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Medronheiro com frutos. Ameixieira, Santa Eulália, Arouca. Foto de Goreti Brandão.
O medronheiro é um arbusto ou pequena árvore de folha perene, que empresta cores e sabores aos matagais mediterrânicos.
É particularmente conhecido pela aquardente de medronho preparada a partir dos seus frutos. Floresce no outono ou no princípio do inverno.
A maturação dos frutos ocorre no outono do ano procedente. Fonte: http://naturlink.sapo.pt
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Editorial
Sai de cena o verão, estação tradicional de férias e lazer, e entra nas
Serras de Montemuro, Arada e Gralheira a estação mágica do outono. Invade este território com a magia das cores, das folhas secas, do
nevoeiro matinal e da brisa fresca que pede agasalho e lareira acesa.
É a floresta das Montanhas Mágicas que nos fornece uma paleta
inesgotável de cores e de paisagens deslumbrantes, contendo em si
inúmeras componentes, que permite a muitos algum rendimento,
proveniente da exploração da fileira florestal. O artigo assinado pela
Associação Florestal de entre Douro e Vouga dá-nos a conhecer a
qualidade e a diversidade da floresta destas serras, valor incontornável desta região.
Este território, encerra em si, para além da floresta, um conjunto de
espaços de raras qualidades naturais como é o caso do Vale do Rio
Bestança, cuja beleza se desvenda, um pouco mais, neste número
da revista. No entanto, apenas as pessoas que percorrem os trilhos
deste vale encantado e fazem uma passagem obrigatória por algumas das aldeias de montanha, poderão algum dia testemunhar
sobre as riquezas naturais, patrimoniais e paisagísticas de um território que se afirma cada vez mais no cenário turístico regional e
nacional.
Em tempos de crise e austeridade, faz todo o sentido o slogan utilizado pelo Turismo de Portugal que faz o apelo “vamos para fora cá
dentro”, permitindo assim, a quem faz férias em Portugal, conhecer
a qualidade turística do território nacional, e certamente poderei
parafrasear também o slogan da TAP, pois nas Montanhas Mágicas
vamos recebê-los “de braços abertos”.
Até breve e felizes viagens pelas Montanhas Mágicas.
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Coordenador da ADRIMAG
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MAG notícias
Arouca foi «geocapital» durante a
11.ª Conferência Europeia de Geoparques
Cerca de 300 participantes, vindos de 42 países, concentraram-se no Arouca Geopark, para a 11.ª Conferência Europeia de Geoparques. De 19 a 21 de setembro, foram várias as apresentações,
workshops e atividades culturais que tiveram como fio condutor a
temática do desenvolvimento inteligente, inclusivo e sustentável.
Em paralelo com as sessões de apresentação, e com o objetivo de dar a conhecer as potencialidades dos vários geoparques
da Rede, decorreu a Geoexpo, uma mostra aberta ao público. De
resto, a envolvência da população foi uma constante, em especial
durante a programação cultural, dinamizada por associações locais. O centro da vila de Arouca acolheu oficinas de dança tradicional, grupos de cantares e visitas orientadas aos espaços urbanos e
museus, bem como, no último dia de trabalhos, uma mostra gastronómica da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de
Portugal, com a participação dos municípios de Vale de Cambra,
Oliveira de Azeméis, Vila Nova de Gaia, Macedo de Cavaleiros, Lousada, Felgueiras, Espinho e Montalegre.

Foi no decurso da cerimónia de encerramento, no final do dia 20
de setembro, presidida pelo Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, Daniel Campelo, que foram dados a conhecer os novos membros das Redes Europeia e Global de Geoparques.
O alargamento do território de Lesvos [Grécia], Central Catalonia
[Espanha], Bakoni Balaton [Hungria], Sangingshan [China], Chablais
[França], Carnic Alps [Áustria] e Batur [Indonésia] são os novos geoparques, que receberam das mãos de Nickolas Zouros [coordenador científico da Rede Europeia de Geoparques – EGN] e de Patrick
Mckeever [chefe do Observatório Global da Terra – UNESCO] os respetivos galardões. A abrir a cerimónia de encerramento, a surpresa

foi o «Concílio Geoparquiano», uma dramatização que transforma
em personagens as ocorrências rochosas do Arouca Geopark.
As atividades da 11.ª Conferência Europeia de Geoparques terminaram a 21 de setembro, com uma visita de campo aos geossítios
mais emblemáticos do território, onde se destacaram as visitas ao
renovado geossítio das Pedras Parideiras e ao Centro de Interpretação Geológica de Canelas.
Segundo Nickolas Zouros, esta conferência superou as expectativas dos conferencistas, permitindo-lhes constatar a dinâmica do
Arouca Geopark na realização deste evento. Apreciaram, igualmente, o entusiasmo e a capacidade de trabalho da equipa técnica, bem
como, o envolvimento da população local e a sua hospitalidade no
acolhimento aos participantes.
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O volfrâmio em destaque
no Arouca Film Festival
A exploração do volfrâmio no território Arouca Geopark esteve em destaque na 10ª edição do Arouca Film Festival – Festival
Internacional de Cinema de Arouca, que decorreu de 14 a 16 de
setembro de 2012, no auditório Globo D´Ouro.
Em destaque esteve o filme “Nas Minas de Volfrâmio (Rio de
Frades) ” gravado em 1942 por António Pinho e Freitas em parceria
com José Maria Coutinho. Este filme retrata episódios do quotidiano na exploração do “ouro negro”.
Os visitantes poderam, ainda, conhecer os principais objetivos
do projeto “Rotas do Volfrâmio na Europa: Memória dos Homens
e Património Industrial”. Este projeto visa a criação de uma rota
turístico-cultural de âmbito europeu que, tendo por base as minas
de volfrâmio, permitirá construir uma oferta turística inovadora,
capaz de projetar no tempo a memória histórica e patrimonial do
povo europeu.
O Arouca Film Festival constitui-se como um evento único, um
projeto dinâmico e inovador que luta incessantemente no sentido
de uma descentralização da cultura.
Pretende-se, desta forma, estimular a produção cinematográfica, o apoiar e promover de obras recentes e de qualidade reconhecida do circuito mundial, bem como obras e produções independentes; atrair e formar públicos; favorecer e potenciar a troca
de experiências e de conhecimentos entre os amantes do cinema,
profissionais ou amadores; e promover e preservar o património
natural e cultural de Arouca.

Arouca
Feira das Colheitas trouxe multidão a Arouca

Arouca voltou a evocar o tempo da colheita. Apesar dos tempos difíceis, a semente foi lançada à terra, a terra foi amanhada
e a planta cuidada. A festa fez-se à mesa, saboreando a gastronomia típica da região, com as iguarias da raça arouquesa e a
doçaria conventual. À rua, voltaram as exposições, os concertos,
as feiras, o folclore e a etnografia, e ainda a boa disposição de
todos os arouquenses, que acolheram com alegria os visitantes,
de 27 a 30 de setembro, para a 68.ª edição da Feira das Colheitas.
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Nas palavras do presidente da Câmara de Arouca, José Artur
Neves, «Arouca voltou a comemorar, num espaço urbano entretanto renovado, a colheita. A Feira das Colheitas, este ano na sua 68.ª
edição, é a festa que marca a vida de um concelho habituado a semear, a cuidar e a colher, com o seu esforço e dedicação». Segundo
o autarca, e apesar dos tempos de crise, o certame manteve a sua
vitalidade, «respondendo ao desafio, e na certeza de que todos iremos conseguir superar as dificuldades, tal como outrora voltámos a
deixar os campos verdejantes e coloridos com a fruta dos pomares,
e dando nova vida aos usos e costumes da nossa gente».
Do programa, há a destacar os concursos pecuário, da melhor broa caseira e do melhor vinho verde. Houve espaços dedicados às atividades tradicionais (artesanato), produtos regionais
e produtos do campo. No que toca às exposições: máquinas agrícolas, de gado, e as mostras “Vivências Agrícolas”, e etnográfica
“Linho: Do Lar ao Trajar”.
Quanto à animação, os destaques vão para Toy (quinta-feira
27) e para os Expensive Soul (sábado 29), sem esquecer o Baile
à Moda Antiga e o Encontro de Concertinas e de Cantadores ao
Desafio (sexta-feira 28), as Bandas Musicais do concelho (sábado
29) e um grande domingo de folclore, em que o grande acontecimento foi, de facto, o grandioso Desfile Etnográfico com Carros
de Bois e Cortejo de Açafates, pelas ruas da vila.

Castelo de Paiva

mostra de utensílios agrícolas, as danças e costumes de outrora, o
vinho novo, a cozinha tradicional da época e o baile à moda antiga, foram argumentos de peso e de grande interesse deste certame, que continua a ter grande adesão popular e impacto cultural,
onde a animação e a componente etnográfica, com a participação
e envolvimento de ranchos folclóricos do concelho, grupos de tocadores de concertina e de cantares ao desafio continuam a merecer particular destaque, atraindo milhares de visitantes, numa
contagiante alegria e entusiasmo que marca positivamente este
evento anual.

Castro Daire
Festa das Colheitas em Castro Daire

Feira do Século XIX
No passado dia 14 de outubro, teve lugar mais uma edição da
Feira do Séc. XIX, iniciativa promovida pela ADEP, continuando a
merecer o apoio da Câmara Municipal, e que pretende recriar, neste
mercado à moda antiga, aspetos da vida dos paivenses tal como era
vivida no Séc. XIX: desde as atividades económicas mais representativas, passando pelas suas tradições, pelos seus usos e costumes.
A comercialização de produtos agrícolas, a presença de diversos
artífices, a venda do artesanato regional e de animais domésticos, a
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O fim de semana de 21, 22 e 23 de setembro levou milhares de
pessoas ao Parque Urbano de Castro Daire, palco escolhido para a
Festa das Colheitas do Concelho.
Esta Festa teve a sua abertura na sexta-feira ao final da tarde,
com a comitiva dos convidados a visitar as barraquinhas de expositores e ficou, ainda, marcada pela atuação do famoso Cantor Augusto Canário, onde estiveram presentes milhares de pessoas, criando
uma atmosfera de grande entusiasmo e alegria entre os presentes.
No sábado, dia 22 de setembro, o cartaz cultural foi preenchido

por grupos de música tradicional portuguesa, assistindo-se ainda
à recriação da desfolhada e a um desfile de vestidos de chita, onde
marcaram presença dezenas de figurantes e modelos, todos eles
castrenses. Este desfile de moda, cultura e tradições recriou todo o
ambiente vivido nas colheitas do concelho, acompanhado por músicas e cantigas da altura que perpetuam no tempo e fazem parte
do imaginário de todos.
No domingo, o dia foi dedicado ao gado bovino arouquês com
a realização do Concurso Nacional de Bovinos de Raça Arouquesa,
seguindo-se, já durante a tarde, um desfile de carros de vacas, todos
eles carregados com os produtos das colheitas da região, sendo seguido pelos animais premiados do concurso da manhã.
No desfile, além dos muitos populares que se quiseram associar, marcaram presença inúmeros cavaleiros, também eles da região, e alguns pastores representando a pastorícia, também ela com
muita história e tradição no concelho.
Outro dos projetos pioneiros desta Festa das Colheitas foi o lançamento da CASTRO DAIRE TV, o novo canal de televisão da autarquia que foi inaugurado na abertura da Festa das Colheitas e que
permitiu transmitir em direto o evento, possibilitando desta forma
o acompanhamento das diversas iniciativas por todos aqueles que,
em virtude de diversos fatores, não puderam estar presentes fisicamente.

Esta Festa das Colheitas do concelho de Castro Daire permitiu
reviver tradições e divulgar a riqueza da cultura castrense, num ambiente de partilha, acolhimento e festa que deixou satisfeitos organização e participantes e que tornou este evento numa referência
do panorama festivo do concelho e da própria região.
Perante a grande adesão e recetividade que se sentiu na Festa das Colheitas 2012, a organização, a cargo da Câmara Municipal,
promete criar novas e mais sinergias para que esta Festa das Colheitas continue a crescer, a envolver os castrenses e a trazer ainda mais
pessoas até ao concelho.

Cinfães
Adote um troço de um rio!
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo e
sob o lema “Turismo e Energia Sustentável”, o município de Cinfães
promoveu, no dia 27 de setembro pelas 14h30 – na Casa da Cultura, uma sessão de apresentação do “Projeto Rios”, cuja adaptação
aos mercados educacionais estratégicos assumirá a determinação
“Eu adoto um Rio”.
O Projeto Rios visa a adoção e monitorização de um troço de
rio, de modo a promover a sensibilização da sociedade civil para
os problemas e a necessidade de proteção e valorização dos sis-
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temas ribeirinhos. O Projeto Rios tem como principal objetivo
implementar um plano de adoção de 500 metros de um troço de
um rio ou ribeira. Com a aplicação prática deste projeto é possível
aprender a valorizar a importância das linhas de água, implementar uma rede nacional através da observação, monitorização ou
vigilância, visando a conservação e adoção de diferentes troços de
rios. Pretende-se ainda desencadear um conjunto de atividades
experimentais de educação ambiental e participação pública, no
sentido da implementação da Diretiva Quadro da Água.
É de salientar que este projeto surgiu com o objetivo de contribuir para a implementação de planos de reabilitação dos rios e
ribeiras, com o envolvimento e responsabilização de toda a comunidade civil, com vista ao desenvolvimento sustentado, à educação para a cidadania e ao crescimento local e regional.
Praça das Artes e Tradições
O Largo da Fonte dos Amores transformou-se no dia 4 de outubro

na Praça das Artes e Tradições. O evento serviu para apresentar os projetos finais das turmas dos cursos de noções básicas de pastelaria e de
artesanato que decorreram na Freguesia de Cinfães e na Casa dos Outeirinhos, respetivamente, numa parceria do Município de Cinfães com
o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e a Associação
Empresarial de Portugal (AEP).
Além da certificação profissional dos participantes, estes dois cursos a funcionar desde 22 de maio tiveram como objetivo dotar os alunos de conhecimentos para o desenvolvimento da atividade em duas
áreas estratégicas para o Município: o artesanato e a doçaria tradicional.
Assim, na área do artesanato, a parte prática incidiu na técnica da cestaria em breza e na pastelaria, os formandos aprenderam a confecionar
alguns doces típicos de Cinfães: os matulos (bolinhos de manteiga), as
bolinhas de azeite e os rosquilhos.
O evento contou com várias demonstrações ao vivo, levadas a
cabo pelos formandos dos dois cursos, que explicaram aos presentes
o processo de construção da breza, e deram a conhecer as receitas da
doçaria típica com direito a uma prova de degustação no final.Os cursos com uma duração de 450 horas abrangeram perto de 30 cidadãos,
que receberam o certificado no final do evento, o qual contou também
com animação musical a cargo do grupo de bombos “Cinfães a Rufar”.
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S. Pedro do Sul
“Loja Terras” – Termas de S. Pedro do Sul
Decorreu no dia 9 de agosto de 2012 a inauguração da “Loja
Terras” que teve lugar nas Termas de S. Pedro do Sul, onde a mesma se encontra sediada, com a presença do Secretário de Estado
da Agricultura, o Sr. Presidente da Câmara Municipal e outras individualidades de relevo.
A “Loja Terras” apresenta como seu objetivo principal a comercialização de produtos vindos diretamente de produtores do
concelho e do território da ADDLAP, contribuindo assim para a dinamização da “pegada ecológica”. Esta loja constitui-se, também,
como um espaço de degustação, realização de workshops e disponibilização de informação turística, através da qual os turistas e/ou
residentes podem adquirir uma grande diversidade de produtos,
partilhar experiências e receber formação em função de um calendário preparado para a animação da loja.

Sever do Vouga
Projeto “Parte de Nós” dinamizado na praia
O “Parte de Nós cuidar da Natureza” é um projeto da responsabilidade da Fundação EDP e foi desenvolvido no concelho de Sever
do Vouga, no passado dia 29 de setembro de 2012, por indicação
da câmara municipal, no espaço balnear “Quinta do Barco”, o qual
foi “palco” de um ataque às plantas/espécies invasoras, nomeadamente às acácias (mimosas) que proliferam naquele espaço, assim
como no município em geral, principalmente junto às margens do
Rio Vouga. A atividade destinou-se a toda a população, sendo a
sua ação mais direcionada para a família, e foi concretizada tendo em conta a faixa etária. Os adultos e jovens com mais idade
aprenderam as técnicas de erradicação e controlo da espécie citada com prática no terreno e orientada por monitor especializado
no assunto, e os mais novos foram sensibilizados para os valores
da natureza através de jogos e do convívio: Peddy Paper; Sentir a
Natureza e Hora do Conto.

