mag azine

M O N T E M U R O, A R A D A E G R A L H E I R A

Trimestral | Nº1 • Primavera 2011

Turismo | Ambiente | Cultura | Projectos

AROUCA
CASTELO DE PAIVA
CASTRO DAIRE
CINFÃES
SÃO PEDRO DO SUL
SEVER DO VOUGA
VALE DE CAMBRA

MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA

MONTANHAS
MÁGICAS
1

FICHA TÉCNICA
Propriedade
ADRIMAG
Praça Brandão Vasconcelos, 10
Apartado 108
4540-110 AROUCA
Telef.: 256 940 350
Fax: 256 940 359
E.mail: magazine@adrimag.com.pt
Site: www.adrimag.com.pt

Direcção Editorial
João Carlos Pinho

Coordenação
Carminda Gonçalves

Textos
Carminda Gonçalves
Florência Cardoso
Cláudia Silva
Jorge Ferreira

Colaboradores neste número
Artur Abreu Sá - UTAD/AGA
AGA-Associação Geoparque Arouca
Paulo Pereira – Ideias Sustentáveis, lda
Município Arouca
Município Castelo Paiva
Município Castro Daire
Município Cinfães
Município S. Pedro do Sul
Município S. Vouga
Município Vale de Cambra

Fotografia
ADRIMAG
AGA/Pedro Bastos
Outros (direitos reservados)

Revisão
Fátima Rodrigues

Design Gráfico e paginação
Multitema / Tiago V. Silva

Impressão
Multitema

Periodicidade
Trimestral

Distribuição
Gratuita

Tiragem
2000 exemplares

Depósito legal
326348/11
Interdita a reprodução de textos e imagens por quaisquer meios
Não foi aplicado o novo acordo ortográfico

3

Índice
Nota de Abertura
Artur Neves
Presidente da C.M. Arouca e da Direcção da ADRIMAG

Satélite Cultural
6

Gentes e Lugares
Isabel Silvestre, “Uma pronúncia da Terra”

44

Editorial

Projectos & Iniciativas

A Magia da Descoberta
João Carlos Pinho
Coordenador da ADRIMAG

Investimento Privado
Capuchinhas de Montemuro, CRL
Mulheres Desafiam a Interioridade
CRER - Criação de Empresas em Espaço Rural

46
49

Investimento Público
Âncoras de Desenvolvimento

50

7

Destaque
ADRIMAG - 20 Anos ao Serviço da Região
Montemuro, Arada e Gralheira “Montanhas Mágicas”
Que Histórias nos Contam as Rochas das
Serras de Montemuro, Arada e Gralheira?

9
12
20

Programas, Passeios e Aventuras
Primavera - Celebre o Esplendor da Natureza!
Arouca Geopark À La Carte
Aventuras no Paiva, um Rio de Bravas Emoções
Passeios em Família na Ecopista do Vouga
Na Rota da Lampreia - Escapadas Gastronómicas

24
26
31
33
37

Observatório de Turismo &
Ambiente
A Flora Notável das Serras da Freita e Montemuro

4

40

PROVERE
Um Instrumento do QREN
Estratégia de Eficiência Colectiva
“Montemuro, Arada e Gralheira”

53
54

Eventos
Seja Nosso Convidado...

55

Clube do Leitor

58

Contactos Úteis

59

20

26

31

33

40

44

46

55
5

Nota de abertura

Artur Neves
Presidente da Direcção da ADRIMAG
Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro do
Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra devem muito do seu desenvolvimento, e do fortalecimento das suas identidades, ao longo
dos últimos 20 anos, ao trabalho que a ADRIMAG vem desenvolvendo. Com o objectivo primordial de defender um património
muito ligado à ruralidade, soube interligar as vertentes cultural,
económica, etnográfica, social, territorial e formativa, fazendo assentar as ideias de desenvolvimento de todo este vasto território
naquilo que o distingue dos demais: a sua verdadeira identidade.
Graças a uma gestão criteriosa e exemplar de variados programas comunitários e nacionais, a ADRIMAG tem apoiado estes
municípios na preservação do seu património, na boa gestão
dos seus recursos naturais, na potenciação do turismo, na divulgação dos seus produtos autóctones e na formação profissional,
revelando-se um parceiro fundamental para que pensemos o desenvolvimento desta região enquanto um todo e de cada um dos
municípios que lhe dá corpo.
Hoje, as populações têm melhores condições de vida também
por causa dos projectos que a ADRIMAG ajudou a implementar.
Porque têm outros equipamentos, porque dispõem de acções de
formação, porque participam em acções de animação.
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Hoje, a economia local está mais dinâmica, por via da acção da
ADRIMAG, fomentando o artesanato, os produtos regionais, os recursos endógenos. Hoje, os municípios da ADRIMAG são destinos
atractivos, porque ambientalmente equilibrados, vocacionados
para um tipo de turismo diferente, porque oferecem paisagens e
patrmónio natural que nenhuma outra região pode oferecer.
A ADRIMAG ajudou a diminuir o impacto daquilo de que nos
queixamos, acima de tudo: a interioridade. A caminhada iniciada a
27 de Agosto de 1991, gerou laços de confiança, criou experiência,
cimentou ideias e procedimentos. Vinte anos depois, as terras de
Montemuro, Arada e Gralheira abrem-lhe as portas, e dão-se a conhecer também através deste novo meio de informação.
Está de parabéns a ADRIMAG, estamos de parabéns todos nós,
porque é de todos nós, por todos nós e para todos nós que estas
coisas, por estas terras, são feitas.

Editorial

Foto: João Cosme

João Carlos Pinho
Coordenador da ADRIMAG

A MAGIA DA DESCOBERTA…
Magia, segundo a Wikipédia, é uma ciência que estuda os segredos da natureza e a sua relação com o homem e também pode
significar algo que exerce fascínio. É na simbiose dos segredos da
natureza e do exercício do fascínio, que convidamos o leitor a percorrer, no primeiro número desta revista, as Serras de Montemuro,
Arada e Gralheira – as Montanhas Mágicas.
Magia é a palavra exacta para definir a singularidade desta região, onde mágica é a natureza, que nos fascina pela beleza das
suas paisagens e a pureza das suas águas, onde a Primavera se escreve em tons de amarelo e lilás, que nos seduz pela riqueza da
sua gastronomia e que nos cativa com a hospitalidade das suas
gentes.
Magia é lançar o desafio a investigadores universitários, aos
autarcas, aos empreendedores e aos artistas, para nos falarem
sobre esta região e sobre a suas experiências e receber de todos
uma resposta positiva, com textos realizados de forma graciosa e,
ainda, com um sorriso de contentamento por também se sentirem
parte das Montanhas Mágicas.

Magia é também adivinhar ou prever o que vai acontecer.
Diz-se que não podemos prever o futuro, a menos que sejamos
videntes… mas eu acho que podemos! Ora vejamos. Quando se
faz uma previsão meteorológica para o(s) dia(s) a seguir, o que se
está a fazer senão uma previsão do futuro? Quando fazemos uma
acção e já sabemos quais vão ser as consequências dessa mesma
acção, o que estamos a fazer senão uma previsão do futuro? Quando uma grávida faz uma ecografia, o que está a fazer senão a prever o futuro? Eu sei, por previsão de outrem, que amanhã vai fazer
sol; também sei (ou melhor, espero) que, ao estar a escrever este
texto, alguém o vai ler no futuro. Sei, também, que a qualidade e
a riqueza natural das Montanhas Mágicas trará a estas paragens,
no futuro próximo, mais visitantes e turistas, mais interessados na
descoberta da magia…assim espero.
A todos os que colaboraram no nascimento desta revista, um
especial agradecimento.
Até ao próximo número da revista, com data prevista para o
início do Verão.

7

8

Praça Brandão de Vasconcelos, Arouca

ADRIMAG
20 Anos ao serviço da Região
Destaque

A ADRIMAG é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela implementação de programas comunitários e nacionais no maciço montanhoso formado pelas serras
de Montemuro, Arada e Gralheira, abrangendo os municípios de
Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, S. Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra.
Foi constituída a 27 de Agosto de 1991 por um grupo de pessoas singulares, motivadas pelo desejo e pela vontade de desenvolver, de forma integrada, toda esta vasta região, valorizando
económica, cultural e socialmente os seus recursos naturais, histórico-culturais, patrimoniais e humanos.
A actuação da ADRIMAG incide em áreas tão diversas como a
educação e formação de adultos; o apoio ao empreendedorismo
e à criação de empresas; a promoção e divulgação do território e
dos seus recursos; a cooperação nacional e transnacional; o apoio
técnico e o co-financiamento, através dos competentes programas financiadores, de projectos ligados ao turismo, ao artesanato, à gastronomia, à cultura e ao património; a análise, aprovação,
execução e/ou acompanhamento de projectos, no âmbito dos
programas financiadores PRODER e QREN (POPH, e Programas de
Desenvolvimento Regional ON2 e Mais Centro).

Visão
Tornar a ADRIMAG num organismo de referência e de excelência junto das entidades oficiais, dos seus clientes, dos seus associados e de outros agentes económicos locais, nacionais ou internacionais na implementação de programas, projectos e iniciativas,
que contribuam decisivamente no processo de desenvolvimento
local e regional.

Valores
O cumprimento da nossa missão assenta no seguinte
conjunto de valores e de comportamento:
Ética e respeito pelas pessoas
Equidade e igualdade de tratamento
Qualidade dos serviços
Competência técnica e profissionalismo
Inovação
Trabalho de equipa

Missão
Contribuir para o desenvolvimento rural e integrado do território “Serras de Montemuro, Arada e Gralheira” apostando na implementação e gestão de programas comunitários e/ou nacionais,
bem como na promoção e desenvolvimento de iniciativas e projectos de interesse para a região.
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O MAGazine
É com muito agrado que lançamos o 1º número do “MAGazine
Montemuro, Arada e Gralheira”.
Este Magazine é resultado do desejo, há muito formulado pela
ADRIMAG, de criar um instrumento de informação, promoção e
divulgação das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira, que
fosse ao encontro dos interesses de um público alargado, quer
interno quer externo à região: turistas e visitantes, investidores,
empresas hoteleiras e da área da restauração, empresas de animação turística e organização de eventos, agências de viagens, operadores turísticos, colectividades locais, ambientalistas, cientistas,
estudantes, estudiosos, pessoas da cultura e das artes, habitantes
da região, entre outros.
O magazine abordará temas relacionados com quatro grandes
áreas, que consideramos de interesse geral:
• O Turismo, porque sendo um sector em franco crescimento nele se baseiam importantes estratégias de desenvolvimento
local, regional e nacional. Por outro lado, interessa-nos promover
os excelentes recursos turísticos do território, que ainda são desconhecidos do grande público, e sobretudo dos agentes económicos regionais e nacionais que os poderão potenciar;
• O Ambiente, porque nos preocupa, acima de tudo, a qualidade ambiental, a importância da protecção e preservação da
biodiversidade, a valorização dos recursos naturais, florestais e
geológicos entre outros;
• A Cultura, porque é o principal factor de diferenciação e
identidade de uma região e de um povo;
• Os Projectos, porque não queremos deixar de contribuir
para a dinamização do território e dos seus agentes económicos e
sociais, estimulando e promovendo o empreendedorismo, a competitividade, a inovação e a coesão social.
O magazine terá uma periodicidade trimestral e a sua distribuição coincidirá com o início de cada estação do ano. A concretização deste projecto só é possível graças à aprovação do projecto
de “Gestão da Parceria PROVERE – Montemuro, Arada e Gralheira”,
aprovado no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte
- ON.2., que co-financia a 70% as despesas com a sua publicação.
As sete câmaras municipais associadas da ADRIMAG assumem
também um papel fundamental na concretização deste projecto,
quer através do apoio financeiro quer através do apoio à edição.
Podemos ainda contar, de forma pontual ou contínua, com a valiosa colaboração de redactores/especialistas em diversas áreas do
saber.
Fazemos votos para que este magazine seja do inteiro agrado
do leitor e que vá ao encontro dos seus interesses.
Carminda Gonçalves
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Vista a partir do Portal do Inferno, Arouca
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Montemuro, Arada e Gralheira

