourism Entity of 

Porto and Northern Portugal, 

and Pedro Machado, President 

of the Regional Tourism Entity 

Centro de Portugal, accepted our 

invitation for a brief interview, 

which we share with you.

Entrevistas
Interviews
Ignace Schops,
Presidente da Federação EUROPARC

President of the EUROPARC Federation

Luís Pedro Martins,
Presidente da Turismo Porto e Norte de Portugal

President of the Turismo Porto e Norte de Portugal

Pedro Machado,
Presidente da Turismo Centro de Portugal
President of the Turismo Centro de Portugal

Vale de Cambra (09.2017)

© Joel Oliveira Santos

Joaquim Barbosa

O Arouca Geopark é um território com 

uma elevada riqueza ecológica, pois abarca 

diferentes tipos de paisagens e um microclima 

que permite ser o habitat duma grande 

variedade de seres vivos e dos quais, alguns, 

infelizmente em risco de extinção. Por isso, e 

desde que adquiri uma teleobjetiva, comecei 

a registar este universo desconhecido e tão 

nosso vizinho, do mundo macro dos insetos 

ao voo altíssimo duma águia, das pequenas 

campainhas-amarelas à vasta copa do 

castanheiro, tudo isto me tornou um ávido 

curioso sobre a biodiversidade existente no 

nosso território. O projeto «Biodiversidade do 

Arouca Geopark» abriu-me uma porta para 

poder partilhar e dar a conhecer estes registos 

com a comunidade em geral, juntamente 

com o “olhar” atento de outros participantes, 

permitindo assim despertar curiosidade e 

apelar à proteção deste magnífico tesouro 

existente no Arouca Geopark. 

Dos vários registos que efetuei, todos 

eles me despertaram uma admiração pelo ser 

que estava a ser fotografado, mas o que me 

chamou mais a atenção foi a pose descontraída 

que um lagarto-de-água tomou à frente da 

minha objetiva. O “rapaz” deixou-me fazer 

vários disparos sem nunca se preocupar com 

a minha presença, tornando este encontro um 

momento único para mim.

Iphiclides feisthamelii
Borboleta-zebra
© PedroResende

Tabanus barbarus
©Maria Rodrigues

Lacerta schreiberi
Lagarto-de-água
© JoaquimBarbosa
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A 
Federação EUROPARC é a maior rede de património 

natural e cultural da Europa, trabalhando para melhorar 

a gestão das Áreas Protegidas e Classificadas, através da 

cooperação internacional, da troca de ideias e experiên-

cias e da influência de políticas.

Na qualidade de órgão representativo das Áreas Protegidas da 

Europa procura construir uma organização em rede europeia, mais 

forte e unificadora, capaz de apoiar os seus membros e responder aos 

desafios atuais e futuros que a natureza na Europa enfrenta.

A Federação EUROPARC dedica-se à conservação prática da 

natureza e ao desenvolvimento sustentável da biodiversidade europeia, 

promovendo abordagens holísticas da paisagem na sua gestão.

T
he EUROPARC Federation is the largest network of natu-

ral and cultural heritage in Europe, working to improve the 

management of Protected and Classified Areas, through in-

ternational cooperation, the exchange of ideas and experi-

ences and the influence of policies.

As a representative body of the Protected Areas of Europe, it seeks to 

build a stronger, more unifying European network organization, capable 

of supporting its members and responding to the current and future 

challenges that nature in Europe faces.

The EUROPARC Federation is dedicated to the practical conservation 

of nature and the sustainable development of European biodiversity, 

promoting holistic approaches to landscape in its management.

CG (PT): Realizou-se nos 

dias 8 e 9 de setembro de 

2020 a Conferência Anual da 

Federação EUROPARC, este 

ano, pela primeira vez na sua 

história, totalmente em ambiente 

online. Que balanço faz desta 

nova experiência e quais foram 

as principais conclusões deste 

que é o maior encontro anual de 

profissionais e especialistas na 

área da proteção e conservação 

da natureza?

IS (PT): Desde o surto do 

Coronavírus, o mundo parece e 

comporta-se de maneira diferente. 

Para suprimir e controlar o vírus, 

os esforços têm sido colossais. 

Além das vítimas mortais que 

tentamos prevenir, a sociedade 

- nós - tentamos entender a 

situação e reconhecemos o facto 

de que precisamos de adaptar o 

nosso comportamento. Como 

a maioria das organizações, 

a Federação EUROPARC teve 

que se reagendar e reorganizar. 

Adiamos a conferência anual que 

estava planeada em Neusiedler 

See, na Áustria, para maio de 2022 

e rapidamente organizamos a 

primeira conferência digital. 

Não sabíamos o que esperar, 

mas estávamos confiantes, por-

que há já alguns anos que 

investíamos em organizar com                                             

sucesso reuniões digitais e 

webinars. Devo dizer que fiquei 

felizmente surpreendido com o                                      

número de membros registados 

(180 inscritos) e com a excelência 

técnica e profissional da con-

ferência digital e o nível de 

apresentações e discussões. As 

conferências digitais e webinars 

são novas técnicas interessantes 

que experimentei em muitas or-

ganizações e países e estão aqui 

para ficar. Gostaria de sublinhar, 

que é uma ferramenta muito 

aliciante para controlar também a 

nossa pegada ecológica. 

O tema principal da con-

ferência foi: “O nosso futuro, 

o quão preparados estamos?”. 

Ficamos muito gratos pelo 

Comissário da UE para o Meio 

Ambiente, Virginijus Sinkevičiu, ter                                                          

dado uma explicação em 

primeira mão sobre a nova 

Estratégia de Biodiversidade da 

UE para 2030, para além de nos 

sentirmos inspirados por algumas 

das palestras assistidas, onde 

discutimos e trocamos as nossas 

opiniões de uma perspetiva local e 

internacional.

Como resultado da confe-

rência de dois dias, posso dizer 

que os ecossistemas naturais e as 

áreas protegidas, em particular, são                                                                                   

os berços da resiliência e os 

refúgios seguros para a nossa 

saúde. A partir desses hotspots 

naturais e endossados por um 

grupo crescente de apoiantes, 

podemos iniciar a mudança trans-

formadora do sistema de que 

precisamos com tanta urgência.

CG (EN): The EUROPARC 

Conference was held on 8 and 9 

September 2020, this year, for the 

first time in its history, entirely 

online. What is your assessment 

of this new experience and what 

were the main conclusions of this 

conference, which is the largest 

annual meeting of professionals 

and experts in the field of nature 

protection and conservation?

IS (EN): Since the outbreak of 

the Coronavirus, the world looks                    

and behaves differently. To sup-

press and control the virus, 

the efforts are unprecedented. 

Besides the deadly victims we try 

to prevent, the society – we – try 

to understand the situation and 

we acknowledge the fact that 

we need to adapt our behaviour. 

As most of the organizations, 

EUROPARC Federation had to 

reschedule and reorganize. We 

postponed the annual conference 

that was planned in the Neusiedler 

See in Austria to May 2022 and 

quickly we set up a first digital 

conference. 

We didn’t know what to expect, 

but we were confident because 

since some years we invested 

already in organizing successful 

digital meetings and webinars. 

I must tell you, I was happily 

surprised about the number 

of registered members (180 

registered people), the technical 

and professional excellence of the 

digital conference and the level 

of presentations and discussions. 

Digital conferences and webinars 

are new interesting techniques that 

I experience in many organizations 

and countries and are here to stay. 

And I would like to underline, it’s a 

very interesting tool to control our 

ecologic footprint as well. 

The main theme of the 

conference was: “Our future, how                                                                             

ready are we”? We were very 

delighted the EU Commissioner 

for the Environment Virginijus 

Sinkevičiu gave a firsthand expla-

nation of the new EU Biodiversity 

Strategy 2030, and Inspired by 

some very interesting keynotes 

we discussed and exchanged our 

insights from the international and 

local perspective. 

As a result of the two days 

conference, I can tell you that 

natural ecosystems and protected 

areas, in particular, are the cradles 

of resilience and the safe havens 

for our health. From these natural 

hotspots and endorsed by an 

increasing group of supporters we 

can start the transformative system 

change we need so urgently. 

CG (PT): Face aos desafios 

colocados pelo atual contexto 

económico, social, ambiental e 

de saúde pública, quais considera 

ser os principais desígnios das 

entidades gestoras de Áreas 

Protegidas e Classificadas, no 

que se refere, em concreto, à 

sustentabilidade turística?

IS (PT): A pandemia é 

uma mudança “de jogo” e se 

formos inteligentes, o planeta 

e a sociedade global podem 

lucrar com esta situação. O 

colapso silencioso dos nossos 

ecossistemas sustentado pelas 

mudanças climáticas, afeta todos 

os vazios da vida e da civilização. 

Pela primeira vez desde o 

lançamento do livro “Limites 

ao Crescimento” do Clube de 

Roma (1972), o movimento am-

bientalista recebe cada vez mais 

adeptos. O Banco Mundial, o 

Fórum Económico Mundial, a 

Organização Mundial da Saúde, a 

Organização para a Alimentação 

e Agricultura (FAO), concluem 

que estamos a destruir o que nos 

mantém vivos.

No que diz respeito, ao 

setor do turismo, vejo uma 

grande mudança em direção 

à sustentabilidade, a sensação 

de permanência, torna-se im-

portante. Porque estou aqui 

e qual é o meu impacto no 

meio ambiente, são elementos 

para planear férias? Foi o que a 

Federação EUROPARC previu exa-

tamente há 30 anos atrás: o 

turismo do futuro será sustentável 

ou, a seu tempo, não se chamará 

turismo.

É por isso que começamos 

com a Carta Europeia de Turismo 

Sustentável (CETS), agora a maior 

rede de turismo sustentável 

na Europa e no mundo. Os 

empreendedores turísticos locais, 

desenvolvem nas áreas protegidas 

uma espécie de plano diretor 

que apoia o empreendedorismo 

local, enquanto protegem a vida                                                                  

selvagem com base na capa-

cidade de carga da área protegida. 

Excursões únicas para a vida sel-

vagem, experiências de obser-

vação de ursos e pássaros, etc. são 

programadas e muito apreciadas. 

As agências de turismo desejam 

ter esses destinos sustentáveis no 

seu portfólio. É uma aposta ganha.

CG (EN): Considering the 

challenges posed by the current 

economic, social, environmental 

and public health context, what 

do you consider to be the main 

aims of the managing entities of 

Protected and Classified Areas, 

with regard, in particular, to 

tourism sustainability?

IS (EN): The pandemic is a 

game-changer and, if we are 

smart, the planet and global 

society can profit from this situ-

ation. The silent collapse of our 

ecosystems, fueled by climate 
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change affects every single vain 

of life and civilization. For the first 

time since the launch of the book 

“Limits to Growth” of the Club of 

Rome (1972) the environmental 

movement gets in an increasing 

amount of supporters. World Bank, 

World Economic Forum, World 

Health Organization, the Food and 

Agricultural Organization (FAO), 

… they all conclude that we are 

destroying what keeps us alive.

What concerns the tourism 

sector I see a huge shift towards 

sustainability. “The sense of stay” 

becomes important. Why am I 

here and what is my impact on the 

environment are leading elements 

to plan a holiday? And it was 

EUROPARC Federation that was 

predicting exactly this 30 years 

ago: tourism of the future will be 

sustainable or will not be called 

tourism in due time. 

That’s why we started with the 

European Charter of Sustainable 

Tourism (ESTC), now the biggest 

sustainable tourism network in 

Europe and the world. The local 

tourism entrepreneurs, actors and                                                               

protected areas jointly develop a 

kind of masterplan that supports 

local entrepreneurship while pro-

tecting wildlife based on the 

carrying capacity of the protected 

area. Unique wildlife excursions, 

bear and bird watching expe-

riences, etc. are programmed 

and highly appreciated. Tourism 

agencies are keen to have these 

sustainable destinations in their 

portfolio. It is a win-win-win situ-

ation. 