Vale de Cambra
Parque da Cidade é novo cartão de visita

O Parque da Cidade de Vale de Cambra é o materializar do
sonho de uma década. Concluído e pronto para usufruto de toda
a população, este novo cartão de visita do Município de Vale de
Cambra foi inaugurado em grande ambiente de festa e confraternização, com milhares de pessoas, no passado dia 22 de setembro
de 2012 pelo Presidente da Câmara Municipal, José Bastos, e pelo
Presidente da Assembleia Municipal, Manuel Augusto Carvalho.
O Parque da Cidade está dotado de ciclovias, equipamentos
geriátricos, circuito de minigolfe, equipamento para percurso de
manutenção, equipamento infantil, skatepark, três campos multiusos e um campo de areia, bem como de um edifício de apoio.
Ao longo dos seus 24 hectares pode ainda encontrar um anfiteatro
ao ar livre e um grande lago onde sobressai um monumento em
aço inox, a matéria prima rainha deste concelho, tudo isto em estreito convívio com a Natureza.
Esta operação urbanística que integra o lote de ações materiais a concretizar no âmbito do Projeto de Regeneração Urbana
(PRU) “ConViver Vale de Cambra”, representou um investimento de
10 milhões de euros, financiados a 80% por fundos comunitários e
a sua concretização “só foi possível porque soubemos aproveitar ao
limite todos os fundos comunitários disponíveis”, disse José Bastos no
ato inaugural, que confessou ainda que este é um empreendimento
“de que muito me orgulho e que me enche de satisfação”.

“São obras como esta, de que todos podem usufruir e desfrutar,
que proporcionam a um autarca momentos de realização, alegria e
motivação para o trabalho, sobretudo em ocasião de dificuldades e
até desalento como estes, pelos quais as pessoas e o país passam”,
completou.
Um sonho partilhado pelo próprio José Bastos e pelo seu antecessor na presidência da Autarquia, o malogrado Eduardo Coelho,
que há cerca de dez anos atrás, após terem abraçado em conjunto
a candidatura ao órgão Executivo de Vale de Cambra, esboçaram a
ideia de dotar o Município de um espaço “diferenciador”, “ambientalmente requalificado”, que reforçasse “a qualidade de vida dos valecambrenses” e que ao mesmo tempo pudesse ser “um verdadeiro
cartão de visita do concelho”. E a obra nasceu: “magnífica”, nas palavras de José Bastos, tal como sonhada. A envolvência dedicada
por Eduardo Coelho não foi esquecida: está, até, perpetuada, sob
a forma de uma placa evocativa da sua memória, cujo descerramento foi, aliás, um dos momentos simbólicos da sessão inaugural
do recinto.
A Câmara Municipal de Vale de Cambra convida: visite a
nossa terra, visite o Parque da Cidade e aproveite ao máximo
as suas potencialidades!
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Floresta
O grande potencial económico da região
Destaque
Texto: Ana Duarte
Fotos: Pedro Quaresma e Associação Florestal de Entre Douro e Vouga

Carvalhal em Serra da Freita, Moldes (Arouca) - Foto: Pedro Quaresma

Em Portugal, a floresta desempenha um papel muito importante quer em termos ecológicos, quer em termos económicos,
pois ocupa 3,4 milhões de hectares, o que corresponde a aproximadamente 1/3 do território nacional e é, ainda, a base de um
setor da economia Portuguesa que gera aproximadamente 113
mil empregos diretos, o que corresponde a 2% da população ativa
portuguesa.
A região abrangida pelo maciço da Gralheira, composto pela
Serra da Freita (1100 m), Arada (1057 m) e Arestal (823 m) e pelo
maciço de Montemuro (1382 m), está integrada no distrito de
Aveiro (concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, Sever do Vouga e
Vale de Cambra) e Viseu (concelhos de Castro Daire, Cinfães e São
Pedro do Sul) é um bom exemplo da importância que a floresta
pode representar para um determinada região e para a subsistência dos seus povos.
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A floresta que “pinta” os maciços da Gralheira e Montemuro
Tal como no restante continente português, também nos concelhos que constituem esta região, a floresta representa um importante recurso, pois ocupa aproximadamente 87901 ha, o que
corresponde a 52% da área total, de acordo com os dados divulgados pelo 5º Inventário Florestal Nacional, realizado entre 2004
e 2006.
A floresta sempre foi um meio de subsistência das “gentes”
desta região, quer como fonte de trabalho para muitos homens
e mulheres, quer através dos produtos que retiravam dela (lenha
para aquecerem as suas casas, mato para guarnecer os currais dos
animais e alimento para os mesmos, colheita de produtos como a
castanha ou os cogumelos), que ajudavam a colmatar, por vezes,
a falta de alimentos.
A conjugação das condições fisiográficas e microclimáticas
locais, contribuem para a formação de povoamentos florestais
variados, faustosos e produtivos. Contudo, a irregularidade do re-

levo, a geomorfologia que alterna entre os xistos e os granitos, a
presença mais ou menos abundante de água, a exposição solar e,
como fator determinante, a intervenção humana, têm moldado a
floresta ao longo dos anos. Se, no início do século XX, podíamos
encontrar uma floresta essencialmente constituída por espécies
autóctones que maioritariamente nasceram de forma espontânea,
atualmente é um pouco diferente.
Os povoamentos mistos de espécies autóctones deram lugar
às monoculturas de eucalipto e pinheiro, em produção extensiva
e exaustiva.

Da análise da tabela de ocupação florestal (entre 2004 e 2006)
podemos concluir que a espécie que ocupava maior área, ainda
era o Pinheiro-Bravo, com aproximadamente 35 mil ha, precedido
de muito perto pelo Eucalipto, com cerca de 34 mil ha. Em terceiro
lugar, mas com uma representatividade muito menor, surge o Carvalho com apenas 5 mil ha.

Pinheiro-Bravo
O Pinheiro-Bravo (Pinus pinaster) é uma resinosa que pode
chegar até aos 40 m de altura, com habitat em solos soltos e
arenosos, bem adaptada ao clima atlântico desta área geográfica. Na altura da governação do
“Estado Novo”, depois da criação
dos “Serviços Florestais”, ocorreu
uma forte arborização das nossas
montanhas com Pinheiro-Bravo,
substituindo os carvalhais caducifólios existentes até então. Esta
espécie atinge o seu rendimento
de crescimento máximo após os
20 anos, sendo que a sua madeira destina-se essencialmente
às serrações para a produção de
mobiliário, soalhos e forros, a sua
resina pode ser utilizada na produção de colas, a sua casca pode
ser utilizada para ornamentar e/
ou controlar ervas indesejadas
nos jardins e como biomassa para
aquecimento, para além dos usos
tradicionais já conhecidos, como
a utilização da “agulha” e das pinha para acender fogueiras.

De acordo com o 5º Inventário Florestal Nacional, a ocupação
florestal existente na altura da sua realização (entre 2004 e 2006)
era a seguinte:
Área (ha)
Concelho

Pinheiro
Bravo

Eucalipto

Carvalho

Arouca

2360

12441

346

894

Castelo de
Paiva

1711

6162

115

66

Castro Daire

11184

944

1687

Cinfães

1865

3105

1534

São Pedro
do Sul

13289

2338

1208

Sever do
Vouga

2040

6390

101

595

Vale de
Cambra

3105

3256

172

655

Castanheiro

Ilustração: Quadro resumo do 5º Inventário da Floresta Nacional
Ana Duarte: Fonte: ICNF, Ano: 2010

Azinheira

1

Sobreiros

Acácias

1

Outras
folhosas

Outras
resinosas

401

25

299
1

25

712

50

25
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Eucalipto
Sem dúvida, a espécie florestal com maior expansão atualmente no nosso país, quer devido à procura que existe para a
indústria de celulose (devido às excelentes características da sua
fibra), quer por ser uma espécie com um rápido crescimento, atingindo o seu termo de explorabilidade aos 12 anos. O Eucalipto
(Eucalyptus globulus) é uma folhosa, originária da Tâsmania e da
Austrália, sendo por isso considerado uma espécie exótica, pois
não é natural do nosso país, mas sim introduzida.
Tem preferência por climas temperados húmidos, adapta-se
bem a qualquer tipo de solo, exceto solos calcários. Resiste bem
ao encharcamento, e tem preferência por locais sem vento e sem
formação de geada.
Como já foi referido, a sua principal utilização é a produção
de papel, mas as suas flores são muito procuradas pelas abelhas
para a produção de mel. O seu óleo essencial, chamado eucaliptol,
tem propriedade balsâmicas e antissépticas, sendo utilizado em
produtos medicinais, e as suas folhas podem ser fervidas em água
para a produção de vapores que se destinam à inalação.

Castanheiro
O Castanheiro (Castanea sativa) é uma árvore de grande porte
que pode atingir os 30 m de altura, que se adapta facilmente a diversas condições de solo e altitude, mas que tem uma preferência
por solos graníticos, em altitude e com exposição a Norte.
É um importante elemento do ecossistema florestal natural da
nossa região, visto que o seu fruto, a castanha, serve de alimento a
muitos animais, como o javali, o coelho e o esquilo.

Carvalho
O género Quercus engloba variadas espécies de carvalhos, a
azinheira e o sobreiro. Mas nas Serras da Freita e Gralheira, as duas
espécies mais predominantes são o Carvalho-Negral (Quercus
pyrenaica) e o Carvalho Alvarinho (Quercus robur), árvores autóctones da região que formavam o bosquete nativo. Enquanto o Carvalho-negral tem preferência por encostas entre os 400 e os 1500
m de altitude, voltada para norte com geadas significativas e solos
profundos e frescos, o Carvalho Alvarinho, habita em altitude até
aos 1000 m, com solos frescos e profundos, mas pouco tolerante a
solos calcários e tendo preferência por climas húmidos oceânicos
onde exista pouca secura estival.
Estas folhosas, juntamente com o castanheiro são um pilar importante na sustentabilidade dos povoamentos florestais locais, pois o seu fruto,
a bolota, é um elemento essencial na alimentação de vários mamíferos.
O solo que se forma com a folhadas destas árvores é bastante fértil, dando origem ao aparecimento, no outono, de variados
e coloridos cogumelos, que dão cor a esta “triste” estação. Estes
fungos surgem como magia, no sopé das árvores e estabelecem
uma relação de simbiose (relação entre dois ou mais seres, em que
todos retiram benefícios da mesma) com as árvores e o solo de
onde retiram os nutrientes de que necessitam para sobreviver e
degradam a matéria orgânica existente no mesmo.
Para a colheita destes produtos é necessário possuir conhecimentos muito aprofundados para que se possam distinguir
os cogumelos venenosos dos comestíveis, pois a ingestão dos
primeiros poderá causar a morte. Os comestíveis são bastante
apreciados pelas populações, podendo ser assados, refugados,
ensopados, refugados ou como acompanhamento para saladas.
Verifica-se uma procura cada vez maior por estes produtos e por
formações que permitem conhecê-los e identificá-los.
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Cogumelo boletus num povoamento de castanheiro - Foto: Pedro Quaresma

Aspeto da castanha - Foto: Pedro Quaresma

Também para o Homem, na região de Arouca, a castanha já
representou a base alimentar das populações que não tinham
possibilidade de comprar ou produzir batatas e outros vegetais.
A região de Arouca é uma área bastante produtiva de castanha, e, por vezes, é intitulada “A terra da castanha”. Este fruto é
bastante apreciado pelos visitantes que a consideram um produto
de grande qualidade e excelência. Apresenta uma grande versatilidade enquanto produto gastronómico, visto que pode ser comida crua, assada, cozida, frita, como acompanhamento em pratos
de carne, ou até na confeção de sopas e de sobremesas. Também

pode ser utilizada na produção de farinhas, compostas, licores,
pão, entre outros. Tem a grande vantagem de poder ser congelada sem perder o seu poder aromático, gustativo, a sua textura e
manter as suas características bioquímicas.
A variedade de castanha mais característica desta região é a
amarela, sendo a enxertia de castanheiros bravos um método bastante eficaz para a produção de castanha. O aproveitamento dos
castanheiros que nascem espontaneamente para realizar a enxertia com recurso a garfos, provenientes de castanheiros já produtores, é uma forma de produzir castanha de qualidade e de forma
pouco dispendiosa.

através do seu descasque, do seu arranque (quando de pequeno
porte) ou do seu corte, realizado o mais rente possível ao solo e posterior aplicação de herbicida na touça, contudo nenhuma destas
fornas é totalmente eficaz, sendo necessário repetir este processo
durante vários anos.
Os povoamentos florestais de eucalipto da região estão a sofrer fortes ataques da praga do Gonipterus platensis, um inseto
desfolhador, detetado pela primeira vez em Portugal em 1995 e

Ameaças e riscos
A intensificação da produção florestal com vista a comercialização tem vindo a transformar a floresta da região, o que diretamente
influencia o ordenamento e a gestão florestal aplicada. Como consequência desta atitude, surgem vastas áreas de povoamentos de
monocultura, essencialmente de Pinheiro Bravo e Eucalipto, que
favorecem a propagação dos incêndios florestais. O primeiro passo
para a diminuição dos incêndios e da área ardida passa pela prevenção e pela gestão adequadas dos povoamentos florestais.
Em Portugal apenas 2% da área florestal total se encontra tutelada por organismos públicos, o que dificulta a aplicação das medidas de gestão definidas para a floresta. Nestas áreas públicas os
sapadores florestais desempenham um importante papel na prevenção, através da execução de trabalhos de silvicultura preventiva,
isto é, de operações como a limpeza de matos e a construção de faixas de gestão de combustíveis, importantes para a limitação ou extinção de incêndios florestais. Assim, a gestão aplicada aos povoamentos florestais privados é bastante importante para a prevenção
dos incêndios florestais, pois ainda existe muito para fazer nestas
propriedades. Existem várias soluções aos dispor dos proprietários
para a gestão e manutenção das suas parcelas, como o recurso às
associações de produtores florestais, que executam todo o tipo de
trabalhos florestais, de forma qualificada: limpeza de matos, podas,
desbastes, plantações, fogo controlado, etc.
Para além destes trabalhos de prevenção, os sapadores florestais também efetuam vigilância nos períodos críticos de risco de
incêndio e participam nas ações de combate inicial e rescaldos dos
incêndios florestais. As ações de sensibilização desenvolvidas por
estas equipas e a sua colaboração na formação de pessoas para o
trabalho na floresta, também representam uma importante vertente do trabalho realizado por estes homens e mulheres.
Para além dos incêndios, nesta região, existem outras ameaças
à floresta, como é o caso da proliferação das espécies florestais invasoras, como o género Acacia, vulgo “mimosa” ou “austrália”, dependendo da espécie em causa. Estas invasoras têm avançado de forma
muito rápida e voraz, sendo o seu controlo bastante complicado e
demorado. As duas formas mais eficazes para a sua erradicação são:

que, desde então, tem vindo a destruir os eucaliptais. Este inseto
ataca as extremidades das árvores, comendo-lhe a folha e provocando o seu rebentamento pelo pé, fazendo com que o seu crescimento abrande, causando a perda de produtividade parcial ou
total do povoamento. Verifica-se que os ataques mais fortes acontecem nas zonas de montanha acima dos 500 m do nível do mar.
Ao longo destes anos, a extinta Autoridade Florestal Nacional e as
empresas privadas de celulose têm testado várias estratégias de
combate a este inseto, contudo, ainda não foi encontrada nenhuma totalmente eficaz que permita o seu controlo.
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Certificação Florestal
Devido a todas as ameaças que a floresta sofre, no final do Séc.
XX, as organizações ambientalistas começaram a ter grandes preocupações relacionadas com a desflorestação que acontecia nas florestas tropicais de todo planeta, fazendo com que os principais atores da fileira florestal internacional procurassem uma solução para
combater este problema. A solução encontrada foi a Certificação
Florestal, como instrumento a utilizar dentro da lógica de funcionamento do mercado.
A Certificação Florestal é um processo através do qual os proprietários florestais podem garantir que os seus povoamentos florestais são geridos de forma sustentável e são ambientalmente,
economicamente e socialmente sustentáveis. Esta certificação divide-se em dois tipos: a Certificação de Gestão Florestal Sustentável e
a Certificação de Cadeia de Custódia.
A Certificação de Gestão Florestal Sustentável garante que uma
determinada área florestal é gerida de acordo com os normativos e
requisitos pré-estabelecidos relativos à sustentabilidade. Pode ser
concedida a qualquer entidade, quer seja de natureza associativa
ou empresarial, desde que faça a gestão de um povoamento florestal, natural ou plantado, público ou privado. Este tipo de certificação
pode abranger produtos lenhosos e produtos florestais não-lenho-