Montanhas Mágicas!
Destaque
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Texto: Carminda Gonçalves
Fotos: Arquivo ADRIMAG

Cadeias montanhosas a perder de vista, natureza intacta,
rios, cascatas e vales sem fim, fenómenos geológicos raros,
paisagens arrebatadoras, aldeias mágicas, história e cultura
singulares, gastronomia de sabor inigualável e gente afável
e hospitaleira, são alguns dos melhores cartões-de-visita das
Serras de Montemuro, Arada e Gralheira que apelidamos,
muito justamente, de “Montanhas Mágicas”.
A escassos quilómetros de alguns dos principais centros urbanos do Norte e Centro de Portugal e facilmente acessível ao grande público do Norte e Noroeste de Espanha, ou do Sul do nosso
país, esta região montanhosa é um valioso legado da natureza, um
“resort natural e cultural” de grande dimensão, onde cada turista e/ou visitante pode escolher aquilo que mais lhe apraz fazer,
visitar, conhecer, ouvir, observar, recordar, descobrir, desfrutar e
saborear.
Sendo uma região predominantemente montanhosa e de características marcadamente rurais, a posição geográfica de que
goza, associada ao seu relativo isolamento, têm contribuído positivamente para a preservação do seu rico e diversificado património
natural e cultural.

superfície total de 1.689Km2 e aproximadamente 138.000 habitantes, constituem um território homogéneo, unido não apenas
pelo maciço montanhoso de Montemuro, Arada e Gralheira, mas
também pela generalidade dos seus aspectos naturais e culturais
e pelos sítios classificados Rede Natura 2000: Rios Paiva e Vouga e
Serras da Freita e Montemuro.

Localização
Esta vasta região localiza-se entre os Rios Douro e Vouga,
numa situação geográfica que medeia entre o Norte e o Centro, o
litoral e o interior do país.
A sua relativa proximidade ao litoral confere, a quem a visita,
o raro privilégio de poder avistar o mar do alto da serra, a vários
quilómetros de distância. São paisagens magníficas, cenários de
rara beleza.
Os mapas seguintes mostram-nos a localização geográfica dos
sete municípios que são abrangidos pelas Serras de Montemuro,
Arada e Gralheira, e as distâncias em relação aos principais centros
urbanos do Norte, Centro e Sul de Portugal e ao Norte e Oeste da
nossa vizinha Espanha.

Sete municípios - Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, S. Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra, com uma
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Geografia e Morfologia
Dominado por uma extensa mancha natural, o relevo deste
território é predominantemente montanhoso, com zonas de forte
densidade florestal, que contrastam frequentemente com alguns
planaltos e a formação de numerosos vales.
A altitude média é de 600m podendo atingir 1100m nas Serras
da Freita e Arestal e os 1380m nos pontos mais altos da Serra de
Montemuro, sendo esta a oitava maior elevação de Portugal
Continental.

A rede hidrográfica é abundante e de grande qualidade, destacando-se o Rio Paiva, afluente do Douro, e os Rios Douro e Vouga,
que limitam, respectivamente a Norte e a sul, este território. Os
Rios Teixeira, Sul, Caima e Mau, afluentes do Vouga, e os rios Arda e
Bestança, pertencem igualmente ao grupo dos mais importantes,
fazendo correr os seus leitos ao longo de percursos que serpenteiam por entre montes e vales, oferecendo o desfrute de magníficas cascatas e praias fluviais.

Economia
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Fortemente isolada, até anos recentes, devido à escassa e deficiente rede de acessibilidades, a região teve um fraco desenvolvimento industrial. Nos últimos anos, graças à melhoria de acessibilidades e ao contexto económico favorável, e apesar da vocação
fortemente rural do território, a actividade industrial, empresarial
e comercial conheceu um período de expansão, contribuindo para
a seguinte divisão da população activa pelos sectores de actividade: 39,7% - sector secundário; 31,1% - sector primário; e 29,2%
sector terciário.
Nos últimos anos, e dadas as potencialidades da região, a promoção de actividades ligadas à indústria do turismo, tem merecido uma atenção especial, por parte do sector público e privado.

Recursos Naturais
A1
As Serras da Freita e Arada, a Serra de Montemuro, e os Rios
Paiva e Vouga, são sítios classificados Rede Natura 2000, uma rede
ecológica aplicável ao espaço Comunitário da União Europeia
que resulta da aplicação de duas directivas: a Directiva Aves - nº
79/409/CEE, e a Directiva Habitats - nº 92/43/CEE. Esta rede tem
por ”objectivo contribuir para assegurar a biodiversidade através
da conservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens no território europeu dos Estados-membros em que o Tratado é aplicável”.
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Fenómenos geológicos, alguns raros, são abundantes em toda
a região de Montemuro, Arada e Gralheira, com especial destaque
para a área do recém-classificado Geoparque de Arouca, integrado na rede Europeia e Global de Geoparques da UNESCO.
A Frecha da Mizarela, as Pedras Boroas e as Pedras Parideiras
são apenas alguns dos muitos geossítios que aqui podem ser visitados.
A AGA - Associação Geoparque Arouca é a entidade responsável pela gestão activa do Geoparque.

Aldeia da Lomba, Arões, Vale de Cambra
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Artesanato

As artes e os ofícios tradicionais adquiriram, neste território,
uma feição tipicamente rural, característica de zonas frias e isoladas de montanha.
Algumas das peças mais típicas são a capucha de burel da
serra de Montemuro, os socos de madeira, as luvas de lã, as mantas e tapetes de retalhos e as toalhas de linho tecidos em tear, as
miniaturas em madeira xisto e granito, retratando instrumentos,
ferramentas e cenas da vida rural, ou aldeias típicas, os cestos de
palha e silva, chamados “brezas”, utilizados para levar as merendas
para o campo ou para fazer piqueniques, entre outros.
Graças à evolução das técnicas de produção artesanal e a uma
actualização constante em matéria de design e estilismo, as peças
de artesanato, sobretudo as que utilizam o linho, a lã, o burel e
o xisto, produzidas por alguns grupos de artesanato ou artesãos
individuais, têm tido um significativo sucesso de mercado, e têm
conseguido ir muito além dos limites geográficos da região. Alguns bons exemplos são o Grupo de Artesanato “Capuchinhas do
Montemuro”, o “Grupo de Artesãs de Arões”, “As Lançadeiras do Picão”, a “Associação Etnográfica do Montemuro”, a “Dobalinho” e a
“Associação de Bordadeiras e Baínhas Abertas de Arouca”. Teremos
a oportunidade de aprofundar este tema, nesta e nas próximas
edições deste MAGazine.

Gastronomia

A “Vitela Arouquesa” e o “Cabrito da Gralheira” assados em
forno a lenha, a “Lampreia à Bordalesa”, o “Arroz de Lampreia”, as
“Castanhas Doces”, as “Morcelas Doces”, e as “Barquinhas do Vouga”, são apenas algumas das muitas iguarias gastronómicas desta região. Marcam pela qualidade dos produtos usados na sua
confecção, e pelo saber-fazer transmitido de geração em geração
até aos nossos dias.
Os Vinhos Verdes, dos quais se destacam os produzidos e engarrafados nos municípios de Castelo de Paiva e Vale de Cambra,
são uma referência para os grandes apreciadores de vinhos verdes, combinando na perfeição com a gastronomia local.
Os sabores inconfundíveis da gastronomia e dos vinhos locais
podem ser confortável e calmamente apreciados em grande parte dos restaurantes típicos locais, que prezam pela qualidade dos
seus serviços. Nalguns casos os restaurantes são do tipo familiar e
só servem refeições mediante encomenda pelo que os contactos
destes restaurantes são sempre úteis quando se pensar fazer um
“passeio gastronómico” por esta região.

Clima
O clima da região revela algumas particularidades: ao longo do
ano, as temperaturas variam entre agradáveis a altas durante o dia,
arrefecendo, algumas vezes, de forma acentuada, durante a noite; o
Inverno é por vezes rigoroso, com queda de neve nas zonas montanhosas e formação de nevoeiro; consoante os anos, a pluviosidade é
maior ou menor, distribuindo-se com alguma variação pelos meses
de Inverno.

Quando visitar
A região de Montemuro, Arada e Gralheira, é visitável ao longo
de todo o ano. Poder-se-á dizer que é uma região “quatro estações”.
A aposta nos produtos turísticos “Natureza”, “Cultura “, “Paisagem” e
“Gastronomia”, garantem a oferta turística e cultural ao longo de
todo o ano. Todas as épocas são apelativas para se fazer um passeio ou realizar actividades desportivas, recreativas e de lazer.
Na Primavera, as serras em flor oferecem-nos cenários de
uma beleza inexcedível, verdadeiras obras-primas da natureza,
convidando para longos e demorados passeios.
No verão, os rios com as suas excelentes praias fluviais, a frescura dos regatos, os desportos de natureza, as festas e romarias,
os festivais, os acampamentos, entre muitos outros, convidam a
estadias mais prolongadas.
No Outono, a natureza veste-se de cores fortes. Colhem-se os
produtos do campo, vindima-se e produzem-se os excelentes vinhos
verdes da região. Os produtos regionais e artesanais são expostos em
numerosos certames locais, alguns deles de relevante importância regional e nacional.
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No Inverno, também existem múltiplas possibilidades de escolha. Para os amantes das águas bravas, a estação das chuvas é
mesmo o período mais interessante do ano. O contacto com a natureza, a observação das paisagens e o conhecimento da cultura
local, seja participando em eventos culturais, concertos e festivais,
seja convivendo com a população local, escutando a história e as
estórias intemporais que têm para contar, participando nos jogos
e actividades tradicionais, ou revivendo usos, costumes e rituais.
Os pratos gastronómicos adquirem um sabor especial na estação fria. Saborear as especialidades da região no decorrer de uma
visita ou de uma estadia, no conforto de um restaurante típico
local, ou no aconchego de uma unidade de Turismo em Espaço
Rural, é algo que deve experienciar.
A caça e a pesca são actividades de lazer que encontram neste
território excelentes condições para a sua prática, nomeadamente
a limpidez e qualidade das águas dos rios, as vastas e densas florestas, e a existência de inúmeras zonas de caça municipal, associativa e turística.