CG (PT): Quais são os pontos-

chave da Estratégia da Federação 

EUROPARC, para os próximos 

anos e que ações gostaria de 

destacar?

IS (PT): A Federação EURO-

PARC é a maior rede de patri-

mónio natural da pan-Europa. 

Estou convencido de que também 

somos a rede mais amigável, 

com mais de 400 membros em 

39 países, administramos mais 

de 40 milhões de hectares de 

áreas protegidas, o que também 

representa mais de 40% da Natura 

2000. Portanto, temos um grande 

papel a desempenhar política e 

socialmente.

Somos a voz da Europa na-

tural e tentamos convencer os 

políticos, os empresários e todas 

as pessoas de que a proteção dos 

nossos ecossistemas naturais é 

crucial para a nossa sobrevivência 

e para todas as criaturas vivas que 

vivem neste planeta. Podemos 

provar que investir numa Europa 

verde, robusta e bonita é igual 

a investir numa sociedade sau-

dável. Baseados em evidências, 

sinceramente acredito que te-

mos que seguir em frente por 

um planeta sustentável, verde e 

saudável. 

Com o novo Acordo Verde da 

UE, estou convencido de que todos 

os países europeus se irão unir e 

abraçar os objetivos da UE de se 

tornarem verdes, ecologicamente 

corretos, circulares na economia 

e na produção de alimentos 

e socialmente justos. As áreas 

protegidas desempenham um 

papel fundamental para que isso 

aconteça.

A presidente da UE, Ursula Von 

der Leyen, afirmou recentemente: 

“Se há uma lição a ser aprendida nas 

últimas três décadas, é que atrasar 

as ações só leva a mais custos e 

a uma desarticulação tardia. Por 

favor, digam isto sempre e em voz 

alta.” A Federação EUROPARC está 

pronta para responder e assumir a 

liderança neste assunto, portanto 

nós somos parte da solução! 

Quero levar esta mensagem ao 

mais alto nível das tomadas de 

decisões. 

CG (EN): What are the 

key points of the EUROPARC 

Federation Strategy for the 

coming years and what actions 

would you like to highlight?

IS (EN): EUROPARC Federation 

is the biggest network for the 

natural heritage in pan-Europe. 

By the way, I am convinced we 

are the most friendly network as 

well. With over 400 members in 

39 countries, we manage over 

40 million hectares of protected 

areas, which is also more than 

40% of Natura 2000. So we have 

a huge role to play: politically and 

societally.

We are the voice of natural 

Europe and try to convince po-

liticians, entrepreneurs,… and all 

people that the protection of our 

natural ecosystems are crucial 

for the survival for ourselves and 

all living creatures who live on 

this planet. We can prove that 

investing in green, robust and 

beautiful Europe equals investing 

in a healthy society. Just because 

we are evidence-based I sincerely 

believe we have to go “forward to 

basics”. Forward, to a sustainable, 

green and healthy planet.  

With the EU new Green Deal, 

I am convinced that all European 

countries will unite and embrace 

the EU objectives to become 

green, climate-friendly, circular in 

the economy and food production 

and social just. Protected Areas 

play a key role to make this 

happen. 

EU president Ursula Von der 

Leyen stated recently: If there 

is one lesson to be learnt from 

the past three decades, it is that 

delaying actions only leads to 

further cost and dislocation later 

on.” Please say it often and say 

it loud. EUROPARC Federation 

is ready to respond and to take 

leadership in this matter. So we are 

part of the solution! And I want to 

bring this message to the highest 

level of decision making.

Serra de S. Macário (09.2017)

A 
brangendo 86 municípios do Norte de Portugal, a Turismo 

do Porto e Norte é responsável pela “valorização e de-

senvolvimento das potencialidades turísticas da respetiva 

área regional de turismo, a promoção interna e o mercado 

alargado dos destinos turísticos regionais, bem como a gestão integrada 

dos destinos no quadro do desenvolvimento turístico regional”. A sua atu-

ação tem por base um “diversificado e vasto leque de recursos naturais e 

patrimoniais, produtos únicos e marcas de grande qualidade, que cons-

tituem a oferta turística de um território singular, distribuída pelos seus 

quatro sub-destinos – Porto, Douro, Minho e Trás-os-Montes”. Integram 

esta fantástica Região de Turismo quatro municípios do território Mon-

tanhas Mágicas – Arouca, Castelo de Paiva, Cinfães e Vale de Cambra.

C
overing 86 municipalities in the North of Portugal, the Tur-

ismo do Porto e Norte de Portugal is responsible for “valu-

ing and developing the touristic potential of the respective 

regional tourism area, the internal promotion and the broad 

market of regional touristic destinations, as well as the integrated manage-

ment of destinations within the framework of regional tourism develop-

ment”. Its performance is based on a “diversified and vast range of natural 

and heritage resources, unique products and high-quality brands, which 

constitute the touristic offer of a unique territory, distributed across its four 

sub-destinations - Porto, Douro, Minho and Trás-os-Montes”. This fantas-

tic Tourism Region comprises four municipalities in the Magic Mountains 

territory - Arouca, Castelo de Paiva, Cinfães and Vale de Cambra.

CG (PT): A sustentabilidade 

é, atualmente, um conceito am-

plamente abordado em qualquer 

quadrante da sociedade, as-

sumindo particular relevância 

no contexto do turismo. No seu 

entender quais são os pilares para 

o desenvolvimento sustentável 

do Turismo na Região do Porto 

e Norte e, em concreto, nos 

territórios do interior como é o 

caso das Montanhas Mágicas®?

LPM (PT): Todas as re-

flexões contundentes ao desen-

volvimento sustentável e por ine-

rência ao turismo sustentável, se 

densificaram e tornaram mais 

prementes, com a “inovadora ex-

periência” que nos trouxe o 

contexto pandémico provocado 

pela COVID-19.

O desenvolvimento susten-

tável, nas suas diversas compo-

nentes integrantes do ambiente, 

da economia, da sociedade e 

do território, constitui, hoje, 

o paradigma dominante dos                                                                

processos de mudança eco-

nómico-social e territorial das                          

regiões, perante todas as escalas 

de análise e de atuação. O tu-

rismo, na sua aceção mais 

ampla, assume-se no momento 

presente como uma das atividades 

económicas e socioculturais mais                                                   

estruturantes daqueles processos 

de mudança, sobretudo quando                                                      

este é encarado como uma                                                             

atividade efetivamente emblemá-

tica daquele mesmo desenvol-

vimento sustentável.

A atividade turística sustentável 

consegue, simultaneamente, pro-

porcionar uma experiência de                                 

qualidade aos turistas e contribuir 

para a melhoria da qualidade de 

vida das populações recetoras e            

para a proteção da qualidade 

ambiental. Assegura a pre-

servação dos recursos naturais 

e a continuidade da cultura da 

comunidade recetora; permite 

encontrar um equilíbrio entre as                                        

necessidades dos agentes do 

setor, as de proteção do ambiente 

e as da população local; enfatiza 

a cooperação entre os visitantes, a 

comunidade recetora e o destino, 

por contraste às abordagens tra-

dicionais ao turismo, que 

empolgavam a sua diversidade e as 

suas necessidades conflituantes.

O turismo sustentável repor-

ta-se a um modelo de desen-

volvimento e não a um tipo de 

turismo, por isso ele engloba 

todos os tipos de turismo: rural, 

aventura, cultural, balnear, e por 

aí adiante. É um modelo tripartido, 

onde à rentabilidade económica, 

e à preservação dos ecossistemas, 

se alia a equidade social.

O Turismo de natureza, rela-

cionando ócio, ambiente, turismo 

e desenvolvimento sustentável, 

pode contribuir para o aumento 

de bem-estar e criação de riqueza 

das áreas turísticas inseridas nos 

territórios de baixa densidade.

Estamos conscientes e a 

trabalhar estratégias, para que 

no contexto da Região do Porto 

e Norte, possa haver uma melhor 

distribuição territorial dos fluxos 

turísticos, sob pena de induzir 

a termo, graves externalidades 

marginais negativas: de mas-

sificação e consequente confli-

tualidade social nas urbes com 

maior potencial instalado, e de 

despovoamento e abandono nos 

territórios de baixa densidade do 

interior.

em destaque | Turismo e Sustentabilidade
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CG (EN): Sustainability is 

currently a concept widely ad-

dressed in any quadrant of 

society, assuming particular rele-

vance in the context of tourism. In 

your opinion, what are the pillars 

for the sustainable development 

of Tourism in Porto and Norte 

Region and, in particular, in the 

inland territories such as the 

Magic Mountains®?

LPM (EN): All the strong 

reflections on sustainable deve-

lopment and inherent to sus-

tainable tourism, have become 

denser and more pressing, with 

the “innovative experience” that 

brought us the pandemic context 

caused by COVID-19.

Sustainable development, in 

its various components that com-

prise the environment, the 

economy, society and the ter-

ritory, today constitutes the                   

dominant paradigm of the 

process of economic, social and 

territorial change in the regions, 

towards all scales of analysis 

and performance. Tourism, in its 

broadest sense, assumes itself 

at the present time as one of the 

most structuring economic and 

socio-cultural activities of those 

processes of change, especially 

when it is seen as an effectively 

emblematic activity of that same 

sustainable development. 

The sustainable touristic ac-

tivity manages, simultaneously, 

provide a quality experience to 

the tourists and contribute to the 

improvement of the quality of life of 

the receiving populations and  the 

protection of the environmental 

quality. Ensures the preservation 

of natural resources and the 

continuity of the culture of the 

receiving community; it makes it 

possible to find a balance between 

the needs of agents in the sector, 

those of environmental protection 

and those of the local population; 

emphasizes cooperation between 

visitors, the receiving community 

and the destination, in contrast to 

traditional approaches to tourism, 

which excited their diversity and 

conflicting needs. 

Sustainable tourism refers to a 

development model and not a type 

of tourism, so it encompasses all 

types of tourism: rural, adventure, 

cultural, bathing, and so on. It is a 

tripartite model, where economic 

profitability and the preservation 

of ecosystems are combined with 

social equity.

Nature tourism, relating leisu-

re, environment, tourism and 

sustainable development, can 

contribute to the increase of 

well-being and wealth creation 

of tourist areas inserted in low 

density territories. 

We are aware and working on 

strategies, so that in the context of 

Porto and Norte Region, there can 

be a better territorial distribution 

of touristics flows, under penalty 

of inducing to term, serious 

negative marginal externalities: as  

the massification and consequent 

social conflict in the cities with 

greater installed potential, and 

depopulation or abandonment 

in low-density territories in the 

interior.

CG (PT): Atendendo ao atual 

contexto económico, ambiental, 

social e de saúde pública, quais 

considera ser os principais 

desafios que o turismo enfrenta 

e quais deverão ser as principais 

apostas do setor?

LPM (PT): Induzir múltiplos 

comportamentos de sustenta-

bilidade: melhor repartição dos 

fluxos; recurso à Arquitetura Sus-

tentável; indução de novas tec-

nologias que aportem maior 

economia tanto de energia 

como de água; maior produção 

e utilização de energias limpas; 

melhorias na gestão, tratamento 

e separação dos resíduos sólidos; 

implementação de tecnologias 

que aumentem a eficiência ener-

gética; construção de unidades 

bem enquadradas no território 

de inserção; promoção sus-

tentável, utilização da Internet 

e plataformas virtuais; induzir 

no turista comportamentos de                       

sustentabilidade; reduzir a sazo-

nalidade da procura.

CG (EN): Given the current 

economic, environmental, social 

and public health context, what 

do you consider to be the main 

challenges facing tourism and 

what should be the sector’s main 

bets?

