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editorial
Portugal nas últimas décadas fez apostas grandes na promoção 

e divulgação das potencialidades turísticas do país na vertente de sol 

e praia. No entanto, o verão de 2014 está a revelar-se tímido no que 

às temperaturas diz respeito, o que poderá transformar-se numa 

excelente oportunidade para o fomento do turismo de natureza no 

nosso país, nomeadamente no território das Montanhas Mágicas®. 

A estratégia delineada pela ADRIMAG e pelos 7 municípios, de 

promover esta região sob uma marca turística forte, está a revelar-

-se assertiva e tem merecido o reconhecimento das mais diversas 

entidades europeias e nacionais. A atribuição da Carta Europeia de 

Turismo Sustentável pela Federação Europarc e as referências elo-

giosas ao território das Montanhas Mágicas pelo primeiro-ministro, 

Pedro Passos Coelho e pelo ministro do Desenvolvimento Regional, 

Miguel Poiares Maduro, nas suas visitas recentes a esta região, são 

motivos de orgulho e de maior motivação para todos os que so-

nham com um futuro melhor para este espaço territorial.

A maior visibilidade agora dada ao território das Montanhas 

Mágicas é mais um fator de responsabilidade para todos os que aqui 

vivem, pois a preservação das qualidades naturais e ambientais desta 

região e a melhoria contínua em todos os momentos de receção 

aos turistas, têm de ser objetivos comuns e constantes, no sentido 

de mantermos elevada a garantia de qualidade a todos os que nos 

honram com a sua visita turística.

A beleza natural e ambiental das Montanhas Mágicas, associada 

à riqueza patrimonial, histórica, cultural e gastronómica, são o car-

taz ideal para uma viagem turística a esta região. Aproveite a presen-

te edição da revista das Montanhas Mágicas para “ver” pela lente de 

fotógrafos consagrados, alguma da magia que envolve as serras de 

Montemuro, Arada e Gralheira, como se faz do viver nas Montanhas 

Mágicas uma arte e, ainda, como se envolvem as populações na 

forma de bem receber através de projetos de turismo comunitário.

Os motivos são muitos e bons, a vontade é apenas sua. 

Aceite o nosso convite e visite as MONTANHAS MÁGICAS.

Até breve.

Portugal in recent decades has made big bets in the promotion 

and dissemination of tourism potential of the country in terms of sun 

and beach. However, the summer of 2014 is proving to be shy in re-

gards to temperatures, which may become an excellent opportunity 

for the promotion of nature tourism in our country, particularly in 

the area of the Magic Mountains.

The strategy outlined by ADRIMAG and the 7 municipalities, to 

promote this region under a strong tourism brand, is proving to be 

assertive and has received recognition from various European and 

national authorities. The awarded European Charter for Sustainable 

Tourism by Europarc Federation and the complimentary references 

to the territory of the Magic Mountains by the Prime Minister, Pedro 

Passos Coelho and the Minister of Regional Development, Miguel 

Poiares Maduro, in their recent visits to the region, are reasons of 

pride and motivation of all who dream of a better future for this 

territory.

The current increased visibility given to the territory Magic 

Mountains® is another factor of responsibility for all who live here, 

because the preservation of natural and environmental qualities of 

the region and continuous improvement in receiving the tourists, 

must be common and constant objectives in order to maintain high 

and assured quality to all who honor us with their tourist visit.

The natural and environmental beauty of the Magic Mountains, 

associated to a heritage, history, culture and gastronomy richness, 

are ideal for a tourist trip in this region. Enjoy this edition of Ma-

gic Mountains to “see” through the lens of talented photographers 

some of the magic that surrounds the Montemuro, Arada and Gra-

lheira mountains, how the way of living in the Magic Mountains can 

become an art and, also, how populations involve themselves in the 

labor of well receiving through community tourism projects.

The reasons are many and great, the will is on you. 

Accept our invitation and visit the MAGIC MOUNTAINS. 

See you soon.

Pena, S. Pedro do Sul
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montanhas mágicas®

em foco

Rostos, paisagens, usos, costumes e tradições, eternizados em ima-

gens pelo conceituado fotógrafo português, natural de S. Pedro do 

Sul, António Homem Cardoso, nas suas incursões pelo território das 

Montanhas Mágicas.

(Entrevista na página 40)

Faces, landscapes, customs and traditions, immortalized in pictures 

by a renowned portuguese photographer, born in S. Pedro do Sul, 

António Homem Cardoso, in his incursions in the territory of the 

Magic Mountains. 

“Sou espontâneo e fotografo como vejo, sem espartilho, e essa foi a minha mais-valia, que me terá tornado diferente”

António Homem Cardoso

“I am spontaneous and I photograph as I see, without constraints, and that was the asset that made me different”
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atualidades

Membros do governo visitam
as Montanhas Mágicas

O primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho e o mi-

nistro-adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Ma-

duro visitaram o território das Montanhas Mágicas.

Os dois elementos do governo, durante as respetivas visitas e in-

augurações, tomaram nota do trabalho desenvolvido pela ADRIMAG 

no território das Montanhas Mágicas e nos respetivos discursos su-

blinharam a importância da existência de uma marca forte para a 

promoção do território.
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No decorrer da visita oficial de Passos Coelho a Arouca, o presi-

dente da Câmara Municipal, José Artur Neves, também presidente 

da ADRIMAG, teve a oportunidade de apresentar ao primeiro-minis-

tro, à comunicação social e a todos os presentes, as potencialidades 

económicas, turísticas e culturais dos municípios que integram as 

Montanhas Mágicas, território que se pretende afirmar como desti-

no turístico de excelência ao abrigo dos princípios da Carta Europeia 

de Turismo Sustentável.

A visita do primeiro-ministro aos três municípios das Montanhas 

Mágicas foi de grande importância, sobretudo numa altura em que 

se definem as principais linhas orientadoras para o próximo período 

de programação financeira.

Castelo de Paiva, Cinfães e Arouca
receberam visita do
primeiro-ministro, Pedro Passos 
Coelho

Nos dias 4 e 5 de julho de 2014, o primeiro-ministro português, 

Pedro Passos Coelho, esteve de visita a Castelo de Paiva, Cinfães e 

Arouca, três dos sete municípios que integram o território das Mon-

tanhas Mágicas – serras da Freita, Arada e Montemuro.

Em Castelo de Paiva, o primeiro-ministro, acompanhado pelo 

presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Rocha, inaugurou a 17ª 

Feira do Vinho Verde, Gastronomia e Artesanato, salientando a sua 

satisfação em “inaugurar um certame de grande prestígio nacional”. 

Em Cinfães, a visita centrou-se, sobretudo, na temática social. 

Após ter sido recebido no edifício dos Paços do Concelho, pelo 

presidente da Câmara Municipal, Armando Mourisco, o primeiro-

-ministro visitou as instalações da Santa Casa da Misericórdia de 

Cinfães e as Associações de Solidariedade Social de Espadanedo e 

Souselo. 

Em Arouca, a visita do primeiro-ministro incidiu nas áreas do de-

senvolvimento local e empresarial. Pedro Passos Coelho inaugurou 

4 microempresas ligadas aos ramos do calçado, da carpintaria e da 

marcenaria, apoiadas no âmbito da ação 3.1.2. do Subprograma 3 do 

PRODER, através do GAL – Grupo de Ação Local - ADRIMAG. 

Como estímulo às empresas, o primeiro-ministro anunciou que 

no próximo período de programação financeira irão “concentrar os 

apoios comunitários nas empresas e na competitividade”.

De seguida, o primeiro-ministro visitou as instalações do CADL 

– Centro de Apoio ao Desenvolvimento Local da ADRIMAG, onde 

funcionam o Centro de Formação, o CLDS+ – Contrato Local de 

Desenvolvimento Social, e o CQEP – Centro para a Qualificação e 

o Ensino Profissional. Aqui teve oportunidade de conhecer toda a 

equipa técnica da ADRIMAG, apresentada pelo coordenador João 

Carlos Pinho, bem como os programas, projetos e atividades que 

esta associação implementa e desenvolve nos sete municípios das 

serras de Montemuro, Freita e Arada, as já conhecidas Montanhas 

Mágicas® – Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pe-

dro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra.
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Arouca

Ministro Miguel Poiares Maduro visitou Arouca

Com o objetivo de conhecer o caráter ativo e dinâmico do 

Arouca Geopark, e para assinalar a concretização do projeto «Tu-

rismo Ativo» no rio Paiva, Miguel Poiares Maduro, ministro-adjunto e 

do Desenvolvimento Regional, esteve de visita ao território, no pas-

sado dia 21 de março. O ministro ficou a conhecer a atividade da 

Casa das Pedras Parideiras, do Centro de Interpretação Geológica 

de Canelas e da Loja Interativa de Turismo, bem como os projetos 

em curso no âmbito do desenvolvimento sustentável, eixo estraté-

gico fundamental do Arouca Geopark. Houve, ainda, oportunidade 

para conhecer o Mosteiro de Arouca e a dinâmica empresarial do 

concelho, nomeadamente as especificidades dos setores mais ex-

portadores, e para ouvir Miguel Poiares Maduro sobre as perspetivas 

que se abrem com o novo Quadro Comunitário. 

Sobre a variante, o ministro-adjunto e do Desenvolvimento Re-

gional afirmou: «O governo tem total consciência da importância 

da conclusão da variante para Arouca e para os arouquenses. No 

âmbito do próximo quadro de fundos europeus o investimento em 

infraestruturas rodoviárias vai ser bastante limitado. Estamos a tentar 

negociar com a Comissão Europeia projetos chamados “last mile” 

[último quilómetro], em que os percursos são relativamente curtos 

e de menor investimento, como é o caso da Variante de ligação 

Arouca/Feira. Não vim hoje a Arouca fazer qualquer promessa nesse 

sentido. Garanto que não está esquecido por parte do Governo, mas 

não depende apenas de nós». 

Arouca assinalou Semana Europeia de Geoparks

De 25 de maio a 8 de junho decorreu, no território Arouca 

Geopark, a Semana Europeia de Geoparks 2014. Celebrada em to-

dos os geoparks que integram a Rede Europeia, esta semana pre-

tende dar a conhecer os valores naturais e culturais desses territóri-

os, junto da população em geral, turistas e visitantes, através de um 

conjunto de atividades lúdico-pedagógicas.

A dinamização de uma mostra de ciência, saídas de campo, 

ações de formação, desportos radicais, exposições, projeção de 

filmes, seminários e animação foram algumas das atividades que in-

tegram a programação deste evento.

 

Destaque para a ação de formação «GEA – Terra Mãe: interliga-

ções e soluções integradas» (31 de maio e 1 de junho), para o Dia do 

Geólogo (30 de maio), para as ações com desportos radicais e para 

a Praça da Ciência (7 de junho).

A organização da Semana Europeia de Geoparks foi da respon-

sabilidade da AGA – Associação Geoparque Arouca, em parceria 

com a Câmara Municipal de Arouca, contando com a participação 

do Comissão Nacional da UNESCO, Comité Português para o Pro-

grama Internacional de Geociências, Universidade de Trás-os-Mon-

tes e Alto Douro, Fórum Português de Geoparques, Agrupamento de 

Escolas de Arouca, ADRIMAG/AroucaInclui, ECDC Portugal, Clube 

do Paiva, Teatro Experimental de Arouca, Teatro de Montemuro, 

Centro Cultural, Recreativo e Desportivo do Burgo e Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens.
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Castelo de Paiva

Inauguração da Loja Interativa de Turismo de 
Castelo de Paiva

É a 16ª das 65 que vão estar em rede.

No âmbito dos festejos que em Castelo de Paiva marcaram as 

comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, a Câmara Municipal, 

presidida por Gonçalo Rocha, promoveu na tarde do Feriado Na-

cional, a cerimónia de inauguração da Loja do Turismo, localizada 

no rés do chão do edifício do Centro de Interpretação da Cultura 

Local, no Largo do Conde, numa sessão solene que contou com 

a presença do presidente da Entidade Regional Turismo do Porto 

e Norte de Portugal, Melchior Moreira, e também do Eng.º Álvaro 

Carvalho, da CCDRN. 

Na sua intervenção, Melchior Moreira louvou a ação da autar-

quia paivense que, num curto espaço de tempo, concretizou o pro-

jeto, e a nova Loja Interativa é agora uma mais-valia que permite 

apresentar Castelo de Paiva como destino turístico em rede, ligado 

ao país e ao mundo, através de uma comunicação rápida, eficiente 

e atrativa.

Com uma localização privilegiada, em pleno centro da vila de 

Sobrado, o novo equipamento funciona como o “welcome cen-

ter” do concelho, com venda de produtos essencialmente ligados 

ao artesanato, gastronomia, doçaria regional e ao excelente vinho 

verde.

Mais do que apenas um Posto de Turismo, este espaço repre-

senta uma montra através da qual o município apresenta ao país, à 

Europa e ao Mundo a sua “marca”: as belezas naturais, o afamado 

vinho verde e os produtos endógenos da região. Paralelamente, 

possui um conjunto de valências tecnológicas que tornam este es-

paço apelativo, educativo, formativo e informativo e onde se po-

dem encontrar vídeos promocionais de um determinado local ou 

produto estratégico do município, do Porto e do Norte de Portugal, 

mapas interativos com os pontos de interesse, roteiros interativos 

temáticos, desfrutar de visitas virtuais e descarregar aplicações para 

smartphones, com as diversas informações da região.

 À simples distância de um toque ficam também disponíveis in-

formações sobre os restaurantes locais, as coletividades, os eventos 

culturais e as atividades desportivas e de lazer, que a programação 

municipal vai contemplando ao longo do ano.

Dalila Gonçalves

Lançamento do Livro de Artista

A artista plástica paivense Dalila Gonçalves apresentou, no pas-

sado dia 13 de junho,  no espaço do CICL – Centro de Interpretação 

da Cultura Local, o livro técnico “Calendário”, que aborda o trajeto 

de sucesso da sua vida artística.

Numa edição KUBIKGALLERY, o livro, de edição limitada, reúne 

uma seleção dos trabalhos da artista e conta com a colaboração 

de amigos, teóricos e outros artistas, que, de diferentes formas, se 

relacionam com seu recente, porém intenso, percurso. A apresen-

tação, orientada em modo de conversa com a artista, contou com a 

participação de Marta Bernardes e do galerista João Azinheiro.

 

 

Dalila Gonçalves é licenciada em Artes Plásticas - Pintura pela 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e tem mestrado 

em Ensino de Artes Visuais pela FBAUP e FPCEUP.

Em 2008 foi selecionada para a II Edição do Curso de Fotogra-

fia do Programa Gulbenkian Criatividade e Criação Artística, e entre 

2010 e 2011 trabalhou em Barcelona como bolseira do programa 

Inov-art( Ministério da Cultura Português).
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Castro Daire

Participação do Município de Castro Daire
na FIT

O município de Castro Daire participou na primeira edição da 

Feira Ibérica de Turismo (FIT), que decorreu de 1 a 4 de maio, no 

Parque do Rio Diz na Guarda, onde participaram cerca de cem ex-

positores de Portugal e de Espanha. Esta feira teve como principal 

objetivo a divulgação dos produtos endógenos e a promoção e tro-

ca de experiências entre portugueses e espanhóis.

O município com esta participação mostrou a todos os visitan-

tes as diversas ofertas turísticas do concelho: as Termas do Car-

valhal com as suas indicações terapêuticas, tratamentos e ofertas, 

podendo também aproveitar para experimentar, de forma gratuita, 

uma massagem facial; informação sobre todas as atividades liga-

das ao Turismo de Natureza, nomeadamente através da divulgação 

dos diversos percursos pedestres que se encontram devidamente 

marcados e sinalizados, e, ainda, informação sobre artesanato, pa-

trimónio, alojamento, bem como sobre a gastronomia local.

No dia da inauguração, o stand do município contou com a 

presença do vereador Leonel Ferreira e da Confraria do Bolo Podre 

e Gastronomia do Montemuro que apresentaram o Bolo Podre de 

Castro Daire®, que foi fatiado pelo ministro da Economia, Drº Pires 

de Lima, demonstrando um verdadeiro agrado aquando da prova 

deste produto gastronómico regional.

Como salientou o ministro da Economia no dia da inauguração 

desta Feira: “É importante dar este sinal de que o turismo em Portu-

gal não se faz só com base em produtos que têm o sol e o mar, mas 

também é uma prioridade nestas regiões do interior, não só para 

valorizar a economia, mas como fator de identidade.”. 