Ao longo dos últimos 10/15 anos um número significativo de
empresas de animação turística foi crescendo e ganhando dimensão, nesta região, fruto de uma igualmente crescente procura por
actividades desportivas e de aventura, sessões de team building,
jogos de dinâmica de grupo, eventos culturais, e muitas outras
actividades em pleno contacto com a natureza e a cultura locais.
Estas empresas, entretanto consolidadas, têm um número infindável de propostas e serviços de animação turística, cultural e desportiva, ao seu dispor. Actividades em terra, ar e água, indoor ou
outdoor, hard ou soft, a escolha é sua.

Alojamento

Animação Turística e Cultural

Resultado da crescente procura turística, a região tem vindo
a apostar na qualificação dos serviços de alojamento, possuindo
uma considerável oferta de unidades de Turismo em Espaço Rural
e Hotéis de 3 e 4 estrelas. As unidades de TER encontram-se distribuídas um pouco por toda a região, incluindo locais mais afastados dos centros urbanos, ao passo que os hotéis se encontram
mais concentrados nestes centros ou junto aos complexos termais.

Tansportes
A região dispõe de uma rede de transportes públicos, com
algumas carreiras regulares, ainda que não muito ajustadas às
necessidades de quem a visita por motivos turísticos e de lazer. A
melhor forma de visitar os atractivos turísticos locais é a utilização
de transporte próprio ou de aluguer, de acordo com a situação específica. Mas existem outras possibilidades, tais como os passeios
e roteiros organizados pelas empresas de animação turística, AGA
– Associação Geoparque Arouca, agências de viagens, unidades
hoteleiras e centros termais, dentro da própria região. Aconselha-se, portanto, a consulta dessas entidades.
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Portal do Inferno, Arouca
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Que histórias nos contam as rochas do território
enquadrado pelas serras de Montemuro, Arada
e Gralheira?
Destaque
Artur Abreu Sá

Departamento de Geologia, Escola de Ciências da Vida e do
Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Ap. 1013,
5001-801 Vila Real & AGA – Associação Geoparque Arouca, R. Alfredo Vaz Pinto, 4540-118 Arouca. asa@utad.pt

Procurando responder ao desafio, começo por remeter o leitor
para o mapa da (Fig. 1), uma simplificação do mosaico de rochas
que cobre esta região, onde cada cor corresponde a pelo menos
um tipo distinto de rochas, e que é formado essencialmente por
antigos sedimentos marinhos e por rochas magmáticas formadas
Quando desfrutamos das paisagens de uma serrania ou calcorrea grande profundidade na crosta da Terra. Solicito ainda ao leitor
amos os seus caminhos, há questões que, perante tal cenário, muitas
que, para melhor compreender este mapa, se abstraia do tempo
vezes colocámos a nós próprios, do tipo “Como se formou esta seratual e se deixe entrar numa espécie de “viagem ao passado do
ra?”, “Como vieram aqui
planeta Terra”. Não até ao
parar estas rochas?” ou
tempo de Cristo, não até ao
“Como será esta paisatempo dos romanos ou dos
gem e esta montanha
egípcios, não até ao tempo
daqui por muito temda Pré-História, mas muitíspo?”. Além disso, verifisimo mais atrás até há cercámos facilmente que as
ca de 560 milhões de anos
montanhas se revelam
antes do presente. Sim,
como linhas divisórias
uma viagem longa e difícil
ou uma espécie de cerca
de perceber, mas necessáaberta que reúne as pesria para compreendermos
soas que aí habitam e as
a existência das rochas
diferenciam, geográfica
mais antigas deste territóe culturalmente, dos
rio. Tudo terá começado
Fig.
1
–
Mapa
simplificado
da
geologia
do
território
de
intervenção
da
ADRIMAG,
adapoutros povos que vivem
nessa Era da história da
fora dessas mesmas ser- tado de Oliveira et al. (1992, Coords.) Carta Geológica de Portugal 1:500 000 (Serviços Ge- Terra, chamada Neoproteológicos de Portugal).
ranias. Esta realidade é
rozóico, quando num mar
uma evidência no que
mais ou menos profundo,
respeita ao território de intervenção da ADRIMAG – Associação de
e em latitudes próximas daquelas que hoje ocupam países como
Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do Montemuro, Arada
Moçambique ou Madagáscar (Fig. 2), se começaram a depositar
e Gralheira, que reúne pessoas e povoados de 7 concelhos, cuja disedimentos arenosos e argilosos que estiveram na origem dos
ferenciação territorial está controlada por este sistema montanhoso.
xistos e grauvaques atuais. Esta acumulação de sedimentos terá
Ora, não sendo as montanhas resultado do trabalho de sedurado cerca de 50 milhões de anos, tendo sido entretanto subres gigantes ou mitológicos, que acumularam grandes
metidos a forças tectónicas, resultantes da permanente dinâmica
quantidades de rochas e terra neste território, fui desafiado pela equido nosso Planeta, que os dobraram e deformaram, deixando-os
pa técnica da ADRIMAG para, de forma simples, procurar explicar
acima do nível do mar cerca de 30 milhões de anos, sujeitos à ação
como e quando se formaram as rochas e as montanhas deste terriimpiedosa da erosão. Hoje são estas rochas, conhecidas por xistório.
tos e grauvaques, que afloram e originam a maioria dos solos na
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maior parte do território ADRIMAG, conforme é possível observar
na Fig. 1.

Fig. 2 – Reconstituição paleogeográfica da Terra durante o Ordovícico
Médio, há cerca de 465 milhões de anos (adaptado de www.scotese.com).

Contudo, há cerca de 480 Ma, durante o Período da história
da Terra chamado Ordovícico, estas rochas, que eram parte das
margens de um antigo continente chamado Gondwana, foram
cobertas por um mar pouco profundo, em latitudes então muito
próximas do Pólo Sul. Esta realidade e as evidências da dinâmica
do Planeta ficaram então retratadas na formação de outro tipo de
rochas, que cobriram os xistos e grauvaques preexistentes. Sobre
estes começaram então por se depositar seixos associados a cinzas provenientes de erupções vulcânicas. Este vulcanismo estava
associado à abertura de um novo oceano (Oceano Rheic), processo que envolve episódios magmáticos, de que são exemplo quatro pequenos afloramentos graníticos localizados a S e SE de Vale
de Cambra. Entretanto no oceano começavam a depositar-se as
areias que vieram a originar os quartzitos, que atualmente formam
os relevos em crista que se estendem, numa banda praticamente contínua de relevos abruptos, desde Pedorido, no concelho de
Castelo de Paiva, cruzando toda a parte NE do concelho de Arouca,
até aos montes de S. Macário e de Redondo, já no concelho de S.
Pedro do Sul. Alguns destes materiais aparecem ainda no monte de S. Gens (Castelo de Paiva), nos montes de S. Salvador e S.
Lourenço (Castro Daire) e a W Vale de Cambra (Fig. 1). Atualmente
nestas rochas é possível observar inúmeras marcas de atividade
(icnofósseis) dos seres vivos de então, merecendo destaque as pistas de Cruziana, realizadas por trilobites e outros artrópodes afim.
Com a contínua subida do nível médio das águas do mar então
verificada, os materiais depositados foram cada vez mais finos (siltes e argilas), tendo-se originado as ardósias, que desde o NW do
concelho de Castelo de Paiva até ao Monte de S. Macário (S. Pedro
do Sul) e montes de S. Lourenço e Codiçal (Castro Daire) e acompanham os quartzitos. Estas possuem uma idade compreendida
entre os 475 e os 460 milhões e no seu seio preservam os fósseis
de muitos dos seres vivos, que então habitavam esses mares. O
exemplo mais conhecido desta realidade é a louseira de Canelas
(Arouca), popularmente referenciada como a “Pedreira do Valério”,
famosa pelos transformados de ardósia para a construção civil e
pelos extraordinários fósseis que ali são recuperados durante os

trabalhos de extração e transformação das rochas, alguns dos
quais se encontram em exposição no Centro de Interpretação Geológica de Canelas. Se pensarmos que, nestes tempos longínquos
da História da Terra, os continentes eram muito diferentes dos atuais (Fig. 2) e não existia qualquer tipo de vida fora das águas dos
oceanos, compreenderemos a importância que possui a informação resultante do estudo não só das trilobites mas também de outros fósseis de espécies de braquiópodes, gastrópodes, bivalves,
cefalópodes, equinodermes, hyolitídios, cnidários ou graptólitos,
entre outros, preservados nestas rochas. Neste ponto da história
geológica desta região, deve referenciar-se que o registo de materiais geológicos não é contínuo, e no contacto entre as ardósias e
os quartzitos do Ordovícico Superior (445 milhões de anos) faltam
cerca de 15 milhões de anos de registo geológico.

Fig. 3 – Reconstituição paleogeográfica da Terra durante o Silúrico, há cerca de 430 milhões de anos (adaptado de www.scotese.com).

Este facto pode ser justificado por períodos em que não houve deposição de sedimentos e, inclusive, existiu erosão de materiais depositados previamente. O final do Período Ordovícico foi
marcado pela maior glaciação que terá atingido a Terra desde que
apareceram organismos pluricelulares. Com o degelo pós-glacial
começámos por assistir ao depósito de areias, que posteriormente
originaram os referidos quartzitos e, com a progressiva subida do
nível do mar, ao depósito de siltes e argilas, que originaram greso-xistos, onde se intercalaram pequenos seixos. Estes últimos estavam inicialmente aprisionados nos icebergs, que devido à fusão
do gelo durante a sua deriva no mar, desprenderam-se e depositaram-se no fundo do mar sob a forma de uma “chuva de clastos”.
Estas rochas observam-se em continuidade com as ardósias desde
NW do concelho de Castelo de Paiva até SE do concelho de Castro
Daire (Fig. 1)
Com o constante aprofundar do mar, e já durante o Período
Silúrico (aproximadamente entre os 445 os 420 milhões de anos
antes do presente – Fig. 3), assistiu-se ao depósito de sedimentos
muito finos e em condições de muito baixa oxigenação na água
do mar, que originaram xistos negros muito finos, pontualmente
intercalados por níveis finos de quartzitos, onde ficaram preservados alguns fósseis de seres planctónicos coloniais, denominados
graptólitos, e cujos fósseis são extremamente importantes para a
determinação da idade de rochas tão antigas quanto estas.
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Há cerca de 380 milhões de anos, durante o Período Devónico, os continentes de então começaram a aglomerar-se, dando
origem a um processo de fecho de oceanos e de formação de
cadeias montanhosas, conhecido por Orogenia Varisca, e que
culminaria cerca de 130 milhões de anos mais tarde na formação
do Supercontinente Pangea (Pan = toda + gea = Terra). A imensidão das forças envolvidas neste processo, ao provocar o dobramento destes materiais, conduziu à formação de uma importante
cadeia montanhosa (muito similar à atual cadeia dos Andes) da
qual as serras de Montemuro, Arada, Freita e Arestal são hoje as
suas raízes. Esta movimentação conduziu à formação de bacias
de sedimentação continental (lagos e pântanos), na parte final do
Período Carbónico (há cerca de 300 Ma – Fig. 4), com o desenvolvimento nas suas margens das mais frondosas florestas que a
Terra já conheceu. Os restos desta vegetação estiveram na origem
do carvão, que foi explorado intensivamente nas minas do Pejão
e de Germunde, no concelho de Castelo de Paiva. Contudo, estes
materiais encontram-se distribuídos segundo a já referida direção
NW-SE no território, até à parte SE do concelho de Castro Daire,
numa espécie de fosso tectónico que se convencionou chamar a
“Bacia Carbonífera Dúrico-Beirã”. Os materiais depositados nesta
altura são representados por xistos com fósseis de vegetais, intercalados com arenitos, e um espesso conglomerado, resultante da
erosão e desagregação das vertentes da bacia carbonífera.