LPM (EN): Induce multiple 

behaviors of sustainability: better 

distribution of flows; resort to 

Sustainable Architecture; induction 

of new technologies that bring 

greater savings in both energy and 

water; greater production and use 

of clean energy; improvements 

in the management, treatment 

and separation of solid waste; 

implementation of technologies 

that increase energy efficiency; 

construction of units well placed in 

the insertion territory; sustainable 

promotion, use of the Internet 

and virtual platforms; induce 

sustainability behavior in tourists; 

reduce the seasonality of demand.

CG (PT): Quais são os pontos-

chave da Estratégia da Turismo do 

Porto e Norte, para os próximos 

anos e que ações gostaria de 

destacar?

LPM (PT): O Turismo do 

Porto e Norte em articulação 

com o Turismo de Portugal 

tem vindo a promover medidas 

e políticas para um Turismo 

Sustentável. O uso ótimo de 

recursos ambientais, o respeito 

pela autenticidade sociocultural 

das comunidades e assegurar 

uma atividade socioeconómica 

viável a longo prazo são objetivos 

que incorporamos nas nossas 

atividades, estimulamos no 

setor e divulgamos junto do 

público em geral, para gerar mais 

sustentabilidade.

A maior problemática dos 

destinos turísticos de natureza 

em territórios de baixa densidade, 

é a sazonalidade, e nesse aspe-

to podem sempre ser feitos 

avanços. Por outro lado, deve ser 

fomentada uma maior intrusão 

entre as várias ofertas turísticas 

existentes no território. Parece-me 

ainda muito importante continuar 

a adensar: excelência, segurança, 

sustentabilidade, diferenciação, na 

oferta turística do território.

Redução da sazonalidade 

(contributo da Gastronomia e Vi-

nhos, Touring Cultural e Paisa-

gístico, Saúde e Bem-Estar, e 

Turismo de Natureza), desen-

volvimento de oferta comple-

mentar ao longo de todo o 

ano. Aposta na qualidade dos                          

serviços e dos recursos humanos, 

oferta de alojamento adequado 

em áreas classificadas. Prática 

da Animação Ambiental: ani-

mação, interpretação ambiental 

e desporto de natureza, sensi-

bilização e educação ambientais, 

apoio à criação de micro e peque-

nas empresas de restauração e 

de animação turística, e iniciativas 

endógenas que promovam o em-

prego. Promoção dos produtos 

de base local e da gastronomia, 

divulgação das manifestações 

tradicionais e etnográficas locais 

como forma de afirmação da 

identidade cultural, aprovei-

tamento de estruturas museo-

lógicas e sítios culturais, zonas 

de pequenas indústrias locais, 

lojas de recordações, visitas a 

explorações agrícolas, utilização 

ordenada e sustentável dos re-

cursos naturais passíveis de 

práticas de desporto de natureza.

CG (EN): What are the key 

points of the Turismo do Porto e 

Norte de Portugal Strategy for the 

coming years and what actions 

would you like to highlight?

LPM (EN): Turismo do Porto 

e Norte in conjunction with 

Turismo de Portugal has been 

promoting measures and policies 

for Sustainable Tourism. Optimum 

use of environmental resources, 

respect for the sociocultural au-

thenticity of communities and 

ensuring viable long-term socio-

economic activity are objectives 

that we incorporate into our 

activities, encourage in the sec-

tor and disseminate to the 

general public, to generate more 

sustainability.

The biggest problem of tou-

ristic destinations in low-density 

territories is seasonality, and 

about this advances can always 

be made. On the other hand, 

greater intrusion in various 

touristic offers in the territory 

must be encouraged. It still seems 

very important to me to continue 

to increase: excellence, safety, 

sustainability, differentiation, in the 

touristic offer of the territory.

Reduction of seasonality (con-

tribution of Gastronomy and Wi-

nes, Cultural and Landscape 

Touring, Health and Wellness, and 

Nature Tourism), development 

of complementary offer throu-

ghout the year. Focus on the 

quality of services and human 

resources, offering adequate 

accommodation in classified 

areas. Practice of Environmental 

Animation: animation, environ-

mental interpretation and nature 

sport, environmental aware-

ness and education, supporting 

the creation of micro and 

small catering and touristic 

entertainment companies, and 

endogenous initiatives that 

promote employment. Promotion 

of locally based products and 

gastronomy, dissemination of 

traditional and ethnographic 

manifestations as a way of 

affirming cultural identity, taking 

advantage of museological struc-

tures and cultural sites, areas of 

small local industries, souvenir 

shops, visits to farms, orderly 

and sustainable use of natural 

resources subject to sporting 

activities of nature.
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Pedro Machado
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R
eunindo 100 municípios, a Turismo Centro de Portu-

gal tem como missão valorizar e desenvolver as poten-

cialidades turísticas da maior região de turismo do país. 

A promoção interna e no mercado interno alargado, dos 

destinos turísticos regionais, bem como a gestão integrada dos destinos, 

de acordo com as orientações e diretrizes da política de turismo definida 

pelo Governo, também fazem parte das suas atribuições. Terra de con-

trastes, que oferece o melhor do mar e da montanha, o Centro de Portu-

gal convida-o a descobrir as raízes da nossa nacionalidade, o melhor da 

nossa gastronomia e vinhos e um património cultural inigualável. São três 

os municípios do território Montanhas Mágicas que integram esta incrível 

região de turismo – Castro Daire, São Pedro do Sul e Sever do Vouga. 

B
ringing together 100 municipalities, Turismo Centro de 

Portugal’s mission is to enhance and develop the tourist 

potential of the largest tourism region in the country. The 

internal promotion and in the extended internal market of 

regional tourist destinations, as well as the integrated management of 

destinations, according to the guidelines of the tourism policy defined 

by the Government, are also part of its attributions. Land of contrasts, of-

fering the best of sea and mountains, the Center of Portugal “invites you 

to discover the roots of our nationality, the best of our gastronomy and 

wines and an unparalleled cultural heritage”. There are three municipali-

ties in the Magic Mountains territory that integrate this incredible tourism 

region - Castro Daire, São Pedro do Sul and Sever do Vouga.

CG (PT): A sustentabilidade 

é, atualmente, um conceito am-

plamente abordado em qualquer 

quadrante da sociedade, as-

sumindo particular relevância 

no contexto do turismo. No seu 

entender quais são os pilares para 

o desenvolvimento sustentável 

do Turismo na Região Centro, 

em concreto, nos territórios 

do interior como é o caso das 

Montanhas Mágicas®?

PM (PT): No quadro das 

suas competências, compete à                                                                      

TCP apoiar e coordenar as inter-

venções dos diferentes stake-

holders que atuam no sistema 

turístico regional (oito Comu-

nidades Intermunicipais, 100 mu-

nicípios, Grupos de Ação Local, 

PROVERE, associações setoriais 

e agentes económicos privados, 

bem como manter uma articula-

ção estratégica com a CCDR-C e 

o Turismo de Portugal), promo-

vendo uma oferta combinada                                        

e complementar entre recursos 

e produtos turísticos da Regi-

ão, que fomente o cross-

-selling e a articulação entre 

submarcas, e contribuindo para: 

a maior visibilidade dos recursos 

endógenos do território; a cria-

ção de produtos turísticos dife-

renciadores; a redução das as-

simetrias regionais, favorecendo 

uma maior coesão territorial; 

o reforço da atratividade e in-

tegração turística regional; o cres-

cimento turístico sustentado.

O Plano de Sustentabilidade 

para o Turismo 2020-2023 vi-

sa contribuir para alcançar os 

objetivos da Estratégia 2027, in-

cluindo o estímulo à economia 

circular no turismo, fomentando 

a transição para um novo mo-

delo económico no setor que 

assente na prevenção, redução, 

reutilização, recuperação e reci-

clagem de materiais e energia – 

Agenda para a Economia Circular 

no Setor do Turismo.

Apesar da imprevisibilidade e 

complexidade do atual contexto, 

admite-se que a pandemia pro-

vocada pela COVID-19 trará con-

sequências estruturais ao fenó- 

meno turístico, quer do lado da 

oferta, quer da procura, resultado 

de mudanças profundas nos 

comportamentos dos consu-

midores, o que já é notório, por 

exemplo, nas reservas online para 

os próximos meses / início do 

próximo ano. 

A generalidade da investigação 

sobre esta matéria aponta para 

que, ao contrário de outras cri-

ses económicas recentes, a recu-

peração da economia não irá afas-

tar para um segundo plano a 

componente ambiental, impondo 

à generalidade das atividades eco-

nómicas uma transição rápida 

para modelos de desenvolvimento 

sustentáveis, acelerando a imple-

mentação de práticas e prin-

cípios de sustentabilidade no 

desenvolvimento dos negócios.

Destaca-se nesse novo con-

texto: preferência pelo turismo 

interno vs viagens internacionais; 

preferência pelo uso de meios 

de transporte individual vs avião 

/ outros transportes coletivos; 

preferência por territórios de 

baixa densidade vs grandes con-

centrações urbanas - esta ten-

dência resulta da ideia (confir-

mada) de que o risco de contágio 

é menor fora das grandes ci-

dades, o que permitirá reforçar 

a atratividade da região, dotada 

de um conjunto de recursos 

e produtos associados à baixa 

densidade, muitos deles já es-

truturados e com visibilidade na-

cional (com é o caso das Mon-

tanhas Mágicas, das Aldeias de 

Xisto, Aldeias Históricas e das 

Aldeias de Montanha); preferência 

por viagens individuais / em 

família vs viagens em grupo - em 

linha com a tendência anterior, 

favorecendo os destinos menos 

dependentes do turismo de 

massas, como é o caso da região 

centro; preferência por pequenas 

unidades de alojamento rural 

vs grandes hotéis e resorts - o 

que favorece destinos com as 

caraterísticas de oferta da região 

centro, onde predominam as 

pequenas unidades de alojamento.

As Montanhas Mágicas e, 

em particular, os municípios 

de São Pedro do Sul, Sever do 

Vouga e Castro Daire são de 

tudo isto, exemplos maiores: 

territórios do interior, com 

grande qualidade de vida, e um 

vastíssimo conjunto de ativos 

turísticos diferenciadores: ricos 

em cultura, história, património, 

gastronomia, vinhos, wellness/

termas, e completamente ali-

nhados com os princípios da 

sustentabilidade, da modernidade 

e da contemporaneidade. São, 

por isso, parceiros ímpares e 

fundamentais na estratégia da 

Turismo Centro de Portugal.

CG (EN): Sustainability is 

currently a concept widely ad-

dressed in any quadrant of 

society, assuming particular re-

levance in the context of tou-

rism. In your opinion, what are 

the pillars for the sustainable 

development of tourism in the 

Center Region and, in particular, 

in the inland territories such as 

the Magic Mountains®?

PM (EN): Within the scope 

of its competences, TCP is res-

ponsible for supporting and co-

ordinating the interventions of the 

different stakeholders that operate 

in the regional tourism system 

(eight Intermunicipal Commu-

nities, 100 municipalities, Local 

Action Groups, PROVERE, sectorial 

associations and private economic 

agents, as well as maintaining a 

strategic link with the CCDR-C 

and Turismo de Portugal), promo-

ting a combined and comple-

mentary offer between tourism 

resources and products in the 

region, which promotes cross-

selling and articulation between 

sub-brands, and contributing 

to: a greater visibility of the ter-

ritory’s endogenous resources; 

the creation of differentiating 

touristic products; the reduction 

of regional asymmetries, favoring 

greater territorial cohesion; the 

reinforcement of attractiveness 

and regional touristic integration; 

sustained tourism growth.

The Sustainability Plan for                                                                        

Tourism 2020-2023 aims to                 

contribute to achieve the ob-

jectives of the 2027 Strategy, in-

cludes stimulating the circular 

economy in tourism, promoting 

the transition to a new economic 

model in the sector based on 

prevention, reduction, reuse, re-

covery and recycling materials and                               

energy - Notebook for the Circular 

Economy in the Tourism Sector.