Maio Pedestre

O município de Castro Daire organizou, pelo quinto ano con-

secutivo, o evento Maio Pedestre com o objetivo de divulgar o pa-

trimónio natural, cultural, arquitetónico, paisagístico, geológico e 

gastronómico do concelho, que contou com cerca de 700 pessoas 

nos diversos percursos, atingindo este ano um número recorde de 

participantes. 

Este evento consistiu na dinamização de um percurso pedestre 

por fim de semana por forma a permitir aos participantes a aproxi-

mação à natureza e a consciencialização da sua envolvência imedia-

ta, contribuindo para a manutenção e estabilidade do património 

natural e rural, como para a sua valorização, numa ótica de usufruto 

sustentável do território. Pretendeu-se, ainda, encorajar a prática 

de atividades ao ar livre, promovendo a saúde e o bem-estar, bem 

como potenciar o convívio entre todos.

A programação deste ano contou com a dinamização de 5 per-

cursos, sendo 3 deles inaugurados: PR7 Trilho das Levadas, na Gran-

ja – Mões (inauguração); PR3 Trilho dos Carvalhos, em Gosende; 

PR6 Trilho do Varosa, em Almofala, com a particularidade de ser um 

percurso noturno com a inclusão da atividade “Caminhando com 

as estrelas” – observação astronómica com a presença do astróno-

mo José Matos, professor da Universidade de Aveiro; PR8 Trilho da 

Pombeira, em Lamelas e Codeçais (inauguração) e o PR9 Trilho da 

Azenha em Moledo (inauguração).

Atualmente, o município de Castro Daire tem 9 percursos pe-

destres dotados de sinalética para que todos possam desfrutar da 

natureza!

Para além destes percursos pedestres, também conta com cer-

ca de 40 km do Caminho Português Interior de Santiago, que vai de 

Viseu até Chaves. Este caminho integrou a iniciativa «Dos 4 cantos 

da Europa para Santiago de Compostela», que se realizou entre os 

dias 1 e 7 de junho e foi organizada pela Federação Europeia dos 

Caminhos de Santiago. 

O projeto consistiu na realização de uma peregrinação por 

etapas, incentivando à difusão dos caminhos jacobinos e à reunião 

de peregrinos de várias nacionalidades em Santiago de Compostela. 
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A novidade da edição 2014 foi, realmente, a inclusão de 4 etapas 

ao longo do Caminho Português Interior. 

O trajeto iniciou-se em Viseu, passou por Castro Daire dando 

seguimento pelo Caminho Interior até Verin, onde desembocou na 

Via da Prata, até Santiago de Compostela. Participou nesta etapa 

uma comitiva belga, nomeadamente o Deputado Provincial e Presi-

dente da Federação de Turismo de Namur – Bélgica, desde sempre 

um caminheiro e peregrino convicto,  o Diretor da Federação de 

Turismo de Namur, o Responsável Administrativo da Federação de 

Turismo de Namur, o Diretor da Casa do Turismo de Namur e um 

Jornalista do «Le Confluent».

Através desta iniciativa, a Federação Europeia pretendeu contri-

buir para a concretização do objetivo da Comissão Europeia: «tor-

nar a Europa no primeiro destino turístico mundial». 

Cinfães

Parque da Nossa Senhora de Lurdes inaugurado 
pelo Ministro Poiares Maduro

Nespereira viveu um dia histórico. O dia 31 de maio ficará mar-

cado como a data de inauguração do Parque da Nossa Senhora de 

Lurdes, no lugar de Santa Marinha, presidida pelo ministro-adjunto e 

do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro.

Foi num ambiente de festa e boa disposição que o governante 

ficou a conhecer o parque que resultou da recuperação da gruta 

de Nossa Senhora de Lurdes, com origens em finais do séc. XIX e 

alargamento para a área envolvente que agora está dotado com es-

paços pedonais, de manutenção, desportivos e lazer, através de uma 

candidatura a fundos comunitários ProDer, na ADRIMAG, realizada 

pela Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal, que 

financiou a obra com uma verba de 24.383,01€, correspondente a 

20% do valor da adjudicação.

Perante centenas de pessoas que se associaram a este ato de 

inauguração, o autarca da freguesia de Nespereira, depois de dar as 

boas-vindas ao senhor ministro, agradeceu ao presidente do mu-

nicípio de Cinfães o apoio prestado para que a concretização deste 

projeto se tenha tornado numa realidade. Armando Mourisco de-

pois de elogiar o ministro pela coragem de levar a cabo este périplo 

pelo interior do País, evidenciou as potencialidades do município, 

enumerando as medidas que o atual executivo tem avançado com 

vista à atração de investidores, criação de emprego e consequente 

desenvolvimento económico do concelho, com o objetivo de fixar 

os cinfanenses na sua terra. Além da área das acessibilidades, o edil 

deixou outras preocupações ao ministro, nomeadamente a questão 

dos serviços de proximidade, fazendo alusão à perda de valências do 

Tribunal de Cinfães, à possibilidade do encerramento dos serviços 

de Finanças e à falta de médicos no concelho.

Por sua vez, o ministro-adjunto mostrou-se sensível às questões 

e problemas apresentados, deixando o compromisso de os levar 

junto do Poder Central. Miguel Poiares Maduro deixou em aberto 

a possibilidade de o Governo avançar com alguns investimentos na 

área das acessibilidades, justificando que “pequenos investimentos 

podem ser fundamentais para gerar competitividade e atrair empre-

sas para determinadas partes do nosso território”.

O governante explicou que os próximos fundos europeus es-

tão mais direcionados para o crescimento económico com base na 

competitividade que “tem de partir do nosso território”, dando como 

exemplo a criação de riqueza através da valorização da riqueza pai-

sagística, da genuinidade dos nossos produtos e aposta na quali-

ficação das nossas gentes e dos nossos recursos naturais. “Acres-

centando valor ao que é nosso, conseguiremos vencer o desafio e 

criar emprego nestes territórios combatendo a perda de população 

no interior”, rematou o ministro-adjunto.
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O parque da Nossa Senhora de Lurdes destaca a aposta na sal-

vaguarda do meio natural, potenciando estas paragens como desti-

no naturalmente único e com condições excelentes para o desporto 

aventura, turismo ativo e de natureza, disponibilizando um conjunto 

de equipamentos e locais de referência para habitantes e visitantes.

No final do dia, o presidente da Câmara e mais elementos do 

executivo tiveram ainda a oportunidade de realizar, numa unidade 

hoteleira do concelho, uma reunião de trabalho com o ministro-

-adjunto e alguns potenciais investidores vindos de vários pontos 

do país e que demonstraram interesse em investir no território de 

Cinfães.

Centro de Interpretação Ambiental do Vale do Bestança a concurso

No âmbito do plano de salvaguarda do vale do Bestança, a Câ-

mara lançou o concurso público para a construção do Centro de 

Interpretação Ambiental, balneários e arranjos exteriores, pelo preço 

base de 228.512,33€. O equipamento vai nascer da reconstrução e 

ampliação da Escola Primária das Pias, na freguesia de Cinfães.

O Centro de Interpretação Ambiental será constituído por um 

único piso que resulta do aproveitamento do edifício existente e da 

sua ampliação que resultará na criação de um espaço multiusos e 

na conceção de uma “janela panorâmica” sobre a foz do Bestança.

O equipamento será constituído pela receção, espaço inverno, 

espaço primavera, espaço verão, espaço outono, espaço território, 

espaço fauna/flora, laboratório, espaço multiusos, zona técnica, 

compartimento destinado a arrumos e instalações sanitárias para 

público e pessoal. Os vários espaços serão decorados e equipados 

de forma a simular em cada um deles o ambiente que o próprio 

nome sugere, conseguindo deste modo recriar o vale do Bestança 

em todas as suas formas e vertentes.

O investimento contempla também a construção de um edifício 

destinado a balneários com o intuito de servir de suporte aos per-

cursos pedestres e rotas de BTT, que surgem como um dos princi-

pais eixos deste plano de salvaguarda.
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S. Pedro do Sul

Festas da Cidade de S. Pedro do Sul

A Tuna da Universidade Sénior de S. Pedro do Sul fez as honras 

da casa e inaugurou as Festas da Cidade de S. Pedro do Sul, que 

decorreram de 24 a 29 de junho.

Apesar da chuva e frio que marcaram o dia, nada fez demover 

o público presente. Além dos jovens alunos da academia, a noite 

contou ainda com a atuação da Tocata – Orquestra Ligeira Juvenil 

de S. Pedro do Sul. 

O segundo dia das Festas da Cidade de S. Pedro do Sul contou 

com as atuações de cinco grupos de cantares da região: Grupo de 

Trajes e Cantares de São Cristóvão de Lafões, Grupo de Cantares 

de Pindelo dos Milagres, Grupo de Danças e Cantares de Vila Maior, 

Grupo de Cantares de Sobral de Pinho e, ainda, o Vozes de Ma-

nhouce com a célebre conterrânea Isabel Silvestre.

 

Os espetáculos animaram o público presente e prolongaram-se 

noite dentro, destacando-se a boa disposição e feedback da plateia, 

que se mostrou bastante dinâmica.  

Com tasquinhas, diferentes diversões, peças de artesanato re-

gional, um espaço infantil para os mais pequenos e vários espe-

táculos agendados, o largo da Câmara Municipal acolhe mais uma       

edição dos festejos em honra do padroeiro da cidade.  

O cartaz deste ano revela a forte aposta num programa que 

privilegia “o que é nosso”, desde as bandas de música do concelho, 

ranchos folclóricos e grupos de cantares, bem como atividades de 

promoção das associações locais. 

1ª Feira da Vitela de Lafões em Manhouce
16 a 18 de maio de 2014

Decorreu de 16 a 18 de maio a 1ª Feira da Vitela de Lafões em 

Manhouce. O 1º dia arrancou com um seminário sobre “A importân-

cia dos produtos agropecuários de qualidade e denominação prote-

gida no desenvolvimento dos territórios”.

De seguida, Manhouce vestiu-se a rigor para receber todos os 

participantes, população e convidados que seguiram em cortejo 

desde o Centro Social da Paróquia de Manhouce até ao recinto da 

festa, tendo sido brindados em diversas paragens pelas vozes de 

Isabel Silvestre e do Grupo de Cantares de Manhouce. Associou-

-se, ainda, a este evento a Confraria dos Gastrónomos da Região de 

Lafões, embelezando este percurso, onde foram efetuadas diversas 

recriações dos “tempos antigos”, desde o lavrar da terra com car-

ros de vacas, à lavagem de roupa no rio, entre outras tradições do 

mundo rural, que complementaram as maravilhosas paisagens que 

a freguesia de Manhouce oferece. 

No recinto da feira foi feita uma visita a todos os stands, com 

mostra e venda de produtos locais, assim como à exposição              

etnográfica e audiovisual, recheada de artesanato típico e memórias 

de Manhouce. Por fim foi servido um lanche típico, no chão do pal-

co, sobre mantas, que antecedeu a atuação da Tuna da Universidade 

Sénior de S. Pedro do Sul. 

O 2.º dia da Feira iniciou bem cedo com o Trail Running em 

Manhouce, com 3 percursos – 28 kms, 13 kms e caminhada 13 kms 

– que contou com cerca de 150 participantes. 

A tarde foi animada com a atuação de Ranchos Folclóricos e o 

Grupo de Dança da Associação de Educação Física e Desporto de 

S. Pedro do Sul. 

Após o jantar, que teve como mote a vitela, e levou muitos visi-

tantes a Manhouce, o grupo GPS alegrou todos os presentes com 

um baile popular, terminando assim mais um dia deste grande even-

to.

 

No domingo, e último dia desta 1.ª Feira da Vitela de Lafões, re-

alizou-se no campo de futebol de Manhouce um concurso pecuário 

de raça arouquesa, com muita adesão e muito público, demons-

trando, assim, a qualidade deste produto na região.

Pela tarde, o grande número de visitantes da Feira pôde assistir 

às atuações do Grupo Etnográfico de Cantares e Trajes de Ma-

nhouce, assim como ao Rancho Folclórico local. As Concertinas de 

Lafões encerraram a animação musical.
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A “chega de bois” foi um momento muito esperado, tendo 

decorrido no campo de futebol de Manhouce e trazendo muitos 

curiosos, que não quiseram perder este acontecimento que fez re-

cordar os “velhos tempos”.

O balanço da 1ª Feira da Vitela de Lafões é muito positivo, tendo 

trazido muitos visitantes à freguesia de Manhouce e apoiando o de-

senvolvimento dos produtos endógenos desta região. 

Sever do Vouga

Comemorações dos
500 anos de atribuição
do Foral

Entre o dia 29 de abril e os dias 2, 3 e 4 de maio, o município de 

Sever do Vouga e alguns parceiros locais realizaram as comemo-

rações dos 500 anos de atribuição do Foral pelo Rei D. Manuel I a 

Sever do Vouga.

Dada a importância da efeméride, foi elaborado um programa 

cultural com um conjunto de atividades diversificadas. Os esforços 

de envolvimento da comunidade local, nomeadamente das coletivi-

dades e associações, Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga, 

coros do Conservatório da Jobra, do maestro Carlos Marques e das 

duas Bandas Filarmónicas Locais, originou uma panóplia de ativi-

dades, permitindo viajar no tempo e na história deste concelho. 

Desde o lançamento do livro “O Foral de Sever do Vouga” da 

autoria do Dr. António Tavares, à homenagem a personalidades e 

coletividades locais, passando por exposições e concentração de 

jovens da Diocese de Aveiro e das Universidades Sénior Rotary, as 

comemorações contaram também com um musical, espetáculo de 

fogo de artifício e uma feira quinhentista com cortejo régio. 

A comunidade foi convidada a participar, designadamente as 

padarias/pastelarias, com a feitura de um doce comemorativo. Para 

a autarquia foi gratificante testemunhar como os agentes locais e a 

comunidade em geral se associou ao desafio lançado, inserindo-

-se no espírito do evento, tendo o município, após a conclusão das 

comemorações, formalizado o seu reconhecimento pelo verda-

deiro empenho e colaboração de todos, nesta data tão significativa 

para o concelho de Sever do Vouga.

Vale de Cambra

Vale de Cambra no centro do Desporto Aventura!
Concelho acolhe Mundial de Enduro, Provas de 
BTT e Maratonas

O concelho de Vale de Cambra foi ponto de encontro de mi-

lhares de pessoas durante os meses de março e abril de 2014. Pro-

tagonista de uma das etapas mais emblemáticas do Campeonato 

Mundial de Enduro, de uma prova de BTT guiada por GPS, do Corta 

Mato Distrital e da Mini Maratona, Vale de Cambra tem fortes moti-

vos para sorrir e para realçar as condições ótimas do território para 

a prática do desporto aventura! Ganha cartas, também, a promoção 

turística do concelho que não perdeu oportunidade para mostrar as 

suas riquezas naturais, patrimoniais e gastronómicas.

Vale de Cambra já é conhecido como a “Capital do Enduro” por 

ser habitual promover etapas do campeonato nacional e por já ter 

sido palco de duas provas do Campeonato do Mundo da modali-

dade. A esse vasto e honroso currículo juntou agora mais uma prova 

mundial, sendo palco - nos dias 12 e 13 de abril - do Maxxis FIM 

World Enduro Championship, organizado em parceria com o Sport 

Clube de Cambra, uma etapa que trouxe ao concelho milhares de 

pessoas de todos os cantos do mundo!
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Antes disso, a 9 e a 22 de março, o município foi palco de dois 

eventos de relevo nacional: uma prova do Corta Mato Distrital com a 

participação de mais de 2 centenas de atletas (organizada em parce-

ria com a ACR e com a Federação Distrital de Atletismo) e uma prova 

do “Circuito NGPS”, que reuniu praticantes da modalidade de cerca 

de 80 concelhos de todo o país, no total de mil atletas que percor-

ram as zonas mais naturais do concelho.

Esta última prova foi orientada para um fim comum: a angari-

ação de fundos para a construção do novo quartel dos Bombeiros 

Voluntários de Vale de Cambra.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, José Pi-

nheiro, “(…)estes eventos permitem trazer até ao nosso concelho 

milhares de pessoas que assim ficam a conhecer-nos, quer a nossa 

habitual cordialidade, mas também as potencialidades turísticas que 

oferecemos. Com a exposição mediática através dos meios de co-

municação nacionais e estrangeiros, é não só Vale de Cambra mas 

também Portugal que vê o seu nome difundido e elogiado. Calcu-

lamos que, por exemplo, no caso do Mundial de Enduro, tenha tido 

um impacto direto na economia da região de vários milhares de eu-

ros, e não apenas em Vale de Cambra. A hotelaria registou uma taxa 

de 100% em Vale de Cambra e também nos concelhos vizinhos de 

S. João da Madeira, Arouca e Oliveira de Azeméis ao que devemos 

somar toda uma atividade adicional do comércio local.”.