sos (por exemplo, caça, cogumelos ou outros) e compreende todas
as medidas diretas e indiretas de proteção, vigilância e uso das floretas que assegurem a sua permanente preservação.
A Certificação da Cadeia de Custódia (CoC) é um sistema de
verificação da rastreabilidade da madeira certificada ou de outro
material em cada etapa pela qual esta passa, desde a floresta até ao
produto final. Cada etapa de alteração das propriedades do material ou do processamento é registada e é adicionada outra ligação
à cadeia. É importante demonstrar que, em cada etapa em que o
material transportado, transformado ou vendido, o mesmo é registado em que não foi misturado ou “contaminado” por material de
outras fontes. A cadeia de custódia geralmente é implementada e
controlada separadamente em cada etapa do processo de fabricação. A CoC pode ser concedida a qualquer entidade que processe a
matéria-prima de uma floresta que esteja certificada.
Na Europa e em Portugal, destacam-se dois esquemas de certificação, no que diz respeito à floresta: o PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification) que promove e reconhece os
esquemas de certificação nacionais, de acordo com os indicadores
pan-europeus, de modo a promover uma gestão florestal sustentável com benefícios viáveis a nível económico, social ou ambiental, no
presente e para as gerações futuras e o FSC (Forest Stewardship Council) que promove uma gestão
das florestas mundiais que seja
ambientalmente responsável,
social e economicamente viável,
através do estabelecimento de
Princípios e Critérios de Gestão
Florestal reconhecidos e respeitados mundialmente.
A certificação florestal é
uma forma de diferenciação e,
cada vez mais, uma exigência
do mercado que permite aos
produtores valorizarem os
seus produtos e garantirem a
sua qualidade.
A floresta é um bem precioso, um recurso natural rico
em oportunidades para um
crescimento económico. Aos
proprietários florestais dirigimos um apelo: não desvalorize a floresta, não a abandone,
pois ela é o grande potencial
económico da região.
Associação Florestal de Entre Douro
e Vouga
Av. Das Escolas, nº1 - 1º Dto
4544-103 Arouca
256 949 041
afedv@afedv.com.pt

16

Vale do Bestança
Um Valor Cinfanense
Destaque
Texto: Jorge Ventura, Presidente da Direção da Associação para a Defesa do Vale do Bestança
Fotos: Associação para a Defesa do Vale do Bestança

Ponte de Covelas sobre o Bestança. 2012.
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Sob a guarda da veneranda imagem do Senhor do Amparo,
que se acolhe em capela resguardada por grossas paredes de granito, fustigadas pelo vento inclemente, no cume da serra de Montemuro, num sítio chamado “Paredes”, recebendo “augueiros de
três barronquinhos”, nasce o rio Bestança qual ténue fio de água
emergindo d´entre tojos e urzes até formar um regato cantante.
Por meandros que vai vencendo, primeiro a custo, rompendo
densa vegetação, depois espraiando-se, imparável, já com maior
caudal engrossado por afluentes tributários, desenvolve-se o rio
em traçado retilíneo assumindo direção uniforme de SSE para
NNW.
Da foz, em Souto do Rio, vemos a nascente dado o longitudinal vale encaixado que ao longo de milénios a água foi sulcando
persistentemente.
Ao fundo do casario de Alhões já mão humana teve de construir
uma ponte, de lajes aplanadas, de margem a margem, sob as quais correm as águas bravas no inverno, fruto da chuva ou do degelo das neves
que cobrem as cumeadas da serra. Já aqui, na ponte velha, o Bestança
corre apressado por entre pedras num leito mais largo e mais limpo de
vegetação. Aqui encontra também o seu primeiro ribeiro tributário, o
ribeiro de Alhões, que nasce no termo das planuras do Talegre e Cascadabulhal, no Chão Redondo, descendo depois a Costa da Cabra onde
faz mover alguns rodízios até se confundir nas águas do Bestança.
Depois da ponte, que os locais denominam de Ana Loba, o leito
do rio alarga-se e começam a aparecer muros marginais denunciando
obra humana que roubou algumas leiras à vertente onde o feno pudesse crescer.
Os primeiros moinhos do Bestança encontramo-los na Costa Limpa, imersos em densa e folhosa vegetação ou sombreados por grandes
ramos de carvalhos que sobre eles propendem, quase os ocultando.
O rio serpenteia por entre grossos blocos graníticos, cobertos
de musgo amarelecido, que parecem querer desprender-se acom-
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panhando a água no seu precipitado fluir.
No inverno alguns destes moinhos pejavam pois que as águas
do rio invadiam o inferno, onde se movia o rodízio, acarretando
pedras e terras que os impediam de girar.
A quase totalidade dos moinhos do vale foram feitos com pedra aproveitada nos locais de implantação e com madeira cortada
nas imediações, sendo o exemplo perfeito de como as gentes desta região usavam os materiais que a terra lhes oferecia.
Quem desce a encosta de Soutelo encontra pela frente um
cenário muito bonito, talvez dos mais lindos de todo o vale do
Bestança. As leiras da Granja estendem-se em sucessivos patamares até encontrarem as águas límpidas do rio. Estão ora revestidas
de um verde profundo ora cobertas de um amarelo esmaecido,
consoante a erva está viçosa ou a secar. Ainda aqui se nota muita
atividade agrícola. Semeia-se a erva, colhe-se o feno, apascenta-se
o gado. E nos caminhos também se encontra alguém que carrega
às costas molhos de feno, bamboleia no ombro uma enxada ou
que sobraça umas canas de milho.
Aqui, na margem direita, começam a aparecer algumas videiras e árvores de fruto. Na margem esquerda são mais evidentes
os soutos que tanta castanha dão ainda, e que outrora era aproveitada para a confeção das falachas ou para venda destinada à
cidade do Porto, sendo acarretada em dezenas de carros de vacas
que chiavam, carregados, pelos caminhos lajeados até chegarem
a Mosteiro, local de despacho no comboio.
A ponte de Soutelo, toda de pedra, de um só arco perfeito, de
pavimento ladeiro, com guardas laterais de tijolo revestidas a cimento, encontra-se em razoável estado de conservação. Foi esta
travessia construída em 1850.
Depois da ponte, o Bestança torna-se mais ruidoso quando
se precipita das fragas de Penavilheira. As escarpas elevam-se de
uma e outra margem até uma altura de 40m deixando uma funda

garganta onde se precipita a corrente nas “golas escuras” (como
aqui diz o povo) que são os poços. No topo da penedia crescem
carvalhos que bebem na água do rio e parte uma levada que contorna as fragas, transportando água para os lameiros. A vegetação
da margem direita é áspera, composta de giesta, tojo e pinheiro.
Nas faldas do apinhado povoado de Chã surgem os vastos
campos de milho e extensas veigas de feno. Defronte à aldeia ergue-se o Monte Faião, farto dorso montanhoso coberto de giesta
e tojal, morada de javali e gato-bravo.
De Chã ressoa a lendária torre que aí existiu e que, diz a lenda
mais do que a história, terá sido mandada construir por Geraldo
Geraldes, o Sem Pavo, quando aqui se refugiou fugindo da cólera
de D. Afonso Henriques que o perseguia por este haver tirado a
vida, em desafio, a um seu valido de nome D. Nuno.
Hoje, no sítio onde se ergueu outrora a torre de Chã, encontra-se uma exígua capela quadrangular com uma única entrada virada a sul sobrepujada por um pequeno campanário encimado por
uma cruz e ladeado por dois pináculos. O sino, que aí pende há
muito, já não se faz ecoar pelas quebradas do vale.
Deixando a aldeia no seu ledo sossego, que a falta de gente
mais semelha a solidão, voltemos às terras fundas onde começamos a encontrar povoamento disperso. No Prado encontramos
duas pontes de madeira que permitem a travessia sobre o ribeiro
de Barrondes que aqui desagua no Bestança. Num extenso campo, na margem esquerda, dividido em parcelas pertencentes a diferentes titulares, cultiva-se o milho e o feijão assim como o feno.
A água para rega vem do ribeiro de Barrondes. O Bestança ganha
novo alento engrossado pelas águas de um dos seus maiores
afluentes, seguindo pressuroso o seu curso. A vegetação é densa,
abundando o amieiro e o freixo.
No troço médio do rio surge a ponte de Covelas no seu belo
traço arquitetónico de sabor românico, pese embora a sua cons-

Poço das Dornas. Rio Bestança. 2012.

trução oitocentista, em notável alvenaria, arco redondo e tabuleiro em cavalete com cartela lateral encimada por cruz onde se
destacam dizeres que nos informam da data da construção e do
seu mentor. Representa esta ponte a principal ligação entre as freguesias de Tendais e Ferreiros de Tendais, dantes como agora.
A jusante o rio é represado por alguns açudes donde partem
levadas que transportam água para moinhos e lameiros. As águas
voltam a bramir estrepitosas nas fragas de Ganão. Vistas de Enxidrô, as quedas d´água, no tempo chuvoso, rugem com uma braveza que ninguém julgava possível quando observadas no estio.
Ao fundo das fragas um açude faz derivar a água por uma levada
para os moinhos de Pelisqueira. O Bestança desenvolve-se agora
num curso mais calmo com as margens a distarem mais umas das
outras e o leito a ficar mais largo. Abaixo das Poldras – lugar onde
nasceu o explorador Serpa Pinto -, desagua o ribeiro de Prelada.
Aqui o leito é tão vasto que no meio se formou uma ilha coberta
de fetos e árvores frondosas que cravam as raízes entre as pedras.
O rio, sob a copa do arvoredo, só volta a mostrar a limpidez
das suas águas, que luzem como ouro em manso correr, no poço
das Aveleiras. Estamos já próximo da aldeia de Pias que o rio mal
olha fluindo sob o arco da ponte que liga as freguesias de Cinfães e
Oliveira. No verão, assiste-se ao estender das mantas e cobertores
nas suas margens de pedras puídas depois de as gentes das aldeias próximas as lavarem no rio. A roupa fica com agradável odor
depois de lavada nas águas corredias, batida nas pedras e seca ao
sol o dia inteiro.
Estamos na parte final do rio. Se o Bestança nasce sob a proteção do Senhor do Amparo, desagua sob a vigia de Nossa Senhora da Estrela que se acolhe na capela de Boassas, em oitocentista
templo, observando a confluência das suas águas no Douro após
13,5Km de agitado correr.
É por este vale que vagueamos sempre, quais geófagos na
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procura de sítios, lugares, caminhos e veredas que nos vão revelando cada vez mais a singela beleza que ele encerra.
A Associação para a Defesa do Vale do Bestança constituiu-se em 1997 para proteger, promover e divulgar a riqueza
patrimonial, natural e ambiental do vale do Bestança e impedir a construção de mini-hídricas no rio.
A preservação deste sítio, que na sua área superior está integrado na Rede Natura 2000, é de todo incompatível com a implantação de barragens. E conseguimo-lo. O rio corre ainda livremente.
E toda a sua riqueza etnográfica e ambiental lá se mantém à espera de valorização enquanto fator de desenvolvimento sustentável da região e do concelho de Cinfães. Temos divulgado essa
riqueza através de publicações em livro (algumas com o apoio da
ADRIMAG ) e por meio da revista cultural Prado que editamos regularmente.
Criámos também um percurso pedestre em pleno coração do
vale, de traçado circular, que começa e termina em Vila de Muros.
Uma rota acessível e bela que passa pela ponte de Covelas sobre o
Bestança, pelas fragas da Arruínha, onde nidifica o milhafre e outras
aves de porte, estende-se pela Carreira Chã, um lindo caminho a meio
da vertente na margem direita do rio, até desembocar no Prado, nas
imediações de foz do ribeiro de Barrondes, e daqui continua até Valverde. No troço entre Pardo e Valeverde estão colocados nove painéis
com informação sobre a fauna e a flora do Vale do Bestança numa
parceria entre a edilidade cinfanense, a TAGIS e a Associação para a
Defesa do Vale do Bestança. Está assim criada a primeira Estação da
Biodiversidade no concelho de Cinfães.
Cremos que o sítio Bestança apresenta um potencial seguro de
incremento turístico e desenvolvimento criador de riqueza e bem-estar para as gentes que aqui habitam. A criação de uma rede alargada e temática de percursos pedestres, com intervenções cuidadosas
e traçados bem escolhidos, seria uma aposta de futuro porque seria
respeitadora do ambiente e geradora de rendimento para a região.
Sugerimos, por exemplo, a criação, envolvendo diversos agentes
locais, de uma grande rota designada “ Via Romana do Vale do Bestança “. E neste investimento há de confluir a arqueologia, a etnografia,
a paisagem, a história e a gastronomia enquanto fatores de desenvolvimento local, também gerador de cidadania e consciência cívica
ambiental.
Aqui deixamos o apelo e a certeza da nossa colaboração, porque
o futuro depende de parcerias em que os valores da natureza sejam
respeitados e promovidos. Só deste modo poderá haver desenvolvimento sustentável no Vale do Bestança.
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Segada. Meridãos - Tendais. 2009.
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Programas,
Programas,passeios
Passeioseeaventuras
Aventuras

Passeios mágicos pelo interior das
aldeias perdidas na montanha…
Texto: Carminda Gonçalves
Fotos: Carminda Gonçalves, Goreti Brandão, Susana D. Freitas, Miguel Paixão, gentilmente cedidas.
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Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos
nos podem dar,
E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.”
In “O Guardador de Rebanhos”, poemas de Alberto Caeiro,
Fernando Pessoa.

Vale de Papas 11
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N2

Nas cidades a vida é mais pequena
Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro.
Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave,
Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de
todo o céu,

13 Midões
12 Gondarem
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V. N. De Gaia
Feira

“Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do Universo...
Por isso a minha aldeia é grande como outra terra qualquer
Porque eu sou do tamanho do que vejo
E não do tamanho da minha altura...
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VII – Da minha Aldeia
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Aldeia de Rossão, Castro Daire

Entre o Douro e o Vouga, perdidas, algures nas extensas cadeias montanhosas que
formam os maciços da Gralheira e Montemuro, existem aldeias onde (quase) tudo se
mantém fiel à origem dos tempos. Algumas
povoadas, outras desertas, “vestidas” de xisto ou granito, todas têm um encanto especial, um ou outro traço físico ou de “personalidade” que vai prender a sua atenção e
levá-lo numa viagem de regresso às origens
do tempo. Visite-as e aprecie a sensação de
ter estado num mundo à parte, num mundo
imaginário e mágico que felizmente ainda
existe.
Visite, contemple, recorde, mas sobretudo,
encante-se com este maravilhoso património natural e cultural, numa viagem de regresso às origens e tradições!