Fig. 4 – Reconstituição paleogeográfica da Terra durante o Carbónico su-

ram na crosta e estiveram na origem das rochas granitóides dos
maciços de Arouca, Regoufe, Alvarenga e Castro Daire e os granitos da Serra de Montemuro, que se estendem pelos concelhos de
Castelo de Paiva, Cinfães e Castro Daire (Fig. 1). Associadas a estes
magmas estão a generalidade das mineralizações que foram intensamente exploradas nesta região, pois no complexo processo
de arrefecimento e cristalização dos magmas, diversas vezes formaram-se concentrações anómalas de substâncias como o ouro, o
estanho, o volfrâmio ou o chumbo, maioritariamente associadas a
filões de quartzo. Estes locais eram propícios à abertura de minas,
cujos vestígios mais antigos remontam ao tempo da invasão da
Península Ibérica pelos Romanos, que buscaram maioritariamente
o ouro, não sendo contudo de descartar que o estanho tenha sido
explorado neste território em plena “Idade do Bronze”. Contudo,
foi a “febre do volfrâmio” que deu fama a explorações como Nespereira (Cinfães), Alvarenga, Rio de Frades e Regoufe (Arouca) ou
Chãs (S. Pedro do Sul), que tiveram o seu auge durante a 2ª Guerra
Mundial. No território merecem ainda menção especial as minas
de chumbo de Braçal (Sever do Vouga), cujo auge ocorreu no final
dos anos 40 e durante a década de 50 do século XX.
Num período mais recente da História da Terra, há cerca de 6050 Ma, um novo processo formador de Montanhas (Orogenia Alpina) foi responsável pela ocorrência de um importante conjunto
de fraturas que, reativando outras pré-existentes, foram responsáveis pelo incremento de uma erosão diferenciada que, associada
à diferente dureza das rochas, é responsável pela geomorfologia
da região, onde pontuam cristas, escarpas, planaltos e vales encaixados. Algumas destas falhas são hoje ainda ativas, sendo a mais
famosa a denominada “falha Penacova-Régua-Verín” que, nesta
região, tem associadas num complexo sistema de falhas as termas
de S. Pedro do Sul, cujas águas quentes não estão associadas a vulcanismo mas sim à facilidade com que a água aquecida a grande
profundidades chega à superfície por via da referida fratura, e as
termas de Carvalhal, no concelho de Castro Daire.

perior, há cerca de 305 milhões de anos (adaptado de www.scotese.com).

Durante este autêntico “choque de titãs”, resultante da reunião dos vários continentes então existentes, deu-se um intenso
dobramento e fusão de rochas devidos ao calor e temperatura
do interior da Terra. Em resultado disto grandes quantidades de
magma em ascensão na crosta terrestre ficaram aprisionadas a
5-6 quilómetros de profundidade e aí arrefeceram durante um
tempo médio estimado de 10 milhões de anos, dando origem
aos granitos. Numa primeira fase, chamada sin-tectónica (Fig. 1),
há cerca de 320-310 milhões de anos instalaram-se os granitos
que afloram nos concelhos de Sever do Vouga e Vale de Cambra,
a W e S dos concelhos de Arouca (incluindo as “Pedras Parideiras”) e de S. Pedro do Sul e numa pequena mancha a NE de Castro Daire. Numa etapa mais tardia (denominada tardi-tectónica),
entre os 300 e os 260 milhões de anos, diversos magmas ascende-
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Em tempos geológicos mais recentes, podemos ainda referir
os férteis solos agrícolas da região, indelevelmente associados aos
materiais resultantes da erosão recente das montanhas e dos vales, concentrados nos depósitos de idade Pleistocénico (os últimos
2 milhões de anos).
Para terminar, nunca é demais lembrar que a erosão tem
sido responsável pela escavação, aplanação e alteração das rochas desta região, de forma praticamente ininterrupta, há cerca de
250 Ma.

Serra de S. Macário, S. Pedro do Sul

A história aqui contada está, contudo, escrita com muitíssimo mais pormenor e detalhe nas rochas deste território, que se
constituem como um autêntico “livro de pedra”, que certamente
guarda ainda muitas “Memórias da Terra” fora do conhecimento dos geólogos. No entanto, a necessidade cada vez maior em
conhecermos e compreendermos a natureza do mundo que nos
rodeia deve manter-nos alerta e sensibilizados para a importância,
forma de utilização e valor dos recursos geológicos, para a natureza e as medidas de mitigação dos riscos geológicos e para a existência e necessidade de preservação do património geológico de
uma região. Esta realidade só será possível com o conhecimento
básico acerca da geologia do território, através do exercício simples de olharmos de forma diferente e nos questionarmos sobre a

Serra de S. Macário, S. Pedro do Sul

natureza de uma rocha, de um afloramento geológico ou de
uma montanha. Será este um contributo para que, conhecendo
melhor o passado e a razão da nossa existência, sejamos capazes
de antever o futuro, com o cuidado necessário para contribuir para
uma mais longa existência do Homem.
Este texto foi redigido ao abrigo do novo acordo ortográfico
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Com a chegada da Primavera multiplicam-se os planos para
fazer programas fora de casa e nenhuma outra época do ano é
melhor do que esta para conVIVER com a NATUREZA!
Na Primavera a Natureza renova-se. Flores de todas as espécies, cores e odores invadem serras, vales, campos e jardins. As
árvores voltam a encher-se de folhas, em múltiplos tons de verde,
e a água dos rios, ribeiros e regatos corre mais límpida e serena.
Montemuro, Arada e Gralheira é uma dádiva da NATUREZA.
Ao longo de milénios, a essa dádiva foram-se juntando heranças históricas e culturais, legados deixados pelos povos que sucessivamente foram ocupando a região.
Paisagens rurais, aldeias típicas, usos, costumes, tradições, rituais, gastronomia, artes e ofícios, são alguns desses importantes
legados, que estão ao alcance de todos, com a necessária cautela
relativamente à sua protecção e conservação.

Nas próximas páginas, apresentamos-lhe algumas sugestões
para passar uns dias de férias ou fins-de-semana, nesta região, e
usufruir de alguns dos melhores atractivos que ela tem para lhe
oferecer!
As temperaturas amenas e as belezas naturais convidam ao
desporto, à aventura e às longas caminhadas.
Parta à descoberta do Geoparque Arouca, um território que a
cada passo lhe reserva uma surpresa: fenómenos geológicos raros,
paisagens magníficas, ciência, natureza, cultura e conhecimento.
Para os mais ousados, aconselha-se uma descida de Rafting
ou a prática de outros desportos de aventura no Paiva, um Rio de
Bravas Emoções.
Dê um passeio a pé ou de bicicleta, em família ou com os amigos, na Ecopista da Ex-Linha Ferroviária do Vouga.
Conviva com a cultura da região e conheça um dos seus melhores cartões-de-visita - a gastronomia – degustando deliciosos
pratos de lampreia.
Goze estas sugestões ao seu próprio ritmo, de forma lenta ou
acelerada, hard ou soft, mas não deixe de nos visitar!
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Primavera
Celebre o Esplendor
da Natureza!
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Arouca Geopark À La Carte
Programas, passeios e aventuras

Texto: Ana Pinto | AGA – Associação Geoparque Arouca
Fotos: Pedro Bastos | AGA – Associação Geoparque Arouca

É de um abismo de aproximadamente 70 metros de altura que as
águas do rio Caima, aqui se despenham, encaixadas entre xistos e
granitos, após terem tranquilamente cruzado o planalto da Freita. É a Frecha da Mizarela, que o Cancioneiro de Arouca dizia ser

De carro ou a pé. De bicicleta ou de barco insuflável. Percorrendo
um dos 14 trilhos que integram a rede municipal de percursos pedestres ou aventurando-se nos rápidos do Paiva. Sozinho ou a dois. Em
família ou com um grupo de amigos. Várias são as opções para descobrir o Arouca Geopark. Experimente-as numa próxima escapada…
A cerca de uma hora de carro do Porto e de Aveiro, encontra-se
um dos segredos mais bem escondidos do Norte de Portugal. Sobre
xistos e granitos, entre serranias agrestes e vales verdejantes, erguese o Arouca Geopark – um território de natureza, história e aventura.

E no princípio era assim…
Era uma vez… Desta forma se podia começar a contar a História da Terra, em que algumas páginas podem ser “lidas” no Arouca
Geopark, numa viagem que percorre 550 milhões de anos. Uma
das mais conhecidas “páginas” dessa história são as Pedras Parideiras, na aldeia da Castanheira, um dos 41 sítios de interesse
geológico, referenciados no Arouca Geopark. A descoberta deste
território começa na sua maior sala de visitas – a serra da Freita. Aí,
mais concretamente nas imediações da aldeia tradicional da Castanheira, encontrará um fenómeno de granitização único no país
e no mundo inteiro. O povo chamou-lhe “pedras parideiras”, um
afloramento granítico que tem incrustados nódulos envolvidos
por uma capa de biotite em forma de disco convexo, os quais, por
efeito, da erosão, se soltam da pedra-mãe. Há ainda quem acredite
que estas pedras ajudam a ter filhos. Conta-se que as mulheres interessadas em engravidar as colocavam debaixo da almofada. E se
deseja levar uma pedra parideira de recordação pode fazê-lo, na
vila de Arouca, quando descer. Aí poderá comprar o doce regional
de igual nome.
Na encosta em frente à aldeia da Castanheira, outro dos pontos
de interesse geoturístico que rivaliza em fama com as pedras parideiras: a Frecha da Mizarela.
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alvo da cobiça dos fidalgotes do Porto, que a queriam encanar. Do
miradouro de onde se pode observar a queda de água, em dias
de céu limpo e mirando a ocidente, poderá vislumbrar o mar ao
longe.
Desça agora em direcção à parte norte de Arouca, mais concretamente à freguesia de Canelas, onde se encontra localizado
o Centro de Interpretação Geológica de Canelas. Aberto ao público desde 2006, tem exposto uma singular colecção de fósseis,

Frecha da Mizarela, Serra da Freita, Arouca

recolhidos nas ardósias aflorantes da sua envolvente e formadas
há cerca de 465 milhões de anos. Do excepcional acervo paleontológico, destacam-se as trilobites, fósseis de artrópodes marinhos,
que dominaram a fauna do nosso planeta durante a Era Paleozóica

e que se extinguiram há cerca de 250 milhões de anos. Para além
da excepcionalidade científica dos exemplares expostos, muitas
delas correspondem aos maiores exemplares do mundo para as
referidas espécies. Não deixe ainda de visitar a aldeia de Canelas,
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que com as suas bem conservadas casas de xisto, faz a delícia dos
visitantes. Uma óptima maneira de encerrar este périplo por alguns capítulos da História da Terra…

Via-sacra
Primeira estação. Mosteiro de Santa Maria de Arouca. Situado
no coração do centro histórico da vila de Arouca é o epicentro da

vida religiosa local. Impressionante conjunto arquitectónico em
granito, foi à sua volta que Arouca se desenvolveu. Foi casa de filhas de nobres e até de uma princesa, D. Mafalda, filha de D. Sancho I, Rei de Portugal. Será sob o padroado (século XII) daquela a
quem os arouquenses chamam rainha santa que o Mosteiro, criado no século X sob a Ordem de S. Bento, passará a adoptar a regra
da Ordem de Cister, a qual permanecerá até aos finais do século
XIX, altura em que as ordens religiosas serão extintas.