Despite the unpredictability 

and complexity of the current 

context, it is assumed that the 

pandemic caused by COVID-19 

will have structural consequences 

for the tourism phenomenon, both 

on the supply and demand side, 

resulting from profound changes 

in consumer behavior, which is 

already notorious, for example, 

in online bookings for the next 

months / beginning of next year.

The generality of the research 

on this matter points out that, unlike 

other recent economic crises, the 

recovery of the economy will not 

put the environmental component 

to the background, imposing on                      

the majority of economic ac-

tivities a quick transition to sus-

tainable development models, ac-

celerating the implementation of 

sustainability practices and prin-

ciples in business development.

It stands out in this new con-

text: the preference for indoor 

tourism vs. international travel; the 

preference for the use of individual 

means of transport vs plane / other 

public transports; the preference 

for low-density territories vs large                        

urban concentrations - this trend                           

results from the idea that the risk 

of contagion is lower outside 

the big cities, which will make it                                                      

possible to reinforce the at-

tractiveness of the region, with 

a set of resources and products 

associated to low density, many 

of them already structured and 

with national visibility (as is the 

case of the Magic Mountains, 

Schist Villages, Historical Villages 

and Mountain Villages); the  

preference for individual / family 

travels vs group travels - in line 

with the previous trend, favoring 

destinations less dependent on 

mass tourism, as is the case in 

the central region; preference 

for small rural accommodation 

units vs. large hotels and resorts 

- which favors destinations with                   

the same characteristics of the                                                         

central region, where small 

accommodation units predomina-

te.

The Magic Mountains and, 

in particular, the municipalities 

of São Pedro do Sul, Sever do 

Vouga and Castro Daire are 

all a great exemples of this: 

inland territories, with great 

quality of life, and a vast set of 

differentiating touristic assets: 

rich in culture, history, heritage, 

gastronomy, wines, wellness / 

spas, and completely aligned with 

the principles of sustainability, 

modernity and contemporaneity. 

They are, therefore, unique and 

Albufeira de Ribeiradio, Sever do Vouga

© Joel O. Santos
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Lifestyle, Inspiracional e novas 

tendências. Esta organização cons-

titui-se como a base para a 

estruturação dos produtos e ações   

promocionais a desenvolver nes-

te novo ciclo. No contexto da 

Visão e Missão da TCP, aqueles 

documentos identificaram os                                                      

principais drivers para o desen-

volvimento turístico do Centro, 

os quais se materializam em oito 

Linhas Estratégicas de Ação, 

adaptadas ao novo contexto e 

realidade turística. 

Torna-se, no entanto, neces-

sário adequar à realidade gerada 

pela pandemia o Plano Regional 

de Desenvolvimento Turístico 

do Centro, e respetivo Plano de                     

Marketing. Neste exigente con-

texto, considera-se que o fator 

decisivo para a recuperação 

do setor passará pela atuação 

no domínio da confiança dos 

potenciais visitantes, implicando 

uma intervenção determinada na 

construção e promoção de um 

conjunto de ações que convergem 

na ideia de Centro de Portugal - 

Um Destino Seguro, sem perder 

de vista os vetores presentes 

no Plano de Marketing: destino 

sustentável, destino inteligente e 

destino acessível.

A criação/reforço de uma 

perceção de segurança e de 

confiança no destino Centro de 

Portugal passa por um profundo 

trabalho de comunicação turística 

orientada para os novos perfis 

de viajantes e visitantes e que 

atenue ou elimine os naturais 

receios de deslocação. Para tal, a 

comunicação deverá ser gradual e 

ajustada aos diferentes momentos 

do processo de “normalização 

da vida” em sociedade e, neste 

sentido, a presente candidatura 

assenta em três dimensões: 

consolidação e adequação às 

circunstâncias atuais do programa 

de comunicação e promoção 

apoiado pelo Centro 2020, o qual 

se assumiu como instrumento 

decisivo para a afirmação do 

destino, da sua marca promocional 

e das suas linhas de comunicação, 

com resultados históricos para a 

Região Centro; implementação do               

Plano de Marketing Turístico do 

Centro de Portugal, que pro-

põe abordagens inovadoras em 

termos de desenvolvimento da                                       

marca, do produto, do mercado 

e dos segmentos alvo da comu-

nicação e promoção turística 

regional, também à luz dos 

condicionalismos vividos global-

mente e regionalmente peran-

te a pandemia COVID-19; de-

senvolvimento de respostas sóli-

das e afirmativas da região ao 

impacto do COVID-19 no sistema 

turístico da região, promovendo 

um ajustamento do setor em 

termos de posicionamento, res-

postas técnicas e instrumentos de 

comunicação e de monitorização, 

através da criação de ferramentas 

transversais de qualificação do 

destino e de capacitação técnica 

e de agentes (públicos e privados).

CG (EN): What are the key 

points of the Turismo Centro de 

Portugal Strategy for the coming 

years and what actions would 

you like to highlight?

PM (EN): In November 2019, 

the Regional Tourism Deve-

lopment Plan of Portugal Center 

was approved for the 2020-2030 

period, promoted by TCP. On the 

same date, the Tourism Marketing 

Plan for Portugal Center was 

presented for the same period. 

These two documents serve as 

a guideline to act for the sector, 

contributing to the position of TCP 

as: a Regional Tourism Entity in 

line with the Digital Era; a Regional 

Tourism Entity that prioritizes the 

valorization of Human Resources 

fundamental partners in the Cen-

tral Tourism of Portugal.

CG (PT): Atendendo ao atual 

contexto económico, ambiental, 

social e de saúde pública, quais 

considera ser os principais de-

safios que o turismo enfrenta e 

quais deverão ser as principais 

apostas do setor?

PM (PT): Após a publicação 

do plano Plano Regional de 

Desenvolvimento Turístico e do                   

Plano de Marketing 2020-30, 

o mundo foi surpreendido pela 

pandemia da COVID-19, que 

rapidamente se alastrou a todo 

o planeta e cujas consequências 

sanitárias, económicas e sociais, 

a curto, médio e longo prazo, 

são impossíveis de prever. No 

entanto, já é possível observar 

o efeito devastador que, em 

poucas semanas este surto, já 

provocou na economia mundial, 

com particular incidência no se-

tor do turismo, o primeiro a ser 

paralisado pelas medidas restritivas 

à circulação tomadas em todo o 

mundo. Viagens aéreas, hotéis, 

agências de viagens, restaurantes, 

empresas de animação, rent-a-

car, cruzeiros, espaços de lazer, 

centros de congressos, eventos, 

e todos os outros elementos da 

cadeia de valor turística viram 

suspensa ou cancelada a sua 

atividade, ameaçando milhões de 

empresas e de trabalhadores.

A nível nacional e regional 

a realidade não é diferente, 

estimando-se já uma quebra na                                                                

atividade de mais de 90% na 

economia do setor, que se vê 

ameaçado por cancelamentos de 

voos e de reservas para os próximos 

meses. Para além da dimensão 

económica dos impactos, regista-

-se, igualmente, um enorme efei-

to emocional provocado pelo 

abalo na confiança dos viajantes 

face, quer ao receio de contágio, 

quer ao receio de cancelamentos, 

de situações de quarentena 

obrigatória, medo de perda de 

investimentos realizados e ao 

próprio medo do desconhecido, 

não se vislumbrando ainda o mo-

mento de inversão desta ten-

dência.  

Neste exigente contexto, 

compete à Entidade Regional de 

Turismo do Centro de Portugal 

atuar em dois níveis: por um lado, 

assumir em plenitude o seu papel 

de mediadora dos interesses dos 

stakeholders da região, mantendo 

uma proximidade ao setor, inter-

pretando as suas necessidades 

e ciando ou identificando res-

postas para a sobrevivência das 

empresas e a manutenção dos 

postos de trabalho a curto e 

médio prazo; por outro lado, 

identificando tendências e novas 

oportunidades, criar ferramentas 

de promoção e dinamização do 

setor, antecipando o processo 

de inversão no ciclo de procura 

turística.

É nosso entendimento que o 

fator decisivo para a recuperação 

do setor passará pela atuação 

no domínio da confiança dos 

potenciais visitantes, o que implica 

uma intervenção determinada na 

construção e promoção de um 

conjunto de ações que convergem 

na ideia de Centro de Portugal - 

Um Destino Seguro, sem perder 

de vista os vetores presentes 

no Plano de Marketing: destino 

sustentável, destino inteligente e 

destino acessível.

CG (EN): Given the current 

economic, environmental, social 

and public health context, what 

do you consider to be the main 

challenges facing tourism and 

what should be the sector’s main 

bets?

PM (EN): After the publication 

of the Regional Tourism Deve-

lopment Plan and the Marketing 

Plan 2020-30, the world was 

surprised by the COVID-19 pan-

demic, which quickly spread 

to the entire planet and whose 

health, economic and social 

consequences in the short, 

medium and long term, are im-

possible to predict. However, it 

is already possible to observe the 

devastating effect that, in just a few 

weeks, this outbreak has already 

had on the world economy, with 

a particular impact on the tourism 

sector, the first to be paralyzed 

by the restrictive measures to 

circulation taken worldwide. air 

travesl, hotels, travel agencies, 

restaurants, entertainment com-

panies, rent-a-car, cruises, lei-

sure spaces, congress centers, 

events, and all other elements 

of the touristic value chain have 

been suspended or canceled 

threatening millions of companies 

and workers. 

At national and regional level, 

the reality is not different, with 

a drop in activity of over 90% in 

the economy sector, which is 

threatened by flight cancellations 

and reservations for the next 

months. Beyond the economic 

dimension of the impacts, there 

is also an enormous emotional 

effect caused by the shock in 

the confidence of travelers like 

the fear of contagion, the fear of 

cancellations, situations of man-

datory quarantine, the fear of loss 

of investments. and the fear of the 

unknown itself, and the moment 

of reversing this trend is not yet 

glimpsed.  

In this demanding context, 

it is incumbent on the Regional 

Tourism Entity of the Center of 

Portugal to act at two levels: 

on one hand,  assume its role of 

mediating the interests of stake-

holders in the region, maintaining 

proximity to the sector, inter-

preting its needs and creating 

or identifying responses to the 

survival of companies and the 

maintenance of jobs in the short 

and medium term; on the other 

hand identify trends and new 

opportunities, creating tools to 

promote and stimulate the sector, 

anticipating the inversion process 

in the tourism demand cycle. 

It is our understanding that the 

decisive factor for the recovery of 

the sector will be the performance 

in the domain of the confidence 

of potential visitors, which implies 

a determined intervention in the 

construction and promotion of 

a set of actions that converge in 

the idea of the Portugal Center – 

A Safe Destination, without losing 

sight the vectors presented in 

the Marketing Plan: sustainable 

destination, intelligent destination 

and accessible destination. 

CG (PT): Quais são os pontos-

-chave da Estratégia da Turismo 

Centro de Portugal, para os 

próximos anos e que ações gos-

taria de destacar?

PM (PT): Em novembro 

de 2019, foi aprovado o Plano 

Regional de Desenvolvimento 

Turístico do Centro de Portugal 

para o período 2020-2030, pro-

movido pela TCP. Na mesma 

data foi apresentado o Plano de 

Marketing do Turismo do Centro 

de Portugal para o mesmo 

período. Estes dois documentos 

assumem-se como um guia de 

ação para o setor, contribuindo 

para posicionar a TCP como: uma 

Entidade Regional de Turismo em 

sintonia com a Era Digital; uma 

Entidade Regional de Turismo 

que prioriza a valorização dos 

Recursos Humanos como grande 

fator diferenciador da Região; 

uma Entidade Regional de 

Turismo que se rege pela coesão, 

sustentabilidade, acessibilidade, 

inovação e empreendedorismo; 

uma Entidade Regional de Turismo 

que atua como mediadora dos 

interesses dos stakeholders da 

Região.