Vale de Cambra reforça, desta forma, a sua vertente na prática e 

na organização de modalidades ligadas ao Desporto Aventura, mas 

também na promoção do Turismo e daquilo que é “nosso”! 
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I Festival Gastronómico da Vitela da Raça Arouquesa & Mostra de Artesanato e Vinhos

Desde tempos que já lá vão, os produtos endógenos fazem par-

te da vida dos valecambrenses. Em dia de festa ou de repasto farto, 

de comunhão ou casamento, em dia de Santo António – padroeiro 

da terra – ou em dia de Páscoa, não há mesa onde não seja servida 

a vitela da raça arouquesa, um bom vinho verde guardado especial-

mente para a ocasião e doces feitos à base de ovos e leite, o líquido 

de ouro das verdejantes pastagens de Cambra. A vitela, os enchidos, 

a broa cozida no forno a lenha, o arroz tostado e solto que é feito 

para acompanhar, o leite-creme ou a aletria, sempre estiverem bem 

presentes e fortemente enraizados na tradição gastronómica de 

Vale de Cambra. Fazem parte de toda uma cultura, que vai da mesa, 

normalmente vestida de toalhas de linho albas e engomadas, e vai 

até às mais ricas celebrações religiosas, traduzindo-se em toda uma 

forma de estar e de ser de uma povoação que foi crescendo, por 

este vale fora. Uma tradição que é criada nos campos da zona mais 

serrana do território e que vem habitar as mesas do centro urbano. 

Uma tradição transversal e unânime.

Nesse sentido, mantendo a realização da Mostra Municipal de 

Artesanato e Vinhos, este ano a Câmara Municipal de Vale de Cam-

bra inovou e diferenciou, apostando numa estratégia para o turismo 

e para a promoção dos produtos locais: o nascimento do Festival da 

Vitela da Raça Arouquesa.

 “Com este evento quisemos expandir e fazer crescer, captar es-

forços e trabalho, ideias e sugestões, enfim, unimos a experiência e 

o empenho em torno de uma causa comum que é, acima de tudo, 

a divulgação e o incentivo ao que fazemos bem: a produção local”, 

realçou José Pinheiro, presidente da Câmara Municipal de Vale de 

Cambra.

Dando destaque ao produto gastronómico da vitela da raça 

arouquesa, apostando nas parcerias nacionais, concretamente com 

a ANCRA, e mantendo convites a produtores locais, o município 

deu, assim, o primeiro passo para a inovação e competitividade para 

a criação da marca Vale de Cambra, projetando e destacando um 

importante cartão de visita do município: a gastronomia. 

José Pinheiro referiu ainda a importância de aliar a gastrono-

mia à produção de artesanato e dos vinhos, destacando que “a par 

do Festival da Vitela mantivemos a Mostra Municipal, em nome de 

uma tradição inigualável, ao homenagearmos os nossos artesãos e 

os produtores de vinho, a sua tenacidade e persistência em manter 

saberes ancestrais, perpetuando – nas suas obras e nas suas cria-

ções – aquilo que é valecambrense”.

Neste 1.º Festival da Vitela, que decorreu entre os dias 3 e 11 de 

maio de 2014, os restaurantes serviram iguarias inspiradas no culto 

e na cozinha da boa carne de raça arouquesa e, na 11.ª edição da 

Mostra Municipal, mais de duas dezenas de artesãos e produtores 

amantes do bom vinho verde de Cambra, assim como as compotas, 

a cerveja artesanal e a doçaria locais promoveram, uma vez mais, a 

qualidade das suas ofertas.
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cascatas e lagoas das
montanhas mágicas
pequenos pedaços do paraíso
TEXTO: Carminda Gonçalves
FOTOGRAFIAS: João Cosme e arquivo da ADRIMAG

rotas & aventuras

© João Cosme
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routes & adventures
waterfalls and lagoons of the magic mountains

small pieces of paradise
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Constituem um dos maiores atrativos turísticos das Mon-

tanhas Mágicas e uma das suas imagens de marca. Referimo-nos às             

inúmeras cascatas, quedas de água e lagoas que caracterizam e 

embelezam as paisagens naturais das serras da Freita, Arada e Mon-

temuro. Para os entusiastas da natureza e das atividades de ar livre, 

estes espaços são pequenos pedaços do paraíso, que surgem nos 

recantos mais improváveis deste vasto território montanhoso, abun-

dante em rios, riachos e ribeiros de águas refrescantes e cristalinas.

Partir à descoberta destas maravilhas naturais pode revelar-se 

uma experiência inesquecível e o verão é, decididamente, uma das 

melhores estações do ano para embarcar nesta emocionante aven-

tura. Por isso do que está à espera? Convide a família e os amigos 

e venha explorar alguns dos segredos mais bem guardados destas 

montanhas. 

Para maior segurança, e em casos específicos, sugerimos-lhe 

que contacte uma das empresas de animação turística das Mon-

tanhas Mágicas no sentido de o acompanhar nas visitas. Os contac-

tos encontram-se na página 59.

Em breve, estes espaços integrarão a Rota da Água e da Pedra 

das Montanhas Mágicas, um projeto promovido pela ADRIMAG, que 

se encontra em fase de execução e que deverá ficar concluído até 

ao final de 2014. 

Are one of the major tourist attractions of the Magic Moun-

tains and one of its hallmarks. We refer to the numerous cascades, 

waterfalls and lagoons that characterize and embellish the natural 

landscapes of the Freita, Arada and Montemuro mountains. For the 

enthusiasts of nature and outdoor activities, these spaces are small 

pieces of paradise, which appear in the most unlikely corners of this 

vast mountainous territory abounding in rivers, streams and brooks 

of refreshing and crystal waters.

Discovering these natural wonders can prove to be an unforget-

table experience and the summer is definitely one of the best sea-

sons to embark on this exciting adventure. So what are you waiting 

for? Invite your family and friends and come explore some of the 

best kept secrets of these mountains. 

For added security, and in specific cases, we suggest you con-

tact one of the tourist companies of the Magic Mountains in order 

to accompany you on the visits. The contact details are on page 59.

Soon, these spaces will join the Water and Stone Route of the 

Magic Mountains, a project promoted by ADRIMAG, which is in 

progress and should be completed by the end of 2014. 

© João Cosme

© João Cosme

Poço Azul, S. Pedro do Sul
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Sever do Vouga

Cascata da Fílveda
Rio Fílveda

É uma das mais imponentes cascatas das Montanhas Mági-

cas. Inserida num ambiente natural de grande beleza, com paisa-

gens que alcançam a costa atlântica, esta impressionante que-

da de água com cerca de 30 metros de altura, merece uma 

visita sem pressas, atenta e cuidada. O estreito caminho que 

conduz o visitante até à cascata tem proteções, mas é, por ve-

zes, irregular e desnivelado. Para chegar ao fundo deverá des-

cer por uma escadaria em madeira, com cerca de 70 degraus. 

Local: Bouças, Silva Escura

GPS: 40°46’35.80”N 8°24’4.52”W

Acesso: moderado/difícil

Cascata da Cabreia
Rio Mau

Escondida no meio de uma densa floresta, composta por uma 

grande diversidade de árvores e plantas, a Cascata da Cabreia im-

pressiona, não só pelos seus 25 metros de altura, mas também pelo 

espaço natural em que está inserida. Em dias de calor, pode mergu-

lhar na lagoa formada pelas suas águas refrescantes. A cascata está 

enquadrada no Parque de Lazer da Cabreia o qual dispõe de sinalé-

tica, passadiços e escadarias em madeira, um miradouro no ponto 

mais alto, bem como um parque de merendas onde pode fazer um 

piquenique com a família e amigos. Como complemento da sua 

visita, sugerimos-lhe que faça o PR2 – Cabreia e Minas do Braçal.

Local: Cabreia, Silva Escura

GPS: 40°45’12.20”N 8°23’28.91”W

Acesso: fácil, a partir da EM554-1

Cascatas do rio Lordelo
A geomorfologia do rio Lordelo ou Arões, rio típico de mon-

tanha, é favorável à formação de lindíssimas cascatas enquadradas 

pelos mais diversos cenários naturais. Algumas são imponentes, mas 

de acesso difícil, como é o caso da Cascata da Agualva, em Louri-

zela. Outras são de menor dimensão, mas igualmente surpreenden-

tes como é o caso das cascatas que se encontram à face da EM571, 

junto à ponte que liga Lourizela a Couto de Cima. 

Local: Lourizela, Couto de Esteves

GPS: 40°45’50.51”N e 8°17’47.75”W

Acesso: fácil, junto à ponte. Difícil para a Cascata da Agualva.

Cascata da Fílveda

© João Cosme

Cascata da Cabreia

© João Cosme
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S. Pedro do Sul

Cascata do rio Teixeira
A cascata do rio Teixeira é composta por duas imponentes que-

das de água formadas pelas águas transparentes do rio Teixeira, nas 

proximidades da aldeia de Manhouce. A primeira apresenta 25m de 

desnível e a segunda, a jusante da primeira, apresenta um desnível 

maior, com 35m de altura. Ambas constituem excelentes hotspots 

para a prática de canyoning, sendo dos locais mais procurados 

nas Montanhas Mágicas para a prática desta modalidade desporti-

va. Esta cascata constitui um geossítio de elevado valor educativo 

na medida em que ajuda a compreender a incisão do rio Teixei-

ra e a evolução da vertente sul da serra da Freita. Tem, também, 

valor ecológico por estar inserida em área de Rede Natura 2000, 

onde coabitam importantes espécies protegidas de fauna e flora.

Local: Manhouce

GPS: 40°48’27.89”N 8°14’3.38”W

Acesso ao miradouro/geossítio: fácil/moderado

Acesso às quedas de água: moderado/difícil, através do

túnel do Cercal.

Quedas de água e
lagoas do rio Teixeira

É também no rio Teixeira, em Manhouce, a jusante das cascatas, 

que se encontram estas belíssimas quedas de água e lagoas naturais.

Para desfrutar dos 300 metros de rio mais inesquecíveis 

da sua vida, basta descer à mini-hídrica e começar a subir o 

rio. Aí, vai encontrar mais de 5 poços e lagoas escavados na ro-

cha, 5 cascatas soberbas, adernal a ladear o rio, marmitas de gi-

gante, escorregas naturais e banheiras escavadas numa só rocha.

Local: Manhouce

GPS: 40°48’36.51”N 8°14’32.72”W

Acesso: moderado. De carro, deve apanhar o estradão de

terra a partir do Cercal, São João da Serra (2km), e depois

seguir a pé cerca de 30 metros, até chegar à mini-hídrica.

Queda de água do
Poço Negro
Rio Teixeira

O Poço Negro, com alguns metros de profundidade, é ali-

mentado por uma das muitas quedas de água que existem ao 

longo do troço do rio Teixeira, afluente da margem direita do 

rio Vouga. Graças às suas características geomorfológicas, cor-

rendo por entre um vale encaixado e declivoso, este típico rio 

de montanha, bem como a sua envolvente, gozam de uma 

beleza natural ímpar, proporcionando ao visitante atrativos es-

paços de desfrute e lazer como é o caso deste poço natural.

Local: Sernadinha, Manhouce

GPS: 40°48’57.12”N 8°13’41.28”W

Acesso: Fácil/moderado 

Quedas de água
do Poço Azul
Ribeira da Landeira

As quedas de água da ribeira da Landeira, junto à povoação de 

Sobrosa, em Santa Cruz da Trapa, alimentam uma lindíssima lagoa 

de águas puras que, em dias de céu limpo, adquire um inimitável 

tom de azul. No verão, esta lagoa, a que localmente se dá o nome 

de Poço Azul, convida a refrescantes mergulhos. Na sua envol-

vente, existe um parque de merendas com agradáveis sombras.

Local: Sobrosa, Santa Cruz da Trapa

GPS: 40°46’51.64”N 8° 9’54.58”W

Acesso: Fácil

Cascata da Pena
Ribeira da Pena

A cascata da Pena é formada pelas águas da ribeira que atravessa 

a “Livraria da Pena”. É um dos locais mais impressionantes da fu-

tura Rota da Água e da Pedra. Um lugar paradisíaco onde se po-

dem encontrar árvores raras, endemismos, rastos de trilobites, 

degraus laboriosamente esculpidos nas rochas, paisagens des-

lumbrantes e livrarias (“páginas” de quartzito com mais de 480 mi-

lhões de anos). O caminho até à cascata é aquele onde se diz que 

“o morto matou o vivo”, por ser tão estreito e íngreme. Ainda hoje 

assim é, uma vez que o espaço se encontra em estado selvagem.

Para chegar ao local deve seguir-se a direção da Aldeia Típica da 

Pena e depois a margem esquerda da ribeira que a atravessa, a jusante, 

até chegar à “Livraria da Pena”. Aí, tem de se descer o trilho de onde se 

pode observar a cascata. A descida é difícil e poderá constituir algum 

perigo, pelo que se aconselha acompanhamento por parte de um guia.

Local: Aldeia da Pena

GPS: 40°52’53.00”N 8° 4’37.00”W

Acesso: moderado / difícil
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Cascata do rio Teixeira

© João Cosme

Quedas de água e lagoas do rio Teixeira

© João Cosme
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Castro Daire

Cascata da Pombeira
Rio Pombeiro ou Rio Vidoeiro

A cascata da Pombeira resulta de uma interessante sucessão de quedas de água e pequenas lagoas naturais forma-

das pelo rio Pombeiro, afluente do rio Paiva, sobre o maciço granítico do Montemuro. Trata-se de um geossítio de rele-

vante valor científico enquadrado por uma envolvente de grande valor paisagístico. O acesso mais fácil a um dos pon-

tos da cascata é o que se faz seguindo o PR8 – Trilho da Pombeira, recentemente inaugurado pelo município de Castro Daire. 

Local: Lamelas de Lá

GPS: 40°55’47.93”N 7°56’23.32”W

Acesso: fácil/moderado

Cascata da Tojosa
Ribeiro de Mós

É uma cascata de média dimensão com queda de água de cerca 

de 10 metros de altura. O acesso à cascata faz-se através de um per-

curso de grande beleza, com cerca de 200m, passando por alguns 

moinhos, caminhos de pedra, campos agrícolas e escadas em xisto.

Para aceder ao local propomos-lhe que faça o PR1 – Trilho dos 

Moinhos.

Local: Eiriz

GPS: 40°56’18.74”N 8° 1’52.63”W

Acesso: fácil/moderado

Cascata da Dorninha
Ribeiro de Mós

 Também  conhecida por “Queda de água do Poço Negro”, a 

cascata da Dorninha é formada pelas águas do ribeiro de Mós. É 

uma cascata de dimensão média com elevado interesse natural e 

paisagístico. Para aceder ao local propomos-lhe que faça o PR1 – 

Trilho dos Moinhos.

Local: Eiriz

GPS: 40°56’9.17”N 8° 2’3.74”W

Acesso: fácil. Junto à estrada municipal que liga a N225 a Eiriz.

© João Cosme
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Cinfães

Fragas da Penavilheira
Rio Bestança

É em pleno vale do Bestança, num ambiente idílico e prati-

camente inexplorado, que se localizam as Fragas da Penavilheira, 

uma magnífica sucessão de três quedas de água com diferen-

tes desníveis, formadas pelas águas transparentes do rio Bestan-

ça, um dos rios mais limpos de toda a Europa. Uma exuberante

vegetação, composta pelas mais diversas espécies de árvores e 

plantas, envolvem este local paradisíaco, onde os prados verdes, 

matizados pelo colorido das flores da primavera e início do verão, 

descaem, encharcados de água, ao encontro do leito do rio.

Trata-se de um sítio de elevado interesse geológico, constitu-

indo o mais imponente knickpoint (rutura de declive que conduz a 

quedas de água) de todo o rio Bestança.

Reza a lenda que, outrora, no ato de exorcizar as pessoas pos-

suídas pelo demónio, o padre da aldeia mandava o diabo para as 

Fragas da Penavilheira, dizendo “Eu te degredo para as Fragas da 

Penavilheira” ao que o diabo respondia “Para as Fragas da Penavil-

heira não me degredes”. Esta lenda estaria relacionada com o facto 

daquele ser um local tão abrupto, inacessível e até assustador, que 

nem o diabo queria ir para lá.