As aldeias típicas encerram em si o que de mais genuíno existe na cultura, tradições e vivências do mundo rural e de montanha. Nelas se concentram os elementos mais representativos da
arquitetura típica local, das artes e ofícios tradicionais, das relações comunitárias, das manifestações festivas, das crenças, das
lendas, e de tudo o que é resultado da obra e arte do ser humano
na sua relação ancestral com o meio físico e natural que o envolve. Dentro da sua diversidade cada aldeia é única, pois resulta de
um conjunto diversificado de elementos naturais e culturais que
lhe confere características e ambientes singulares. Estas especificidades e elementos simbólicos, que distinguem as aldeias entre
si, constituem, na realidade, a sua “identidade”. O homem é, neste
contexto, a “alma” da aldeia, aquele que lhe deu vida e personalidade e é desta forte relação que nasce o afeto e o carinho por estes
espaços de vivências e memórias. Entre o passado e o presente, há
aqueles que, apesar das adversidades, teimam em não as abandonar, e outros que, tendo-se visto obrigados a partir, não esquecem
as suas raízes, e sobretudo as boas memórias dos tempos que aí
passaram. As aldeias típicas causam, ainda, uma curiosidade e um
sentimento especial naqueles que nunca aí viveram, mas que nutrem um interesse particular pela descoberta de outras culturas,
tradições, artes e sabores.
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1 1 Amiais, Aldeia “Verde Água”

Município de Sever do Vouga, Couto de Esteves

Cerca de vinte casas de granito, recentemente recuperadas, e
uma eira comunitária com sete magníficos canastros compõem
esta pequena aldeia localizada junto ao rio Vouga. O conjunto da
eira e canastros, onde outrora as lides agrícolas eram animadas
por danças e cantares, constitui, atualmente, o seu principal atrativo turístico e o ponto de encontro preferencial para as atividades
turístico-culturais que aí se realizam. Mas em breve a aldeia dos
Amiais, recentemente classificada como “Aldeia de Portugal”, terá
um novo atrativo: o lençol de água proporcionado pela barragem
de Ribeiradio, atualmente em construção, dar-lhe-á um renovado
enquadramento paisagístico e uma nova dinâmica turística. Aproveite para conhecer a atual aldeia dos Amiais, envolvida por floresta e campos agrícolas e compare-a, num futuro próximo, com uma
aldeia renovada, com um quadro paisagístico completamente di-

ferente, dominado pela água. Desfrute, ainda, da surpreendente
hospitalidade dos seus habitantes. Os mais idosos sentem uma satisfação especial em partilhar, com os visitantes, alguns episódios
graciosos da vida na aldeia.
Informação complementar:
Onde comer: Restaurantes “O Cantinho da Eira”, Couto de Bai-
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xo, Couto de Esteves (sob encomenda - 918 320 595) e “O Júnior”,
Couto de Esteves (234 558 349).
Onde dormir: Unidades de TER e Alojamento Local de Couto
de Esteves (234 555 566).
Onde comprar artesanato e prod. locais: “Casa do Artesão”
no centro da vila de Sever do Vouga (234 555 566).

2 2 Aldeia da Felgueira, Tradicional e encantadora
Município de Vale de Cambra, Arões

A aldeia da Felgueira está situada na encosta sul da serra da
Freita, numa belíssima paisagem dominada por socalcos e pelos
tons verdes da montanha. As casas de xisto e granito por entre
as quais se multiplicam as calçadas de pedra, as ramadas, os tanques, as fontes, as eiras e os espigueiros são a expressão mais evidente da sua feição predominantemente rural. Graças à dinâmica

associativa aí existente, liderada pela ADCF – Associação Cultural e
Desportiva da Felgueira, a aldeia ainda mantém vivos muitos dos
hábitos, costumes e tradições de outros tempos. É na realização
de atividades de animação cultural, especialmente associadas à
atividade agrícola, que se revivem e se perpetuam muitos deles.
Também o património edificado, nomeadamente as casas, os moinhos, as eiras e os espigueiros, têm vindo a ser lentamente recu-

perados, embelezando a aldeia e evitando a perda deste valioso
património.
Passeie-se pelas ruas estreitas desta bonita “Aldeia de Portugal” e delicie-se com a sua simplicidade e o seu encanto natural.
Informação complementar:
Onde comer: Restaurante “Mira Freita” (256 402 788).
Onde dormir: “Hotel Quinta Progresso”, Macieira de Cambra
(256 410 890); “Parque de Campismo do Merujal”, serra da Freita
(256 941 834).
Onde comprar artesanato e prod. locais: “Grupo de Artesãs
de Arões” (256 403 250).

3

Aldeia do Trebilhadouro, Reinventada

Município de Vale de Cambra, Rôge

da hoje acontece. Desabitada há mais de 15 anos, por ter deixado
de oferecer condições favoráveis ao sustento e à fixação dos seus
habitantes, esta aldeia chama de novo a si a atenção que merece.
O Município de Vale de Cambra e alguns privados empenham-se
agora em reinventá-la, devolvendo-lhe a vida que lentamente lhe
foi tirada, preparando-a para uma nova funcionalidade: receber
visitantes e turistas, nacionais e estrangeiros.
As fases de “revitalização do espaço público” e de “implementação das redes de infraestruturas básicas” desta bonita “Aldeia de
Portugal” foram já concretizadas pela autarquia local. Também a
“reabilitação urbana do conjunto edificado” tem vindo a ser progressivamente realizada, graças às iniciativas dos privados. Atualmente estão em curso dois projetos de investimento, financiados
pelo sub-programa 3 do PRODER / ADRIMAG, que visam a recuperação de 10 casas para alojamento turístico. As promotoras, duas
senhoras com fortes ligações à aldeia, preveem que os 29 quartos
estejam disponíveis para reserva a partir do verão de 2015.
Além do valor estético e patrimonial do edificado, também a
envolvente natural, marcada pelo verde da paisagem, pelos socalcos e pela água, bem como a vista que daqui se tem para o Oceano
Atlântico e para a Ria de Aveiro, acrescentam valor à aldeia.
Informação complementar:
Onde comer: Restaurante “Porto Novo”, Macieira de Cambra (256
472 343/919 082 511); “Pensão Suissa”, Macieira de Cambra (256 462
233)
Onde dormir: “Pensão Solar das Laranjeiras”, Macieira de Cambra
(256 423 977); “Pensão Suissa”, Macieira de Cambra (256 462 233)

4

Aldeia da Castanheira

, “Fenomenal”
Município de Arouca, Albergaria da Serra

A aldeia do Trebilhadouro é fruto de uma relação ancestral e
sem mácula entre o homem e o meio natural. Presume-se que o
núcleo original tenha sido habitado por povos Romanos ou mesmo Lusitanos, mas não existem documentos que o comprovem.
Certo é que, devido à sua altitude (cerca de 600 metros acima do
nível do mar) e à sua exposição a Sul, abrigada dos ventos do Norte, facilmente tenha despertado a atenção do homem, como ain-

A Castanheira é uma aldeia de montanha localizada em pleno coração da serra da Freita, pertencente ao território do Arouca Geopark.
O interesse desta aldeia deve-se não apenas à sua graciosidade e ao
belíssimo enquadramento paisagístico de que goza, mas também ao
facto de acolher, na sua envolvente, um fenómeno geológico único
em Portugal e raro em todo o mundo: as pedras parideiras. Dada a relevância científica deste geossítio e a crescente curiosidade que tem
despertado junto do público escolar, turistas e visitantes em geral, o
Município de Arouca inaugurou, recentemente, na aldeia, a “Casa das
Pedras Parideiras”. Trata-se de um novo espaço de divulgação e informação turística do território Arouca Geopark que também funcionará como centro de interpretação do fenómeno geológico das “pedras
parideiras”, disponibilizando, entre outros conteúdos e equipamentos, um filme 3D de 15 minutos, com uma explicitação do fenómeno.
A aldeia tem cerca de centena e meia de habitantes que se dedicam, quase exclusivamente, à atividade agrícola. Numa das próximas visitas à aldeia, e se tal se proporcionar, familiarize-se com
os habitantes e desfrute da sua hospitalidade e simpatia.
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Informação complementar:
Onde comer: Restaurantes “Refúgio da Freita” (256 947 723),
“Serrana da Freita” (256 947 335), e “Ponto Alto” (256 947 702),
todos no planalto da serra da Freita.
Onde dormir: “Parque de Campismo do Merujal”, serra da Freita (256941834).
Onde comprar artesanato e prod. locais: “Casa das Pedras
Parideiras” (256 943 575) e “Parque de Campismo do Merujal”
(256 941 834).

5

Aldeia da Drave, Mágica e eterna

Município de Arouca, Covêlo de Paivó

A Drave é uma aldeia encantadora e, por isso, há muito que
conquistou o título de “Aldeia Mágica”. Encaixada no fundo de um
elevado outeiro, entre as serras da Freita e S. Macário, a Drave é
uma aldeia típica feita de casas de pedra Lousinha cobertas de
xisto, com arruamentos estreitos e irregulares. À sua volta só existem enormes montanhas e alguns terrenos de cultivo que outrora
permitiram a subsistência dos seus habitantes e hoje estão abandonados.
A aldeia, berço da família Martins, foi habitada nos últimos
anos apenas por dois membros desta família. Atualmente está de-
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serta. Apesar disso mantém-se bela, segura de si, resiliente e uma
nobre anfitriã de quem a visita. Os escuteiros, e mais concretamente a Base Nacional da IV, têm contribuído para a manter viva. O seu
sonho passa pela concretização de um projeto de recuperação e
revitalização da aldeia, em parceria com os restantes proprietários,
e é isso que tem vindo a ser feito. Para além da reconstrução das
casas, pretendem preservar o seu património cultural, recuperando as tradições de outros tempos, recorrendo às memórias das
pessoas mais velhas das aldeias vizinhas, tentando evitar o risco
de se perderem de vez.
A história da Drave é muito longa e por isso impossível de ser
contada em poucas linhas. A melhor forma de a conhecer é partir
à sua descoberta. E acredite que chegar até ela é só por si uma
aventura. Se se deslocar de carro, os últimos metros terão que ser

percorridos a pé, sendo esta a melhor forma de contemplar a aldeia e a sua envolvente. O PR14 – Aldeia Mágica, do município de
Arouca, leva-o até Drave, partindo da vizinha Regoufe.
O Solar dos Martins, a capelinha dedicada à Nossa Senhora da
Saúde, a ribeira de Palhais e ao longo do percurso, o vale do rio
Paivô, são alguns dos pontos de interesse que mais se destacam.
Aprecie, desfrute e deslumbre-se com os cenários que esta visita
lhe vai proporcionar.
Informação complementar:
Onde comer: Restaurante “O Mineiro”, Regoufe (abre brevemente).

6

Aldeia de Covas do Monte

, Vertiginosa
Município de S. Pedro do Sul, Covas do Rio

Depois de subir a serra de S. Macário inicia-se uma descida simultaneamente magnífica e estonteante, até à aldeia de Covas do
Monte, um desafio para quem sofre de vertigens, mas que vale a
pena experienciar. As paisagens são simplesmente arrebatadoras
e, poucos minutos depois, a aldeia surge aos olhos do visitante
como uma miragem, acolhida no regaço de uma enorme montanha de xisto, observando, pacificamente e do alto dos seus cerca
de 450m, o fértil e verdejante vale que se estende à sua frente. Um
quadro cuja beleza não deixa ninguém indiferente.
A aldeia é tranquila, mas vive. Pelas ruas estreitas e sinuosas,
ao longo das quais se acantonam bonitas casas de xisto, cobertas
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de lousa, circulam, pacificamente, pessoas e animais. A pastorícia
constitui a principal fonte de rendimento dos cerca de 60 habitantes da aldeia e por isso os ovinos, caprinos e bovinos, mais de 2,5
milhares, são a sua companhia diária. Dos currais para as serranias,
percorrem as ruas da aldeia, caminhos e carreiros de difícil acesso
e os pastores revezam-se na sua guarda.
Apesar de isolada, Covas do Monte é uma aldeia aberta ao mun-
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do: possui um espaço internet, tem um restaurante instalado numa
antiga escola primária, e recebe visitantes das mais diversas proveniências.
É também uma aldeia dinâmica graças à iniciativa dos seus habitantes e ao trabalho desenvolvido pela Associação dos Amigos de
Covas do Monte, pela Associação das Aldeias de Magaio, e pelo Município de S. Pedro do Sul, nomeadamente com o projeto “Criar Raízes”.

O visitante/turista que se desloque à aldeia de Covas do Monte
pode participar em diversas atividades agrícolas, ajudar na reconstrução de muros e açudes, acompanhar os pastores com os seus
rebanhos, ou ainda percorrer os trilhos outrora palmilhados pelos
seus habitantes, e visitar os seculares moinhos de água onde ainda
se moem os cereais para fazer broa. Degustar um delicioso prato
de cabrito da gralheira ou de vitela arouquesa, assados em forno a

lenha, é algo que não pode perder, mas aconselha-se a marcação
prévia.
Informação complementar:
Onde comer: Restaurante “Os Amigos de Covas do Monte”,
(232 357 592).

29

7

Aldeia da Pena

, Intemporal
Município de S. Pedro do Sul, Covas do Rio

“Vizinha” da aldeia de Covas do Monte, a Pena é outro dos tesouros de xisto, escondido nas profundezas da serra de S. Macário.
A beleza da aldeia e o seu enquadramento paisagístico exercem
um fascínio especial sobre quantos apreciam a genuinidade da
arquitetura típica e as paisagens de montanha.
O acesso à aldeia não é fácil, mas vale “a Pena”. A estrada construída há relativamente poucos anos retirou a aldeia do profundo
isolamento em que se encontrava e criou novas oportunidades,
quer para os seus habitantes quer para os que a visitam, estes últimos, cada vez em maior número. São atraídos, sobretudo, pela
beleza singela desta aldeia, aninhada no vale profundo, em perfeita simbiose com o meio natural em que se insere. Um cenário
de rara beleza que atrai centenas de visitantes ao longo de todo
o ano. Pelo interior da aldeia é possível ir ao encontro dos verdadeiros sabores da cozinha serrana, desde o cabrito assado no forno a lenha à vitela assada e ao arroz de cabidela, passando pelos
deliciosos petiscos e enchidos, preparados de forma artesanal.
Artesanal é também o fabrico de miniaturas em xisto, como casas
e espigueiros, artigos de madeira, linho e lã, bordados e rendas,
que a D. Augusta tem à venda na sua loja de artesanato. É ela, em
muitas ocasiões, a principal anfitriã da aldeia. Mas não é a única.
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Também os proprietários da Adega Típica da Pena, um jovem
casal que trocou a cidade pela sua aldeia natal, são excelentes anfitriões desta povoação.
Depois de uma visita demorada à aldeia, percorrendo as suas
labirínticas ruas e admirando as suas típicas construções de xisto
e lousa, é hora de seguir o percurso do ribeiro da Pena na direção
dos enormes afloramentos rochosos aí existentes, subir a pequena
elevação e contemplar a arrebatadora paisagem com que se depara: uma espécie de “vale encantado”, coberto por um luxuriante
manto de vegetação, com algumas espécies florísticas únicas, de
onde sobressaem impressionantes fragas. De volta à aldeia, pelo
mesmo caminho, depare-se com uma nova e impressionante
perspetiva do seu casario, centrando a sua atenção na pequena
capela e nos espigueiros.
Informação complementar:
Onde comer: Restaurantes “Adega Típica da Pena” (232 731 808)
Onde comprar artesanato e prod. locais: “Artesanato Augusta”
e “Adega Típica da Pena”.

8

Aldeia do Mezio

, Surpreendente
Município de Castro Daire, Mezio

É já em plena serra de Montemuro, a oitava maior elevação
de Portugal continental, que vamos encontrar a aldeia do Mezio,
recentemente classificada como “Aldeia de Portugal”. Está implantada numa área granítica que, por não apresentar um número
significativo de linhas de água, possui um relevo pouco acidentado, resultando num vale aberto, pouco encaixado. O casario é
predominantemente granítico, fazendo jus ao maciço montanhoso em que está implantado, conferindo-lhe um aspeto robusto e
inabalável, à medida dos invernos frios e vigorosos que se abatem
sobre a serra. A aldeia apresenta um rico património edificado,
destacando-se, sobretudo, o de cariz religioso: o Cruzeiro Srª de
Fátima, Nicho Sr. do Bonfim, Capela da Srª das Antas, entre outros.
Para além do seu rico património edificado, a aldeia do Mezio
surpreende pela qualidade e diversidade do artesanato, da gastronomia e dos produtos locais. O artesanato espelha a arte e o saber
adquiridos e transmitidos ao longo de gerações, pelos habitantes
da aldeia, e tem o seu ponto de venda estrategicamente fixado
junto à EN2, num espaço da Associação Etnográfica e Social do
Montemuro, que lhe é especialmente dedicado. Ao lado do ponto
de venda existe um museu onde se encontra patente, em expo-

sição permanente, um vasto espólio de alfaias agrícolas, o único
pisão da região, o ciclo do linho e da lã, desde o cultivo ou recolha
da matéria-prima até ao produto final, o ciclo do pão, e todo um
conjunto de artigos e objetos representativos do artesanato local.
A gastronomia privilegia o uso de produtos agroalimentares
locais, dos quais se destacam os enchidos. Um dos pratos típicos
mais apreciados no Mezio é o arroz de salpicão, que faz as delícias de quem por aí passa. Os chás, por sua vez, são já um ex-libris
da aldeia sendo a Ervital – Plantas Aromáticas e Medicinais, Lda, a
empresa responsável pela sua produção, transformação e distribuição. Por isto e também por tudo o mais que a serra de Montemuro tem para oferecer, faça uma visita a esta bonita “Aldeia de
Portugal” e fique com o desejo de regressar.
Informação complementar:
Onde comer: Restaurante Típico do Mezio (254 689 265 / 912
325 879).
Onde dormir: “Casa do Arco”, Mezio (919 901 947).
Onde comprar artesanato e prod. locais: “Cooperativa de
Artesãos do Montemuro” (254 689 815) e “Ervital, Plantas Aromáticas e Medicinais, Lda”, Mezio (254 689 596).