O Plano Regional de Desen-

volvimento Turístico e o respetivo 

Plano de Marketing identificam 

cinco pilares que agregam a                            

oferta turística da região, atua-

lizando a organização prevista no 

anterior ciclo estratégico: Cul-

tura, História e Gastronomia e                 

Vinhos, Natureza, Wellness, Turis-

mo Ativo e Desportivo e Mar, 

Turismo Espiritual e Religioso; 

Turismo Corporate e Empresarial; 

Serra da Arada, S. Pedro do Sul

© ADRIMAG

em destaque | Turismo e Sustentabilidade
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Consumir nacional, preferir local
Qualidade, sabor e tradição à mesa

montanhas mágicas®

prazeres à mesa

Texto Carminda Gonçalves

Fotografias Finos Segredos, Carminda Gonçalves, Casa do Talho

“M
udam-se os tempos, mudam-se as vontades,

muda-se o ser, muda-se a confiança,

todo o mundo é composto de mudança,

tomando sempre novas qualidades.” 

Luís de Camões

Provavelmente nunca, como nos dias de hoje, esta estrofe de 

Luís de Camões fez tanto sentido. De facto, os tempos que vivemos 

são de mudança, de vontades, de ser, de confiança e, até, de hábitos 

e preferências, nomeadamente no que ao consumo diz respeito. 

Dia após dia cresce o número de adeptos dos produtos saudáveis, 

biológicos, agroecológicos ou provenientes da agricultura tradicional. 

Consumir nacional e, preferencialmente, local, com qualidade e 

confiança, passaram a ser as palavras de ordem, não só para benefício 

dos consumidores, mas também da economia do nosso país. 

Neste artigo damos-lhe a conhecer três projetos locais - dois 

restaurantes e uma loja de produtos gourmet - que primam pela 

qualidade dos seus produtos e serviços, dando prioridade ao que 

é produzido localmente, promovendo, assim, a sustentabilidade 

económica, ambiental e social dos territórios envolvidos.

as a major differentiating factor 

in the region; a Regional Tourism 

Entity that is ruled by cohesion, 

sustainability, accessibility, inno-

vation and entrepreneurship; a 

Regional Tourism Entity that acts 

as a mediator for the interests of 

stakeholders in the region.

The Regional Tourism Deve-

lopment Plan and the respective 

Marketing Plan identify five pillars 

that assemble the touristic region 

offer, updating the organization 

provided in the previous strategic 

cycle: Culture, History and Gas-

tronomy and Wines, Nature, 

Wellness, Active and Sport and 

Sea Spiritual Tourism and Religious 

Tourism; Corporate and Business 

Tourism; Lifestyle, Inspirational and             

new trends.This organization is the 

basis for structuring the products 

and promotional actions to be 

developed in this new cycle. In 

the context of TCP’s Vision and 

Mission, those documents iden-

tified the main guideslines for the                    

touristic development of the cen-

ter, which are materialized in eight 

strategic lines of action, adapted 

to the new context and touristic 

reality.

However, it is necessary adapt                                                                 

the Center Regional Touristic De-

velopment Plan and the respective 

Marketing Plan to the reality ge-

nerated by the pandemic. In 

this demanding context, it is 

considered that the decisive 

factor for the recovery of the 

sector will be the performance 

in the domain of the confidence 

of potential visitors, implying a 

determined intervention in the 

construction and promotion of 

a set of actions that converge in 

the idea of Portugal Center - A 

Safe Destination, without losing 

sight of the vectors presented in 

the Marketing Plan: sustainable 

destination, intelligent destination 

and accessible destination.

The creation / reinforcement 

of a perception of security and 

trust in the Portugal center 

goes through a deep work of 

tourist communication geared 

towards the new profiles of 

travelers and visitors and that 

reduces or eliminates the natural 

fears of displacement. To this, 

communication must be gradual 

and adjusted to the different 

moments of the process of 

“normalization of life” in society 

and in this sense, this candidature 

is based on three dimensions: 

consolidation and adaptation to 

the current circumstances of the 

communication and promotion 

program supported by the Center 

2020, which became a decisive 

instrument for the affirmation of the 

destination, its promotional brand 

and its lines of communication, 

with historical results for the 

center region; Implementation 

of the Portugal Centre Touristic 

Marketing Plan, which proposes 

innovative approaches in terms 

of developing the brand, the 

product, the market and the target 

segments of communication and             

regional tourism promotion, 

also in light of the constraints 

experienced globally and regio-

nally towards the pandemic 

COVID-19; Development of so-

lid and affirmative responses 

from the region to the impact 

of COVID-19 on the touristic 

region’s system, promoting an                      

adjustment of the sector in 

terms of positioning, technical 

responses, communication and 

monitoring instruments, through 

the creation of transversal tools for 

the qualification of the destination 

and the technical training of public 

and private agents.

Cascata da Pombeira, Castro Daire

© João Cosme
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Finos Segredos 
Gourmet Português
Vale de Cambra

prazeres à mesa | Gastronomia e Produtos Locais

Origens e evolução
da empresa

Após ter desenvolvido a sua                                                                   

atividade profissional como as-

sistente social e agente imobiliária, 

durante mais de 10 anos, Isilda 

Sousa sentiu o apelo da mudança 

e a necessidade de se dedicar a 

um projeto seu, tirando partido 

da experiência e conhecimentos 

adquiridos, sobretudo no setor 

das vendas. Em julho de 2011, 

um mês após a entrada da 

Troika em Portugal, num ato de 

determinação e coragem, criou a 

empresa “Finos Segredos”. Nes-

ta fase a empresa tinha como 

único propósito, produzir e ven-

der compotas e geleias artesanais, 

cujas receitas eram criadas e aper-

feiçoadas por si, na maioria das 

vezes com recurso ao método de 

“tentativa erro”. Tendo começado 

por produzir e vender uma am-

biciosa lista de 32 sabores de 

compotas e geleias, ao longo do                       

tempo a empreendedora foi jun-

tando ao seu negócio outros 

produtos agroalimentares de pro-

dução local, entre os quais os 

vinhos verdes, o mel e o azeite, 

que comercializava sob a marca 

da “Finos Segredos”, registada em 

2013. Defensora incondicional 

do consumo de produtos locais, 

e da utilização de técnicas de 

produção artesanal, escusado será 

dizer que na confeção das suas 

compotas e geleias apenas utiliza 

produtos que adquire localmente, 

sendo que todo o processo de 

transformação é artesanal.

Atualmente
A atividade da empresa cen-

tra-se em três áreas principais: a 

produção de compotas e geleias 

(mais de 10.000 unid./ano), a 

venda a retalho e a distribuição, 

em pequena e grande escala. 

Apesar de ter intenção de dar 

continuidade à área da distribui-

ção, que faz em pequena escala 

para a hotelaria, restauração, lo-

V
alorizar, promover e vender o que é genuinamente português, em especial o que é produzido localmente, com identidade, qualidade 

e tradição, é um dos principais desígnios do projeto “Finos Segredos – Gourmet Português”, da responsabilidade de Isilda Sousa. Com 

sede em Vale de Cambra, a Finos Segredos produz, distribui e vende, há mais de 9 anos, produtos gourmet das Montanhas Mágicas e 

de diversos outros territórios e regiões do país, promovendo a sustentabilidade económica, social e ambiental destes territórios.

jas gourmet e garrafeiras e, em 

grande escala, para o El Corte 

Inglês (supermercado e Club El 

Gourmet), Isilda decidiu há cerca 

de três anos, abrir a sua própria 

loja no centro da cidade de Vale 

de Cambra.

Com cerca de 65 m2 e uma a-

presentação simultaneamente só-

bria e requintada, a loja da 

Finos Segredos está ao nível 

das melhores lojas do género, 

localizadas numa qualquer cida-

de portuguesa e/ou europeia. 

E foi este, desde o início, um 

dos objetivos definidos pela 

empresária, “oferecer aos resi-

dentes e visitantes um espaço ape-

lativo, de fácil acesso, capaz de se 

apresentar como uma montra de 

produtos de excelência de origem 

local e nacional”: vinhos, com 

especial destaque para os vinhos 

verdes de produção local, vinhos 

de mesa portugueses, Vinho 

do Porto, espumante, bebidas 

espirituosas (nomeadamente Li-

cor de Mirtilo de Sever do Vou-

ga), cerveja artesanal Vadia (pro-

duzida por Valecambrenses), azei-

te, fumeiro, queijos da antiga em-

presa Martins & Rebello (atual 

Indulac), compotas e geleias 

(atualmente dispõe de uma lista 

de 56 sabores de compotas e 

geleias, de produção própria), 

mel de Vale de Cambra e de 

Montesinho, bolachas, biscoitos, 

chocolate artesanal, conservas, 

gelados artesanais da Fini, tisanas 

e infusões biológicas e, mais 

recentemente, louças da Bordallo 

Pinheiro®. Apesar de já ter sido 

abordada, por diversas vezes, no 

sentido de comercializar produtos 

importados, Isilda deseja manter 

a venda exclusiva de produtos 

nacionais.

Na loja também se pode 

usufruir do serviço de uma pe-

quena cafetaria que, para petiscar, 

tem quiches, empadas, pastéis de 

Chaves, tábuas de queijos, com-

potas e fumeiros, pequenos outros 

snacks, bomboneria, bolos frescos 

de confeção própria, vinhos a 

copo, cocktails e cerveja artesanal.

Ao nível da promoção e 

comercialização, a Finos Segredos 

tem apostado numa assídua e 

cada vez mais expressiva presença 

nas redes sociais, em especial no 

Instagram e no Facebook, sendo 

que o website https://www.

finossegredos.pt/, instalado na 

plataforma Jumpseller®, e que                  

é também uma loja online, es-

pecialmente orientada para as 

vendas internacionais, constitui, 

atualmente, um dos principais 

canais de comercialização dos 

produtos da Finos Segredos.

Prémios
A qualidade das compotas 

artesanais da Finos Segredos foi 

internacionalmente reconhecida 

em 2017, no âmbito do concurso 

“The World’s Original Marmelade 

Awards”, realizado em Cumbria, 

em Inglaterra. Isilda Sousa revela 

o orgulho que sentiu ao receber 

a única medalha entregue a 

Portugal, em cerca de 3000 can-

didaturas apresentadas, com ori-

gem em mais de 30 países, 

atribuída à Compota de Morango 

e Tangerina, da sua marca.

Sustentabilidade 
Preocupada com as questões 

de sustentabilidade ambiental, 

social e económica, Isilda Sousa 

procurou, desde o início, associar 

estes conceitos ao seu projeto, 

tendo começado logo na fase 

de criação da logomarca da 

empresa. O “F” (de Finos) e o “S” 

(de Segredos) ilustram o contorno 

de uma ave que, associada ao 

verde predominante no logo, nos 

rótulos das compotas e geleias e, 

atualmente nas paredes da loja, 

invocam o ambiente natural, a 

ruralidade e a autenticidade.

Para além disso, importa 

referir a sua preocupação em 

dinamizar a economia local, 

nomeadamente através do esta-

belecimento de parcerias com 

produtores locais, contribuindo 

significativamente para o escoa-

mento dos seus produtos. Sempre 

que possível, tanto os produtos 

agroalimentares, como outros 

serviços que contrata no âmbito 

das atividades da empresa, são 

de origem local. Refira-se, a 

título de exemplo, a parceria 

estabelecida com unidades de 

TER de Vale de Cambra, para a 

promoção mútua dos respeti-

vos produtos e serviços; a 

contratação de fotógrafos e 

designers locais para a conceção 

dos rótulos dos seus produtos 

e criação de conteúdos para a 

plataforma de vendas online, entre 

outros.