Local: Soutelo

GPS: 41° 0’50.75”N 8° 2’1.42”W

Acesso: difícil. O percurso até às Fragas da Penavilheira não

está sinalizado. Sugere-se visita acompanhada por um guia

local. Para mais informações contactar a Câmara Municipal

de Cinfães. Tel.: +351 255 560 560

Rio Bestança
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Cascata da ribeira de
Tendais

É um espaço muito aprazível aquele que nos é oferecido pela cas-

cata da ribeira de Tendais e pelo Parque de Lazer de Barrondes, junto 

à EN321, entre Cinfães e a serra do Montemuro. Depois de uma visita 

à cascata aproveite para fazer um piquenique no parque de meren-

das, desfrutando da frescura e tranquilidade deste espaço natural.

Local: Tendais

GPS: 41° 0’17.87”N 8° 3’23.01”W

Acesso: Fácil

Cascata da ribeira de
Enxidrô

Trata-se de uma desconhecida, mas vale a pena visitá-la. 

A cascata da ribeira de Enxidrô impressiona pela sua sump-

tuosidade e pelo som ensurdecedor da água que se despenha 

de uma altura superior a 25m. A cascata e a frondosa vegeta-

ção que a envolve formam um cenário natural de beleza ímpar. 

Local: Enxidrô

GPS: 41º 2’57.80”N 8º 3’52.17”W

Acesso: moderado/difícil. A partir da EM1025, entre Avitoure

e Enxidrô, seguir por um caminho rural junto à ponte de

Enxidrô.

Queda de água da
ribeira de Sampaio

Nas proximidades da povoação de Mourilhe, junto ao rio Douro, 

encontra-se uma das mais belas e imponentes cascatas das Mon-

tanhas Mágicas - a Queda de água da ribeira de Sampaio, também co-

nhecida por cascata do ribeiro Sonoso. Para desvendar esta surpreen-

dente queda de água basta seguir um pequeno trilho que começa 

no Parque de Merendas de São Cristóvão de Nogueira. O acesso 

está identificado no parque e o caminho é estreito, mas não exige 

grande esforço. Trata-se de um sítio de elevado interesse geológico.

Local: Mourilhe

GPS: 41° 5’4.73”N 8° 7’12.58”W

Acesso: fácil

Quedas de água
das Golas
Rio Ardena

São duas quedas de água sucessivas, formadas no leito do rio 

Ardena, em Nespereira, Cinfães. Enquadradas por um deslumbrante 

cenário, estas quedas de água são indicadas para a prática de can-

yoning, sobretudo por aqueles que se estão a iniciar na modalidade.

As quedas de água das Golas encontram-se a jusante da mini-

-hídrica do Ardena e podem ser vistas do estradão que liga Nes-

pereira a Espiunca.

Local: Nespereira

GPS: 41° 0’6.95”N 8°12’0.37”W

Acesso: fácil

Quedas de água das Golas

© Pedro Teixeira
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Arouca

Cascata das Aguieiras
Ribeiro de Alvarenga

Extraordinária cascata formada pelas águas do ribeiro de Alva-

renga que se entregam ao rio Paiva num cenário de rara beleza. Do 

miradouro do Alto do Pereiro, em Canelas, pode   observar-se esta 

magnífica cascata bem como o casario de Alvarenga, implantado 

numa verdejante e fértil chã, em contraste com o profundo e tumul-

tuoso vale do Paiva. Sugerimos-lhe que faça o PR9 – Rota do Xisto, 

cujo trajeto passa pelo miradouro.

Local do miradouro: Canelas

GPS: 40°57’42.24”N 8°10’55.13”W

Acesso ao miradouro: fácil, por caminhos florestais. 

Acesso à cascata: difícil

© João Cosme

© João Cosme
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Cascatas e lagoas de
Rio de Frades

Chegar às cascatas e lagoas do rio de Frades é uma aventura 

reservada aos mais destemidos. Pode fazê-lo através da prática 

de canyoning, ou atravessando o interior da serra por uma an-

tiga galeria do ex-complexo mineiro de Rio de Frades, com cerca 

de 100m de comprimento. Do outro lado, ao longo do percurso 

do rio, escondem-se diversas cascatas e lagoas de águas límpi-

das. Atreva-se a descobrir este recanto natural, em estado sel-

vagem, mas tenha presente as necessárias regras de segurança. 

Aconselhamos a consulta de uma das empresas de animação 

turística das Montanhas Mágicas para o acompanhar nesta visita.

Local: Rio de Frades

GPS: 40°52’34.52”N 8°11’28.02”W

Acesso: moderado/difícil

Cascata sazonal do
Côto do Boi

Cascata a cerca de 914 metros de altitude que corre na pri-

mavera e outono, seca no verão e gela no inverno, o que a tor-

na muito interessante do ponto de vista paisagístico e natural. É 

abrigo de um número impressionante de espécies de flora, como 

a Murbequiela, o Pólio-das-Rochas, o Anarrhinum longipedicel-

latum, o Narciso-das-Turfeiras e os restantes narcisos, a Fritilária 

e a Margarida-das-rochas. A cascata é visível da estrada e é pos-

sível subir a pé (cerca de 300 metros) o leito do rio, descobrindo 

paisagens rupícolas e endemismos da serra, de extrema beleza.

Local: Adaúfe, Moldes

GPS: 40°53’23.23”N 8°13’42.00”W (início do percurso até à

cascata) 40°53’8.67”N   8°13’42.99”W (cascata)

Acesso: fácil/moderado (a partir da estrada que liga Moldes a

Cabreiros, entre Adaúfe e a Aldeia do Cando).

Frecha da Mizarela
Rio Caima

Com cerca de 70 metros de altura, a Frecha da Mizarela é a 

mais alta queda de água de Portugal Continental. Formada pelas 

águas do rio Caima, que nasce em plena serra da Freita, é, tam-

bém, um dos mais importantes geossítios do Arouca Geopark. 

Do miradouro da Frecha da Mizarela podem ainda avistar-se 

deslumbrantes paisagens sobre o vale do Caima e sobre a aldeia 

da Castanheira, onde se localiza o geossítio das Pedras Paridei-

ras e respetivo Centro de Interpretação – Casa das Pedras Pari-

deiras. Sugerimos-lhe que faça o PR 7 - Escarpas da Mizarela, ao 

longo do qual se obtêm vistas fantásticas sobre a queda de água.

Local: Mizarela, Serra da Freita

GPS: 40°51’49.94”N 8°17’8.51”W

Acesso: fácil, junto à EM621. 

Cascatas e lagoas da
ribeira da Drave

As cascatas formadas pela ribeira da Drave não são gran-

diosas ou imponentes, mas são um deleite para a vista. Loca-

lizadas na aldeia típica com o mesmo nome, estas cascatas for-

mam pequenas lagoas que são verdadeiras piscinas naturais, 

de um azul brilhante e intenso, onde o prazer de um mergulho 

é acompanhado pela sensação de estar num mundo à parte.

Local: Aldeia de Drave

GPS: 40°51’42.15”N 8° 7’1.23”W

Acesso: fácil/moderado. Opção 1: Levar o carro até perto da

aldeia (cerca de 700m) e depois seguir a pé. Opção 2: Levar

o carro até à aldeia de Regoufe e fazer o PR14 – Aldeia

Mágica (8km, ida e volta).

Cascatas e lagoas da ribeira da Drave

© Miguel Paixão
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Vale de Cambra

Cascata das Porqueiras
Ribeira de Agualva

Cascata com cerca de 15 metros de desnível e enquadra-

mento natural de grande beleza, que forma um poço muito inter-

essante na queda de água. É o habitat de espécies raras da flora 

como o feto-vaqueiro e o azevinho, bem como de muitos anfíbios.

Situa-se a montante da aldeia abandonada das Porquei-

ras, no vale da ribeira de Agualva, mesmo abaixo da aldeia da 

Lomba. O acesso à cascata das Porqueiras faz-se por um trilho 

com aproximadamente 400 metros, a partir da aldeia da Lomba.

Local: Lomba, Arões

GPS: 40°49’21.89”N 8°14’48.05”W

Acesso: fácil/moderado

Cascata do rio 
Paraduça

A cascata do rio Paraduça é formada por sucessivas quedas de 

água que ocorrem sobre o granito de Junqueira, dando origem a 

um cenário de elevado valor natural e paisagístico. A cascata é lo-

calmente conhecida por Cascata do Poço do Linho uma vez que, 

segundo os habitantes de Paraduça, antigamente as mulheres la-

vavam o linho no poço que se forma a jusante da queda de água. 

Local: Paraduça, Arões

GPS: 40°48’25.10”N 8°16’16.01”W

Acesso: fácil, junto à ponte que liga as povoações de

Paraduça e Ervedoso.

Cascata do Poço da Grade
Rio Lordelo ou Rio Arões

É uma espetacular cascata, de média dimensão, que resulta de um 

desnível provocado pela geomorfologia peculiar do rio Lordelo, em 

Arões. Localiza-se poucos metros a jusante da albufeira do açude de 

Arões e, apesar de ser pouco conhecida, é muito interessante para se 

visitar e para desfrutar da lagoa formada pelas suas águas transparentes. 

Local: Souto Mau, Arões

GPS: 40°47’1.26”N 8°17’5.89”W

Acesso: fácil/moderado. Por caminhos florestais a partir

da N227.

Agora que revelamos todos estes segredos, faça as suas 

escolhas, planeie a sua visita e passe uns dias inesquecíveis 

nas Montanhas Mágicas. Conjugue a oferta de turismo de 

natureza com os programas e passeios culturais que este ter-

ritório lhe oferece. Viva as nossas tradições e deleite-se com 

a nossa gastronomia. Para mais informações contacte as Lo-

jas Interativas e Postos de Turismo das Montanhas Mágicas 

(contactos na página 59).

Cascata do Poço da Grade

© João Cosme
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Três mulheres, três projetos, três formas
de viver, com arte, nas Montanhas Mágicas
TEXTO: Carminda Gonçalves
FOTOGRAFIAS: arquivo da ADRIMAG

arte de viver nas montanhas mágicas

Têm em comum muito mais do que o facto de serem mulheres: conhecem as serras da Freita e Arada melhor do que ninguém; têm 

um profundo carinho pelas aldeias onde nasceram; conhecem as dificuldades da vida na montanha, mas reconhecem as grandes poten-

cialidades naturais, culturais e humanas que aí existem; têm formação superior e uma longa experiência de vida; são empreendedoras; 

têm família e amigos que as apoiam e estão decididas a fazer mais e melhor pela sua terra. Maria de Fátima, Custódia e Ana Margarida 

conceberam ideias, pensaram, repensaram, projetaram, avaliaram e decidiram pôr em prática, com o apoio do subprograma 3 do PRODER, 

abordagem LEADER, três projetos que são o sonho de uma vida.

Restaurante O Mineiro
Maria de Fátima Martins Eiras

A D. Fátima é uma mulher de modos simples, determinada e 

elogiada pela sua simpatia e genuinidade. Filha de pais emigrantes, 

nasceu no Brasil, mas foi viver para Regoufe, em Arouca, com ape-

nas 6 anos de idade. Estudou, formou-se e foi educadora de infân-

cia, atividade que teve de abandonar há mais de 5 anos, quando 

encerraram o jardim-de-infância/ATL, na vizinha aldeia de Ponte de 

Telhe. O facto de ter perdido o emprego não constituiu motivo su-

ficiente para sair de Regoufe. Tornou-se pastora levando uma vida 

despretensiosa e livre, enquanto conduzia os seus rebanhos pelas 

serras da Freita e Arada. Passou a dividir-se entre as tarefas domésti-

cas, agrícolas e pastoris. Mas isto não chegava. A D. Fátima tinha um 

sonho antigo que gostava de ver concretizado: abrir um restaurante 

na aldeia, alusivo à temática mineira.

Regoufe foi, em meados do século XX, uma aldeia repleta de vida 

por aqui ter existido um dos mais importantes complexos mi-

neiros da região, de onde saía grande parte do volfrâmio que era 

utilizado no armamento da II Guerra Mundial. Explorado pelos 

ingleses, neste complexo mineiro trabalharam milhares de pes-

soas, oriundas de diversos concelhos vizinhos. Atualmente só 

aqui existem ruínas, mas as visitas são muitas, cada vez mais. De 

toda a parte vêm pessoas interessadas em descobrir o que resta 

do património industrial associado ao ex-complexo mineiro, e 

das memórias que perduram de uma das épocas mais conturba-

das da história da europa e do mundo.
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A D. Fátima viu nas Minas de Regoufe e em todo o potencial 

turístico que lhe está associado, uma oportunidade para desenvol-

ver o negócio que era o sonho da sua vida. “As pessoas chegavam 

à aldeia e não tinham onde petiscar ou onde fazer uma refeição.”.

Ela tinha os produtos do campo e da serra e o saber-fazer de 

que necessitava para avançar com a sua ideia. Faltava-lhe o apoio 

financeiro, que obteve através da ação 3.1.2 – Criação e desenvolvi-

mento de microempresas, no âmbito do subPrograma 3 do PRO-

DER, abordagem LEADER, aprovado pela ADRIMAG, e o seu projeto 

tornou-se uma realidade.

Concluído o projeto há cerca de um ano, o restaurante “O Mi-

neiro” já se tornou uma referência na aldeia de Regoufe, constitu-

indo motivo de visita por si só. Construído com materiais típicos da 

região, como o granito e a lousa, o restaurante oferece uma ampla 

sala de refeições, indicada para casais ou para grupos, decorada 

com quadros e peças alusivas à temática mineira. Mas o seu princi-

pal atrativo (além dos pratos que serve) são as enormes janelas com 

vista panorâmica sobre a montanha, a aldeia e os campos agrícolas, 

cultivados (como vem sendo feito) ao longo de várias gerações.

Os pratos típicos, à base de produtos do campo e de animais 

que pastam livremente pela serra, são confecionados pela D. Fátima.

Cabrito da gralheira e vitela arouquesa, assados em forno a lenha, 

arroz de cabidela e cozido à portuguesa, são as especialidades da 

casa. Para acompanhar o menu, a D. Fátima aconselha os vinhos 

verdes locais, mas tem à disposição dos clientes uma ampla oferta 

de vinhos, para todos os gostos. À sobremesa serve, habitualmente, 

as típicas sopas secas, o leite-creme e o pudim, e outras iguarias de 

fazer crescer água na boca. 

Não fossem estes, motivos suficientes para decidir almoçar ou 

jantar no restaurante O Mineiro, a simpatia e disponibilidade da D. 

Fátima seriam, com certeza, o fator decisivo. O restaurante funciona 

habitualmente por marcação e a D. Fátima disponibiliza-se a fazer 

refeições praticamente a qualquer hora do dia. “Hoje tenho um gru-

po marcado para as 15h, pediram-me arroz de galo. Só posso meter 

o arroz quando chegarem senão fica empapado... Há uns dias tive 

um grupo que marcou o jantar para as 17h e só chegou às 20h… 

aqui é quase impossível cumprir horários. As pessoas vão visitar as 

minas, passear pela serra, e descobrir a aldeia mágica de Drave, e 

perdem-se na hora…”.

Com o mesmo espírito determinado com que sempre orien-

tou a sua vida, a D. Fátima está decidida a fazer do seu restaurante, 

um dos melhores da região, promovendo a gastronomia típica, os 

produtos do campo, as raças autóctones e a arte de bem servir. Faça 

uma visita à aldeia, marque o seu almoço ou jantar e descubra os 

bons sabores da gastronomia serrana. Fica o convite! 

Contactos:

Restaurante o Mineiro

Regoufe, Covelo de Paivó

Arouca

+351 960 110 195

GPS: 40°52’38.73”N 8°8’0.37”W

© Miguel Paixão
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Da ideia ao projeto

Dona de uma simpatia natural que lhe está continuamente 

desenhada no rosto, a D. Custódia é uma mulher fiel às suas ori-

gens, apaixonada pela sua aldeia e pelas paisagens serranas que a 

envolvem, uma defensora acérrima da cultura, das tradições, dos 

usos e costumes da sua terra e do património edificado, que é o 

testemunho mais visível da história vivida pelos seus antepassados.

 

Natural da freguesia de Cabreiros, em Arouca, a D. Custódia 

foi professora do ensino básico durante 33 anos, primeiro em Ca-

breiros, 17 anos, e depois em S. Pedro do Sul, 16 anos. Teve a feli-

cidade de ficar a lecionar na sua terra, ou nas proximidades, e de 

manter o contacto com tudo o que fazia parte do seu berço cultural. 

Recantos da Montanha
Agroturismo
Custódia de Lurdes Oliveira

Nascida no seio de uma família de agricultores, além do gosto 

pela vida na aldeia herdou do seu pai, duas casas típicas em xisto, a 

“Casa Avô Zé Maria” e a “Casa do Aido”, ambas localizadas na aldeia 

de Candal, união de freguesias de Carvalhais e Candal, pertencentes 

ao concelho de S. Pedro do Sul. Com o apoio da família decidiu re-

cuperar as três casas, transformando-as em unidades de turismo no 

Espaço Rural, na modalidade de agroturismo.