9

Aldeia de Campo Benfeito, Cultural e Artística

Município de Castro Daire, Gosende

A aldeia de Campo Benfeito encontra-se a escassos quilómetros da aldeia do Mezio e, portanto, no que respeita às suas características arquitetónicas e paisagísticas, são muito semelhantes. A
serra de Montemuro talhou-as à medida dos seus recursos, clima
e geografia, e os seus habitantes incutiram-lhes as marcas da sua
cultura. Campo Benfeito, classificada como “Aldeia de Portugal”,
destaca-se não só pelo seu património construído, mas também,
e sobretudo, pelas suas atividades culturais e artísticas, das quais
se evidenciam o teatro e o artesanato. O Teatro Regional da Serra
de Montemuro e as Capuchinhas do Montemuro, CRL, assumem
aqui particular relevância na tarefa de dinamizar cultural, social e
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economicamente a aldeia, chamando até ela turistas e visitantes
das mais diversas proveniências.
Anualmente, no mês de agosto, realiza-se em Campo Benfeito
o “Festival Altitudes”, um evento organizado pela referida companhia de teatro que leva à aldeia muitos artistas nacionais e estrangeiros e milhares de visitantes apaixonados pelo teatro, pela música e pela dança. Também ao longo do ano, sempre que o Teatro
Regional da Serra de Montemuro vem à cena com uma nova peça,
a mesma é estreada, em primeira mão, na aldeia de Campo Benfeito, antes de iniciar a sua itinerância pelo país e estrangeiro.
Já as “Capuchinhas do Montemuro”, instaladas na antiga escola primária da aldeia, edifício que recuperaram com o apoio do
programa LEADER para desenvolverem a sua atividade, vencem
diariamente as contrariedades do isolamento e da desertificação,
produzindo peças de vestuário artesanais que vendem ao público
feminino, maioritariamente citadino. O nome deste grupo de artesãs anda, inevitavelmente, associado a Campo Benfeito pelo que é
graças a ele que a aldeia ganhou uma boa parte da sua visibilidade
e notoriedade.
Informação complementar:
Onde comer: Restaurante Típico do Mezio (254 689 265 /
912 325 879).
Onde dormir: “Ares de Montemuro, Casa de Campo”, Campo
Benfeito (916 067 390), e “Aldeia Turística do Codeçal” (917 632 723).
Onde comprar artesanato e prod. locais: “Capuchinhas de
Montemuro, CRL” (254 689 160)
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Aldeia da Gralheira

, Princesa da Serra
Município de Cinfães, Gralheira

Desde tempos remotos que aldeia da Gralheira é considerada a mais desenvolvida e progressista das aldeias que a rodeiam
e por isso a elegeram “Princesa da Serra”. Situada em plena serra
de Montemuro, a 1152m de altitude, a Gralheira é uma típica aldeia de montanha, rodeada de incontáveis planaltos e outeiros,
que oferecem paisagens de verdadeiro deslumbre, ainda que predominantemente agrestes. A neve, que é presença assídua nos
invernos da aldeia e da serra, dá às paisagens uma beleza ainda
mais notável. Na primavera e no verão o cenário é diferente mas
igualmente inebriante. Contemplar toda a beleza paisagística que
envolve a Gralheira é uma experiência que não deve perder, mesmo que o principal propósito seja a visita à aldeia. Aqui, no seu núcleo mais antigo, sobressaem as casas em pedra de granito, com
paredes largas para não deixar penetrar a humidade, mantendo,
algumas delas, a primitiva cobertura de colmo. Tal como na vizinha aldeia de “Vale de Papas”, a utilização do colmo nas coberturas ficou a dever-se às dificuldades de transporte da telha para a
aldeia por não existirem, na altura, estradas de ligação ao exterior;
à falta de meios financeiros para a comprar; e ao facto de as coberturas de colmo tornarem as casas mais quentes, apresentando-se
como a solução mais viável nas frias e pobres terras da serra de
Montemuro.
Se outras razões não houvesse para visitar esta aldeia, o bom
sabor e a qualidade dos pratos típicos servidos pelos dois restaurantes locais seriam motivo mais do que suficiente: cozido à portuguesa ou à moda da aldeia, arroz de salpicão, cabrito ou vitela,

Aldeia de Gralheira.

assados no forno a lenha, entre outros pratos confecionados com
produtos agroalimentares locais, constituem já uma importante
referência regional e nacional.
Outros locais de interesse a visitar: sepulturas escavadas na
rocha, a Capela do Senhor da Boa Morte e crucifixo em pedra, o
Penedo da Saúde, o Cruzeiro, o Castro de Aguiar e os Moinhos de
Água Comunitários.
Informação complementar:
Onde comer: Restaurantes “Recanto dos Carvalhos”, Gralheira
(255 571 566), e “Encosta do Moinho”, Gralheira (255 571 159)

Aldeia de Vale de Papas.
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Aldeia de Vale de Papas, Genuína

Município de Cinfães, Ramires

Quem visita o núcleo mais antigo da aldeia de Vale de Papas
fica com a sensação de ter feito uma longa viagem no tempo. As
casas de granito amarelo com os seus peculiares beirais, muitas
delas cobertas com colmo, são a prova mais visível de que esta
aldeia ainda se mantém fiel às origens preservando algumas das
suas características arquitetónicas mais genuínas. Também os caminhos de pedra irregulares, as portas baixas com entradas assimétricas, a eira e os espigueiros comunitários são elementos que
revelam a tipicidade e ancestralidade deste núcleo habitacional,
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ainda preservado, mas a necessitar de uma intervenção no sentido
da sua conservação.
É agradável passear pelos caminhos da aldeia e apreciar cada
pormenor: a mulher que tricota umas meias de lã sentada num
cantinho ensolarado do seu quintal, a horta meticulosamente trabalhada, o agricultor que colhe o milho para o celeiro, o pastor
que regressa com o seu gado, a água que cai abundante e pura
do fontenário da aldeia, o feijão e as castanhas que secam ao sol,
e muitos outros pormenores que justificam e merecem a atenção
do visitante.
A recente classificação de Vale de Papas como “Aldeia de Portugal”, além de reconhecer o seu valor patrimonial, abre caminho
ao desenvolvimento turístico da aldeia que se deseja sustentável
e equilibrado, respeitando a sua tipicidade arquitetónica, os seus
aspetos culturais e o quotidiano dos seus habitantes.
O Município incluiu, na candidatura EEC PROVERE-MAG-PA/1/2011 do Plano de Gestão e Salvaguarda do Vale do Bestança
(projeto-âncora), um conjunto de investimentos que englobarão
toda a área do Vale do Bestança, prevendo-se na área exclusiva da
aldeia de Vale de Papas: um percurso pedestre (pequena rota) de
reaproveitamento da calçada romana empedrada que atravessa
a aldeia; um trilho BTT (pequena rota) de reaproveitamento dos
traçados térreos que serviam os circuitos de gado; o levantamento
patrimonial e cultural da aldeia; a inventariação florística e faunística da área envolvente.
Informação complementar:
Onde comer: Restaurantes “Recanto dos Carvalhos”, Gralheira (255 571 566), e “Encosta do Moinho”, Gralheira (255 571 159)
(ambos a 4 km da aldeia de Vale de Papas).

34

Aldeia de Gondarém

, Vigilante do Douro
Município de Castelo de Paiva, Raiva

Localizada numa encosta virada para o Douro existe uma pequena aldeia de xisto que dá pelo nome de Gondarém. Os acessos
à aldeia não são fáceis, mas o esforço compensa. As casas de arquitetura tradicional que flanqueiam as ruas e ruelas, em conjunto
com os socalcos e o rio Douro, formam um quadro paisagístico de
rara beleza. Outrora, os produtos da terra, o peixe do rio e as minas
de Terramonte eram a base do sustento das famílias que ali viviam.
Com o passar dos anos e sobretudo à custa do encerramento das
minas, a população foi abandonando a aldeia em busca de uma
vida melhor, mas hoje, assiste-se a um lento e progressivo regresso, sendo prova disso a recuperação parcial das casas da aldeia e
uma maior circulação de pessoas nas ruas anteriormente desertas.
A beleza e tranquilidade deste local, bem como as magníficas
paisagens que oferece na sua proximidade com o Douro, têm vindo, cada vez mais, a despertar a atenção dos visitantes e turistas
do município de Castelo de Paiva.
Faça-lhe também uma visita e renda-se aos seus indiscutíveis
encantos.
Informação complementar:
Onde comer: “Eurostars Rio Douro Hotel & Spa”, Raiva (707 500
224), e Restaurante “O Palheiro”, Portela, Raiva (255 762 646).
Onde dormir: “Eurostars Rio Douro Hotel & Spa”, Raiva (707
500 224).
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Aldeia de Midões

, Mística
Município de Castelo de Paiva, Raiva

A descida até à aldeia de Midões faz-se por uma velha e estreita estrada de acesso ao rio Douro, envolta numa densa floresta de
eucaliptos, interrompida aqui e além por alguns carvalhos, sobreiros e medronheiros. A aldeia de Midões é vizinha e “irmã de xisto”
da aldeia de Gondarém, ambas raridades arquitetónicas no município de Castelo de Paiva, que assenta predominantemente em
granito. Mesmo assim, este elemento litológico não deixa de estar
presente na arquitetura do casario da aldeia, nomeadamente na
Casa do Passadiço, um belo exemplar arquitetónico que se distingue pela elaborada cantaria de granito dos seus cunhais e vãos de
portas e janelas. Fruto da falta de recursos financeiros, os restantes edifícios da aldeia marcam pelo seu aspeto simples e singelo,
enriquecidos pela decoração dos vasos que alegram as fachadas.
No geral, o enquadramento paisagístico e as características
arquitetónicas e culturais que definem esta aldeia são, em muito,
semelhantes às de Gondarém: casas antigas maioritariamente desabitadas que hoje são alvo de recuperação; caminhos estreitos;
sinais de uma existência marcada pela atividade agrícola dos seus
habitantes; sossego e tranquilidade, num espaço místico abençoado pelas águas do Douro.
Os habitantes e os naturais que ali passam férias contam histórias dos tempos áureos da aldeia: uns viviam do transporte de
pessoas e bens em barcos rabão, outros do trabalho árduo nas minas do Pejão, outros ainda da agricultura e da pesca, num tempo
em que a lampreia e o sável eram das maiores riquezas do Douro.
O peixe, outrora indispensável na mesa dos habitantes, é hoje um
prato opcional na mesa dos amantes da pesca, que procuram na
aldeia, plantada nas margens do Douro, a calma e a tranquilidade
necessárias à prática desta atividade desportiva.
Informação complementar:
Onde comer: “Eurostars Rio Douro Hotel & Spa”, Raiva (707 500
224), e Restaurante “O Palheiro”, Portela, Raiva (255 762 646).
Onde dormir: “Eurostars Rio Douro Hotel & Spa”, Raiva (707
500 224).
É na margem esquerda do mítico rio Douro que damos
por concluída a nossa (sugestão de) visita a algumas das mais
emblemáticas aldeias das “montanhas mágicas”. Partimos da
exuberante envolvente natural das margens do Vouga, passamos pelas magníficas paisagens das serras da Freita, Arada e
Montemuro, e pelo belíssimo vale do Bestança, e chegamos,
enfim, à margem sul do Rio Douro. Esperamos por si!

Aldeia

Freguesia

Município

Coordenadas GPS

Amiais

Couto de
Esteves

Sever do
Vouga

40º44’48.95”N
8º18’39.58”O

Felgueira

Arões

Vale de
Cambra

40º50’18.36”N
8º17’43.64”O

Trebilhadouro

Rôge

Vale de
Cambra

40º52’01.16”N
8º20’28.81”O

Castanheira

Albergaria da
Serra

Arouca

40º51’03.18”N
8º16’57.65”O

Drave

Covêlo de
Paivó

Arouca

40º51’40.25”N
8º07’01.92”O

Covas do Monte

Covas do Rio

São Pedro
do Sul

40º53’10.78”N
8º05’59.98”O

Pena

Covas do Rio

São Pedro
do Sul

40º52’39.37”N
8º04’45.13”O

Mezio

Mezio

Castro Daire

40º59’01.41”N
7º53’21.75”O

Campo Benfeito

Gosende

Castro Daire

40º59’50.30”N
7º55’38.51”O

Gralheira

Gralheira

Cinfães

41º00’18.33”N
7º58’13.02”O

Vale de Papas

Ramires

Cinfães

41º01’32.36”N
7º53’27.64”O

Gondarém

Raiva

Castelo de
Paiva

41º02’47.33”N
8º20’02.10”O

Midões

Raiva

Castelo de
Paiva

41º03’11.55”N
8º19’47.34”O
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Aldeia de Meitriz, Janarde, Arouca.
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Lobo Ibérico

O mais temido e protegido mamífero
das montanhas mágicas
Observatório de Turismo e Ambiente
Texto: Vânia Correia, AGA-Associação Geoparque de Arouca
Gonçalo Brotas e Cindy Loureiro, ACHLI - Associação de Conservação
do Habitat do Lobo Hibérico
Fotos: ACHLI e Carlos Fonseca
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O mais temido e protegido mamífero das montanhas mágicas, é também o mais ameaçado. Temido por tantos e protegido por tão poucos, é urgente confrontarmo-nos com a realidade que a subpopulação a sul do rio Douro de Lobo Ibérico enfrenta, causada em última
instância pelo Homem. Arriscamos a dizer que, se o Lobo desaparecer nestas montanhas,
parte da sua magia perder-se-á...
Para proteger, é preciso conhecer.
Por isso é necessário, em primeiro lugar, conhecermos realmente as características e necessidades desta espécie, para depois percebermos de que forma cada um de nós pode colaborar
na inversão do declínio do efetivo populacional deste animal.
Com este artigo, pretendemos dar um pequeno contributo para este processo de tomada de
consciência da situação atual do Lobo Ibérico que habita as nossas serras.

O Lobo Ibérico
Características gerais:
A população de lobo que ocorre em Portugal é a subespécie Canis lupus signatus (Cabrera 1907), que é endémica da Península
Ibérica. A principal característica que distingue esta subespécie é
a existência de uma faixa longitudinal negra muito bem definida na
superfície anterior dos membros dianteiros. O lobo diferencia-se do
cão sobretudo pelas orelhas triangulares e eretas e pelos olhos oblíquos relativamente ao focinho.
O lobo, ao contrário dos mitos e crenças populares, é um animal
bastante receoso relativamente à presença do Homem, e não é, seguramente, “mau”. Este adjetivo não cabe nas descrições faunísticas!
Este predador de topo, além de ser parte integrante do nosso património natural e cultural, contribui para a manutenção do equilíbrio do ecossistema, cujos serviços todos nós usufruímos diariamente.

Distribuição em Portugal:
A população portuguesa de Lobo Ibérico distribui-se por uma área

de cerca de 20.000 km2 no norte e centro do país. Essa população
é constituída por duas subpopulações separadas pelo Rio Douro. A subpopulação a norte caracteriza-se pela sua estabilidade
e continuidade com a população lupina espanhola. A sul do Rio
Douro a situação é significativamente diferente, apresentando
esta população um elevado nível de fragmentação e isolamento.
A distribuição do lobo coincide com as áreas mais montanhosas,
por serem zonas de menor densidade populacional e uso agrícola
menos intensivo.

Habitat:
Este predador é uma espécie generalista no que concerne à escolha
de habitat, dependendo a sua seleção principalmente da disponibilidade de presas adequadas e do grau de perturbação humana.

Alimentação:
As presas selvagens do Lobo Ibérico mais comuns são o javali, o
corço e o veado. Devido ao declínio das presas selvagens ao longo
do último século, provocado maioritariamente, direta ou indiretamente, pela ação do Homem, este carnívoro viu-se obrigado a
alimentar-se predominantemente de ungulados domésticos (ovelhas, cabras, vacas, etc.) para conseguir sobreviver e perpetuar a
espécie até aos dias de hoje. Pode também alimentar-se de cadáveres de animais (necrofagia) que vai encontrando. A atividade de
procura de alimento ocorre principalmente a partir da hora crepuscular e durante a noite.