Também merece destaque 

a preocupação em articular o                                                                    

trabalho que tem vindo a de-

senvolver no âmbito da marca 

“Finos Segredos”, com os princí-

pios da Carta Europeia de Turis-

mo Sustentável das Montanhas 

Mágicas, nomeadamente no que 

se refere à responsabilidade soci-

al do projeto, defendendo para                                                                                     

os “artesãos e pequenos pro-

dutores de zonas rurais como 

esta uma remuneração justa pelo 

seu tra-balho, que lhes permita 

viver de forma digna mesmo 

optando por métodos agrícolas 

e de fabrico artesanais e/ou bio-

lógicos”. Através deste projeto 

pretende incutir no consumidor a 

ideia de que “ao adquirir os nossos 

produtos, indiretamente está a 

contribuir para a dinamização 

de áreas mais desfavorecidas do 

nosso país, evitando, assim, a 

crescente desertificação que se 

verifica, em especial no interior 

de Portugal”.

Projetos para o futuro
No âmbito de uma parceria 

recentemente estabelecida, a Fi-

nos Segredos, a Rede Scientiae, 

a Indulac e a Quinta de Lemos, 

pretendem levar a cabo um even-

to de caráter nacional com a 

designação “Gerações de Queijo”, 

com o objetivo de dar a conhecer 

a tradição da indústria dos queijos 

em Vale de Cambra (berço dos 

laticínios em Portugal) que, por 

sua vez, deu origem à indústria do 

aço inox, reunindo nesse evento 

representantes de várias gerações 

de famílias Valecambrenses liga-

das a estas industrias. O evento 

musical e eno-gastronómico a                                                                        

levar a cabo em junho de 2021, 

tem em vista o reforço da estra-

tégia para alavancar os eventos 

e winetours que a marca Finos 

Segredos já realiza a nível local e 

nacional.

FINOS SEGREDOS

GOURMET PORTUGUÊS

Av. Camilo Tavares Matos 376, 

3730-240 Vale de Cambra

(+351) 256 032 926 | 910 678 316 

| 939 537 463

geral@finossegredos.pt

lojaoficial@finossegredos.pt

lojaonline@finossegredos.pt

www.finossegredos.pt

Horário de funcionamento:

• segunda a sexta-feira - 10h00 às 

19h00 (sem interrupção);

• sábado – 10h00 às 13h00

Encerra: domingo

www.finossegredos.pt 
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Restaurante 
Casa do Talho
Castelo de Paiva

As origens do restaurante 

Casa do Talho remontam a 2013, 

por altura da realização da grande 

romaria anual a Santa Eufémia, em 

Paraíso, Castelo de Paiva. Desde 

há muitos anos que uma das 

principais tradições desta romaria 

são as barracas de comes e bebes, 

onde se servem os afamados Bifes 

à Santa Eufémia, a carne de aba 

cozida e a típica feijoada, sempre 

acompanhados pelos excelentes 

vinhos verdes da região. Em 

2013, faltavam 15 dias para a 

realização da festa, Otília Alves, 

atual proprietária do restaurante, 

propôs à irmã abrir um espaço na 

H
á restaurantes que têm o dom de servir a tradição à mesa e a Casa do Talho é, sem dúvida, um deles. Conhecido pelos afamados 

Bifes à Santa Eufémia, aos quais se somam outras iguarias da gastronomia típica e tradicional portuguesa carregadas de identidade 

e sabor, este é um restaurante de visita incontornável para quem aprecia boa comida e bons vinhos. O ambiente informal e aco-

lhedor, a amabilidade dos anfitriões, bem como o sabor inconfundível dos pratos confecionados com produtos locais, neste caso 

de produção própria, fazem a visita valer a pena.

casa de família que, entretanto, 

ficou devoluta, para servir estas 

iguarias gastronómicas durante os 

dias da festa. A proposta foi aceite 

e as irmãs, com o apoio da família, 

lançaram-se nesta aventura que 

durou 4 anos, sempre na altura 

das festas de Santa Eufémia. 

Há 3 anos, Otília decidiu abrir          

o restaurante ao público, de for-

ma permanente, ao sábado ao 

jantar e ao domingo ao almoço. 

Esta decisão teve como principal 

propósito complementar o ne-

gócio principal da família, que é 

a produção, engarrafamento e 

comercialização de Vinhos Verdes 

com a marca Codesal, a criação 

de bovinos de raça Arouquesa 

e de raça cruzada Limousine e 

Charolês, e Porco Bízaro, bem 

como a produção de fumeiro. 

Grande parte da produção de 

carne e fumeiro é vendida no Talho 

Paraíso, também propriedade de 

Otília Alves, mas o restaurante tem 

tido um papel muito relevante no 

escoamento dos produtos.

Há cerca de um ano e meio 

o restaurante (tal como o talho), 

beneficiou do apoio financeiro 

do SI2E para a requalificação do                    

espaço interior e exterior, tendo                                                           

sido adquiridos diversos equipa-

mentos de cozinha, mobiliário, 

louças e utensílios, de forma a 

tornar o espaço mais rentável, 

funcional e apelativo. Foi, também, 

instalada uma vitrine na esplanada, 

que permite usufruir do espaço 

exterior com maior conforto. 

À Mesa
No restaurante Casa do Talho 

o segredo é sentir e saborear, sem 

pressa, todos os aromas e sabores 

que são servidos à mesa.

No que se refere a entradas 

destacam-se o Folhado de Alheira, 

o Patê de Alheira, a Morcela de 

Sangue com Broa, o Salpicão 

e o Presunto, mas também se 

pode optar por uns deliciosos 

Cogumelos com Alheira e Ovos 

ou Cogumelos Recheados com 

Alheira e Queijo (cogumelos pro-

duzidos localmente), o Redenho 

(ou Redanho),o Bucho e as Pata-

niscas de Bacalhau.

Quanto aos pratos principais, 

a oferta é variada e a indecisão 

divide-se entre o Bife à Santa 

Eufémia, a Vitela Assada, a Posta 

de Vitela Grelhada e o Cozido 

à Portuguesa. Por encomenda, 

também são servidos Cabrito e 

Anho no Forno a Lenha, Galo 

de Cabidela e Galo no Forno, 

Leitão Bísaro, Bucho Recheado, 

entre outros. As opções para 

os vegetarianos recaem sobre 

a Alheira de Cogumelos com 

legumes salteados ou a Lasanha de 

Legumes (esta por encomenda).

À sobremesa pode optar 

por uma típica Sopa Seca, ou 

pelas tradicionais Rabanadas, 

Leite Creme queimado, Sericaia, 

Tarte de Amêndoa, Mousse de 

Chocolate, entre outras.

Quanto aos vinhos, e no que 

diz respeito aos Verdes, a Casa 

do Talho só serve os de produção 

própria – marca Codesal e, espo-

radicamente o Montes de Paiva. 

Contudo, existem outras opções, 

nomeadamente vinhos maduros 

do Douro e Alentejo. 

RESTAURANTE

CASA DO TALHO

(e Talho Paraíso)

Touríz, Paraíso, Castelo de Paiva

(+351) 968 591 040 | 934916961

casatalhotila@sapo.pt

https://www.facebook.com/

Casa-Do-Talho-Restauran-

te-369372763518615

Website: em construção.

Horário de funcionamento:

• sábado, das 19h00 às 24h00

• domingo, das 12h00 às 16h30

• Abre em qualquer outro dia para 

grupos de 10 ou mais pessoas

Preço médio:

17,50€ - 20,00€ por pessoa

Capacidade:

40 lugares no espaço interior e

40 lugares na esplanada.

Serviços e comodidades:

Carta de vinhos | Grupos

Ar condicionado | Esplanada 

Pagamento por multibanco

Nota: os horários e a capacidade

máxima do restaurante serão 

ajustadas, sempre que necessário, 

de acordo com as orientações 

das entidades competentes, no 

contexto da COVID-19

prazeres à mesa | Gastronomia e Produtos Locais

https://www.facebook.com/Casa-Do-Talho-Restaurante-369372763518615
https://www.facebook.com/Casa-Do-Talho-Restaurante-369372763518615
https://www.facebook.com/Casa-Do-Talho-Restaurante-369372763518615
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Tasquinha
do Amado
Cinfães

Localizada numa encosta so-

branceira ao centro histórico 

de Cinfães, a Taberna e Mini-

mercado Amado abriram ao 

público em 1980, pelas mãos 

do Sr. Amado Botelho. Durante 

aproximadamente 40 anos, o Chef 

Amado fez as delícias de quem 

por ali passou, com especialidades 

como o Bife Amado e o Bacalhau 

D. Alice, pratos que ainda hoje 

fazem parte do cardápio do 

restaurante.

Miguel, filho do Sr. Amado, 

depois de ter desenvolvido a sua 

atividade profissional na área 

da hotelaria e restauração, em 

É 
impossível não ficar rendido ao encantamento deste pequeno refúgio de sabores, cuja primeira (boa) impressão nos é dada pelo 

ambiente acolhedor e harmoniosa decoração típica. Apesar de pequeno, e porque os restaurantes não se medem aos palmos, a 

grandeza da Tasquinha do Amado revela-se, passados alguns instantes, nas iguarias gastronómicas que a Chef Inês Pedro e o marido, 

Miguel Botelho, preparam e servem aos clientes, com todo o carinho, atenção e saber-fazer. 

Portugal e na Suíça, e de ter sido 

responsável pela área de eventos, 

certames e feiras de promoção 

da Carne Arouquesa da ANCRA – 

Associação Nacional de Criadores 

de Raça Arouquesa, decidiu que 

estava na hora de assumir as 

rédeas do negócio familiar e, com 

o apoio da esposa, a Chef Inês 

Pedro, transformou, em 2019, a 

taberna e minimercado Amado na 

“Tasquinha do Amado”. Do anterior 

espaço manteve a estrutura, mas                  

apostou na redecoração, dando 

enfase à componente dos vi-

nhos, em especial dos Vinhos 

Verdes, produto de excelência do 

território. O espaço interior tem 

agora capacidade para 40 pessoas 

e a esplanada, com uma fantástica 

vista sobre o centro histórico 

de Cinfães, tem lugar para 35 

pessoas. No atual contexto de 

pandemia houve necessidade de 

reduzir para metade a capacidade 

de lugares no interior, mantendo-

-se os da esplanada.

A sustentabilidade é uma 

das grandes preocupações do 

casal que aposta, diariamente, no 

consumo de produtos locais de 

excelência, bem como na adoção 

de medidas de sustentabilidade 

ambiental e económica, tais como 

a separação do lixo, a recolha de 

óleo, o aquecimento a lenha e a 

ventilação com humidade.

Tendo a tradição como ali-

cerce e a inovação e criatividade 

como pilares, a Tasquinha do A-

mado prossegue e reinventa o 

caminho traçado pelo Sr. Amado, 

constituindo uma indiscutível re-

ferência no contexto da oferta 

gastronómica do município de 

Cinfães e das Montanhas Mágicas.

TASQUINHA DO AMADO

Largo das Pombas, Cinfães

(+351) 255 561 136 | 933 788 570

tasquinhadoamado@gmail.com

https://www.facebook.com/Tas-

quinhadoamado

Website: em construção

Encerra:

quarta-feira todo o dia

e domingo à noite

Preço médio:

15,00€ - 20,00€

Capacidade:

75 lugares

(40 no interior e 35 na esplanada)

Serviços e comodidades:

Grupos | acesso à internet |wifi 

esplanada | recuperador de calor 

Recomenda-se marcação prévia.