As casas agora recuperadas com o apoio do subprograma 3 do 

PRODER, abordagem LEADER, no âmbito da ação 3.1.1 – diversifica-

ção de atividades na exploração agrícola, aprovada pela ADRIMAG, 

formam um belo e harmonioso conjunto arquitetónico, inserido 

na aldeia de Candal, ao qual a D. Custódia decidiu dar o nome de 

“Recantos da Montanha”. E o nome não podia ter sido mais bem 

escolhido. Estas casas são verdadeiros refúgios de montanha, com 

as serras da Freita e Arada lá no alto, a proteger as casas e toda a 

aldeia. Em seu redor estende-se uma larga encosta formada por um 

número interminável de socalcos agrícolas que dão vida e um co-

lorido especial à aldeia. 

Inauguradas em maio do corrente ano, as casas que compõem 

o empreendimento “Recantos da Montanha” estão preparadas para 

proporcionar aos hóspedes toda a qualidade e conforto que mere-

cem, durante a sua estadia.

A Casa do Aido é a casa mãe, a casa de receção. Construída a 

partir de um misto de granito, pedra lousinha e xisto, é composta 

por rés do chão e primeiro andar. O rés do chão é constituído por 

um salão de convívio e receção, disponibilizando mesa de jogos, 

televisão e internet. O primeiro andar dispõe de três quartos com 

camas de casal e um quarto com beliches, três casas de banho, 

estando uma adaptada a pessoas com mobilidade reduzida, uma 

cozinha e uma sala de jantar. A casa encontra-se equipada com ar 

condicionado e com dois recuperadores de calor.
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A Casa Avô Zé Maria, localizada ao lado da Casa do Aido, é tam-

bém uma construção de granito, pedra lousinha e xisto, composta 

por rés do chão e primeiro andar. O rés do chão disponibiliza uma 

cozinha, uma sala de jantar com TV e uma casa de banho de serviço. 

No primeiro andar existem dois quartos com cama de casal e casa 

de banho. Possui ar condicionado e recuperador de calor a lenha na 

sala de jantar. 

A casa goza de um bom espaço envolvente e é aqui que se en-

contra o estacionamento comum às três casas. Possui ainda um 

jardim e terreno agrícola conexo. 

A Casa da Quelha, assim chamada por se encontrar junto a uma 

quelha, é também conhecida pela família como “Casa do Salgueiro”. 

Situada na parte baixa da aldeia, trata-se de uma construção típica 

de granito, pedra lousinha e xisto, composta por rés do chão e pri-

meiro andar. No rés do chão disponibiliza uma cozinha, uma sala de 

jantar com TV e uma casa de banho de serviço, e no primeiro andar 

tem dois quartos com camas de casal e uma casa de banho. A casa 

dispõe de ar condicionado e recuperador de calor a lenha na sala 

de jantar.

Ao todo, as casas dispõem de oito quartos, sete com camas de 

casal e um com beliches, sete casas de banho, uma delas adaptada 

a pessoas com mobilidade reduzida, três cozinhas, três salas de jan-

tar com TV, e um salão de convívio e receção. Todas elas têm ar 

condicionado, bem como recuperadores de calor a lenha nas salas 

de jantar e sala de convívio. Dispõem, ainda, de estacionamento, um 

jardim e terreno agrícola.

Graças à determinação e ao espírito empreendedor da D. Custó-

dia, o município de S. Pedro do Sul e o território das Montanhas 

Mágicas ganharam três novas unidades de Turismo no Espaço Rural, 

promovendo a oferta de alojamento mais próximo da montanha e 

dos seus valores naturais e culturais. Em simultâneo, este projeto é o 

concretizar do sonho de uma mulher para quem o campo e a mon-

tanha, e todo o património e tradições que lhe estão associados, 

têm um grande significado.

Contactos:

Recantos da Montanha

Calçada do Aido, Nº6 - Candal

S. Pedro do Sul

+351 232708055 | +351 968041708

reservas@recantosdamontanha.pt

http://www.recantosdamontanha.pt/ 

GPS: 40º51’13.58”N 8°10’39.40”W
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Retiro da Fraguinha
Parque de Campismo
Ana Margarida Bandeira Azevedo

Da ideia ao projeto

Natural de Aveloso, uma aldeia da freguesia de Sul, Margarida 

é uma jovem empreendedora licenciada em Ciências da Comuni-

cação. O seu gosto pelo turismo surgiu no âmbito da atividade que 

desenvolveu enquanto consultora de comunicação de empreendi-

mentos turísticos e coordenadora do Curso “Técnico de Turismo”, 

entre 2005 e 2008. Este primeiro contacto com a atividade turística 

bem como a sua capacidade empreendedora, a sua proatividade e 

dinâmica, foram as alavancas para a criação, em 2008, da empresa 

Pés na Terra – Turismo, Desenvolvimento Rural e Valorização Hu-

mana, Lda., da qual é sócia gerente. 

Ainda em 2008, movida pelo gosto e pelo interesse que sempre 

nutriu pela terra e pela montanha, agarrou a oportunidade que lhe 

surgiu de gerir o Parque de Campismo “Retiro da Fraguinha”, local-

izado entre as serras da Freita e da Arada, num espaço de elevado 

valor natural e paisagístico. 

Quando aí chegou, entendeu que era necessário requalificar 

o parque de campismo e com um projeto apoiado pelo subpro-

grama 3 do PRODER, abordagem LEADER, no âmbito da ação 3.1.3 

- Desenvolvimento de Atividades Turísticas e de Lazer, aprovado 

pela ADRIMAG, fez pequenas obras de remodelação e adquiriu al-

guns novos equipamentos e mobiliário que permitiram melhorar as 

condições de fruição daquele espaço.

Foi com este projeto que deu um novo impulso à sua vida e 

concretizou um sonho antigo: dinamizar um espaço integrado em 

plena natureza, com todos os valores que encerra, dinamizando as 

mais diversas atividades de animação turística e de fruição da mon-

tanha.

O Retiro da Fraguinha é um parque de campismo de mon-

tanha, com dois hectares de terreno arborizado, atravessado por 

um pequeno curso de águas cristalinas. Localiza-se na freguesia de 

Candal, em S. Pedro do Sul, entre as serras da Freita e Arada, num 

espaço bucólico e tranquilo, enquadrado por uma paisagem exube-

rante. Neste espaço coabitam várias espécies de flora como bétulas, 

faias, carvalhos, cupressos, fetos, giestas, urzes e muitas outras que 

convidam a passeios interpretativos e de contemplação paisagística. 

Também os pássaros, os grilos e o coaxar das rãs que habitam o 

parque e a lagoa que existe mesmo ao lado, assumem a forma de 

um embalo conduzindo ao relaxamento ou a um sono reparador, 

num ambiente de quietude e harmonia.

A preocupação com o meio ambiente é uma constante e por 

isso o parque dispõe de um conjunto de práticas ecológicas que 

os visitantes podem adotar na sua rotina diária, promovendo uma 

simbiose perfeita com a natureza e a biodiversidade do lugar. Os 

fornos e lanternas solares, a compostagem e os ecopontos distribuí-

dos pela área do parque são alguns exemplos.

O parque tem capacidade para 90 pessoas, 30 tendas e 10 ru-

lotes e dispõe das seguintes estruturas/serviços de apoio:
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• Casa das Bétulas - antiga casa florestal transformada em alo-

jamento de montanha, composta por três pequenos apartamentos, 

dois deles de tipologia T1 e um T2. Cada apartamento possui quarto 

de casal, casa de banho e cozinha equipada com fogão, frigorífico, 

micro-ondas, torradeira, loiças, toalhas de banho e roupas de cama.

• Salão multiusos - sala ampla que funciona como receção, 

ludoteca, sala de estar e de leitura, ponto de informação turística e 

de exposição de artesanato e produtos locais.

• Cafetaria

• Balneários com água quente permanente (gratuita)

• Grelhadores de uso comunitário

• Forno comunitário

• Lava-loiças com água quente

• Zona de lavagem de roupas e estendais

• Lava-pés

• Tomadas com corrente para tendas e caravanas

• Parque Infantil

• Zona com materiais para ecoatividade

• Multibanco

Para os amantes da descoberta, da aventura, da interpretação 

ambiental e do contacto com a natureza em geral, este é mais um 

dos locais que aconselhamos para umas férias ou fim de semana. 

Desfrute das paisagens, das praias fluviais, das cascatas e lagoas e 

das atividades de ar livre, como os percursos pedestres e o can-

yoning, e não perca uma visita às aldeias de montanha de Regoufe, 

Drave, Meitriz, Janarde, Cabreiros, Covas do Monte, Pena, Ma-

nhouce, Candal entre outras.

Visite o Parque de Campismo “Retiro da Fraguinha”, desfrute de 

todo o ambiente que o rodeia, divirta-se com as atividades orga-

nizadas pela Margarida e “saboreie” a sua natural simpatia e hospi-

talidade.

Contactos:

Retiro da Fraguinha – Parque de Campismo Rural/Turismo

de Montanha

Candal - S. Pedro do Sul

+351 232 790 576/ 96 8719 079

rfraguinha@pesnaterra.com

GPS: N:40º49’57’ / S: 008º09’31’

© Miguel Paixão
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Marketing e Comunicação na
Estratégia de Desenvolvimento Turístico
das Montanhas Mágicas
TEXTO: Joaquim Pereira
FOTOGRAFIAS: arquivo da ADRIMAG

em destaque

As Montanhas Mágicas®, mais do que um território ou geogra-

fia, ou mesmo mais do que um turismo sustentável, é uma estratégia 

global de desenvolvimento sustentável, é o sonho e a ambição das 

gentes de um determinado lugar.

Obviamente que tudo teve o seu início, tendo sido na sua gé-

nese apenas um território, uma geografia com potencialidades e, 

também, carências comuns. Cedo ficou evidente que os seus go-

vernantes, escolas, empresas e cidadãos, todos enquanto atores de 

desenvolvimento local e partes interessadas, aprenderam ao logo 

das duas últimas décadas a trabalhar em conjunto e em prol de um 

projeto comum que se quer sustentável.

É inquestionável que ter aprendido a trabalhar em conjunto 

conferiu a este território um património de valor inestimável, na 

medida em que se constituiu como uma das mais fortes van-

tagens competitivas que qualquer território se propõe alcançar.

A conjugação de esforços (economia de escala) e a soma de 

recursos permitirão a construção de uma marca umbrella forte e 

reconhecida, aos níveis regional, nacional e internacional, alavan-

cando, esta, um conjunto de outras marcas-produto que nesse ter-

ritório têm a sua origem. O assumir de um posicionamento, de uma 

identidade e a comunicação desta junto dos públicos pelos quais o 
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território se interessa, levará, mais tarde ou mais cedo, ao reforço da 

notoriedade, conjugada com o contributo proveniente de múltiplos 

fatores de atratividade que caracterizam a oferta ampla e diversi-

ficada do território.

Num mundo no qual a única certeza é a própria incerteza, 

onde tudo acontece a uma velocidade estonteante, onde ficamos 

obsoletos em meia dúzia de meses, mais do que um plano de mar-

keting ou um plano de comunicação, as Montanhas Mágicas® de-

vem assumir permanentemente a necessidade de comunicar e de 

levar aos mercados os seus mais poderosos fatores de atratividade. 

Deverá assumir uma abordagem de forma integrada e sistemática 

e sempre monitorizável em busca da melhoria contínua.

A título de exemplo, são várias as ações de comunicação do ter-

ritório realizadas e/ou em fase de planeamento:

• o próprio Magazine “ Montanhas Mágicas” que congrega a in-

formação, noticia eventos e divulga boas práticas de projetos de-

senvolvidos no território;

• a presença em vários certames nacionais e internacionais de 

turismo (BTL, Salão Mundial de Turismo de Paris, entre outros);

• O SIVIT – Sistema Integrado de Apoio à Visitação Turística, das 

Montanhas Mágicas (em fase de execução) que inclui, nomeada-

mente, a edição de um guia turístico, um manual de turismo de na-

tureza, mapas, portal de promoção das Montanhas Mágicas e apli-

cações interativas para smartphones.

As pessoas mudam nos seus princípios e valores, nas suas ne-

cessidades e ambições, nos seus estilos de vida e nas suas opções. 

As Montanhas Mágicas têm a necessidade imperiosa de definir os 

públicos pelos quais se interessa, e trabalhar a sua oferta em res-

posta e adequação às necessidades destes, e, a cada momento, co-

municando a sua proposta de valor.

Será pelas dinâmicas do território que se criará riqueza e, através 

desta, o emprego necessário, que muito contribuirá para fixar no 

território as suas gentes, passando, simultaneamente, a exercer um 

efeito de grande atração sobre outros que cada vez mais se identi-

ficam com os valores da natureza, a qualidade de vida e, sobretudo, 

com a sustentabilidade.



40

António Homem Cardoso

entrevista

FOTÓGRAFO

ENTREVISTA POR: Carminda Gonçalves
FOTOGRAFIAS: António Homem Cardoso

Obras:

• Cozinha Tradicional Portuguesa – Autores: M.L.Modesto e A.Cabrita; Coautor: António Homem Cardoso

• Oriente e Ocidente nos Interiores em Portugal- Autor: Hélder Carita;  Coautor: António Homem Cardoso

• Tratado da Grandeza dos Jardins em Portugal – Autor: Hélder Carita; Coautor: António Homem Cardoso

• Sintra, a Paisagem e as suas Quintas – Autores: J. Cornélio da Silva e G. Luckhurst; Coautor: António Homem Cardoso

• Os meus 50 melhores vinhos – Autor: António Lopes Vieira; Coautor: António Homem Cardoso

• Vista Alegre – Porcelanas – Autor: António Homem Cardoso

“Ser fotógrafo (no meu tipo de fotografia) é como ser vadio e ganhar algum 
dinheiro, na medida em que se entenda vadiagem como um ato de liberdade 
fascinante.”

António Homem Cardoso

António Homem Cardoso é um dos mais prestigiados fotógrafos 

contemporâneos portugueses. Nasceu em S. Pedro do Sul a 11 de 

janeiro de 1945, mas é em Lisboa que reside desde os 10 anos. A 

sua carreira profissional, de quase 50 anos, tem sido inteiramente 

preenchida pela fotografia, com incursões na escrita e no cinema, 

e até no teatro e pelas incontáveis experiências que estas atividades 

lhe proporcionam. Começou por ser fotógrafo comercial, depois foi 

repórter de imprensa até aos 30 anos, e mais tarde dedicou-se à 

conceção de todos os tipos de fotografia, revelando-se totalmente 

contra a especialização. É autor e coautor de cerca de 90 livros, tem 

viajado pelo mundo inteiro, recebeu diversos prémios  sem nunca 

ter concorrido a qualquer concurso, e é, há vários anos, o fotógrafo 

oficial da Casa Real Portuguesa.

Em maio de 2008, Mestre Homem Cardoso foi homenageado 

na Sociedade Nacional das Belas Artes, em Lisboa, pelos seus 40 

anos de carreira ímpar e pelo contributo que tem dado para o en-

grandecimento da arte fotográfica em Portugal.

Apesar de uma vida tão preenchida, António Homem Cardoso 

ainda consegue dedicar uma parte do seu tempo a São Pedro do 

Sul, sua terra natal, e é com muito carinho que fala dela. Convidá-

mo-lo a partilhar connosco memórias, histórias, experiências e pro-

jetos sobre a sua terra de origem e também sobre a arte à qual tem 

dedicado grande parte da sua vida – a fotografia.

© Carlos Santos
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Como surgiu a fotografia na sua vida e o que representam para 

si os quase 50 anos que lhe tem dedicado?

Surgiu de forma simples mas mágica. Tinha 14 anos quando vi, 

em Algés, onde vivia e vadiava, potentes projetores de luz acesos 

junto à praça de toiros. A atração foi irresistível e dei por mim no 

centro da azáfama que é a produção de um filme. Passado pouco 

tempo fui “despedido” com alguma violência, mas logo a seguir o 

ator Eddie Constantine, que era o protagonista, inspirado decerto 

no visual do meu corte de cabelo “à tigela”, chamou: “Marcelin, 

Marcelin!”. O Marcelin era eu, travestido na imaginação do ator no 

personagem de um filme famoso do neorrealismo espanhol. Fiquei 

mascote e figurante do filme e, na despedida, o ator ofereceu-me a 

sua máquina fotográfica. Com ela comecei por fazer alguns retratos 

e foi assim que descobri que poderia fazer uma vida livre de em-

pregos e ganhar a minha subsistência.