Reprodução:
Este carnívoro é um animal com comportamento social, formando
grupos sólidos bem definidos e hierarquizados, denominados de
alcateias. Cada alcateia é constituída, geralmente, por um par reprodutor alfa, 1 a 3 lobos juvenis/subadultos e 4 a 6 crias que nascem
a cada ano, sendo que apenas uma pequena parte destas chega à
idade adulta. As alcateias tendem a ter menor número de elementos quando a disponibilidade de presas é menor, como acontece
com as alcateias da subpopulação a sul do rio Douro. Em Portugal,
a época de acasalamento do lobo ocorre durante os meses de feFoto: Carlos Fonseca
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Corço

vereiro/março e passados dois meses sucedem-se os nascimentos
dos lobachos. A escolha da área de criação parece estar relacionada
com a proximidade de um curso de água e com a baixa perturbação
humana.

(Baixo Risco/Pouco Preocupante) atribuído pela International Union
for Conservation of Nature (IUCN), com uma indicação específica de
dependente de conservação na Península Ibérica. A mesma entidade classifica o lobo a nível europeu, com o estatuto de Pouco Preocupante, mas na Península Ibérica a classificação é de Quase Ameaçado. A União Europeia considera o lobo uma espécie prioritária para a
conservação segundo a Diretiva Habitats (Rede Natura 2000). O lobo
está também incluído no Anexo II da Convenção sobre o Comércio
Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de
Extinção e no Anexo II da Convenção de Berna. Em Portugal a espécie apresenta o estatuto de conservação Em Perigo, beneficiando de
completa proteção desde 1988.
As maiores ameaças para população lupina a sul do rio Douro es-

O Lobo Ibérico a sul do rio Douro
Ao longo do último século, o Lobo Ibérico, sofreu uma significativa
regressão na sua distribuição em Portugal Continental. No início do
século XX o Lobo Ibérico era relativamente comum e ocupava diversos territórios de norte a sul do território nacional. Atualmente este
canídeo tem uma distribuição muito mais reduzida, que compreende apenas a região norte e centro/norte do País. O Censo Nacional
do Lobo 2002/03 teve como resultados a deteção de 63 alcateias
com uma estimativa populacional de 200 a 400 lobos.
A subpopulação a sul do rio Douro apresenta grande fragilidade, reduzida dimensão e elevado grau de fragmentação. De acordo com
o Censo Nacional do Lobo 2002/03 esta subpopulação não possui
mais de 9 alcateias (6 confirmadas e 3 prováveis), distribuídas em
dois núcleos populacionais de grande instabilidade, Arada/Trancoso e Figueira de Castelo Rodrigo/Sabugal e encontra-se aparentemente isolada da restante população Ibérica. Todas as alcateias
confirmadas localizam-se no núcleo Arada/Trancoso.
As serras da Freita, Arada e Montemuro são consideradas uma das
áreas mais importante para a conservação do Lobo Ibérico que
ocorre a sul do Douro, fazendo parte integrante do território de 3
alcateias confirmadas. Estas alcateias – Arada, Cinfães e Montemuro
– são as alcateias localizadas mais a oeste da subpopulação a sul do
rio Douro. A alcateia da Arada, tal como o nome indica, localiza-se
na serra da Arada, utilizando também de forma regular a serra da
Freita. A alcateia de Cinfães ocupa a região oeste da serra de Montemuro e é considerada a alcateia mais instável da região. A alcateia de Montemuro tem o seu território na zona este da serra de
Montemuro. As alcateias de Montemuro e da Arada apresentam um
nível de estabilidade superior à de Cinfães, no entanto as 3 alcateias
apresentam uma situação populacional precária.

A proteção e as ameaças
Apesar de uma regressão na sua distribuição ocorrida no último
século, o lobo apresenta a nível Mundial, o estatuto de Baixo Risco
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tão relacionadas com a fragmentação do seu habitat, o aumento da
perturbação humana e a escassez de presas. O conflito com o Homem é também um aspeto de relevante significado na conservação
da espécie. Esse conflito é muito antigo e tem origem principal nos
estragos que o lobo causa nas atividades humanas, nomeadamente
na criação de gado e resulta em envenenamentos, abates ilegais, etc.

A conservação do Lobo Ibérico nas Montanhas Mágicas
Quando nos referimos à conservação da subpopulação de Lobo
Ibérico que reside nas serras do Montemuro, Freita, Arada e Gralheira, significa implementar ações com o objetivo de incrementar
o efetivo desta subpopulação, aumentar a área de ocupação atual
e recuperar o seu habitat. Algumas das medidas de gestão para a
conservação do Lobo Ibérico que salientamos são:

• Aumento da disponibilidade de presas selvagens do Lobo
Ibérico (ex: reintrodução do corço);
• Boas práticas em atividades de gestão florestal de forma a
recuperar e promover a vegetação autóctone (Fig. 3) e diminuir o
risco de incêndio;
• Promover a redução de perturbação (ex: condicionar abertura de acessibilidades e atividades turísticas, desportivas ou de
lazer em áreas mais sensíveis).
• Ações que previnam os ataques de lobo sobre o gado (ex:
promoção de utilização de cães de gado e colocação de cercas eficientes para proteção do gado).

este motivo, a AGA assume um papel importante na preservação
da biodiversidade, além do património geológico e cultural, pretendendo colaborar ativamente na conservação das espécies, de
forma a promover a diversidade biológica autóctone do Arouca
Geopark.
A ACHLI – Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico
tem como objetivo a preservação da paisagem natural e cultural
de áreas sensíveis em território nacional, em particular em áreas
onde se detete a presença do Lobo Ibérico. A ACHLI desenvolve e
concretiza projetos de conservação e gestão de habitat do lobo na
região das Serras da Freita, Arada e Montemuro desde 2007.
Todos nós podemos e devemos contribuir para a recuperação efetiva desta subpopulação de Lobo Ibérico, porque não será, certa-

As ações acima referidas necessitam da colaboração de cada um
de nós, ainda que seja de forma indireta ou através de simples, mas
importantes gestos, como por exemplo não destruir a vegetação
ou não perturbar áreas sensíveis para o Lobo Ibérico. Todas as pessoas preocupadas em contribuir para a preservação deste grande
mamífero que ainda percorre as montanhas mágicas, poderão contactar algumas das entidades envolvidas na conservação do lobo
na região (por exemplo, o ICNF, ACHLI-Associação de Conservação
do Habitat do Lobo Ibérico e AGA-Associação Geoparque Arouca)
e participar em futuras ações de sensibilização junto da população
deste território, colaborar de forma voluntária em ações de monitorização ou simplesmente divulgar espontaneamente a necessidade de conservação deste animal selvagem em perigo de extinção.
A AGA-Associação Geoparque Arouca é a entidade gestora do
Arouca Geopark e um dos seus pilares no contributo para Desenvolvimento Sustentável do território, é a (Geo)Conservação. Por

mente, através de um ato de “magia” das montanhas que o abrigam, que se conseguirá salvar esta emblemática espécie.
Conheça o Lobo Ibérico para o proteger.
Referências
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Moinhos De Água,
um património a revitalizar
Satélite Cultural
Texto: Ricardo Neves / AGA-Associação Geoparque de Arouca
Fotos: AGA e Arquivo da ADRIMAG

Moinho desativado. Serra da Freita.

O tempo e o moinho
A invenção do moinho significou um progresso extraordinário no
desenvolvimento de antigas civilizações ao permitir a libertação
de mão de obra para outras atividades produtivas. Considerando
que o engenho do moinho de água surgiu no século III, tendo sido
posteriormente disseminado pela Europa por ação dos Romanos,
sabemos que este tipo de moinho se encontrava difundido pela
região ocidental da Península Ibérica em pleno século XII e que
representava o principal sistema moageiro do país. Porém, os moinhos existentes no território MONTANHAS MÁGICAS são tardios,
tendo proliferado a partir do século XVI aquando da introdução do
milho na nossa economia.
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O moinho desta região era construído em granito ou xisto e coberto por telhados de colmo ou lousa. O engenho era constituído por
madeira de pinheiro, castanheiro ou carvalho e apenas alguns dos
seus encaixes e remates eram feitos de ferro. As mós eram de granito e mediam entre 80 a 90 cm de diâmetro. Enquanto propriedade podia ser objeto de foro, prazo, renda ou doação, e a forma
mais comum de exploração era a divisão do tempo para utilização
dos vários consortes, ou seja, era criada uma escala para cada um
dos proprietários moer o seu cereal. Esta divisão temporal era estabelecida consoante a parte (ou partes) que cada consorte detinha no moinho.

O funcionamento do moinho
No sentido de explicar o processo da moagem, recorremos a desenhos de Fernando Galhano de modo a tornar mais fácil a sua
compreensão. Note-se que os termos usados poderão divergir de
região para região. Assim, a água é conduzida do ribeiro até à boca
da cal (figura 1), através da levada, caindo em cascata e saindo em

Figura 1: A boca da cal

Figura 2: O ouvido e a chavêlha

Figura 3: Parte inferior do moinho (inferno)

A espessura da farinha é controlada pelo aliviadouro (figura 3, nº
9) que comunica com o arreeiro (figura 3, nº 7) através da agulha
(figura 3, nº 8), sendo a medida regulada através da cunha que se
encontra por baixo do aliviadouro, ou seja, a farinha sai mais grossa ou mais fina consoante a posição da cunha, uma vez que este
sistema influencia a distância
entre as duas mós. O tulhedouro
(figura 3, nº 17) permite interromper a moagem baixando a
tábua de modo a impedir que
o jato da água atinja as penas
fazendo girar o rodízio. O cereal
é colocado na dorneira (figura 4,
Figura 4: Parte superior do moinho
nº 13) que vai deixando cair o
cereal na quelha (figura 4, nº 14) graças à vibração provocada pelo
chamadouro (figura 4, nº 15) que roça na mó. A quelha é controlada por um fio que se prende em níveis diferentes na dorneira para
controlar a quantidade de cereal que vai caindo. A vibração provocada pelo chamadouro conduz o cereal para o olho da mó (centro
oco da mó), onde, desde o centro até à periferia, é triturado pela
fricção entre as mós, caindo depois sob a forma de farinha no tremonhado (área que está dentro da caixa de madeira protegida por
uma cortina) (figura 4, nº 16).
Moendo todos os dias, torna-se necessário picar as mós regularmente
(com intervalos de poucos meses). Para tal, levanta-se a mó movente
com a ajuda de um ferro e coloca-se um rolo de madeira por baixo
desta para se conseguir arrastar até à beira da mó dormente. A esta
está encostada a zorra de madeira que irá suportar a mó deslocada na
oblíqua para, deste modo, permitir picar a parte cortante de ambas as
mós. Este é um trabalho que dura mais de quatro horas, e as mós que
precisam de ser picadas diz-se que estão puídas.

jato pela seteira (figura 3, nº 1). A sua pressão é controlada pela
maior ou menor abertura da chavêlha (figura 2) a fim de impulsionar as penas (figura 3, nº 3) que fazem girar o rodízio, composto
por 28 a 30 penas (figura 3, nº 2). O rodízio roda através do aguilhão (figura 3, nº 4) que, por sua vez, roda sobre a rela (seixo resistente que apresenta uma concavidade onde assenta o aguilhão)
transmitindo o movimento de rotação à péla (figura 3, nº 5). A péla
está ligada ao lobete (figura 3, nº 6) que é apertado por uma cinta
de ferro. No topo deste encaixa um veio em ferro (figura 3, nº 18)
que termina com a segurelha (figura 3, nº 10). A mó movente (figura
3, nº 11) gira sobre a mó dormente (figura 3, nº 12) graças a um
entalhe adaptado à segurelha que exerce todo o movimento de
rotação que a força da água faz sobre o rodízio.
Parte superior do moinho
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O primeiro cereal a ser moído imediatamente após a picagem das
mós destina-se à ração para os animais dado que a farinha sai imprópria para consumo humano pela presença de areia e de pó de pedra.

O moinho esquecido

A ancestralidade das práticas de moagem e o número excecional
de moinhos traduzem-se num importante e singular património
material e imaterial presente no território MONTANHAS MÁGICAS.
No entanto, toda esta riqueza carece de uma rigorosa inventariação, reabilitação e preservação. No sentido de contribuir para a
promoção e valorização deste legado, várias iniciativas e projetos
têm sido implementados no território visando assegurar a sua salvaguarda e a sua transmissão às gerações futuras.

Moinhos da Pena

O estabelecimento das grandes fábricas de moagem no nosso
país, a partir da década de 60 do século XX, e a generalização do
pão comercial nos nossos hábitos alimentares aceleraram o abandono, já notório, do moinho e alteraram por completo toda a sua
atividade, começando a diminuir abruptamente o recurso a este
para a produção de farinha. Consequentemente, todo o património edificado foi caindo no esquecimento e arrastou consigo
rodízios em madeira, cobriu mós de musgo e levadas de silvas e,
no fim da linha, toda a arte de picar as mós, de endireitar o prumo
(alinhar o moinho), de acertar as cunhas e a ciência da espessura
da farinha que passou de pais para filhos durante séculos.

A valorização do moinho
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O projeto de requalificação dos moinhos da Pena, no lugar de
Codal (Vale de Cambra) consistiu na recuperação de 3 moinhos,
de uma rota composta por 5, dos quais um manteve a sua função
primitiva (moer cereais), outro foi adaptado para permitir o fabrico
artesanal do pão, dispondo de um forno comunitário, e o último
dispõe de uma coleção permanente de trajes tradicionais, utensílios e alfaias agrícolas. Funcionando como um núcleo museológico, este conjunto de moinhos está aberto a visitas organizadas
por escolas e é ainda possível solicitá-lo para convívios de grupos.
Este espaço, para além de revigorar a arte de moer a farinha e a
tradição de cozer o pão, alia a função pedagógica à função preservação.
O projeto resultou numa candidatura apoiada pela ADRIMAG, tendo tido como promotor a Junta de Freguesia de Codal. O investimento total foi de 33.550,00€, dos quais 20.130€ foram suportados pela medida 3.2.1 do PRODER.

Programa educativo “Rio Paiva:
ciência, tradição e cultura”
Consciente da importância de valorizar o património molinológico, a Associação Geoparque Arouca contemplou nos seus pro-

gramas educativos 2012/2013 uma visita ao moinho da Espiunca
(Arouca). Para tal, criou a saída de campo “Rio Paiva: ciência, tradição e cultura” que consiste num percurso pedestre pela aldeia,
durante o qual se faz a interpretação dos aspetos ligados à biologia, geologia e tradição local. Uma das componentes mais importantes da tradição local prende-se com o moinho de milho e linho,
recuperado pela de Freguesia da Espiunca, e que distingue, pela
sua singularidade, a oferta educativa e cultural.

dos fornos para o efeito. A rota faz parte das atividades oferecidas
pelo Bioparque e é uma das atividades previstas nos programas
especiais para famílias e escolas, ou como sugestão para aqueles
que queiram visitar o parque a título individual. O projeto resultou
de uma candidatura promovida pelo Bioparque, com o apoio da
ADRIMAG.

Plano de gestão e salvaguarda do vale
do Bestança

Conscientes de que a persistência do moinho depende da sua laboração e respetiva manutenção, e que todo um modo de vida
poderá rapidamente cair no esquecimento, assim que desaparecido o último moleiro, é notória a preocupação de ir além do simples restauro do moinho em todas as iniciativas/projetos apresentados. Dotar o projeto/iniciativa de carácter simbólico e de função
pedagógica ou inventar novas formas de reativar o moinho são
fatores de sucesso para garantir à comunidade e às gerações futuras o seu conhecimento, a sua compreensão e o seu usufruto.

Trata-se de um plano estratégico, assente em 5 eixos de ação, que
visa essencialmente a salvaguarda do património natural do vale
do rio Bestança. No entanto, no eixo de ação 2 está prevista a reconstrução de alguns dos cerca de meia centena de moinhos aí
existentes como engenhos tradicionais, para produzirem energia
elétrica, para além de outros que serão convertidos em núcleos
de interpretação ambiental e em pontos de observação da avifauna. Promovido pela Câmara Municipal de Cinfães, em parceria
com a UPTEC – Parque de Ciências e Tecnologia da Universidade
do Porto, integra um dos projetos âncora do programa de ação
Estratégia de eficiência coletiva do PROVERE – “Montemuro, Arada
e Gralheira”, liderado pela ADRIMAG. O valor total do investimento
é de 793.350,00€ e a candidatura aguarda decisão de aprovação.