Nota: os horários e a capacidade

máxima do restaurante serão 

ajustadas, sempre que necessário, 

de acordo com as orientações 

das entidades competentes, no 

contexto da COVID-19

À Mesa
A Tasquinha do Amado serve 

almoços, jantares e petiscos com                  

base em produtos locais de exce-

lência, tais como a Carne Arou-

quesa (DOP) e os Vinhos Verdes. O 

cliente é atendido com um amável 

“ritual” de boas-vindas, que co-

meça com a apresentação do 

restaurante e com a leitura da 

Carta, dando a conhecer, primeiro, 

as especialidades mais antigas da 

casa, da autoria do Sr. Amado, e 

depois as receitas da Chef Inês 

Pedro, terminando nas entradas. 

Depois desta apresentação é 

normal que se sinta indeciso sobre 

o que vai pedir porque todas as 

sugestões parecem sublimes.

Em relação às entradas, é im-

possível resistir à “Tábua do 

Montemuro”, uma combinação 

tentadora de enchidos e fumeiro 

(presunto, alheira e chouriço), 

mel de produção própria, ris-

sóis (exclusivamente de carne 

arouquesa), queijo de vaca aman-

teigado (Serra da Estrela), petinga 

de conserva (produção própria) e 

moelas estufadas.

Como prato principal pode-

rá optar pelas já referidas espe-

cialidades do Chef Amado, ou 

pelas iguarias gastronómicas da           

Chef Inês Pedro: Tomahawk Arou-

quês (costeletão que vai do lom-

bo até à aba, o lombo mais mal 

passado e mais tenro, e a aba 

bem caramelizada), T-Bone (corte 

específico de 2 peças, de um lado 

filet mignon, mais tenro, e do outro 

baixo vazia – fundo da costeleta), 

Nacos de Vitela Arouquesa, Aba 

Grelhada (com muita tradição em 

Cinfães, especialmente em dias 

de feira), Burger Arouquês, Burger 

d’Avó (com ovo frito) e Arroz 

de Aba (prato típico de Cinfães, 

servido só por marcação). Como 

alternativa a Carta propõe Secretos 

de Porco ou Alheira Vegan e, em 

dias de feira (10 e 26 de cada mês) 

Feijoada e Nispo Cozido com 

batada cozida e legumes.

Para acompanhar estes deli-

ciosos pratos, o Miguel e a Inês 

têm à disposição uma fantástica 

garrafeira onde os Vinhos Verdes 

são protagonistas: Sarabigos, Ser-

pa Pinto, Vénia, Inspirar (me-

dalhado) e Quinta das Almas são 

apenas alguns exemplos. Mas os                 

maduros também marcam pre-

sença e são uma excelente opção.

Para finalizar a experiência 

gastronómica, a Chef Inês propõe 

três irrecusáveis sobremesas da 

sua autoria: o Pudim de Vinho do 

Porto Burmester, o Doce da Casa 

(semifrio com morangos caseiros 

triturados) e a Mousse Bicolor. 

Da Carta também constam os 

Manteigos ou Matulos (ao fim de 

semana), doce típico de Cinfães. 

prazeres à mesa | Gastronomia e Produtos Locais

https://www.facebook.com/Tasquinhadoamado
https://www.facebook.com/Tasquinhadoamado
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Escapadinhas de outono
Depois da descoberta, o prazer do aconchego

montanhas mágicas®

refúgios

Texto Carminda Gonçalves

Fotografias João Cosme, Quinta de Gildinho, Carminda Gonçalves, A Padaria Farmhouse, The Fox House

O  
outono é uma estação repleta de magia, com rituais úni-

cos que a natureza cumpre, ano após ano, vestindo as 

paisagens de tons quentes e coloridos, que nos acon-

chegam a alma. Aproveite um fim de semana ou umas 

miniférias para partir à descoberta destas paisagens, explorar novos 

lugares, experimentar aromas e sabores diferentes, com todo o cuida-

do que a atual situação pandémica exige. Nós ajudamos com a estadia. 

E porque o outono, e o inverno que se aproxima, exigem aconchego e 

conforto na hora de recolher, deixamos-lhe três sugestões à escolha. 

Desfrute!

Quinta de Gildinho
Castelo de Paiva

M
ais do que uma unidade de Agroturismo a Quinta de Gildinho traduz o verdadeiro significado de “refúgio na natureza”. Inserida 

numa das aldeias mais pequenas e isoladas do município de Castelo de Paiva, entre os rios Douro, Paiva e Arda, no meio de uma 

sequência de serras de média/baixa altitude, que se espraiam a partir das encostas da serra da Freita, esta quinta dá as boas- 

-vindas a quem procura um lugar para se desligar da rotina do dia a dia. A Quinta de Gildinho procura promover o slowliving 

no mundo do fast. Como? Permitindo desfrutar da tranquilidade da quinta e da natureza que a envolve, participar nas tarefas agrícolas, explorar 

o território Montanhas Mágicas através de atividades desportivas como o BTT, o cicloturismo e as caminhadas, proporcionar inspiração artística, 

e muito mais.

Quinta de
Gildinho,
da ideia ao projeto

Manuel Pinho é natural de S. João da 

Madeira, mas viveu e trabalhou no Porto, ten-

do-se dedicado ao comércio de bicicletas e 

respetivos acessórios, equipamentos, repara-

ções, entre outros. Pode-se afirmar que as bici-

cletas e o BTT são duas das suas grandes pai-

xões, às quais se juntam a pintura, a fotografia 

e a calma e simplicidade da vida no campo. Foi 

por isso que em 2012, com o apoio da Susana, 

decidiu dar uma reviravolta na sua vida: deixar 

a cidade, regressar à aldeia, e embarcar numa 

nova aventura que lhe permitisse dedicar mais 

tempo àquilo que gosta de fazer.

A casa datada do século XIX, que adquiriu 

em 2012, a chamada Casa do Morgado, 

transformou-a numa luminosa e acolhedora 

unidade de Agroturismo, bikefriendly, onde 

os hóspedes podem, seguramente, desfrutar 

de sossego e tranquilidade. Para concretizar 

o seu projeto, Manuel contou com o apoio 

financeiro do Sub-Programa 3 do PRODER, 

concedido através da ADRIMAG. A Quinta de 

Gildinho abriu ao público em 2015.

refúgios | Escapadinhas de outono
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Arquitetura,
decoração e
comodidades

Nas obras de reconstrução foram 

respeitadas as características vernaculares 

da casa, nomeadamente os materiais de 

construção – xisto, lousa e granito – e a sua 

estrutura arquitetónica, ou seja, a planta em U, 

com um amplo terraço no centro, revestido a 

lousa, promovendo o encontro e o convívio ao 

ar livre.

A casa dispõe de 6 quartos (5 suites e 1 

duplo) com capacidade para 12 pessoas. A 

decoração minimalista não descura o conforto 

e a qualidade, aos quais se juntam a luz natural 

e a possibilidade de contemplar a natureza 

envolvente, com vistas para o campo e a serra. 

Todos os quartos são climatizados e dispõem 

de casa de banho privativa.

A casa dispõe, ainda, de um espaço onde é 

servido o pequeno almoço buffet continental, 

bem como uma área de estar partilhada. Para 

quem a natureza, o campo e a montanha são 

fontes de inspiração, saiba que pode contar 

com um interessante atelier de pintura.

No exterior destacam-se os muros de 

xisto, que suportam os terrenos em socalcos, 

um espigueiro, mesas e bancos de pedra e um 

tanque que, no verão, faz as delícias de quem 

por ali passa. Destaque, ainda, para o pomar e a 

horta, ambos biológicos.

Os hóspedes que gostam de participar 

nas tarefas agrícolas podem juntar-se às 

atividades que, à data da sua estadia, estejam 

a decorrer na quinta. Os mais aventureiros 

têm à sua disposição bicicletas para alugar, 

tendo possibilidade de participar em rotas de 

bicicleta, BTT, estrada e híbridas, organizadas 

pelos anfitriões. Também são organizados 

passeios de trekking pelas Montanhas Mágicas 

e safaris fotográficos.

Sustentabilidade
A sustentabilidade ambiental e económica 

estão, desde o início, no topo das prioridades 

deste projeto. Desde logo, a aposta numa 

unidade de Agroturismo localizada num dos 

lugares mais isolados do município de Castelo 

de Paiva, revela, por um lado, a preocupação 

em valorizar o património construído e 

revitalizar a economia em zonas de baixa 

densidade, mais desfavorecidas, e, por outro, 

a preocupação em aligeirar a carga turística 

em zonas habitualmente mais sobrecarregadas 

pelo turismo, como é o casos dos grandes 

centros urbanos.

O respeito pela arquitetura local e pelos 

materiais de construção típicos da região, a 

contratação de mão de obra local, a adoção de 

métodos e técnicas de climatização amigas do 

ambiente, como painéis solares e aquecimento 

utilizando biomassa, bem como o consumo 

de produtos locais como fruta biológica, 

compotas e pães, entre outros, todos regionais 

e tradicionais, nos pequenos almoços, e 

a promoção de atividades ecoturísticas, 

nomeadamente a agricultura biológica, as 

caminhadas, os passeios de BTT e cicloturismo, 

a pintura, são excelentes exemplos de boas 

práticas no que se refere à promoção da 

sustentabilidade ambiental e económica.

Mercados
e clientes

Desde a sua abertura ao público, em 

janeiro de 2015, a Quinta de Gildinho já 

recebeu hóspedes de diversas partes do 

mundo, nomeadamente Argentina, França, 

Brasil, Alemanha, Dinamarca, Suécia entre 

outros. Atualmente, dado o contexto de 

pandemia que se vive, os clientes são, na sua 

maioria, portugueses que procuram o território 

Montanhas Mágicas para visitar/percorrer 

os Passadiços do Paiva e a extensa rede de 

percursos pedestres do território, bem como 

os que procuram o sossego e a tranquilidade 

da vida no campo, e, ainda, os que buscam o 

desafio de um passeio de BTT ou a adrenalina 

de uma descida de rafting. Na realidade, as 

motivações de quem visita a Quinta do Gildinho 

são diversas, mas assentam, essencialmente, 

na busca do que é autêntico e diferenciador e 

que proporcione uma experiência única.

O que os hóspedes mais apreciam é o 

sossego, o ambiente rural e o atendimento 

personalizado.

QUINTA DE GILDINHO

Gildinho, Real

4550-670, Castelo de Paiva

Tel.: +351 910 419 394

quintadegildinho@gmail.com

Quartos a partir de 60€/noite

(com pequeno-almoço incluído)

Nº de quartos: 6 (5 suites e 1 duplo)

A Padaria Farmhouse
Cinfães

refúgios | Escapadinhas de outono

O 
projeto é recente, mas já está a conquistar a atenção de quem aprecia um espaço tranquilo próximo da natureza, aliado à autenti-

cidade e simplicidade da vida no campo. Aberta ao público em abril de 2020, talvez numa das piores alturas para o turismo a nível 

mundial, a Padaria Farmhouse surge, afinal, no tempo certo, quando se (re)começa a perceber a importância de “viver de forma 

simples e regressar ao essencial”. Criado por pessoas que cresceram no campo, que conhecem o valor da natureza e o sabor da 

liberdade, este projeto é, “uma casa no campo para pessoas felizes celebrarem a vida”.

A Padaria
Farmhouse,
da ideia ao projeto

As palavras da Maria transmitem alegria e 

serenidade quando fala deste projeto: “somos 

quatro: o António é agricultor e produz vinho, 

a Jacinta cozinha e tem uma horta, a Amanda 

é farmacêutica e eu sonho. Juntos criámos 

a Padaria, uma casa no campo para pessoas 

felizes celebrarem a vida”. E foi com este 

espírito de união, sonho e empreendedorismo, 

em proporções generosas e equilibradas, que                                                                                              

Maria, formada em Gestão de Empresas 

Turísticas, em conjunto com a família, se lançou 

na aventura de valorizar o património que 

foi sonhado pelo seu avô João Montenegro, 

transformando-o numa belíssima unidade de 

alojamento.