Este tempo todo de permeio, mais de cinquenta anos, repre-

sentam uma vida quase feita à minha medida, indisciplinada, incerta, 

sem projetos e sem metas, um tanto anárquica e em tudo contrária 

aos cânones que devem reger uma vida normal e socialmente cor-

reta. Penso que a vida que tive é irrepetível nestes tempos de ro-

mantismo virtual, em que a aventura passou a ser vivida nos jogos 

de computador.

Pode-se dizer que tem um estilo fotográfico? Como o                  

descreve?

 Não sei se tenho um estilo definido, as questões de estilo vari-

am com a idade, a cultura adquirida, as memórias que vão ficando 

no tombo da nossa experiência, do que a vida nos dá e nos tira, 

do amor e da raiva com que contemplamos o mundo, dos livros 

que lemos, do meio social que habitamos, e, aí, o meu foi verda-

deiramente transversal na sociedade portuguesa, antes e depois do 

nosso 25 de abril. 

 Hoje sou decerto um clássico, ontem fui naturalmente mo-

derno, o que tenho de mais certo foi o ter procurado sempre criar 

um olhar português sobre o mundo.

Qual foi o trabalho/projeto mais marcante da sua carreira?

Fui eclético até aos limites possíveis, fiz todo o tipo de trabalhos 

desde a fotografia vadia do início da profissão até às mais sofistica-

das campanhas de publicidade, corri o mundo, fui autor de mui-

tos livros, retratei uma imensidão de personagens nacionais e es-

trangeiras, fui autor de selos de correio, capista de discos de grandes 

artistas, inventei alguns acessórios para melhorar o desempenho da 

minha arte, formei fotógrafos que também são o meu orgulho, criei 

estúdios e casas, numa vida tão cheia, que nada já me parece tão 

alto ou tão baixo que mereça destaque no cadastro da minha im-

parcialidade.

Fale-nos das diferenças e/ou das semelhanças entre ser fotó-

grafo há 50 anos e ser fotógrafo hoje.

Tudo nos dias de hoje é diferente e melhor. Até o ato de                

olhar se foi alterando com a cultura das modas que vão atraves-

sando o tempo, mas é ainda e sempre o que melhor distingue um 

fotógrafo daquele que faz fotografia – saber olhar! A parte oficinal e 

mecânica da fotografia acabou, o laboratório agora é um programa 

de fotografia e uma impressora, revelo as imagens, agora digitais, no 

mesmo computador em que respondo às suas perguntas, controlo 

se quiser as minhas câmaras através de smartphones ou tabletes, 

envio na hora as minhas fotografias de e para qualquer local do 

mundo, e em tempo real conheço o resultado de cada imagem. Isto 

não é o paraíso que parece, é um mundo onde ainda há muito por 

descobrir, mas não se sabe quanto. De todas as formas, a invenção 

da imagem digital democratizou a fotografia ao ponto de varrer do 

mercado talvez oitenta por cento da necessidade de contratar fotó-

grafos profissionais.

Conte-nos a experiência fotográfica mais hilariante da sua vida?

De tantas conto-lhe a primeira: numa noite de há muitos anos, o 

meu grupo tinha base na Casa de Fados “A Severa”, e laboratório no 

prédio do lado, no coração do Bairro Alto. Certa noite recebemos 

um telefonema de um moderníssimo bar, à porta fechada, salvo erro 

chamado “Nocturno”, a pedir a presença de um fotógrafo. Calhou-

-me a mim. Cheguei ao chiquíssimo bar e, naturalmente, carreguei 

no botão da campainha, que no caso era um pequena luz encar-

nada que acendia no seu interior uma lâmpada eroticamente ver-
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melha. Nada! Carreguei uma vez e outra e do lado de dentro só 

sussurro de vozes. O bar tinha um portão que a gerência abria e era 

secundado por uma porta de madeira que cada cliente abria com 

a sua própria chave. Coisa exclusiva, tanto, que as garrafas de cada 

um eram guardadas em pequenos cofres de parede, todos numera-

dos, com exceção do mais nobre dos seus membros, que substituía 

o número pelo brasão de armas de um conde muito estimado na 

noite lisboeta.

Antes de desistir resolvi carregar no botão dez vezes seguidas, 

e a ideia resultou. 

Apareceu-me no rasgo da porta entreaberta um sorriso de 

anúncio de pasta dentífrica desenhado numa cara lindíssima e 

tudo pendurado num corpo que parecia esculpido pelo Cutileiro. 

Retribuo o sorriso quando já o dela se tinha apagado e com mo-

dos grosseiros me interroga: “Olha lá, ó fotógrafo, pensas que isto 

é o portão de uma quinta?” – Não. - retorqui-lhe. Se fosse já tinhas 

ladrado há mais de dez minutos!”

O conde era um gentleman, daqueles que só três gerações de 

aristocracia podem produzir. Fingiu que não achou graça, piscou-

-me o olho e despediu-me. No encontro seguinte disse-me que o 

tinha ajudado a safar-se daquela “brasa” por ter passado o resto da 

noite a rir às gargalhadas.

Qual o melhor conselho que pode dar a um aprendiz de foto-

grafia?

Primeiro que pense no tipo de fotografia que mais gosta: re-

trato, paisagem, reportagem, social, investigação, etc. Depois que 

treine a especialidade escolhida, ou todas (hoje é fácil e barato com 

as câmaras digitais). A seguir deve mostrar as imagens e pedir opi-

niões a conhecedores e avaliar os seus próprios sentimentos sobre 

os resultados. É fundamental que tenha uma grande simpatia pelo 

tema escolhido e sempre pelas pessoas, que se sinta intérprete da 

sua própria espiritualidade e pratique a leitura até conseguir traduzir 

sentimentos literários em imagens, e depois disto tudo... que tire um 

curso. Na moderna fotografia a intuição e a vontade já não é tudo. 

Quem quiser voar tem de saber como é que tira os pés do chão, e 

isso é a parte da ciência que precisa de conviver com a arte.

Sabemos que nutre um carinho muito especial por S. Pedro do 

Sul. O que o liga à sua terra natal?

Um amor intenso à minha família, onde se fundem as memórias 

da minha heroica mãe, dos meus irmãos Damião e Francisco de 

quem ainda hoje sinto a falta, a relação excecional com as minhas 

irmãs, o carinho e o orgulho que tenho nos meus sobrinhos, e so-

brinhos-netos, esse sentimento mágico de entrar na casa da família 

e ser recebido pela minha querida Ilda, como se nunca de lá tivesse 

saído, os carreiros da infância que me levavam ao Vouga, esse rio 

amado com que mantenho uma relação uterina, as saudades do 

Mestre Edgard, que tão bem o fotografou e que me devolveu a ima-

gem do meu pai num retrato notável, e tantos outros já desapareci-

dos, mas tão vivos na minha memória. Fora de casa, S. Pedro tam-

bém é uma festa, criei e recriei amizades quase impossíveis de citar 

por serem tantas, os almoços de sexta no “Laranjeira”, outras vezes 

no “Ratinho”, tudo isto mantém a chama que alimenta essa relação 

enriquecida com gente nova e culta, o eterno fascínio pela voz da 

Isabel Silvestre e do seu grupo, que me fazem saudades do que vivi 

antes de ter nascido, as crónicas do Guimarães da Rocha que tão 

carinhosamente me devolvem o tempo da ausência, os livros e as 

peças de Jaime Gralheiro e de Amorim Girão que sempre manti-

veram a minha terra na intimidade da mesa de cabeceira.

Como surgiu o projeto “Casa dos Moinhos do Chão do Mos-

teiro”?

Os casos de amor mais violentos não têm explicações racionais. 

A Casa dos Moinhos é um encantamento de menino, a paixão pela 

água, tantas vezes de mais (cheias), muito mais de menos (agosto), 

é o meu reino e o meu exílio, o paraíso perdido e achado onde a 

infância e a idade madura se encontram para conversas mais ínti-

mas. É o local que elegi para juntar os cacos da sabedoria da velhice 

numas memórias que decerto nunca escreverei, e que há cerca de 

meia dúzia de anos resolvi partilhar com quem se revê na humanís-

sima escala do tempo como um elemento da natureza ali intocada 

em tudo o que foi possível preservar, para encontrar a justa medida 

entre o mínimo e o máximo, nas várias dimensões do prazer de estar 

e sentir.

Já ouviu falar nas Montanhas Mágicas®? O que tem a dizer so-

bre este projeto e sobre as potencialidades turísticas das serras da 

Freita, Arada e Montemuro e dos municípios por elas abrangidos, 

nomeadamente S. Pedro do Sul?

“Tudo por estes lados são grandezas”, cito de cor José Sara-

mago, esse gigante das letras, num dia em que se sentiu inserido na 

paisagem, em que fez parte delas, das grandezas, na mesma verdade 

em que depois fez da sua obra parte do mundo. Tenho um amigo 

recentemente homenageado pela nossa Câmara, António Cardoso 

com quem viajo pelas Montanhas Mágicas®, num jeep america-

no que andou na libertação de Paris, da família Martins de Drave, 

que penso que seja a mais numerosa família do distrito. E são as

Montanhas Mágicas® o cenário ideal para as minhas imagens da Se-

nhora Morgada de Manhouce, e do seu grupo, também conhecidas 

por Vozes, como o foram do Grupo de Cantares. Também a minha 

mulher, Maria João, que pertence a um grupo agora chamado de 

Hiperactivas, e que antes se dizia que tinham “bicho-carpinteiro,” 

que organiza passeios pela serra, com amigos e artistas de Lisboa. O 

último passeio decorreu no passado mês de junho, com a colabo-

ração da Câmara Municipal, com quem temos, sempre tivemos, as 

melhores relações.

Não posso deixar de fazer um elogio imenso ao projeto da 

ADRIMAG, que é um dos meus orgulhos nativos, e dizer-lhe que 
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o Magazine Montanhas Mágicas, sobretudo na nova versão, só o posso classificar de deslumbrante. Grandes fotógrafos (que adorava co-

nhecer), textos esclarecidos e esclarecedores, paginação com alto sentido estético. Para mim uma revelação que guardo com desvelo. 

O que deseja para a terra que o viu nascer?

Não posso ter grandes ambições para a minha terra, interior dum país periférico, mal governado, numa Europa patética que sonha acor-

dar à beira mar, com tudo incluído sem pagar nada. Mas acredito no poder local que soube manter o centro histórico, que respeita as raízes 
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urbanas sem esquecer a ruralidade, que sabe o valor do trabalho e 

que conhece a fraternidade a par da dureza da vida. Acredito no po-

tencial turístico do concelho, ainda mal aproveitado, lamento alguns 

disparates em obras públicas e privadas, e desejo, sinceramente e 

há muitos anos, que os três concelhos que compõem a região se 

fundam, se abracem e adormeçam felizes para acordarem numa 

verdadeira cidade chamada Lafões, de que seriam corpo e alma, 

suficientemente grandes para protestar contra a hegemonia de um 

poder que parece decidido a desertificar o interior.

Quais são as maiores paixões da sua vida?

Foram as mulheres. Nasci numa casa de mulheres, voltaram a 

ser outras mulheres, pelo meio máquinas fotográficas, automóveis e 

motos antigas, livros, relógios e lanternas de pilhas que é um trauma 

de infância. Abandonei umas, arranjei outras, reacendeu-se a paixão 

pelas máquinas fotográficas com a série X da Fuji, outras reacender-

-se-ão. Fixas ficaram ainda as mulheres, a minha que é fantástica, 

uma filha que seria sempre uma paixão por si só, três netas lindas, 

um filho que tem a minha cara e um neto que tem o meu coração.

Que projetos tem para o futuro

Nunca tive projetos. Aceitei humildemente o que a vida me deu 

e a vida foi generosa comigo. Nunca quis ser alto nem baixo, nem 

rico nem pobre, nem famoso nem incógnito, ou como se diz na 

tropa “nem bom cavalo nem bom cavaleiro”. Nunca tive clube nem 

partido, nunca tive emprego nem horários, nunca concorri a nada, 

nada pedi para mim ao poder, nunca dobrei a espinha a não ser 

por amor, e a única verdadeira ambição que tive na vida foi ser um 

homem livre.
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Projeto de Turismo Comunitário: uma 
abordagem inclusiva nas aldeias do 
planalto da serra da Freita

observatório de turismo e ambiente

TEXTO: Mónica Seixas e Alexandra Paz
FOTOGRAFIAS: arquivo da ADRIMAG

O Contrato Local de Desenvolvimento Social Mais (CLDS+) AroucaInclui, coordenado pela ADRIMAG, encontra-se a desenvolver um 

projeto piloto de Turismo Comunitário nas aldeias do planalto da serra da Freita, em parceria com a Associação Geoparque Arouca e com a 

colaboração da Câmara Municipal de Arouca.

O concelho de Arouca, classificado como território especialmente afetado pelo desemprego, recebeu um convite efetuado pelo Instituto 

da Segurança Social para a promoção do programa CLDS+, ao que o município nomeou a ADRIMAG como entidade coordenadora e execu-

tora, atendendo ao seu histórico de sucesso na execução da anterior vaga de CLDS. Assim, o AroucaInclui deu início à sua atividade no dia 1 

de julho de 2013, tendo uma vigência de 24 meses.
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Este projeto insere-se no plano de ação do CLDS+ AroucaInclui, 

programa lançado pelo Ministério da Solidariedade e da Segurança 

Social com foco nos problemas sociais que a sociedade portuguesa 

se depara, sobretudo nos territórios especialmente afetados pelo 

desemprego, por situações críticas de pobreza, em especial a po-

breza infantil. As ações a desenvolver pelo CLDS+ integram os se-

guintes eixos de intervenção: 

Eixo 1: Emprego, formação e qualificação; 

Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza 

infantil; e 

Eixo 3: Capacitação da comunidade e das instituições.

O turismo comunitário, inserido no terceiro eixo de intervenção 

do CLDS+, visa a implementação de um projeto comunitário para 

a inclusão social dirigido às aldeias de Albergaria da Serra, Mizarela, 

Castanheira e Cabaços. Pretende-se que este projeto permita aos 

habitantes locais transformarem-se em núcleos recetores, promo-

vendo a sua cultura e o empoderamento social, através da valoriza-

ção das suas tradições e o aumento das suas potencialidades para a 

criação de melhores condições de vida.

Considerando o crescente turismo que se tem vivido nestas al-

deias do planalto da serra da Freita, por se encontrarem num ter-

ritório privilegiado de beleza natural e de recursos endógenos, clas-

sificado como Geoparque, sob os auspícios da UNESCO, o turismo 

comunitário, associado a uma perspetiva de empreendedorismo e 

inovação social, assume-se como uma abordagem inclusiva de pro-

moção sociocultural e desenvolvimento económico.

De acordo com a literatura, o turismo comunitário é uma ini-

ciativa que tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento 

económico e sociocultural das comunidades locais, preservando 

e valorizando a sua identidade, as suas tradições, usos e cos-

tumes, fazendo do turismo uma estratégia de combate à pobreza 

e uma forma de inclusão. Por outro lado, oferece ao visitante 

uma experiência autêntica e genuína, já que este tem a opor-

tunidade de contactar e vivenciar as tradições e modo de vida da 

comunidade local.

 

Para a execução deste projeto comunitário, o AroucaInclui 

reuniu com os parceiros e forças vivas locais e realizou entrevis-

tas semiestruturadas a um conjunto de habitantes das aldeias do 

planalto da serra da Freita por forma a conhecer as suas tradições, 

saberes, costumes e, sobretudo, os seus interesses. Através desta 

metodologia foi possível estabelecer uma relação de confiança com 

a comunidade, bem como recolher informação que fundamentou o 

plano de intervenção definido para sensibilizar a população local. A 

segunda fase envolveu ativamente os parceiros deste projeto, AGA 

e a CMA, com integração e desenvolvimento de um conjunto de 

atividades destinadas às populações das aldeias do planalto serrano, 

tais como: “Aldeia Segura”, “Aventura no Arouca Geopark”, “A Nossa 

Serra”, e sessão de cinema ao ar livre “O Pátio das Cantigas”. 

A ação «Aldeia Segura» surge de uma necessidade manifestada 

pela população local que, considerando o isolamento em que vi-

vem nas aldeias do planalto da serra da Freita, gostariam de saber 

como agir em situações de insegurança. Assim, promover a segu-

rança nas aldeias, prevenindo situações de risco, roubos e burlas, 

foi o principal objetivo desta atividade que decorreu nos dias 8 de 

abril na aldeia da Castanheira, na Casa das Pedras Parideiras e 10 de 

maio, na antiga sede de junta de freguesia de Albergaria da Serra. 