Como que em peregrinação, prepare-se para entrar nos claustros. Antes, na entrada, não deixe de reparar na roda dos enjeitados, onde outrora crianças não desejadas, fruto de relações ilícitas
eram deixadas aos cuidados das freiras. Eis-nos agora nos claustros. Tudo convida ao recolhimento. A sobriedade da arquitectura,
o silêncio somente entrecortado pelo correr da água da fonte que
se encontra ao centro… No caminho percorrido, as lápides sob
as quais as monjas repousam, e a Sala do Capítulo, iluminada por
duas grandes janelas e decorada com um painel de azulejos do
século XVIII e que retrata paisagem que se supõem ser holandesas. Era aqui que tinham lugar os julgamentos, as reuniões mais
solenes do Mosteiro, onde se decidia as orientações para a vida
quotidiana e o futuro da congregação. Era também a morada final
das abadessas.

Já na cozinha, com a sua imensa mesa em granito e a grande
lareira e forno, quase que conseguimos vislumbrar as monjas a fazerem as castanhas e as morcelas doces, as roscas ou os charutos
de amêndoa, fina doçaria conventual que permanece até aos dias
de hoje.

Fruto de várias intervenções, o actual edifício data dos séculos
XVII e XVIII. Entre os seus espaços mais notáveis encontram-se a
igreja, o coro das freiras, os claustros, a cozinha e a sala do capítulo.

No Cadeiral e na Igreja, o deleite é para a vista. No primeiro,
paredes recortadas pela talha e pela pintura, o monumental órgão de tubos e as filas de cadeiras de jacarandá, cada qual com
uma carranca esculpida, uma delas de óculos, à espera de ser des-
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coberta. Era daqui que as freiras assistiam à missa, separadas do
povo por grades de madeira. No restante corpo da igreja, a talha
dourada continua a ofuscar. Numa das alas, é ainda possível observar o túmulo de ébano onde repousa a Rainha Santa Mafalda,
envergando vestes negras.
No interior do Mosteiro, é também possível visitar o Museu de
Arte Sacra. Criado pela Real Irmandade da Rainha Santa Mafalda, é
considerado um dos melhores do género na Península Ibérica. Do
seu espólio, fazem parte múltiplos objectos de culto, paramentos,
peças de mobiliário, escultura, pintura, ourivesaria, entre outras.
Segunda estação. Depois da opulência do Mosteiro de Arouca

a sobriedade da Capela da Misericórdia. Situada na Praça Brandão
de Vasconcelos, de frente para o Mosteiro. Datando de 1612, sofreu recentemente obras de restauro. No seu interior, é possível
observar o tecto apainelado, pintado com cenas bíblicas da Paixão
e a nave revestida de azulejos do século XVII. É daqui que na 4ª feira que antecede a Páscoa parte a procissão dos Fogaréus em direcção ao Calvário, a nossa próxima estação. A tradicional “Procissão
dos Fogaréus” percorre as ruas da vila, ao som da Banda Musical de
Arouca e à luz das velas dos fiéis, recriando os últimos passos de
Cristo, até ao Calvário. Aí escutam-se as preces e os andores retratam os momentos mais significativos da Paixão de Cristo, desde a
sua entrega, ao caminho percorrido com a cruz sobre o ombro e,
por fim, a sua crucificação.
Terceira estação. Calvário. Símbolo do final da via-sacra de

Cristo, o calvário de situa-se a norte da vila de Arouca, sobre uma
penedia e no fim do caminho indicado por vários cruzeiros de pedra, espalhados pela vila. Na sua parte mais elevada, sobressaem
3 cruzes, das quais a central data de 1627. No centro, possui um
púlpito de pedra do ano de 1643.
E este percurso de fé está próximo do fim. A última estação
é a capela da Senhora da Mó, que se ergue altaneira no topo do
monte com igual nome, a 8 quilómetros da vila de Arouca e a uma
altitude de 711 metros. Com contornos muito característicos, presume-se ser do século XVI. Contemple ainda a vista soberba de
360º, onde se destacam os vales férteis de Arouca e de Moldes e as
serranias da Freita e do Gamarão.

E porque a Páscoa se aproxima, não deixe, antes de partir,
comprar o afamado pão-de-ló de Arouca. Em fatia húmida ou
bola, fará o sucesso em qualquer visita pascal. Na freguesia do Burgo, entrada poente da vila de Arouca, encontram-se as duas casas
arouquenses especializadas neste doce regional.
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Por caminhos de água e de pedra
14 trilhos. De extensão variável, com somente um a ultrapassar os 30 quilómetros. Rasgando montes e serranias, atravessando aldeias tradicionais, usando caminhos centenários, revelando
exemplares únicos da fauna e da flora, mostrando sítios de interesse geológico, trazendo ao convívios as gentes de Arouca. A Rede
de Percursos Pedestres é uma excelente forma para se descobrir o
Arouca Geopark, passo a passo, tranquilamente. Encontram-se devidamente sinalizados e homologados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. O Caminho do Carteiro, a Rota do
Ouro Negro ou a Viagem à Pré-História são alguns dos percursos
disponíveis. Escolha um e faça-se ao caminho.
Mas se procura emoções fortes, o Paiva com as suas águas revoltas e furiosas é a resposta para si. Rio temperamental, no Inverno, é a pista ideal para os aficionados de modalidades como o rafting - descida de rios rápidos em barcos insufláveis denominados
rafts, a canoagem, entre outros. No Verão e para conhecer os rios
de montanha por dentro, a sua beleza agreste e impossível de ser
admirada nas margens, sinta a adrenalina do canyoning.
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Regresse a terra firme e parta em direcção à serra da Freira.
O seu extenso planalto e as suas escarpas abruptas são o palco
ideal para quem procura opções de lazer em harmonia com a natureza. Escalar paredes rochosas, descobrir a natureza em BTT ou
numa prova de orientação são alguns dos programas ao alcance
dos mais ousados.
Várias são as empresas de animação turística a operar no Arouca Geopark e que dispõem de diversos programas para explorar
este território, ao longo de todo o ano.
Para mais informações e contactos consulte:
AGA – Associação Geoparque Arouca
T. 256 943 575
E-mail: geral@geoparquearouca.com
www.geoparquearouca.com

Aventuras no Paiva,
Um Rio de Bravas Emoções
Programas, passeios e aventuras

Texto: Carminda Gonçalves
Fotos: Pedro Bastos e ADRIMAG
Para muitos já não é novidade. No que respeita à prática
de desportos de águas bravas, o Rio Paiva é local de eleição,
o cenário perfeito para viver grandes aventuras, repletas de
emoção, diversão e pura adrenalina. Para esses, o Paiva dispensa apresentações e é motivo suficiente para visitas frequentes à região.

Este artigo destina-se sobretudo àqueles que não o conhecem
ou que, já tendo ouvido falar dele, nunca tiveram a oportunidade
de experimentar a qualidade excelente das suas águas, ou nunca
ousaram enfrentar a sua bravura. É verdade que não é “atracção”
para todos os gostos e feitios e é necessária alguma cautela na relação que se cria com esta fantástica obra-prima da natureza. No
entanto, é nesta relação que se revela a essência do verdadeiro
aventureiro: coragem, desafio, audácia, força, estratégia, controlo,
equilíbrio e experimentação de emoções únicas, são as suas principais características.
Pois bem, se pertence ao grupo dos que nunca ouviram falar
do Rio Paiva, nós apresentamo-lo, mas lembre-se, conhecê-lo verdadeiramente, só “convivendo” com ele.
O Paiva é o maior afluente da margem esquerda do Douro.
Nasce na serra do Leomil, município de Moimenta da Beira, onde
inicia um percurso de aproximadamente 112 Km até desaguar no
Rio Douro, em Castelo de Paiva. Neste local, encontra uma pequena ilha, encantadora, denominada “Ilha do Castelo” ou “Ilha dos
Amores”, a única que existe ao longo de todo troço nacional do
Rio Douro.
Na sua, ora lenta ora apressada, viagem até à foz, o Rio Paiva
desenha um belo traçado na paisagem, constituída essencialmente por montes e vales, onde a natureza é generosa, premiando-nos
com cenários de enorme beleza e riqueza natural.
Devido à qualidade e pureza das suas águas, tem sido apelidado de “o rio mais limpo da Europa”, “o único rio do qual se pode
beber a água”, ou ainda “o truteiro Paiva”, e é importante lembrar
que as trutas apenas se dão em águas muito limpas.
As dimensões do Paiva são consideráveis, sobretudo no inverno. Ribeiros e riachos, descendo as encostas da Arada e Montemuro, nele desaguam, transformando-o num rio bastante caudaloso,
especialmente quando há cheias.
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É nestas alturas que o rio se transforma no local mais apetecido para a prática do Rafting.
Castro Daire, Arouca e Castelo de Paiva são os municípios, pertencentes à região de Montemuro, Arada e Gralheira, em que este
rio, do ponto de vista turístico e desportivo, mais potencialidades
oferece.
Sucessões alternadas de rápidos e piscinas de águas calmas,
dão aos praticantes deste desporto o compasso necessário para o
excelente sucesso das suas descidas.
O Rafting consiste na descida de um rio de águas bravas, dentro de um barco pneumático, onde segue uma equipa que tem
por objectivo orientá-lo, nas águas agitadas, fazendo-o chegar ao
seu destino.
A época de Rafting decorre entre as primeiras chuvas do Outono e o início do Verão. Por isso ainda vai a tempo, nesta Primavera,
de embarcar nesta aventura.
Se não é profissional, aconselhamo-lo a que não o faça sozinho.
Existem inúmeras empresas de animação turística da região,

que o podem orientar e oferecer-lhe um serviço profissional e
acima de tudo, seguro. As medidas de segurança obrigam a que,
por exemplo, antes das descidas seja verificado o nível do caudal
do rio. Além disso, será escolhido o troço mais adequado ao nível
de experiência de cada um, o qual poderá ir de iniciado a expert.
Se as orientações, os limites e as regras de segurança forem
cumpridos, esta será, com toda a certeza, uma experiência inesquecível.
Informe-se junto dos postos de turismo da região, cujos contactos se encontram nas últimas páginas deste magazine.
Divirta-se!
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Passeios em Família na
Ecopista do Vouga
Programas, passeios e aventuras
Texto: Carminda Gonçalves
Fotos: Município de S. Vouga e Arquivo da ADRIMAG

Se é um apreciador incondicional da natureza, do desporto e dos passeios ao ar livre, e se nutre um carinho e interesse
especiais pelo património ferroviário de outros tempos, então
temos uma sugestão que certamente lhe agradará porque reúne, num só programa, todos estes elementos.