Conclusão

Rota dos moinhos
Esta rota consiste num percurso pedestre que compreende a passagem por uma carreira de moinhos, constituída por um conjunto
de 13 moinhos servidos pela mesma levada, em Carvalhais, S. Pedro do Sul. A recuperação desta carreira de moinhos teve como
principal objetivo recriar o fabrico tradicional do pão, desde a
moagem do cereal à confeção da broa, tendo sido, ainda, construí-
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MAG eventos
Novembro
2 a 4 | Cinfães
IX Feira da Castanha, Produtos de
S. Miguel e Artesanato
Uma iniciativa da Associação de Defesa e
Promoção da Freguesia de Tendais que volta a ter como palco o recinto da Escola de
Fermentãos. O certame, que já se tornou
numa referência para a freguesia e para o
próprio município, alia a divulgação e promoção da castanha e produtos locais à música tradicional do concelho.
Local: Tendais

16 a 18 | Arouca
II Festival da Castanha
Evento que pretende homenagear uma espécie endémica da região, a castanha, e o
seu uso na gastronomia e que contará com
muita animação, espetáculos, bailes populares e o tradicional Magusto. Realizar-se-á
também uma mostra gastronómica, de artesanato e de produtos locais e regionais. A
entrada é livre.
Local: Pátio do Mosteiro e Terreiro Rainha
Santa Mafalda
Organização: Câmara Municipal de Arouca,
Geoparque Arouca e Casa do Povo de Arouca

10 | Sever do Vouga
Festa de Outono da LANCE2012

No lugar de Macieira, freguesia de Sul com
diversos momentos musicais, culturais e de
muito convívio, colocando em destaque a
riqueza dos sabores do mel e da castanha.

16 | Sever do Vouga
Stand Up Comedy
Com Hugo Sousa, João Seabra e Miguel 7
Estacas.
22horas
Local: CAE – Centro de Artes do Espetáculo
de Sever do Vouga

16 e 23 | Castro Daire
Serões na Serra
Teatro no Espaço Montemuro (Teatro do
Montemuro)
Local: Aldeia de CAmpo Benfeito
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24 | Castro Daire
Peça de Teatro – “O Gigante”
Pelo Teatro Regional da Serra de Montemuro.
21horas
Local: Auditório do Centro Municipal de
Cultura

27 | Castro Daire
Conferência “À Ermida do Paiva no
Portugal Medieval”

10h: Caminhada (concentração no largo da
Igreja em Couto de Esteves).
13h: Almoço
15h30: Workshops Temáticos
21h: Sarau Cultural e Musical
Mais informações sobre o programa e inscrições em http://www.lance.pt/

10 e 11 | S. Pedro do Sul
XIV Festa da Castanha e do Mel

Colaboração e participação especial das Comissões de Idosos de Vale de Cambra.
21 Horas
Local: Espaço Nova Geração

Local: Auditório do Centro Municipal de
Cultura

Dezembro
17 | Vale de Cambra
Noite de Teatro: Orfeão Etnográfico
do Porto
No Centro Cultural de Macieira de Cambra
pelas 21h30.
Organização: Grupo Etnográfico “Terras de
Cambra”

23 | Vale de Cambra
Hora do Tardo: Contos e Conversas
à volta da fogueira
A Hora do Tardo objetiva promover o convívio e partilha de saberes e experiências entre
jovens e idosos do concelho de Vale de Cambra, reunidos à volta de uma fogueira. As histórias de tradição oral são o ponto de partida
para um convívio saudável e divertido que
permitirá, ao mesmo tempo, a transmissão
dos contos tradicionais às novas gerações.

1 | Castelo de Paiva
500 anos do Foral Manuelino da
Terra de Payva
A partir de 1 de dezembro 2012 e até 01
dezembro de 2013 o município de Castelo
de Paiva assinala os 500 anos da atribuição
do Foral à Terra de Payva, pelo rei D. Manuel. Este ciclo comemorativo será marcado, ao longo de um ano, pela realização de
várias atividades, lúdicas e pedagógicas.
Sendo os Forais a base do estabelecimento
de um Município, a sua atribuição constitui um momento importante na história
de qualquer vila ou cidade. Com efeito, o
Foral tornava um concelho livre do controlo feudal, ficando a população direta e
exclusivamente sob o domínio e jurisdição
da Coroa, excluindo o senhor feudal da
hierarquia do poder.
Um pelourinho estava diretamente associado à existência do Foral. Era erguido na
praça principal da vila ou cidade quando o
Foral era concedido, simbolizando o poder
e autoridade municipais.

20 | Castro Daire
Serões na Serra

29 | Vale de Cambra
Concerto de Fim d’Ano

Teatro no Espaço Montemuro (Teatro do
Montemuro)
Local: Aldeia de CAmpo Benfeito

No Centro Cultural de Macieira de Cambra
pelas 21h30
Organização: Banda Musical “Flor da Mocidade Junqueirense”

17 a 21 | Cinfães
Aldeia do Pai Natal
A aldeia da Gralheira, a mais alta do concelho de Cinfães, tantas vezes brindada pela
neve, será transformada, novamente, na aldeia do Pai Natal. A atividade é organizada
pelo Município e está inserida no Projeto
“Crescer em Cinfães”. A magia do Natal está
à sua espera nesta iniciativa para toda a família!

22 | Arouca
Concerto de Pequenos Cantores
Na Igreja do Mosteiro com a participação de
grupos de Pequenos Cantores, pelas 21h30.
Organização: Município de Arouca

22 | Vale de Cambra
Concerto de Natal
No Centro Cultural de Macieira de Cambra pelas
21h30
Organização: Sociedade Artística Banda de
Vale de Cambra

23 | Sever do Vouga
Concerto de Natal
Filarmónica Severense pelas 16horas
Local: CAE – Centro de Artes do Espetáculo
de Sever do Vouga

29 | Arouca
Concerto de Natal
Na Igreja do Mosteiro pelas 21h30 com a
participação da Banda Musical de Arouca,
Orfeão de Arouca e Grupo Coral de Urrô.
Organização: Município de Arouca
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Empreendedorismo Agrícola nas Montanhas Mágicas
Agarrar oportunidades de mudança!
Projetos & Iniciativas
Texto: Goreti Brandão
Fotos: Goreti Brandão, Carminda Gonçalves e gentilmente cedidas

O Ano Internacional da Agricultura Familiar será celebrado em 2014
por decisão do Comité da Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO). Será um reconhecimento à contribuição da agricultura familiar para a segurança alimentar e para a
erradicação da pobreza no mundo.
Sendo a agricultura um dos setores da economia mais antigos do
nosso país, com grande enfoque nas Serras de Montemuro, Arada
e Gralheira, a mesma deverá ser perspetivada e intervencionada

tendo em conta a emergência de novas diretrizes relacionadas com
o próprio desenvolvimento económico, potenciando o surgimento
de projetos agrícolas mais competitivos e sustentáveis. Terá que estar atenta à inovação tecnológica, ao marketing, à gestão e ao domínio dos circuitos de comercialização que representem instrumentos
de alavancagem das iniciativas agrícolas.
As Montanhas Mágicas, território fortemente vincado por características rurais, tem na agricultura, um dos setores económicos privi-

“Às vezes é preciso mudar!
De vida,
De estilo,
De ideias,
De marcas
De rotinas,
De velhos hábitos,
De casa.
Não fazer do hábito um estilo de vida
Gostar da novidade
Dormir mais tarde,
Dormir mais cedo.
Tentar um novo dia.
Um novo lado.
Um novo método.
Um novo sabor.
Um novo jeito.
Um novo prazer.
Uma nova vida…
…Experimentar coisas novas,
Trocar novamente,
Mudar de novo,
Experimentar outra vez.
O mais importante é a mudança,
O dinamismo,
A energia,
Ser positivo.
Não é o mais forte que sobrevive,
Nem o mais inteligente,
Mas o que melhor se adapta às mudanças.”
(Autor Desconhecido)
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Plantação de pimento. Quinta da Sobreira, Carvalhais, S. Pedro do Sul

legiados para a proliferação de projetos empreendedores, permitindo a rentabilização das potencialidades endógenas existentes, com
base na riqueza e diversidade dos recursos naturais. Numa altura
em que a sociedade portuguesa, no geral, está submersa numa fase
de graves incertezas, o empreendedorismo passa a ser encarado
como um instrumento que permitirá alavancar ideias de negócio
oportunas, criativas e inovadoras, sinónimo de rentabilidade e desenvolvimento.
Fomos à procura deles pelo território mágico do Montemuro,
Arada e Gralheira para que, bebendo de algumas das boas práticas que vos apresentamos, se possa inspirar!
Nesta nossa investida pelo território, calçamos as galochas e,
calcorreando montes e vales, descobrimos agricultores e empresários agrícolas motivados, determinados e otimistas. Identificaram os pontos fortes do território e, munidos de uma forte
capacidade de iniciativa e inovação, incrementaram novos projetos. De diversos lugares e variadíssimas condições, insistem
em dignificar a profissão de quem trabalha a terra, revolucionando o mercado, criando novos produtos e aguardando serenos pela boa colheita!

Quinta do Pedrogão

Projeto familiar onde “agricultar” é a palavra de ordem!

Localizada no pequeno lugarejo do Pedrogão, freguesia de Moldes, município de Arouca, numa das encostas da Serra da Freita,
fomos conhecer a Quinta do Pedrogão. Emoldurada por um cenário de beleza natural, esta quinta representa o projeto de vida da
família Vale Quaresma, onde as tradições familiares e a agricultura
têm um papel de destaque.
Com uma forte ligação à terra e às práticas agrícolas, António Lacerda Vale Quaresma fez da agricultura a sua profissão. Nos anos
90 aprofundou os seus conhecimentos através de um curso realizado no âmbito dos apoios concedidos aos jovens agricultores,
conseguindo financiamento para alavancar o seu projeto. Desde
essa altura foi consolidando o seu empreendimento agrícola contando, sempre, com a colaboração e empenho da sua família.
Deixando-se levar pela agudeza de espírito, desafiando tendências e modas, António Quaresma, no ano 2000, aposta na criação
do restaurante “O Pedrogão”. Delineou uma estratégia comercial
que lhe permitiu manter a funcionar a sua quinta agrícola, colocando os produtos de qualidade, que lá produzia, à mercê da gastronomia regional. “Tinha produtos de qualidade e achava que os
tinha que escoar. Acreditava nos produtos e na minha esposa como
cozinheira”.
De referir que na quinta do Pedrogão são produzidos e cultivados
diversos produtos, tais como, as hortícolas diversas, o milho utilizado na confeção da broa, a carne Arouquesa, vinho produzido,

engarrafado, rotulado e comercializado no restaurante, contando
também com um viveiro de trutas.
O restaurante do Pedrogão, última etapa do ciclo de produção
agrícola, constitui o elemento identitário desta quinta, onde a frescura e os sabores autênticos são a sua imagem de marca. Oferece
o melhor da gastronomia regional, destacando a truta, a vitela assada, os rojões, a chanfana de javali, a sopa seca e o leite-creme,
numa panóplia de sabores, de confeção tradicional, que nos transportam para as sensações de outrora.
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Fundação Luíz Bernardo de Almeida
Agricultura à mercê das boas práticas sociais!

A Fundação Luíz Bernardo de Almeida, com sede na freguesia de
Macieira de Cambra, município de Vale de Cambra, foi criada no
ano de 1957 cumprindo com a disposição testamentária do Comendador Luíz Bernardo de Almeida.
Esta instituição tem um papel de relevo na implementação de todo
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um conjunto de serviços e valências que visam, essencialmente, o
desenvolvimento local e a proteção de grupos sociais vulneráveis.
Trava a sua primeira investida social com a criação do lar de idosos
em 1972, sendo que outras valências foram sendo desenvolvidas,
oferecendo respostas sociais adaptadas a diversos grupos sociais.
Ao longo dos anos muitos projetos foram proliferando, sendo desenvolvidas boas práticas que consolidaram o papel de relevo que
a entidade representa para a região.
Ao nível agrícola, destacamos o projeto de reconversão de vinhas,
transversal aos espaços agrícolas da fundação e que integram a
Quinta Sede, a Quinta da Fundação, a Quinta Presa do Monte e
Vale Passô.
Através da candidatura ao VITIS 2009 e VITIS 2010, um Programa
de Apoio à Reconversão e Reestruturação das Vinhas no Continente, a Fundação Luíz Bernardo de Almeida, em parceria com
a Adega Cooperativa de Vale de Cambra, iniciou a reconversão e
reestruturação de vinhas pelas diversas quintas da Fundação, num
total de 3,5 hectares. Sendo região demarcada, como região do
vinho verde, a entidade resolveu apostar na reconversão de áreas
agrícolas e de mato abandonadas. Foram plantadas cerca de 8000
videiras, na sua maioria de Arinto, Loureiro e Trajadura, sendo que,
prevê-se que a produção seja escoada, maioritariamente para a
cooperativa Agrícola de Vale de Cambra.
Esta iniciativa possibilitou a criação de um posto de trabalho, o
embelezamento de zonas de baldio em áreas reconvertidas permitindo incorporar as práticas agrícolas nas iniciativas promovidas
pela Fundação. As vindimas e os passeios pela vinha passam a integrar as atividades da instituição. As crianças podem experienciar
o contacto direto com a natureza e os idosos relembrar e reviver
as práticas de outrora.

Quinta do Moleiro da Costa Má

Intervenção Agrícola Ecológica… O respeito pelos ritmos da terra!

Projetar e intervir na agricultura com base numa filosofia ecológica sustentável é o princípio que norteia as dinâmicas produtivas
da Quinta do Moleiro da Costa Má, situada no lugar da Costa Má,
Silva Escura, município de Sever do Vouga.
Trata-se de um projeto baseado no método holístico de “perma

cultura”, cujo objetivo máximo passa por encontrar um equilíbrio
sustentável entre os homens e a natureza. Constitui um projeto
autossustentável, desenhado e estruturado pelo arquiteto António Oliveira, onde o respeito pelos ciclos naturais de cada planta e
espécie é uma constante, “esta não é uma quinta perfeita, mas um
espaço selvagem, ecológico”.
As viagens realizadas e o contacto com outras quintas foram importantes fontes de inspiração. Permitiram desenvolver um conceito agrícola sustentável assente numa base sistémica, onde a
valorização da diversidade tem um papel de destaque.
Na Quinta do Moleiro da Costa Má é realizada a produção biológica de mirtilos, de ervas aromáticas e medicinais, bem como de
cogumelos. Destacamos a produção de ervas aromáticas, numa
extensão de 1 hectare de terra, que produz cerca de 200kg de produto por ano. Na quinta proliferam milhares de espécies aromáticas e medicinais e algumas plantas mais exóticas que se encontram em fase de experimentação. Podemos destacar a pequena
experiência com a planta goji, considerada a planta dos Deuses.
Apresenta-se em forma de baga vermelha e tem despertado o interesse da ciência, tendo em conta o seu forte poder antioxidante.
O chá de mirtilo, um produto forte em termos comerciais, pelas
propriedades medicinais bastante intensificadas, também tem
sido uma aposta da Quinta do Moleiro. Outra experiência piloto decorre com a planta de chá verde que, no caso de conseguir
adaptar-se às condições da Quinta e vingar, poderá tornar-se um
produto altamente rentável.
A quinta do Moleiro da Costa Má desenvolve este projeto agrícola
como complemento à oferta turística que apresenta. Agricultura e
turismo representam um circuito que se complementa, oferecendo um projeto de saúde e de bem-estar a quem a visitar. Destacamos as ervas medicinais, os chás, a alimentação e as atividades de
lazer ligadas à natureza que passam a ter um papel fundamental
no conceito turístico que pretendem incrementar.