Esta ação contou com a intervenção da Secção de Programas Es-

peciais da Guarda Nacional Republicana, Destacamento de Oliveira 

de Azeméis.

A ação intitulada “Aventura no Arouca Geopark”, decorreu no 

dia 24 de maio e integrada na Semana Europeia de Geoparks 2014, 

sendo dirigida aos jovens habitantes do planalto da serra da Freita. 

Tendo em conta que a serra da Freita é uma região muito procurada 

para a prática de desportos aventura é primordial que os habitantes 

se tornem conhecedores destes. Por isso mesmo, envolvendo tam-

bém o ECDC Portugal, foi organizado um Batismo de Canyoning e 

Escalada, dando a oportunidade dos jovens conhecerem e experi-

enciarem estas modalidades, bem como tornarem-se conscientes 
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das exigências para a sua prática. Um dia, marcado por animação, 

adrenalina e convívio, que terminou na Casa das Pedras Parideiras, 

onde os jovens tiveram ainda oportunidade de melhor conhecer a 

prática de canyoning através de visualização de vídeo; a oferta do 

território Arouca Geopark e ainda, considerando todo o potencial 

turístico da serra da Freita, foram sensibilizados para o empreen-

dedorismo / criação do próprio negócio.
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Classificado desde 2009 pela Rede Global de Geoparks, sob os 

auspícios da UNESCO, o Arouca Geopark conta com 41 geossítios 

(sítios de interesse geológico), estando vários localizados no pla-

nalto da serra da Freita. Desta forma, com a finalidade de envolver e 

dar a conhecer à comunidade local alguns dos geossítios e pontos 

de interesse turístico desta área realizou-se, a 31 de maio, a ação de 

sensibilização “A Nossa Serra”, também integrada na Semana Euro-

peia de Geoparks 2014. Numa tarde de pleno convívio entre habi-

tantes e representantes das instituições parceiras do projeto, em to-

dos os geossítios foi dada uma explicação do fenómeno geológico, 

muito apreciada pelos habitantes, que nutriam bastante curiosidade, 

por exemplo, pela Pedra Boroa, mais afastada das aldeias. Num am-

biente de partilha de conhecimento mútuo, as lendas e memórias 

dos habitantes foram-se ouvindo ao longo de toda a visita que cul-

minou com um lanche regional ao som dos cantares tradicionais 

dos Cramóis de Santa Maria do Monte.

Com o objetivo de estimular a participação ativa da comunidade 

nas atividades dinamizadas, o seu envolvimento, e relacionamento 

interpessoal a 12 de julho, a aldeia de Albergaria da Serra recebeu 

uma sessão de cinema ao ar livre, com a exibição do filme “O Pátio 

das Cantigas”. Conhecido por ser uma das melhores comédias do 

cinema clássico Português, proporcionou um serão agradável e ani-

mado aos cerca de 40 espectadores que estiveram presentes, que 

para além dos habitantes das aldeias do planalto da serra da Freita, 

contou com a presença de turistas alojados no Parque de Campis-

mo do Merujal, situado também no planalto serrano. Uma atividade 

de cariz cultural que proporcionou à comunidade local momentos 

de convívio social. 

O envolvimento da comunidade e forças vivas locais nestas 

atividades tem sido progressivamente mais forte. A dinâmica pre-

sente ao longo destas ações tem-se revelado muito rica no con-

vívio social, com a transmissão de lendas, memórias, costumes e 

tradições, proporcionando uma experiência com emoções positivas 

que favorecem aprendizagens culturais e sociais e o intercâmbio in-

tergeracional. 

Estão previstas mais ações de sensibilização, nomeadamente 

um ciclo de sessões de cinema ao ar livre, um serão de teatro, a 

recriação de uma desfolhada à moda antiga e a organização de um 

percurso onde serão demonstrados saberes tradicionais por alguns 

habitantes interessados a um grupo de crianças e jovens. Pretende-

se ainda disponibilizar um computador com acesso à internet para 

proporcionar aos habitantes idosos momentos de contacto com os 
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seus familiares que se encontram fora da região, a maior parte em 

contexto de emigração. 

No âmbito da implementação deste projeto, o AroucaInclui vai 

realizar duas visitas de boas práticas para os habitantes e forças vi-

vas locais com o objetivo de conhecerem projetos que utilizam o 

turismo como um instrumento de intervenção comunitária para a 

inclusão, quer em contexto rural como no meio urbano, designada-

mente à associação AZIMUTE - projeto Aldeia Pedagógica da Por-

tela e à Associação de Desenvolvimento Comunitário – Percurso 

das Memórias. 

Este projeto de intervenção comunitária nas aldeias do planalto 

da serra da Freita ficará como um legado, sendo possível de repli-

car noutras aldeias. O futuro passará pela preparação e organiza-

ção de percursos turísticos com a demonstração de saberes, lendas, 

tradições e ofícios da comunidade local. Para tal será necessária uma 

capacitação dos habitantes que queiram integrar estes percursos e 

tornarem-se eles próprios em guias comunitários. E, assim, forman-

do-se uma comunidade sustentável e envolvida no processo de de-

senvolvimento local.

“Albergue: Una cama para pobres e una cama para ricos”

A história da origem do nome de Albergaria da Serra contada por um habitante local, ex-presidente de junta da aldeia durante 20 anos. 

Outrora esta aldeia serviu de albergue para os passageiros que ali passavam na estrada que ligava Porto a Viseu. Esta memória encontra-se 

retratada numa pedra junto ao cemitério de Albergaria da Serra, conforme ilustra a fotografia.
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TEXTO: Mafalda Brandão
FOTOGRAFIAS: arquivo da ADRIMAG, ARCD Gralheira e Ivo Brandão

Museus, bibliotecas e centros
interpretativos
Sentidos e sensações ao serviço da cultura 

satélite cultural

Desde tempos imemoriais que o homem modela os espaços, 

coleciona objetos, transmitidos de geração em geração, preserva-

dos ao longo do tempo e que encerram hábitos, transmitem co-

nhecimentos, histórias, testemunhos, marcam épocas e tendências 

e são o testemunho vivo da existência e evolução humana. Criaram-

-se espaços para preservar todos estes elementos. Espaços físicos, 

sem movimento, estáticos para onde eram transportados objetos, 

histórias e outros elementos.

Atualmente, a preservação sociocultural e histórica defende 

outros modelos, para além dos tradicionais, como os sítios, espaços 

recuperados e adaptados onde os elementos são mantidos no seu 

habitat natural, para que o visitante percecione na sua totalidade a 

razão da sua existência e da sua localização.

Também nesta era tecnológica, a tendência é aliar os meios 

audiovisuais aos artefactos e histórias contadas, transformando os 

museus, os sítios e as bibliotecas em locais com atividade, atrati-

vos, testemunho do passado e com projeção futura. É nesta linha 

que surgem, nas Montanhas Mágicas®, vários e diferentes espaços, 

recuperados e adaptados, representativos de grandes tradições cul-

turais, sociais, ambientais e que, além de terem como suporte as 

novas tecnologias, estimulam os sentidos.

Apoiados pela ação 3.2.1. do PRODER, os projetos da Malafaia, 

o Centro Interpretativo da Gralheira, a Biblioteca D. Domingos de 

Pinho Brandão e o Museu Vivo de Artes e Ofícios são o testemunho 

da criação de diversos locais através dos quais se conta a história das 

gentes das Montanhas Mágicas e em alguns locais pela voz de quem 

encerra essas mesmas histórias. 
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Centro Interpretativo da Gralheira
Casa do Ribeirinho 

Um projeto desenvolvido pela Associação Etnográfica da Gralheira e que vem 

complementar a recuperação do Edifício/Casa do Ribeirinho, antiga Casa Paroquial 

da Gralheira, de acordo com as características arquitetónicas tradicionais. A Gralheira 

é muito visitada pela sua gastronomia e pela sua tipicidade surgindo o Centro Inter-

pretativo como um local agregador e potenciador das visitas. A casa servirá de es-

paço museológico e de local para a realização de atividades locais, ligadas ao cultivo 

de milho (Segada), fumeiro (Produção de Fumeiro Caseiro e Artesanato), produção 

de pão (Roteiro do Pão), vestuário (Roteiro do Vestuário), artesanato local e, ainda, 

visitas guiadas a grupos. Com este projeto, a coletividade propõe trazer para os ha-

bitantes da Gralheira diversificação da economia, criação de emprego e melhoria da 

qualidade de vida. Paralelamente, a Associação pretende recuperar alguns caminhos 

pedestres da freguesia por forma a complementar a oferta do centro interpretativo.

Foi, também, realizado um vídeo que documenta os usos, as tradições, as práti-

cas agrícolas, a gastronomia local e o vestuário, as expressões culturais – musicais, 

artesanais, etnográficas, e religiosas. Numa era em que as novas tecnologia são o    

elemento mais forte de ligação entre os indivíduos, a Associação Recreativa, Cultural 

e Desportiva da Gralheira, com este projeto, pretende documentar a história, a cul-

tura e a natureza, e atrair público.

Associação Recreativa, Cultural e Desportiva da Gralheira

Tel.: +351 255 571 466

Website: http://arcd-gralheira.wix.com/arcd-gralheira
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Biblioteca D. Domingos de
Pinho Brandão

A Real Irmandade Rainha Santa Mafalda, instalada no Mostei-

ro de Arouca, promoveu obras para a instalação da Biblioteca de 

D. Domingos de Pinho Brandão. No ano em que se celebra o 25º       

aniversário da morte deste bispo arouquense, a Real Irmandade 

espera tornar acessível ao público o rico e variado espólio por ele 

doado, como forma de lhe prestar homenagem e assinalar o seu 

importante papel na ciência e na cultura.

D. Domingos de Pinho Brandão dedicou-se aos estudos de arte 

e arqueologia, e, para além de Juiz da Real Irmandade, que ajudou 

a revitalizar, e Reitor do Seminário Maior do Porto, criando o Museu 

de Arqueologia e Arte Sacra, foi também professor na Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto e membro de várias agremiações 

literárias e científicas, entre elas a Academia Nacional de Belas Artes 

e a Academia Portuguesa da História. Deixou publicada uma gran-

diosa obra sobre a talha dourada nas igrejas da Diocese do Porto, 

onde foi Bispo auxiliar.

Pelo seu meritório trabalho no campo da ciência e da cultura, D. 

Domingos de Pinho Brandão foi agraciado com diversas condeco-

rações por parte do município do Porto e do próprio Governo.

Real Irmandade Rainha Santa Mafalda

Tel.: +351 256 943 321

Website: http://rirsma.wordpress.com/

Museu de Artes e Ofícios

O Museu Vivo de Urrô surge da combinação e necessidade de 

ocupar os idosos, utentes do Centro de dia de Urrô, Arouca, e de 

preservar e perpetuar a cultura, os usos e os costumes. Aberto a 

quem o queira visitar, este museu vivo encerra os atores ideais, por-

quanto são conhecedores das artes de bem-fazer.

Inserido numa quinta com casa senhorial recuperada para aí 

funcionar um centro de dia, este Museu Vivo é o sítio ideal para a 

mostra das vivências, experiências e histórias contadas por quem as 

sabe contar.

Santa Casa da Misericórdia de Arouca – Urrô

Tel.: +351 256 940 500

Web site http://www.scmarouca.com
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Casal Romano da Malafaia

Este é um exemplar de promoção, valorização e musealização 

de um sítio arqueológico de grande interesse a nível regional, de-

nominado de Casal Agrícola da Malafaia, com ocupação documen-

tada entre o século II e os séculos IX-X.

Para além da área de ruínas arqueológicas, em escavações des-

de 1995, a intervenção visa também o enquadramento paisagístico 

da zona envolvente, uma pequena mancha de floresta mista com 

espécies autóctones. Conta com percursos de visita e fruição de 

espaços, acesso assegurado a pessoas com mobilidade reduzida e 

a viaturas.

Além de testemunhar uma tipologia de assentamentos romanos 

pouco conhecidos no norte de Portugal, a rede de casais e pequenas 

quintas que estruturava a exploração agrícola do território, a Mala-

faia documenta a ancestralidade da ocupação agrária dos pequenos 

vales da bacia do Arda, ainda hoje matriz económica da região. Um 

espaço que vale a pena visitar.

Município de Arouca

Tel.: +351 256 940 220

http://www.cm-arouca.pt

© Ivo Brandão

© Ivo Brandão

© Ivo Brandão
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9 a 16 de AGOSTO
FESTIVAL ALTITUDES

Campo Benfeito, Castro Daire

 

9 de Agosto
21h30 - “Ping Pong Pau” - Teatro do 

Montemuro

10 de Agosto
10h30 e 16h00 - “À espera que volte” - 

Teatro do Montemuro

18h00 - Arruada - Banda Filarmónica de 

Mões

21h30 - Concerto - Banda Filarmónica de 

Mões

21h30 - “Retratos” - Teatro Extremo

12 de Agosto
21h30 - “Rádio Cabaret” - Teatro das 

Beiras

13 de Agosto
21h30 - “Caso Hamlet” - Peripécia Teatro

agenda
6 de junho a 14 de NOVEMBRO
“VIARCO: TRAÇOS PARA O FUTURO”

Museu Municipal de Vale de Cambra

Entrada gratuita.

Tel.: +351 256 420 510

 

28 de julho a 24 de AGOSTO
EXPOSIÇÃO: “UM LIVRO PELA

SOBREVIVÊNCIA” - GRUPO LOBO

Centro de Interpretação da Cultura Local, 

Edifício da Cadeia

Castelo de Paiva

Tel.: +351 255 689 500

 

9 a 16 de AGOSTO
FESTIVAL ALTITUDES

Campo Benfeito, Castro Daire

Tel.: +351 256 689 352

 

11 a 16 de AGOSTO
KULVERÃO - SEMANA DA JUVENTUDE

Ponte da Balsa, Nespereira

Cinfães

Tel.: +351 255 560 560

 

13 a 15 de AGOSTO
MOSTRA CASTRO DAIRE

Castro Daire

Tel.: +351 232 382 214

13 a 15 de AGOSTO
ROMARIA À SENHORA DA SAÚDE

Vale de Cambra

Tel.: +351 256 420 510 

 

13 a 16 de AGOSTO
XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE

AROUCA

Arouca

Tel.: +351 912 160 758

14 de Agosto,
10h30 - “A lenda do menino da Gralha” - 

Teatro do Mar

21h30 - “A lenda do Mar” - Artistas Uni-

dos

15 de Agosto
21h30 - “Adormecida” - Teatro e Marione-

tas de Mandrágora”

16 de Agosto
21h30 - “Caixa Mágica” - Talentitos Com-

pany

23h00 - “Reportório Osório” - d’Orfeu As-

sociação Cultural

 

11 a 16 de AGOSTO
KULVERÃO - SEMANA DA JUVENTUDE

Ponte da Balsa, Nespereira

Cinfães

12 anos a marcar gerações e a propor-

cionar bons momentos nas margens do rio 

Ardena, onde a dedicação e querer dos jo-

vens tem marcado ano após ano o verão da 

região. Mais uma vez, a Ponte da Balsa é o 

local escolhido para, entre 11 e 16 de agosto, 

receber milhares de visitantes que ali acor-

rem habitualmente para este evento. 

Na edição deste ano, a Kuljovem pro-

cura imprimir novas dinâmicas, acreditando 

no potencial dos jovens e na sua capacidade 

de surpreender e realizar.
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13 a 15 de AGOSTO
Romaria à Senhora da Saúde

Vale de Cambra

Não se conhecendo a data do início des-

ta tradicional Romaria, pensa-se contudo 

que a romagem à Senhora da Saúde, “no 

alto de Castelões”, remonta ao século XVIII.

Ainda hoje, nos dias 13, 14 e 15 de agos-

to, são milhares os romeiros que se deslo-

cam a este Santuário Mariano, sobretudo na 

noite de 14 para 15 de agosto, pernoitando, 

em tendas ou ao ar livre, no local.

 No regaço levam fé, devoção, agra-

decimentos, desejos e anseios. Angústias 

que ficam quando chegam ao cimo da serra. 

Alegrias que partilham naquele local espiri-

tual onde rezam e cumprem promessas.

Depois das obrigações religiosas, que 

incluem a missa no dia 15 de agosto, há um 

sem número de atividades populares que 

convidam a ficar: gastronomia, etnografia e 

folclore, exposições e venda de artesanato, 

doçaria, marroquinaria diversa e a grandio-

sa sala de refeições em que se transforma 

o parque e a zona envolvente ao santuário, 

onde se fazem os piqueniques e se dormem 

as sestas.