Visite o Município de Sever do Vouga e renda-se aos prazeres
dos passeios a pé ou BTT na ecopista construída num dos troços da ex-linha ferroviária do Vale do Vouga, por onde circulava
o“Vouguinha”, tal como era conhecido o comboio a vapor que
atravessava as magníficas paisagens daquele Vale.
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A Ex-Linha Ferroviária do Vouga foi transformada em ecopista para passeios a pé e de bicicleta, proporcionando-lhe 6 km de
lazer, saúde e diversão num enquadramento natural único, com
o aprazível Rio Vouga e uma vegetação luxuriante, como companhia.
Como se isto não bastasse, a Ecopista do Vouga tem o condão de o transportar aos tempos áureos dos caminhos-de-ferro,
fazendo-o imaginar ou recordar o cenário cinematográfico das
locomotivas a vapor que atravessavam as belas paisagens deste
município.
Comece por escolher o local onde vai pernoitar.
Em Sever do Vouga, ou nos municípios limítrofes de Vale de
Cambra ou S. Pedro do Sul, as opções são variadas. No entanto,
e se é amante da natureza, sugerimos-lhe a Quinta do Engenho
– Eco Parque, próximo do centro de Sever. Esta Quinta, também
conhecida por “Quinta do Pisão”, porque outrora ali se deslocavam
as povoações vizinhas para moerem o linho, está inserida num
ambiente natural de inegável beleza, e oferece inúmeros bungalows, com excelente conforto e comodidade, para casais, grupos de
amigos ou famílias.
Quanto às refeições pode fazê-las no centro de Sever onde
encontrará uma ampla oferta de bons restaurantes, com pratos
e preços para todos os gostos. Aproveite essa oportunidade para
conhecer a vila, o seu parque urbano, o artesanato e comércio local, e a deliciosa doçaria regional: os Beijinhos de Sever, as Bateiras
do Vouga e as Barquinhas do Vouga.

34

Com tudo isto não se desvie do motivo central da visita:
a Ecopista do Vouga.
O troço de que vai usufruir localiza-se entre a antiga estação
de caminho-de-ferro de Paradela do Vouga e a Foz do Rio Mau.
São 6,179Km de pista propositadamente construída para a fruição
de bons momentos de convívio, lazer e distracção. Em simultâneo,
este passeios promovem a sua saúde e bem-estar físico, em perfeita harmonia com a natureza.
O piso da ecopista é de asfalto pintado com sinalização vertical e horizontal. Por se tratar de uma antiga linha ferroviária, todo
o percurso é pouco acidentado o que torna os passeios mais agradáveis. As questões de segurança também não foram descuradas,
existindo balizamento em zonas específicas.
Para que a visita seja ainda mais enriquecedora, e se é um aficionado pelo património ferroviário, conheça um pouco da história da Linha do Vale do Vouga.
Aproveite ao máximo a sua visita e os seus passeios!

Parque Urbano de Sever do Vouga
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O projecto de transformação do troço Foz do Rio Mau - Paradela, em ecopista, resultou de uma parceria entre o Município de Sever do Vouga e a Refer, para reabilitação da antiga Linha Ferroviária
do Vouga, e constituiu a 1ª fase de um projecto mais abrangente.
A 2ª fase, em processo de adjudicação, diz respeito à construção da Ecopista, de Paradela até Cedrim do Vouga, numa extensão
de 4,205 Km. As perspectivas de construção de um terceiro troço
de ecopista, recaem sobre a antiga “Linha de Vagonetes das Minas
do Braçal” numa extensão de 9,348 km.

A Linha do Vale do Vouga –
Um pouco de História

O Património da Linha do Vouga:

Foi a Companhia Francesa de Construção e Exploração de Caminhos de Ferro que, em Dezembro de 1907, deu início aos trabalhos de construção da Linha do Vouga.
O primeiro troço a ficar concluído foi o que liga Espinho a Oliveira de Azeméis, inaugurado a 23 de Novembro de 1908, pelo Rei
D. Manuel II.
Os trabalhos prosseguiram e, em 1911, a exploração da linha
já se fazia até Sernada do Vouga. Daqui até Vouzela, passando por
Sever do Vouga e Oliveira de Frades, foram mais dois anos de trabalhos, e, três anos depois, em 1914, já toda a linha estava em funcionamento até Viseu, incluindo o Ramal de Aveiro que liga aquela
cidade à estação de Sernada do Vouga.
O transporte de mercadorias que até então era feito pelo Rio
Vouga, com as condicionantes e limitações associadas ao baixo
caudal de Verão e às inundações de Inverno, passou a ser feito
pelo “Vouguinha”, nome carinhoso atribuído ao comboio a vapor
que circulava na Linha do Vale do Vouga, o que contribuiu significativamente para o desenvolvimento destas terras.
A última viagem em comboio a vapor foi feita a 25 de
Agosto de 1972. O encerramento da linha entre 1972 e 1974 foi
justificado pela ocorrência de incêndios florestais, alegadamente
provocados pelas locomotivas a vapor.
Em 1974 o troço reabriu mas as locomotivas a vapor foram
substituídas por automotoras.
A 1 de Janeiro de 1990, o troço entre Sernada do Vouga
e Viseu encerrou definitivamente: entre Sernada do Vouga e o
Carvoeiro foi transformado em estrada, e entre a Foz do Rio Mau e
Paradela do Vouga foi transformado em ecopista/ciclovia.
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Ao longo da Linha do Vouga podem observar-se inúmeras
construções, algumas delas extraordinárias obras de arte, como é
o caso da Ponte do Poço de Santiago, magnífica obra de engenharia com 28,5m de altura, 55m de vão, 11 arcos e 165m de comprimento, atribuída ao Engº Sejourné, e localizada em Sever do
Vouga, no troço actualmente transformado em ecopista.
São ainda de destacar os 20 túneis num total de 774,77m, e
as 13 pontes, num total de 1.002,55m, entre Espinho e Viseu. No
Ramal de Aveiro existem 4 pontes, num total de 290m e 1 túnel
com 73,2m de comprimento.
Além do património edificado é de destacar o rico e diversificado património natural e o magnífico enquadramento paisagístico desta Linha.

Na rota da lampreia
Escapadas Gastronómicas
Programas, passeios e aventuras

Texto: Florência Cardoso
Fotos: ADRIMAG

Restaurante Quinta do Barco, Sever do Vouga
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Se a gastronomia lhe faz despertar os cinco sentidos que há
em si, então motivos não lhe faltam para visitar Castelo de Paiva,
bem como Sever do Vouga e degustar os sabores gastronómicos
inconfundíveis que estes concelhos têm para oferecer, sabores advindos de um condimento que marca de forma indelével a arte de
bem receber da região.
Da natureza à gastronomia, estes concelhos proporcionam
momentos únicos e inesquecíveis. E numa época do ano em que
se festeja a rota da lampreia, os cardápios que compõem a herança gastronómica destes concelhos, ricos e diversificados, envolvidos num património cultural imaterial que mantém uma forte
ligação à terra e aos saberes tradicionais, têm sido motivo de atracção para muitos turistas que visitam a região, e ingressam neste
roteiro dedicado aos sabores do rio.
Potenciando o sector do turismo e da restauração, a lampreia
faz parte da boa gastronomia tradicional portuguesa e reina nas
mesas e nas cozinhas de muitos restaurantes em muitas zonas do
país, Castelo de Paiva e Sever do Vouga não são excepção.
À Bordalesa ou com arroz, a lampreia vigora na região como
cartaz turístico gastronómico divulgando sabores fortes e naturais
e criando uma identidade gastronómica, própria da região.
Caso se encontre em Castelo de Paiva e não conhece o cardápio gastronómico deste concelho, e uma vez que lhe estamos a
sugerir um passeio alusivo à rota da lampreia, delicie-se com esta
suculenta gastronomia, que tem vindo a alcançar fama e a fidelizar
laços efectivos entre os turistas e os residentes.
Saiba que as águas dos rios Douro e Paiva são ricas em peixe e
propiciam uma gastronomia rica e diversificada com uma grande
variedade de pratos confeccionados, em que a lampreia é sem dúvida, considerada o prato de eleição.
Por isso, nada melhor do que experimentar esta iguaria, e para
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tal, sugerimos que o faça em restaurantes Paivenses onde a poderão degustar e apreciar.
Nos doces, iguarias verdadeiramente irresistíveis, destacam-se
as famosas rabanadas à moda de Paiva, e o pão-de-ló de Serradelo
e de Sardoura, os quais devem ser acompanhados com o afamado
vinho verde tinto de Paiva, um dos melhores vinhos da região demarcada e já tantas vezes premiado a nível nacional.
Já em Sever de Vouga a Rota da Lampreia está igualmente enraizada e reconhecida pelos amantes desta iguaria como especialidade gastronómica que se pode desfrutar em restaurantes, tais
como a “Quinta do Barco”, o “Cortiço”, o “Santiago” e o “Vitorino”,
sempre acompanhada com um vinho de excelente qualidade.
Para além da lampreia pode sempre optar por outras especialidades da terra, tais como, a apetitosa vitela assada no forno, e a
inconfundível espetada de polvo, iguarias, que segundo a Dona
Alice, proprietária do Restaurante “Quinta do Barco”, estão à disposição de todos os que não resistem aos sabores da tradição e
que são considerados durante todo ano, pratos de eleição pelos
seus visitantes.
Para além dos aromas e paladares únicos, oriundos de uma
forte identidade cultural, é graças à arte de bem servir que nos
tem caracterizado, e ao facto de esta proporcionar aos clientes
momentos que lhes façam sentir como se estivessem em suas
próprias casas”, que conquistamos os visitantes “fazendo com que
estes tenham sempre vontade de regressar”, refere ainda D. Alice.
Alice defende, ainda, que a gastronomia em Sever do Vouga
“está recheada de iguarias, que oferecem ao visitante um conjunto
de vivências únicas e experiências ímpares, favorecendo um excelente cartão-de-visita” da região.

A doçaria assume-se ainda como uma forte componente da
gastronomia local, oferecendo ao visitante o saboroso gelado de
mirtilo, confeccionado com este fruto, produzido localmente.
A afamada gastronomia destes concelhos, tão apreciada e elogiada pelos amantes da arte de bem comer, é já considerada um
dos principais produtos turísticos que dá vida a roteiros gastronómicos, como é o caso da “Rota da Lampreia e da Vitela”.
Já sabe, se é amigo de um bom garfo e aprecia bons paladares,
não precisa de mais razões para visitar Castelo de Paiva e Sever do
Vouga, participando neste roteiro gastronómico.
Venha à descoberta de novos sabores!