O edifício que funcionou como clube 

de caçadores e acolheu as instalações de 

uma padaria, tendo igualmente servido de 

residência dos padeiros, Sr. Reinaldo e Sra. 

Adelaide, estava degradado e a necessitar de 

uma requalificação. A necessidade de preservar 

o património construído, aliada ao sonho de 

“criar um lugar para o encontro com a beleza e 

a serenidade de uma vida simples, próximo do 

que é essencial”, sem esquecer a oportunidade 

de valorizar esse património do ponto de vista 

económico, foram as linhas que orientaram 

esta família, desde a ideia à concretização do 

projeto.
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com a natureza pura do Bestança e da serra 

do Montemuro, bem como os seus trilhos, e 

ficam deliciados com a gastronomia local. No 

que diz respeito aos hóspedes internacionais, 

apesar da sua recente abertura ao público a 

Padaria Farmhouse já recebeu hóspedes de 

nacionalidade alemã, francesa, espanhola, 

inglesa, polaca, suíça, sueca, dinamarquesa e 

romena, que procuram um contacto autêntico 

e simples com a cultura portuguesa.”

No que se refere à casa e aos serviços 

prestados, Maria diz-nos que “nos seus feed-

backs, os hóspedes destacam a beleza e                                                                                           

simplicidade da casa, o conforto e a 

tranquilidade. É importante sentirem-se aco-

lhidos e bem-vindos, gostam de receber dicas 

sobre o que visitar/fazer na região. Destacam 

também a qualidade do pequeno almoço e 

dos produtos utilizados. A importância dos 

detalhes.”

A PADARIA FARMHOUSE

Estrada Nacional 222, 4690-538

São Cristóvão de Nogueira, Cinfães

Tel.: +351 917 313 023

www.apadariafarmhouse.com

Quartos a partir de 75,00€ por noite (inclui 

pequeno-almoço)

Nº de quartos: 5 (10 pax)

Arquitetura,
decoração e
comodidades

O projeto de requalificação “foi idealizada 

pelo tio Ângelo”, com uns toques da Maria e dos 

pais António e Jacinta. As obras de reconstrução 

foram realizadas por trabalhadores da aldeia e 

todo o mobiliário foi manualmente feito pelo 

Zélio, um artesão local. Todos os quartos 

têm grandes janelas voltadas para o bosque, 

deixando passar muita luz natural.

Localizada entre três magníficos recursos 

naturais - o rio Douro, a serra do Montemuro 

e o vale do Bestança - A Padaria Farmhouse 

é uma unidade de Alojamento Local, ideal 

para todos aqueles que procuram a beleza e a 

tranquilidade do campo e da natureza.

A casa dispõe de cinco quartos – uma suite, 

uma suite standard e um quarto duplo deluxe, 

no rés do chão (a suite e o quarto deluxe têm 

grandes janelas com vistas sobre o bosque); 

e no piso superior, dois quartos duplos com 

acesso a uma grande varanda, com vista sobre 

o bosque e o rio Douro.

Os pequenos almoços são servidos numa 

longa mesa na cozinha. A casa também dispõe 

de uma sala de estar com lareira e todos os 

quartos têm livros e aparelhagem de música. 

Junto ao bosque existe um relvado onde, 

deitados, nos sentimos dentro da natureza.

Sustentabilidade 
As preocupações com a sustentabilidade 

ambiental e económica estiveram, desde o                                                                                                

início, presentes no projeto d’A Padaria 

Farmhouse. A casa foi reconstruída recorrendo 

a mão de obra local e o mobiliário concebido, 

quase na sua totalidade, por um artesão local. 

Também a decoração inclui peças de artesãos 

locais. Durante a reconstrução do edifício 

houve o cuidado de utilizar materiais de 

qualidade que garantissem um bom isolamento 

térmico e acústico do edifício e respeitassem a 

traça típica da região. O aquecimento da água 

faz-se através de uma bomba de calor.

Os pequenos almoços são preparados 

utilizando produtos de qualidade da horta e 

jardim da casa, ou de produção local (frutas e 

legumes, ovos, mel e compotas, pão, chá).

A reciclagem do lixo é uma das práticas de 

sustentabilidade ambiental adotadas, sendo 

que o lixo orgânico é utilizado para alimentar 

os animais.

Há um cuidado acrescido com a gestão 

eficiente de todos os recursos disponíveis.

Outros cuidados incluem a utilização 

exclusiva de embalagens grandes de champô, 

gel de banho e sabonete e, sempre que 

possível, a roupa é seca ao sol. No cuidado dos 

jardins e horta não são utilizados herbicidas ou 

outros produtos químicos. Com regularidade 

são plantadas árvores na propriedade. 

A Padaria Farmhouse é um projeto de 

investimento familiar que não recebeu qualquer 

apoio de fundos comunitários. As principais 

tarefas de acolhimento, gestão e manutenção 

dos espaços interiores e exteriores da casa 

são da responsabilidade da Maria e dos pais. 

O projeto tem contribuído para o aumento do 

rendimento familiar. 

Mercados
e clientes

Maria refere que, “no contexto muito 

específico que se vive atualmente, os hóspedes 

da Padaria Farmhouse são, na sua maioria, 

portugueses oriundos de Lisboa, Porto e Bra-

ga. No território, as principais referências 

turísticas são o Douro e os Passadiços do Paiva. 

Motivam-nos o repouso e o contacto profundo 

The Fox House
São Pedro do Sul

refúgios | Escapadinhas de outono

S 
ituada em pleno vale do Vouga, a escassos minutos do maior centro termal do país e das magníficas serras da Freita e Arada, a The Fox 

House distingue-se pelo seu conceito de exclusividade, conforto e glamour em completa harmonia com a natureza envolvente. Fazer 

com que se sinta em casa, num espaço de 7ha, que conjuga o melhor da natureza e das paisagens, com história, património e como-

didade é a grande prioridade do casal Miguel Condesso e Mafalda Carlos, os anfitriões e facilitadores de todo o conforto e bem-estar 

na The Fox House: Private Villa & Nature.

The Fox House,
da ideia ao projeto

A feliz visita de uma raposa e a conjugação 

entre bem-estar, desafio e oportunidade, ins-

piraram Mafalda e Miguel a dar início a este 

projeto, onde a natureza, a forte identidade 

do espaço, o conforto e a partilha de histórias 

permitem realmente viver momentos me-

moráveis. 

A arte de bem receber esteve sempre 

presente na família de Mafalda e Miguel, 

que viram neste projeto uma oportunidade 

única de fazer crescer esta arte, de contactar 

com a diversidade cultural e de promover a 

universalidade da alegria, algo que os mantém 

apaixonados pelo que fazem e que se reflete 

em cada “sejam Bem-Vindos”, em cada brinde 

e em cada evento que recebem neste lugar, 

com uma mística que não se explica, mas que, 

verdadeiramente, se sente.

www.apadariafarmhouse.com
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Arquitetura,
decoração e
comodidades

Inserida numa área de jardins e floresta 

com 7ha, a The Fox House desenvolve-se em 

3 volumes arquitetónicos de cariz tradicional, 

onde o granito assume lugar de destaque 

e as pedras originais foram conservadas na 

reconstrução das ruínas, dando origem à Casa 

Principal, à singular Casa da Eira e ao famoso 

The Fox Club.

A decoração tem a assinatura das vivên-

cias, viagens e histórias dos anfitriões. O pas-

sado é respeitado nos apontamentos, mas é 

o conforto contemporâneo que domina em 

todos os espaços. As cores e texturas seduzem 

criando ambientes de requinte e festa, algo 

sempre muito apreciado pelos hóspedes.

A The Fox House - Private Villa & Nature 

privilegia a envolvente natural e a forma 

equilibrada com que a mesma coabita com 

o luxo da exclusividade do uso do espaço e 

com o conforto das comodidades existentes 

nas 6 suites e nos espaços complementares. 

Esta simbiose cria as condições ideais para um 

ecossistema natureza versus diversão, existindo 

sempre algo a desfrutar, ver e fazer dentro dos 

portões da The Fox House mas também na 

verde e bela região em que está inserida.

Para deleite dos sentidos, a The Fox House 

encontra-se totalmente equipada e dispõe de 

ar condicionado. A cozinha e churrasqueira 

apelam à criatividade e à diversão, e a sala de 

estar e a vista fantástica da pérgula são espaços 

privilegiados de convívio. 

E se no verão a piscina com sal, as bicicletas 

de montanha, o voleyball, o badminton, ping-

pong ou simplesmente relaxar ao som de 

um sunset levam a sonhar com uma estadia 

maravilhosa, no inverno a climatização por 

pavimento radiante e o charme das lareiras, 

convidam à leitura, aos jogos tradicionais ou ao 

cinema em casa. Por outro lado, as caminhadas 

por trilhos com as cores laranja da vegetação, 

convidam à aventura.

Como serviços personalizados, destacam-

-se os jantares temáticos onde o Chef brinda 

os hóspedes com o melhor da gastronomia & 

vinhos, e onde o fado emociona nos concertos 

acústicos intimistas. 

Nas estadias típicas de uma semana não 

podem faltar os tours temáticos às vitivinícolas 

ou às cidades representativas da cultura 

portuguesa, mas também o SPA das Termas 

de São Pedro do Sul a 5 minutos da The Fox 

House, as magníficas Serras da Freita e Arada 

ou os retiros personalizados de Yoga ou o 

desporto aventura no rio, entre outros temas.

Claro que os eventos, nomeadamente os 

casamentos, são um ponto alto do conceito 

de exclusividade e de personalização do que 

é um dia especial, onde a felicidade brilha 

nos sorrisos embelezada pelos detalhes da 

decoração e pela envolvente dos recantos 

únicos da The Fox House.

Sustentabilidade 
A The Fox House assenta o conceito de 

sustentabilidade em três pilares fundamentais: 

a sustentabilidade material, humana e am-

biental. É na estratégia de crescimento da 

unidade de alojamento que se reflete a am-

bição de alcançar o equilíbrio entre estes três 

pilares, seja pela conquista de hóspedes ao 

longo de todo o ano, em alojamento e eventos, 

seja pela cultura da arte de bem receber, que se 

estende a toda a equipa e parceiros, seja, ainda, 

pelo equilíbrio entre a eficiência energética dos 

equipamentos e recursos naturais disponíveis 

no local, através dos quais se otimiza a aptidão 

ao desempenho, sem nunca comprometer a 

qualidade e autenticidade que distingue este 

projeto.

Mercados
e clientes

Partindo das premissas que definem a The 

Fox House como espaço que bem acolhe e 

diverte, cada pessoa que aprecie a tranquilidade 

e que goste de celebrar a vida é um potencial 

hóspede. É esta visão que leva a The Fox House 

a ser descoberta por portugueses e turistas/

visitantes de outras geografias, com particular 

destaque para os Estados Unidos da América, 

Canadá e Reino Unido.

Esta descoberta mútua ocorre não só em 

relação ao alojamento onde o hóspede poderá 

ter uma oferta personalizada de serviços, mas 

também nos eventos e casamentos onde 

os noivos pretendem algo exclusivo e dife-

renciador.

São estes fatores que levam os anfitriões 

a acreditar neste projeto singular e na partilha 

do mesmo durante as quatro estações do ano, 

tendo sempre como lema o “Sejam Bem-

-vindos!”.

The Fox House, onde os momentos criam 

histórias memoráveis.

THE FOX HOUSE

Private Villa & Nature

Rua Solar de Beirós, nº 150

Serrazes, São Pedro do Sul

Tel.: +351 916 349 971

thefoxhouse@thefoxhouse.pt

www.thefoxhouse.pt

Estadia mínima de duas noites em

exclusividade – 6 suites até 12 pessoas com 

pequeno-almoço incluído – 1.440,00€

www.thefoxhouse.pt
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