A Festa da Senhora da Saúde, mais do 

que uma simples festa, é ponto de encontro 

de amigos, conhecidos, velhos companhei-

ros que só se encontram naquela ocasião, 

prometendo regressar no ano seguinte.

 

13 a 16 de AGOSTO
XXXII Festival Internacional de

Folclore de Arouca

Arouca

Consolidado no panorama cultural 

arouquense, o Festival é uma oportunidade 

para apreciarmos o que de melhor se faz 

pelo folclore nacional e internacional. Haverá 

oficinas de dança, mostras de artesanato e 

desfile de trajes artesanais, que irão ajudar à 

divulgação do património folclórico nacional 

e internacional. No dia 16, após o desfile e-

tnográfico, os grupos apresentam-se, a partir 

das 22 horas, no Terreiro de Santa Mafalda.

 

20, 22 e 27 de AGOSTO
Arouca Geopark - Ciência Viva

 

- 20 de agosto: “Em busca dos mamífe-

ros do Arouca Geopark”

Ponto de encontro: Mosteiro de Arouca; 

Idade mínima: 6 anos; duração: 5horas

- 22 de agosto: “Uma aventura geológica 

em Janarde”

Ponto de encontro: Mosteiro de Arouca; 

Idade mínima: 10 anos; duração: 6horas

- 27 de agosto: “Na Rota do volfrâmio de 

Regoufe”

Ponto de encontro: Mosteiro de Arouca; 

Idade mínima: 6 anos; duração: 7 horas

A inscrição nestas ações é obrigatória 

na página web da Ciência Viva no Verão. A 

entidade responsável pela sua dinamização 

é a AGA.

22 e 23 de AGOSTO
Douro Green Fest - Festival da Juventude

Parque de Mourilhe, S. Cristovão

Cinfães

 

O Douro Green Fest é uma nova apos-

ta na criatividade da animação regional. 

Juntando o potencial do rio, ao verde das 

paisagens, e sem esquecer as culturas e 

tradições que nos movem, o festival promo-

vido pelo município prepara-se para, de 22 a 

23 de agosto, ser um dos rostos da anima-

ção jovem.

 20, 22 e 27 de AGOSTO
AROUCA GEOPARK - CIÊNCIA VIVA

Arouca

Tel.: +351 256 940 254 

22 e 23 de AGOSTO
DOURO GREEN FEST - FESTIVAL DA

JUVENTUDE

Parque de Mourilhe, S. Cristovão

Cinfães

Tel.: +351 255 560 560 

22 e 23 de AGOSTO
CRO

Croca, Oliveira do Arda

Castelo de Paiva

Tel.: +351 255 689 500

 

23 de AGOSTO
SONS DA ÁGUA 

Aldeia da Paradinha

Arouca

Tel.: +351 919 260 681

24 e 31 de AGOSTO
14 e 28 de SETEMBRO

5, 12, 19 e 26 de OUTUBRO

GINÁSTICA NA PRAÇA

Largo do Conde, Sobrado,

Castelo de Paiva

Tel.: +351 255 689 500

 

30 de AGOSTO a 28 de SETEMPRO
EXPOSIÇÃO “2500 MINIATURAS

AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS”

Ângelo Castro (colecionador)

Centro de Interpretação da Cultura Local, 

Edifício da Cadeia

Sobrado, Castelo de Paiva

Tel.: +351 255 689 500

 

7 de SETEMBRO
FEIRA  DA SENHORA DO FOJO

Gosende, Castro Daire

Tel.: +351 232 382 214

 

12 a 14 de SETEMBRO
12º AROUCA FILM FESTIVAL

Arouca

Tel.: +351 912 474 737
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22 e 23 de AGOSTO
Crokas Rock

Croca, Oliveira do Arda

Castelo de Paiva

Em 2014 Castelo de Paiva recebe a 6ª 

edição do Crokas Rock. Com a duração de 

dois dias, este Festival Musical conta com 

a participação de Dj’s e diversas bandas de 

música alternativa.

Esta iniciativa decorre em plena na-

tureza, junto às margens do Arda, onde são 

criadas condições para um acampamento de 

verão, podendo os participantes banharem-

-se e refrescarem-se nas águas do Arda. 

Funciona como principal motor de comunhão 

intergeracional e celebração da música por-

tuguesa emergente. É de salientar a diversi-

dade de estilos musicais presentes. 

A entrada é livre.

 

23 de AGOSTO
Sons da Água 

Aldeia da Paradinha

Arouca

A música mistura-se com o murmúrio das 

águas do Paiva, sob o olhar atento do xisto 

das casas. É no cenário da Aldeia da Pa-

radinha que decorre mais um evento «Sons 

da Água», aliando a música à envolvente 

13 e 14 de SETEMBRO
35º RALICROSS DE SEVER DO VOUGA

Alto do Rossário, Sever do Vouga

Tel.: +351 234 555 566

 

14 a 16 de SETEMBRO
ROMARIA DE SANTA EUFÉMIA 

S. Pedro do Paraíso

Castelo de Paiva

Tel.: +351 255 698 033

 

15 a 17 de SETEMBRO
FESTA DE SANTA EUFÉMIA

Soutelo - Castro Daire

Tel.: +351 255 689 500

 

19 a 21 de SETEMBRO
FESTA DAS COLHEITAS

Castro Daire

Tel.: +351 232 382 214

www.cm-castrodaire.pt 

 

20 e 21 de SETEMBRO
“24 HORAS A CORRER”

Parque da Cidade, Vale de Cambra

Tel.: +351 256 420 510

 

25 a 28 de SETEMBRO
FEIRA DAS COLHEITAS 2014

70º ANIVERSÁRIO

Arouca

www.feiradascolheitas.com

Tel.: +351 256 940 220

27 e 28 de SETEMBRO
FEIJÃO.COM(E)

S. Pedro do Sul

www.spsul.pt

Tel.: +351 232 720 140      

 

10 a 31 de OUTUBRO 

FEIRA DO LIVRO USADO

Biblioteca Municipal de Vale de Cambra

Entrada gratuita.

Tel.: +351 256 420 510

paisagística e à sensibilização ambiental. O 

evento tem lugar a partir das 19 horas com 

os sons da Orquestra de Câmara Amorevole, 

do tenor Cliff Pereira e da soprano Susana 

Vale, sob a direção do maestro arouquense 

António Costa. A acompanhar alguns dos 

trechos mais emblemáticos da música eru-

dita, estará a gastronomia regional, numa 

envolvente paisagística única.

Evento gratuito.

 

12 a 14 de SETEMBRO
12º Arouca Film Festival 

Arouca 

No ano em que se assinala o 12.º ani-

versário do Festival, a inovação e a cria-

tividade serão os seus eixos orientadores. 

Estimular, apoiar, reconhecer e premiar no-

vos projetos e produções cinematográficas 

independentes continua a ser a chave para 

o sucesso deste evento, que terá novamente 

uma competição de curtas-metragens criati-

vas. O Arouca Film Festival assume-se como 

um dos eventos emergentes no panorama 

do cinema e das artes visuais, e é um bom 

pretexto para visitar Arouca.

25 a 28 de SETEMBRO
Feiras das Colheitas 2014

70º aniversário

Arouca

É tempo de colheita. Apesar dos tempos 

difíceis, a semente foi lançada à terra, a terra 

foi amanhada e a planta cuidada. Voltamos 

a fazer a festa à mesa, saboreando a gas-

tronomia típica da região, com as iguarias 

da raça arouquesa e a doçaria conventual. 

À rua, voltam as exposições, os concertos, 

as feiras, o folclore e a etnografia, e ainda 

a boa disposição de todos os arouquenses, 

que acolhem com alegria quem nos visita, 

de 25 a 28 de setembro. A sua presença é       

obrigatória, este ano, porque comemoramos 

os 70 anos da Feira das Colheitas.

Entrada gratuita.
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programa dominado pela Música Tradicional.

Vai, ainda, ser apresentado o resultado 

da recolha de variedades regionais de fei-

jão pelo Banco Português de Germoplasma 

Vegetal e entrega dos diplomas de “Guardião 

de variedades regionais” do concelho.

 

TRILHOS VERDES
CASTELO DE PAIVA 

No âmbito dos Trilhos Verdes de Castelo 

de Paiva foi recentemente apresentado o 

Trilho das Vinhas.  Trata-se de um percurso 

circular de grande beleza paisagística e ru-

ral, muito agradável de percorrer, privilegi-

ando zonas florestais de pinhal, eucaliptos 

e de vinhedos, contemplando o vale do rio 

Sardoura, num inebriante contacto com a 

natureza, potenciando a proximidade com o 

mundo rural e as principais produções agrí-

colas do concelho. 

Este é um convite à descoberta, perce-

ber a natureza que nos rodeia, que te leva 

a percorrer inusitados caminhos, a visitar 

lugares lindíssimos e genuínos, onde per-

manecem intactos modos de vida diferentes, 

a deliciar de uma vista com pormenores que 

antes achavas irrelevantes.

Um trilho que te proporciona um trajeto 

ousado e com diferentes graus de dificul-

dade, onde o tempo e o interesse determi-

narão naturalmente as tuas escolhas. Do 

vale da Amieira à tipicidade da aldeia de Vi-

lar, passando pela rusticidade de Quintã em 

Real até aos fornos de carvão em Bairros e 

às vinhas de Fundões, vale a pena percorrer 

este recanto pitoresco que a terra de Paiva 

nos oferece em todo o seu esplendor.

Trilho Verdes BTT leva-te a conhecer 

Castelo de Paiva de maneira diferente, a 

passear por aldeias com ruas estreitas dos 

seus casarios, onde se erguem majestosas 

igrejas profusamente ornamentadas, casas 

com esmerados brasões e bonitas varandas, 

quase sempre floridas.

Fora do centro urbano, este trilho foi gi-

zado para te aventurares por serras e vales e 

conhecer a extraordinária beleza e biodiver-

sidade do Vale de Sardoura e do Vale do Pai-

va. Podes até escolher descobrir vestígios 

muito antigos da presença humana e subir 

a miradouros e aí desfrutar de momentos de 

pura descontração, as suas vistas magnífi-

cas, ou, então, optar por caminhos sobre cur-

sos de água e pontes muito antigas e, entre 

soutos ou os típicos socalcos dedicados aos 

vinhedos e olivais, o atrativo convite de parar 

nas quintas, partilhar o seu quotidiano, visitar 

as caves e degustar vinhos verdes que nesta 

terra são de renome.

Fizemos este Trilhos Verdes BTT a pen-

sar em ti, com muitos pontos de interesse e 

12 km de pura emoção e adrenalina…atreve-

-te e aceita o nosso desafio.

Porque aproveitando o lado simples das 

coisas, quase sempre o melhor...a vida tem 

outro sabor e queremos que possas desfru-

tar de momentos memoráveis de contacto 

com a natureza.

27 e 28 de SETEMBRO
Feijão.com(e)

S. Pedro do Sul      

No Ano Internacional da Agricultura Fa-

miliar e quando se comemora o Dia Mundial 

do Coração, 28 de setembro, o município de 

S. Pedro do Sul vai ser o centro das come-

morações em que o coração e o feijão serão 

reis. 

Os restaurantes do concelho irão confe-

cionar pratos típicos e de nova cozinha com 

este produto;

- 27 de setembro - Conferência nas Ter-

mas de S. Pedro do Sul sobre Termalismo e 

doenças cardiovasculares;

- 28 de setembro (manhã):

. seminário sobre os benefícios do feijão 

na alimentação, a decorrer no Salão Nobre 

da Câmara;

. caminhada pelo coração com apresen-

tação da Associação de Educação Física e 

Desporto de S. Pedro do Sul.

Durante o evento, as freguesias e os 

seus grupos vão fazer apresentações de ce-

nas rurais e apontamentos etnográficos num 

 12 de OUTUBRO 

Feira do Século XIX

Parque das Tílias, Sobrado

Castelo de Paiva

adep-paiva.blogspot.com 

Tel.: +351 919112213

 

TRILHOS VERDES

CASTELO DE PAIVA 

Tel.: +351 255 689 500 
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contactos
ADRIMAG - Associação de Desenvolvimento Rural
Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira
Praça Brandão de Vasconcelos, 10
Apartado 108 | 4540 -110 AROUCA
Tel.: +351 256 940 350
magazine@adrimag.com.pt | www.adrimag.com.pt

AROUCA
Município de  Arouca
Tel.: +351 256 940 220
geral@cm-arouca.pt | www.cm-arouca.pt
Loja Interativa de Turismo de Arouca
Tel.: +351 256 940 258 | otilia.vilar@cm-arouca.pt
AGA - Associação Geoparque Arouca
Tel.: +351 256 943 575
geral@geoparquearouca.com
www.geoparquearouca.com

CASTELO DE PAIVA
Município de Castelo de Paiva 
Tel.: +351 255 689 500
geral@cm-castelo-paiva.pt | www.cm-castelo-paiva.pt
Posto de Turismo de Castelo de Paiva
Tel.: +351 255 699 405 | helenajorge@portoenorte.pt

CASTRO DAIRE
Município de Castro Daire
Tel.: +351 232 382 214
geral@cm-castrodaire.pt | www.cm-castrodaire.pt
Posto de Informação - Museu Municipal de Castro Daire
Tel.: +351  232 315 837
museumunicipal@cm.castrodaire.pt

CINFÃES
Município de Cinfães
Tel.: +351 255 560 560
geral@cm.cinfaes.pt | www.cm-cinfaes.pt
Loja Interativa de Turismo de Cinfães
Tel.: +351 255 561 051 | turismo@cm-cinfaes.pt

S. PEDRO DO SUL
Município de S. Pedro do Sul
Tel.: +351 232 720 140
geral@cm-spsul.pt | www.cm-spsul.pt
Posto de Turismo de S. Pedro do Sul
Termas de São Pedro do Sul
Tel.: +351 232 711 320 | turismo@cm-spsul.pt

SEVER DO VOUGA
Município de Sever do Vouga 
Tel.: +351 234 555 566
cm.sever@cm-sever.pt | www.cm-sever.pt
Posto de Turismo de Sever do Vouga 
Tel.: +351 234 555 566 / Ext. 109
adeliacorreia@cm-sever.pt

VALE DE CAMBRA
Município de Vale de Cambra
Tel.: +351 256 420 510
geral@cm-valedecambra.pt | www.cm-valedecambra.pt
Posto de Turismo de Vale de Cambra
Edifício dos Paços do Concelho
Tel.: +351 256 420 510

OUTROS
Turismo do Porto e Norte de Portugal 
Viana do Castelo
Tel.: +351 258 820 270
turismo@portoenorte.pt | www.portoenorte.pt 
Turismo Centro de Portugal
Aveiro
Tel.: +351 234 420 760
geral@turismodocentro.pt | www.turismodocentro.pt

Contactos de Empresas de Animação Turística

Clube do Paiva
Teles, Soares & Teles, Lda.
Fraguinhas – Alvarenga 4540 Arouca
+351 964 018 65 | +351 965 424 14
info@clubedopaiva.com
http://www.clubedopaiva.com/
Alvará de animação Turística nº 41/2007

Vertente Norte, Lda
Figueiredo, Burgo – 4540-206 Arouca
+351 966 263 067 | +351 966 570 168
jorge.santos@vertentenorte.pt
www.vertentenorte.pt
Alvará de animação turística nº 45/2007

Desafios - Desporto & Aventura (MNA 347485)
Evasiontime - Soluções Empresariais e Desafios, Lda.
Vila Fria - Silva Escura - 3740-343 Sever do Vouga
+351 937 656 707 / +351 934 134 428
E.mail: info@desafios.pt
www.desafios.pt
RNAAT: 218/2011
Acreditação DGERT: Processo 5436

Lusorafting
Lugar de Baixo Soltinho, Canelas – 4540-251 Arouca
+351 966 450 628
reservas@lusorafting.pt
www.lusorafting.pt
Alvará de animação turística nº 12/2007

Boca do Lobo – Eventos
Caminho Nedeo, 3740-203 Sever do Vouga
+351 960 464 802 | +351 910 306 712
boca.do.lobo.eventos@gmail.com
http://www.bocadolobo.net
Alvará de animação turística nº 71/2006

Turnauga - Turismo e Lazer, Unipessoal, Lda.
Avª Joaquim Martins
Ponte 3740-128 Pessegueiro do Vouga
+351 967 092 027 | +351 967 092 026
reservas@turnauga.net
http://www.turnauga.net/
Alvará de animação turística nº 41/2002

MTM Team – Eventos e Desportos Aventura
Quinta do Boucal, nº 3, Vale de Matos
3600-283 Castro Daire
+351 936 933 111
pmatos@mtm-team.com
http://www.mtm-team.com/
Alvará de animação turística nº 9/2002
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