39

A Flora Notável das Serras
de Montemuro, Freita e Arada
“Observatório” de Turismo & Ambiente
Texto e fotos: Paulo Pereira, Ideias Sustentáveis, lda.
As montanhas constituem um quarto da superfície da Terra.
Mais de metade da população mundial depende da montanha
para obter água para o cultivo de alimentos, consumo doméstico,
energia e indústria. A diversidade dos ecossistemas de montanha
é grande e, com o declínio observado ao longo dos últimos séculos, muitas são as espécies que desapareceram ou que são muito
raras e apenas se encontram em algumas montanhas da Europa.
Portugal é exemplo disso, com algumas espécies muito raras que
fazem da montanha a sua casa. A rede Natura 2000 é a figura de
protecção legal que concorre para a conservação da biodiversidade na Europa (ver caixa).

espécies endémicas e/ou raras em Portugal, como é o caso das
oito que apresentaremos, quatro rupícolas e quatro de turfeiras:
arcissus cyclamineus , (Anexo II da directiva habitats), Narcissus
triandrus, Murbeckiella sousae, (Anexo IV da directiva habitats),
Teucrium salviastrum ssp salviastrum, Arnica Montana, (Anexo V
da directiva habitats), Drosera rotundifolia, Echinospartum ibericum e Paradisea lusitanica (livro vermelho e espécies interessantes
na região).
No território da ADRIMAG existem 4 espaços protegidos, 2
rios (Paiva e Vouga) e duas serras. Os SIC (Sítio de interesse comunitário, integrado na rede de conservação Europeia, a rede
natura 2000) da Serra de Montemuro e da Serra da Arada-Freira
constituem uma área de especial importância para a ocorrência
de turfeiras e outras zonas húmidas, assim como importantes
afloramentos rochosos, habitat privilegiado que abriga algumas
espécies endémicas e/ou raras em Portugal, como é o caso das
oito que apresentaremos, quatro rupícolas e quatro de turfeiras:
arcissus cyclamineus , (Anexo II da directiva habitats), Narcissus
triandrus, Murbeckiella sousae, (Anexo IV da directiva habitats),
Teucrium salviastrum ssp salviastrum, Arnica Montana, (Anexo V
da directiva habitats), Drosera rotundifolia, Echinospartum ibericum e Paradisea lusitanica (livro vermelho e espécies interessantes
na região).

A Rede Natura 2000 resulta da implementação de duas Directivas comunitárias distintas:
A Directiva “Aves” (Dir.79/409/CEE), para a conservação das aves selvagens: preservar, manter ou restabelecer uma diversidade e uma superfície
suficiente de habitats para todas as espécies de aves visadas; instituir um

Ilustração 1 – Os SIC de montanha no terrtório da ADRIMAG: Sic

Serras da Freira e Arada e SIC Serra de Montemuro

regime geral de protecção de todas estas espécies; proibir a venda, o transporte para venda, a detenção de aves vivas ou mortas, bem como a sua
caça, captura ou morte, excepto em condições bem determinadas.

No território da ADRIMAG existem 4 espaços protegidos, 2
rios (Paiva e Vouga) e duas serras. Os SIC (Sítio de interesse comunitário, integrado na rede de conservação Europeia, a rede
natura 2000) da Serra de Montemuro e da Serra da Arada-Freira
constituem uma área de especial importância para a ocorrência
de turfeiras e outras zonas húmidas, assim como importantes
afloramentos rochosos, habitat privilegiado que abriga algumas
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A 8 Junho 94, o Conselho alterou (Directiva 94/24) o Anexo II da directiva, no intuito de alargar a lista de espécies de aves cuja caça pode ser
autorizada pelos seus Estados-Membros.
A Directiva “Habitats” (Dir.92/43/CEE), com a finalidade de fomentar
a manutenção da biodiversidade, tomando em consideração exigências
económicas, sociais, culturais, bem como especificidades regionais.

Espécies rupícolas
O habitat rupícola marca o território montanhoso compreendido entre o Douro e o Vouga. As fragas, escarpas e blocos imensos
caracterizam a paisagem, e são dificilmente colonizados por plantas. Esta condição implica uma especialização obrigatória das espécies
que aqui se desenvolvem, o que invariavelmente leva à formação de novas espécies. Por esta razão, entre as espécies rupícolas há sempre
muitas endémicas, como é o caso das quatro que aqui são descritas, endémicas das montanhas Ibéricas ou mesmo restritas às serranias
Portuguesas.
Murbeckiella sousae (Saramago-das-Rochas)
O Saramago-das-rochas é uma espécie endémica das monta-

> nhas do centro e norte de Portugal, com o seu centro de distribui-

ção na serra do Marão, mas também presente na Freita e na Lousã.
No território da ADRIMAG aparece nas escarpa de xisto da serra da
Freita. É uma planta rupícola acidófila de sombra, que se encontra
preferencialmente nas vertentes inclinadas viradas a norte. É rara,
considerada ameaçada, mas o pode ser localmente abundante. É
considerado que está num estado de conservação mau, mas as
populações da Freita e do Marão são numerosas e inacessíveis,
pelo que este endemismo lusitânico está bem protegido de ameaças humanas.
Teucrium salviastrum ssp salviastrum (Pólio)

O pólio é uma espécie endémica dos afloramentos graníticos
das montanhas do centro-oeste da Península Ibérica. A sua distribuição está restrita a zonas rochosas de algumas montanhas do
centro de Portugal. Aparentemente não ameaçada, as suas populações estão em bom estado de conservação. Na Área da ADRIMAG é frequente nos afloramantos graníticos do cimo da Arada e
Montemuro. As suas folhas aveludadas e flores rosa pálida dão cor
às texturas graníticas onde são mais frequentes. Muito raramente,
estas flores podem ser brancas, como se pode observar na imagem, por capricho da natureza.

>
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Echinospartum lusitanicum (caldoneira)
caldoneira é uma espécie endémica das montanhas da me> tadeAoeste
da Península Ibérica. No território da ADRIMAG está
presente no cimo de Montemuro. É uma leguminosa espinhosa
orófila, típica das zona altas muito ventosas, onde as plantas tentam resistir ao frio e ao vento, tomando a forma de almofada. Em
Portugal é relativamente rara, mas quando tem habitat favorável
pode ser a espécie dominante, marcando a paisagem serrana.
Narcissus triandrus (narciso-das-rochas)

Espécie endémica das montanhas Ibéricas, com algumas
populações muito pontuais no resto da Europa. No território da
ADRIMAG é uma espécie muito frequente, sempre com um hábito
rupícola, tanto em xisto como em granito. Apesar da sua regressão
em áreas de ocorrência no litoral, a espécie ainda tem uma área
de distribuição alargada e grande plasticidade ecológica, não se
encontrando ameaçada. A sua floração no início da Primavera salpica de branco fragas e afloramentos um pouco por todo o lado,
encontrando-se a serra da Arada e Freita no seu óptimo ecológico,
rareando mais em Montemuro.

>

Espécies hidrófilas de turfeiras
As turfeiras são um habitat extremamente ácido que condiciona a presença de espécies muito especializadas de plantas: orvalhinha,
cravo-dos-alpes, narciso-das-trufeiras e açucena-brava são exemplos da diversidade florística única que aqui podemos encontrar. As turfeiras são um habitat muito raro em Portugal, pelo que são protegidas pela Europa.
Drosera rotundifolia (orvalhinha)
Espécie de distribuição holártica (Europa e América do norte),
> característica
das turfeiras. É uma espécie de planta carnívora encontrada frequentemente nas turfeiras. Apesar de se encontrar em
dois continentes, a orvalhinha é rara em Portugal, já que o seu habitat é muito raro. No território da ADRIMAG aparece em Montemuro, em turfeiras e lameiros húmidos. Típica de solos pobres em
nutrientes, tem como estratégia de sobrevivência atrair insectos
com as suas folhas pegajosas, que ficam assim presos acabando
por morrer. A planta digere estes animais obtendo assim os nutrientes de que necessita para sobreviver.
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Arnica Montana (cravo-dos-alpes)

>

A Arnica é uma planta medicinal muito frequente no norte da
Europa (Alemanha e Suécia constituem o seu centro de distribuição). Na Península Ibérica distribui-se no eixo que vai das serras
do Norte e Centro de Portugal até aos Pirinéus. No território da
ADRIMAG é relativamente comum nos lameiros e turfeiras da serra
de Montemuro. O seu habitat são os prados húmidos, urzais hidrofíticos em clareiras e turfeiras. Esta espécie está em decréscimo
em Portugal mas continua a tingir de amarelo dourado os prados
culminais da serra de Montemuro.
Narcissus cyclamineus (narciso-das-turfeiras)

O Narciso-das-turfeiras é uma espécie muito rara endémica do
Noroeste da Península Ibérica, apenas presente nas montanhas litorais do norte de Portugal e Galiza. É característico das turfeiras
e arrelvados húmidos da serra da Arada, onde as populações que
existem são muito significativas no contexto nacional. No território da ADRIMAG, aparece na serra da Arada e Freita, nas turfeiras
e riachos de montanha; apesar de rara, pode ser pontualmente
abundante, como acontece no parque da Fraguinha. As populações conhecidas na serra da Arada e no vizinho Caramulo albergam mais de metade de todos os indivíduos presentes em Portugal, ocupando a maioria do seu habitat potencial. A sua raridade
está provavelmente relacionada com a escassez de habitat e com
o seu decréscimo, que tem vindo sempre a diminuir desde o fim
das últimas glaciações.

>

Paradisea lusitanica (Acucena-brava)

>

Espécie endémica do Noroeste da Península Ibérica, onde é frequente nos lameiros de montanha. É da família dos Asfodelos e no território da ADRIMAG pode ser encontrada nos lameiros de Montemuro,
onde por vezes é bastante frequente. Como o nome científico indica,
esta espécie de rara beleza surpreende quem pela primeira vez a descobre. Os lameiros onde se encontram são resultado de uma interacção
milenar entre o homem e a natureza, e a sua conservação passa pela
manutenção obrigatória da actividade humana no cimo da serra.

Estas são apenas algumas das espécies notáveis que podemos encontrar neste território ímpar, onde a montanha é rainha. Estas serras
são limitadas a norte pelo Douro e a sul pelo Vouga, com o Paiva a rasgar e separar Montemuro da Arada e Freita. É por excelência uma fronteira, entre o Litoral e o Interior, o Centro e o Norte, e como em todas as fronteiras, muitas espécies de origens diferentes aqui se encontram:
as indígenas (Saramago-das-rochas, endemismo das serras lusitânicas), as regionais (Açuçena-brava, Narciso-das-turfeiras, Pólio, caldoneira
e narciso das rochas, endemismos ibéricos), e as estrangeiras (Cravo-dos-Alpes e orvalhinha, com centro de distribuição no norte da Europa).
É esta a razão da biodiversidade excepcional que aqui podemos encontrar, que urge conhecer e preservar, e assim celebrar a natureza que as
serras respiram em todos os seus recantos, fragas, rios e paisagens. As serras de Montemuro, Arada e Freita, ímpares na sua assombrosa beleza,
são fundamentais para a existência destas espécies, constituindo um capital de biodiversidade para o território em que se insere.
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Gentes & Lugares

Isabel Silvestre, uma Pronúncia da Terra
Satélite Cultural
Texto: Florência Cardoso
Fotos: Carminda Gonçalves

A cantora Isabel Silvestre, a voz que canta a terra, de uma
das aldeias mais portuguesas de Portugal, é natural de Manhouce, uma pequena aldeia serrana, situada na serra da Gralheira, no concelho de São Pedro do Sul.

A Igreja Matriz, o Cruzeiro da Independência, os Moinhos de
água de Gestosinho e da Ribeira de Manhouce, as Mamoas e as
Antas do Juncal são, sem dúvida, alguns dos inúmeros atractivos
turísticos da região.