51

Curiosidade - Permacultura
“O conceito foi criado pelos australianos Bill Mollison e David
Holmgren, nos anos 70. É uma reunião dos conhecimentos de sociedades tradicionais com técnicas inovadoras, com o objetivo de
criar uma “cultura permanente”, sustentável, baseada na cooperação entre os homens e a natureza.”
Fonte: http://www.ufpa.br/permacultura/oque.htm

Comunidade de Paradela

Preservação e Incentivo à criação da Raça Arouquesa

No lugar de Paradela, freguesia de Nespereira, município de Cinfães, alguns empreendedores agrícolas permanecem fiéis à criação
de gado bovino de raça arouquesa. Destacamos a Quinta da Lavra,
propriedade de Nelson da Silva Valente que atualmente possui 82
cabeças de gado. Apesar de ter sido empregado fabril, durante
oito anos, regressou de Lisboa, nos anos 80, data a partir da qual
resolveu apostar na agricultura. Em 1998, iniciou o seu projeto ligado à criação de gado Arouquês, com 25 vacas. Através da iniciativa
comunitária LEADER I, implementada localmente pela ADRIMAG,
conseguiu o investimento necessário para consolidar o seu negócio. Atualmente, na sua quinta, possui um total de 82 fêmeas e dois
machos desta raça autóctone. “Os vitelos são registados na ANCRA
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(Associação Nacional Criadores de Raça Arouquesa) e são abatidos
no matadouro em Penafiel. Quanto às vacas, faz-se uma seleção para
abater. As que conseguir conservar mantêm o ciclo”.
Entre setembro e maio o gado permanece na quinta, sendo alimentado de fenos e silagem. Nos meses quentes de verão estão em
regime de pastoreio. Nelson Valente é o gestor do baldio comum
de Paradela. Este sistema comunitário de pastoreio é uma prática
já instituída, procurando ser uma mais-valia na perpetuação e estímulo à criação da raça arouquesa. Trata-se de um tipo de gado que
se adapta bem às condições agrestes do clima não necessitando de
estabulação, sendo comum o pastoreio livre.
Nelson Valente mostra-se bastante satisfeito com o seu negócio. Por

um lado, tem a garantia do escoamento do seu produto, por outro,
considera a raça arouquesa uma boa aposta, tendo em conta a resistência física que estes animais apresentam. Ao nível da rentabilidade afirma que “não tem havido muitas alterações, o que está mais
caro é o gasóleo. O preço da carne mantém-se…”.
Figura carismática da região, Nelson Valente tem tido um papel preponderante na motivação de jovens para iniciarem projetos agrícolas. Patrícia Alexandra Rodrigues Pereira Soares é um desses exemplos. Esta jovem empresária, de 25 anos, lidera um projeto agrícola,
também ele ligado à criação da raça arouquesa.
Constituiu uma empresa em nome individual, tendo neste momento 42 cabeças de gado. Os animais alimentam-se em prados

permanentes, que na sua maioria são arrendados ou nos baldios
comuns da zona de Paradela. Alavancou o seu projeto através de
uma candidatura ao PRODER e neste momento considera que o
seu negócio é rentável, referindo “acho que os jovens deviam apostar
na agricultura, nas outras áreas está tudo saturado, é importante não
deixar isto ir abaixo”. A sua mãe, Marina Pereira Rodrigues Macina,
foi uma grande entusiasta deste projeto. Tem esperança na geração
mais nova da sua família enquanto sucessora dos saberes e tradições da agricultura familiar.
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Curiosidade - Raça Arouquesa
“Os autores veterinários que se têm ocupado do estudo da raça,
são unânimes em afirmar a origem mestiça deste grupo bovino.
Assim, para a sua formação teriam concorrido as raças barrosã, mirandesa e minhota ou galega, cujas áreas de dispersão mantinham
longas fronteiras de contacto.
No aspeto geral são animais de pequeno porte, corpulência mediana, (as fêmeas adultas pesam em média entre 360 e 430 kg e os
machos adultos entre 750 e 900 kg), possuindo esqueleto regular
coberto com boa musculatura; com formas harmoniosas e pelagem castanha clara, mucosas escuras, perfil sub-côncavo, cornos
dirigidos para a frente e depois para cima. Têm um temperamento
dócil mas enérgico, que estão perfeitamente adaptados às encostas serranas, plenas de afloramentos rochosos onde vivem e;
possuem excelentes qualidades de trabalho numa região onde a
mecanização dificilmente os pode substituir.”
Fonte: http://www.ancra.pt/descriraca.htm

Quinta da Sobreira

Deixar o ensino para dar oportunidade à agricultura!

Licenciado em história, com alguns anos de experiência no ensino,
Rodrigo Correia deu uma oportunidade à agricultura, apostando
numa reconversão profissional. O seu projeto agrícola desenvolve-se na Quinta da Sobreira, Carvalhais, município de S. Pedro do
Sul. As pessoas acham curioso e interessante que tenha enveredado pela agricultura, mas é nesta área que quer continuar a investir.
Não gosta da palavra empresário, prefere ser agricultor!
Além dos laços familiares que o prendem à terra, acredita na agricultura e no seu projeto. Tem do seu lado a sua família que o apoia
incondicionalmente nas tarefas que esta profissão exige. Trata-se,
acima de tudo, de um projeto familiar onde cada elemento assume um papel de relevo na dinâmica da quinta.
Começou com uma pequena parcela com muita variedade de produtos. Numa fase inicial do projeto houve necessidade de fazer
uma pequena correção aos solos. Fez uma formação no âmbito da
aplicação de fitofármacos que se revelou bastante útil para a sua
intervenção na quinta.
Candidatou-se à medida de Apoio à Instalação de Jovens Agricultores, através da qual o seu projeto foi crescendo e amadurecendo.
Numa área de cultivo de cerca de 6 hectares de terra produz hortícolas variadas, com mais incidência no pimento que é canalizado para uma empresa da área alimentar da região. Para além do
pimento, cultiva alho francês e algumas variedades de couve tais
como brócolos, couve coração e couve lombarda. Produz cerca de
100 a 150 toneladas de hortícolas por ano que são escoadas para
os mercados e restauração locais.
Rodrigo Correia, nas suas práticas quotidianas, nas lides com a terra, socorre-se de muito trabalho de improvisação que lhe permite
rentabilizar, por exemplo, máquinas de outrora para nos cultivos
atuais. Considera fundamental o apoio da maquinaria na modernização e no incremento à produção.
O seu objetivo passa por apostar em cerca de três produtos, através dos quais poderá garantir qualidade máxima, para um mercado cada vez mais exigente. Neste seguimento considera que a
produção biológica poderá ser uma aposta com futuro. “O importante é acreditar nos projetos. A envolvência e o gostar desta área é
fundamental!”

Curiosidade:
“A revitalização do tecido produtivo no sector agrícola é uma das
prioridades do desenvolvimento económico em Portugal. Através
da Medida de Instalação de Jovem Agricultor, o PRODER disponibiliza apoios financeiros ao investimento na atividade agrícola
a jovens ou firmas maioritariamente geridas por jovens que: tenham idade compreendida entre os 18 e os 40 anos: não tenham
tido anteriormente apoios ao investimento numa atividade agrícola e que não tenham recebido quaisquer ajudas à produção/
atividade agrícola exceto nos dois anos anteriores à candidatura”
Fonte: http://www.inferencia.com.pt/proderagricultura.htm
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Flores da Quinta

Agricultura – uma opção de orgulho!

A empresa Flores da Quinta tem apenas um ano de vida mas, já
conta com um conjunto de boas práticas que importa partilhar.
Resulta de um projeto familiar liderado por Vítor José Morgado Gaspar Duarte, situado na Quinta da Regadinha, município
de Castro Daire. A opção pela agricultura surgiu “numa conversa
com um dos meus irmãos sobre o terreno em questão. Ele por sua
vez falou com um colega Eng.º agrónomo que aprovou a ideia disto ser uma boa altura de investir na agricultura. Depois da visita ao

terreno ele sugeriu que a melhor aposta seria numa plantação de cravos”. Fez um investimento pessoal para uma área de produção de
3.750m2 e dedicou-se à produção de cravos para flor de corte. Este
ano, resolveu diversificar a produção como forma de equilibrar
anos menos produtivos de uma das culturas. Fez um investimento
na produção de pimento padrão. Um pimento de pequeno formato e cor verde, bastante apreciado na cozinha galega.
Foi o primeiro e o único da região a produzir cravo e pimento padrão, considerando-se um empreendedor agrícola. É expectável
que consiga chegar às 3 toneladas de pimento padrão este ano,
atingindo uma média de 10 mil molhos de cravos vendidos. Todos
estes produtos são exportados para o mercado espanhol.
Desde criança, por tradição familiar, tem uma ligação muito forte
à agricultura, daí a motivação para investir nesta área. Considera
que muitas pessoas têm preconceitos em relação ao trabalhar na
terra, “…ainda há a ideia de que a agricultura é para analfabetos. A
minha opinião é totalmente diferente, é um trabalho do qual eu tenho muito orgulho”.

Curiosidades:
O cravo é a flor do craveiro (Dianthus caryophyllus), é uma planta herbácea perene com uma forte carga simbólica grandemente
associada ao género masculino. As mulheres gostam de receber
todos os tipos de flores, enquanto os homens dão preferência aos
cravos. As flores são utilizadas como flores de corte ou em arranjos, podendo também ser comercializado para decoração de ambientes e jardins. Esta flor tem uma boa aceitação no mercado.
“A planta do pimento é originária do Perú e foi trazida para a europa por Cristóvão Colombo. Atualmente existem muitas variedades
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de pimentos desde malaguetas, pimentos padron e os tradicionais
pimentos verdes vermelhos e amarelos. A variedade de pimento
padron é de facto uma variante dos pimentos verdes e deve o seu
nome à vila de Padrón na Galicia (Espanha), onde é tradicionalmente servida nas tabernas como tapas para acompanhar a cerveja.”
Fonte:http://boletimagrario.blogspot.pt/2012/05/plantar-pimentos-padrao.html

Quinta do Covelo

Vinho verde sempre a surpreender e inovar!
A quinta do Covelo, situada no lugar de Fornos, município de Castelo de Paiva, embelezada por uma casa tradicional de elevado
interesse arquitetónico que remonta ao séc. XVIII, concebeu e desenvolve um projeto empreendedor ligado à produção de vinho
verde. Embora a comercialização dos vinhos da Quinta do Covelo
se inicie em 2002, desde há muito que é reconhecido o seu valor
económico, destacando-se as famosas castas da sub-região de Paiva, da Região Demarcada dos Vinhos Verdes.
Produzindo uvas de alta qualidade, desenvolveram e construíram
uma marca de vinho sob as melhores condições técnicas, registada
com a marca Saramagosa e sob a orientação do seu proprietário,
Carlos Costa Oliveira. Para obter vinho de extrema qualidade foi
fulcral a restruturação das vinhas (já consumada há alguns anos), o
investimento em maquinaria agrícola e a modernização da adega
através da aposta em equipamentos de vinificação e engarrafamento. De destacar, igualmente, o envolvimento e as orientações
técnicas da Agência do Vinho e da Vinha (A2V) e do Eng.º Jorge
Sousa Pinto que prestou toda a assessoria técnica, nomeadamente ao nível do trabalho de enologia.
Os 3,2 hectares de vinha produzem vinho verde branco monovarietal arinto e vinho verde tinto vinhão.
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Através do investimento efetuado foi possível controlar todo processo de produção que passou a ser realizado, exclusivamente,
na quinta. Este princípio norteou todo o processo produtivo. Tal
como nos refere Carlos Oliveira, “a condição imposta foi que todos
os trabalhos fossem executados na própria quinta, não saindo o vinho da propriedade”.
A quinta do Covelo continua a empreender e surpreender, desta
feita com a produção de vinho verde espumante Saramagosa. Diversificando a oferta de produtos apostaram na produção de vinho verde espumante, “fomos dos primeiros a produzir vinho verde
espumante e o espumante SARAMAGOSA foi, no Concelho de Castelo
de Paiva, o primeiro a ser comercializado”.
Realizando uma parceria inovadora com a Associação do Vinho
e da Vinha deslocaram equipamento de espumantização para a
quinta, assegurando, mais uma vez, o controle completo do circuito de produção, vinificação e engarrafamento. “Já com algum
sucesso, mesmo no estrangeiro, os vinhos verdes Saramagosa são um
embaixador do concelho onde são produzidos”.

Curiosidade:
“Numa tentativa de adaptar os vinhos a diversos paladares e a
diversas situações, a Região Demarcada dos Vinhos Verdes tem
vindo a experimentar a produção de novos produtos com base
no vinho verde. Dadas as suas características de acidez natural e
teor alcoólico relativamente baixo, os vinhos da região têm, teoricamente, grandes potencialidades para a produção de espumantes de qualidade. Após vários ensaios com as diversas castas da
região, verificou-se que essas potencialidades eram reais, sendo
apenas necessário trabalhar os vinhos base e colocar os conhecimentos enológicos ao serviço deste novo vinho verde.”
Fonte: Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes

Tem uma ideia de negócio
ou Projeto de negócio?
Necessita de informações?
A ADRIMAG disponibiliza através do projecto CRER ( Criação de Empresas em
Espaço Rural ) toda a informação e acompanhamento na definição da sua ideia
de negócio.
O CRER é uma estrutura que proporciona condições necessárias para que os empreendedores criem e desenvolvam um negócio de forma sustentável, quer através de acompanhamento, à elaboração de um plano de negócios, quer através do
teste e experimentação de ideias de negócio.

Crie... Inove... Concretize Negócios!
Contactos:
tel.: 256 940 350
www.crer.pt
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Rio Paiva, junto à Aldeia de Meitriz, Arouca

No próximo número
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Rio Vouga, legado natural de valor inquestionável
Desportos de inverno nas “Montanhas Mágicas”
Carta Europeia de Turismo Sustentável das “Montanhas Mágicas” - Estratégia e Plano de Ação
Doçaria regional das “Montanhas Mágicas”
Elementos distintivos da arquitectura tradicional
PROVERE - Projetos turísticos aprovados e em execução
Casa das Pedras Parideiras

Contactos Úteis
Arouca
Câmara Municipal de Arouca
Telefone: 256 940 220
E-mail: geral@cm-arouca.pt
www.cm-arouca.pt
Posto de Turismo Arouca
Telefone: 256 943 575
E-mail: otilia.vilar@cm-arouca.pt
AGA - Associação Geoparque Arouca
Telefone: 256 943 575
E-mail: geral@geoparquearouca.com
www.geoparquearouca.com
Castelo de Paiva
Câmara Municipal de Castelo de Paiva
Telefone: 255 689 500
E-mail: geral@cm-castelo-paiva.pt
www.cm-castelo-paiva.pt
Posto de Turismo de Castelo de Paiva
Telefone: 255 699 405
Castro Daire
Câmara Municipal de Castro Daire
Telefone: 232 382 214
E-mail: geral@cm-castrodaire.pt
www.cm-castrodaire.pt

Posto de Informação - Museu Municipal de
Castro Daire
Telefone: 232 315 837
E-mail: museumunicipal@cm.castrodaire.pt
Cinfães
Câmara Municipal de Cinfães
Telefone: (+351) 255 560 560
E-mail: geral@cm.cinfaes.pt
Site: www.cm-cinfaes.pt
Posto de Turismo de Cinfães - Museu Municipal Serpa Pinto
Telefone: (+351) 255 560 571
E-mail: culturacmc@mail.telepac.pt
S. Pedro do Sul
Câmara Municipal de S. Pedro do Sul
Telefone: (+351) 232 720 140
E-mail: geral@cm-spsul.pt
Site: www.cm-spsul.pt
Posto de Turismo de S. Pedro do Sul - Termas
de São Pedro do Sul
Telefone: (+351) 232 711 320
E-mail: turismo@cm-spsul.pt

Sever do Vouga
Câmara Municipal de Sever do Vouga
Telefone: (+351) 234 555 566
E-mail: cm.sever@cm-sever.pt
Site: www.cm-sever.pt
Posto de Turismo de Sever do Vouga
Telefone: (+351) 234 555 566 (Ext 43)
E-mail: adeliacorreia@cm-sever.pt
Vale de Cambra
Câmara Municipal de Vale de Cambra
Telefone: (+351) 256 420 510
E-mail: geral@cm-valedecambra.pt
Site: www.cm-valedecambra.pt
Posto de Turismo de Vale de Cambra
Telefone: (+351) 256 420 510
Outros
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.
Telefone: 800 202 202 / (+351) 258 820 270
E-mail: turismo@portoenorte.pt
Site: www.portoenorte.pt
Turismo Centro de Portugal
Telefone: (+351) 234 420 760
E-mail: geral@turismodocentro.pt
Site: www.turismodocentro.pt
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