Manhouce é uma aldeia de montanha, localizada no município de S. Pedro do Sul, que nos oferece um Património Cultural
rico e atractivo, com lugares únicos e envolventes numa natureza
incondicional onde se pode deslumbrar com uma vegetação característica da montanha e paisagens esplêndidas ligadas à agricultura.

O canto à moda de Manhouce é ainda hoje considerado património de valor incalculável, defendido pelas personagens mais
marcantes da terra. Isabel Silvestre, fundadora do Grupo de Cantares de Manhouce desde sempre manifestou um carinho intenso
e sem limites pela sua maravilhosa Terra, pelas suas gentes e pelo
seu país. Senhora de uma infância feliz, Isabel, começou a cantar
“em Manhouce e à moda de Manhouce, quando ainda andava na
escola”. A música e as canções eram para Isabel, “elementos naturais do quotidiano que acompanhavam as gentes nos trabalhos
agrícolas, nos rituais religiosos e nas romarias.”

Nesta freguesia existem vestígios de construções megalíticas,
que vale a pena visitar. Os caminhos e as pontes romanas constituem indícios da passagem dos antigos romanos por esta aldeia.
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A sua voz, foi-se destacando naturalmente, no círculo da família e dos amigos, na igreja da aldeia e ainda através do Grupo de
Trajes e Cantares de Manhouce, o qual foi fundado pela cantora
em 1978, e do qual participou activamente durante muitos anos
enquanto solista.
A maneira de ser das suas gentes, o seu folclore, as suas cantigas, despertara desde sempre o interesse do grande público,
transmitindo os aspectos da cultura de um Povo fiel à sua terra,
ao qual se orgulha de pertencer e de relevar na sua especificidade.
A paixão pelo ensino e o gosto por crianças fizeram com
que Isabel apostasse no antigo magistério primário, no qual foi

professora primária da aldeia onde nasceu e cresceu. Enquanto
professora primária da aldeia, “preocupou-se sempre que os seus
alunos mantivessem acesas as tradições ligadas à terra e o gosto
por esta”. Ainda hoje, Isabel tem uma maneira muito própria em
demonstrar todo o carinho e dedicação em tempos transmitida
aos seus alunos.
Actualmente e para preservar a música tradicional da sua linda terra e em colaboração com o Dr. Alexandrino Matos, ensaiam
um grupo de jovens raparigas dos 9 aos 12 anos, que continuam
a cantar canções originárias dos seus antepassados e que o grupo
de Manhouce registou em diversos trabalhos.
“Foi por amor à terra” onde nasceu, e porque “pensava que enquanto Presidente da Junta, teria mais força e capacidades para
batalhar em prol do bem da freguesia”, que Isabel decidiu enveredar na política, defendendo “principalmente a igualdade de género dentro da aldeia, exaltando de forma significativa a valorização
e enriquecimento das mulheres da aldeia.”
Ao longo de todo o seu percurso profissional e artístico esteve sempre acompanhada por óptimos artistas, como é o caso de,
“António Chainho, Pedro Caldeira Cabral, Rão Kyao, Vitorino, João
Gil”, os quais fizeram parte do seu mundo de espectáculos. Mas
foi com a sua participação na música “Pronúncia do Norte”, de Rui

Reininho, que a cantora marca uma nova geração de canções e
que se dá a conhecer ao grande público.
“A Portuguesa” dá nome ao seu primeiro trabalho a solo, no
qual canta músicas originais de José Afonso, José Mário Branco,
António Variações e Rui Veloso. A música popular portuguesa ga-

nha particular destaque na vida artística de Isabel, dando origem a
um novo trabalho discográfico intitulado “Eu”. A artista participou
ainda no disco “Bom Jesus - Alegria dos Homens”, produzido na
Madeira, disco dedicado apenas à música popular religiosa onde
trabalhou, mais uma vez, com músicos e artistas bem conceituados.
Para além da música, e reforçando os fortes laços que a unem à
sua terra, a cantora tem uma segunda paixão. Inspirada na recolha
feita das vidas e das tradições ligadas à sua terra natal, a cantora
deu vida ao livro “Memórias de um Povo” que reúne adivinhas,
lengalengas, expressões, pragas, contos e provérbios que integram as tradições orais de Manhouce. Para Isabel “há ainda muito
para recolher” e o seu sonho “é poder um dia criar uma Fundação
para a criação de um museu que apoie e divulgue todo o trabalho de recolha e dinamização, pois há muita coisa para mostrar,
tais como, instrumentos, trajes, sabores, percursos, e muitas coisas
com as quais podemos sempre aprender”.
Com um sorriso que vem prevalecendo ao longo dos tempos,
Isabel nunca se arrependeu da caminhada que escolheu para a
sua vida. Esteja ela onde estiver, as origens e a ligação à terra identificam a sua maneira de cantar, transmitindo às gerações futuras,
parte da herança cultural da região da Beira Alta.
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Investimento Privado

Capuchinhas de Montemuro, CRL
Mulheres desafiam a interioridade
Projectos & Iniciativas
Texto: Florência Cardoso
Fotos: Arquivo ADRIMAG

Na aldeia de Campo Benfeito, situada em plena serra de Montemuro, recentemente classificada como “Aldeia de Portugal”, quatro mulheres dão vida a um projecto único baseado na criação de
peças contemporâneas e características do meio que as envolve.
Ester, Henriqueta, Isabel e Engrácia formaram em 1987, a “Cooperativa Capuchinhas do Montemuro, CRL ” localizada em Campo
Benfeito, criaram os seus próprios postos de trabalho, apostando
no artesanato local, nomeadamente na tecelagem, preservando
ainda a história e tradição dos seus antepassados.
A iniciativa empreendedora destas mulheres rurais e o facto
de levarem a cabo o desenvolvimento de um projecto auto-sustentável para modificarem significativamente as suas vidas no
meio em que se inserem tornou-as um ícone de referência de sucesso empresarial na região.
Tudo começou em 1985, há 26 anos atrás, quando Henriqueta
e Ester decidiram frequentar um curso profissional de corte e costura, promovido pelo Instituto de Assuntos Culturais. Após o curso
e aprendida a arte, estas mulheres artesãs resolveram, através do
uso de técnicas ancestrais e matéria-prima proveniente da região,
produzir peças em linho, lã e burel. Foi na antiga escola primária
que se foram dando passos importantes para o que se conhece
hoje do trabalho de sucesso e dinâmico das Capuchinhas.
Numa visita à aldeia, decidimos perceber o que tem sido a vida
destas quatro mulheres empreendedoras e explorar os saberes de
toda esta arte.
Como surgiu o vosso projecto?
Henriqueta – “ Na altura, terminada a escola, e tendo em conta as dificuldades vividas na aldeia, quer pela falta de emprego,
quer pelo isolamento desta, começámos por trabalhar com os
nossos pais na agricultura. Mais tarde, surgiu a oportunidade de
obter formação na área de costura, e foi a partir daí que iniciámos
a nossa actividade. Inspiradas nos saberes dos antigos e tendo
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como ponto de partida a capucha, capa feita em burel e usada na
agricultura, eis que surgem novas ideias e formas de trabalhar o
burel, dando origem a casacos modernos e citadinos.
Actualmente já fazemos saias, blusas e alguns acessórios, tais
como, malas, chapéus, gorros, chinelos de quarto e carteirinhas.”

Porquê a designação “Capuchinhas do Montemuro”
Henriqueta - “Inspiradas na Capucha, a capa tradicional da região, surge a designação “ Capuchinhas de Montemuro”, e é esta
a identidade da nossa marca que nos tem representado no país e
pelo mundo”.
Quais foram, e possivelmente ainda são, as vossas maiores
dificuldades?
Henriqueta – “Ter a garantia do escoamento dos nossos produtos é a nossa maior dificuldade. Para a contrariar, a inovação é a
nossa maior aposta. De momento, contamos com o apoio da estilista Paula Caria, que nos ajuda a criar uma pequena colecção (cerca de 20 ou 30 peças) por ano. Um ano apostamos na colecção de
Primavera / Verão onde é trabalhado o linho e noutro a colecção
Outono / Inverno privilegiando a lã e o burel”.

Quais são os vossos principais clientes?
Henriqueta – “A roupa produzida pelas “Capuchinhas de
Montemuro” está essencialmente vocacionada para um público
feminino citadino, de rendimentos médios. Trata-se de produtos
artesanais de grande qualidade que facilmente se tornam baratos
dada a sua durabilidade.”
De que forma promovem e comercializam os vossos
produtos?
Henriqueta – “A divulgação dos nossos produtos é feita de
“boca em boca” ou através de feiras de artesanato. Temos ainda algumas lojas de revenda espalhadas por todo o país e trabalhamos
por encomenda para os turistas que visitam a aldeia de Campo
Benfeito.”
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De que forma é que vêem o trabalho das “Capuchinhas de
Montemuro “ reconhecido pelo mundo?
Henriqueta – “O reconhecimento das Capuchinhas de Montemuro pelo mundo deve-se sobretudo, à nossa criatividade e ao
facto de nunca termos desistido, sem esquecer todo o empenho
demonstrado no trabalho que fazemos. Em 2007 fomos honradas
com o Prémio Internacional de “Criatividade para Mulheres em
Meio Rural”, o que nos deixou extremamente confiantes e com
muita força para continuar”.
O que distingue o vosso trabalho do de outros grupos de
artesanato locais e nacionais?
Ester – “O que nos distingue de outros grupos de artesanato é
acima de tudo, a qualidade, a elegância e originalidade das peças
que produzimos. Tentamos sempre cumprir os prazos inicialmente estabelecidos com o cliente, indo sempre ao encontro das suas
necessidades, proporcionando o seu voto de confiança.”
Que impacto teve e tem o projecto das Capuchinhas na
vossa vida?
Ester – “Muito positivo. Todas nós prosseguimos com os estudos e conseguimos realizar o nosso sonho aqui no seio da aldeia
que nos viu nascer. Para nós, este projecto possibilitou-nos manter
acesas técnicas outrora esquecidas no tempo e contribuir para o
desenvolvimento da região.”
Como era esta região antes de surgirem as Capuchinhas?
Ester – “Era uma região que vivia essencialmente da agricultura de subsistência, com uma população maioritariamente idosa.
Havia poucas crianças, e nós fazíamos parte da população jovem
da época. O surgimento do nosso projecto contribuiu de forma
significativa para a valorização e desenvolvimento deste meio.”
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Que projectos têm para o futuro?
Ester – “Gostávamos poder acompanhar este projecto até sermos “velhinhas”. Desejávamos também que os mais jovens agarrassem igualmente estas práticas profissionais, como nós o fizemos na nossa juventude.”
Consideram que o vosso projecto tem ajudado a impulsionar o turismo e a economia da região do Montemuro?
Ester - “Claro que sim, se não fossem as Capuchinhas, a aldeia
certamente cairia no esquecimento e sobrevivia com apenas meia
dúzia de pessoas, pois temos muitas visitas de turistas que vêm
de todos os pontos do país para nos conhecer e apreciar o nosso
trabalho, os quais, aproveitam ainda para se deliciarem com a gastronomia de Montemuro e da Gralheira”.
O que aconselha ao turista que vem a esta região, além de
visitar as Capuchinhas?
Engrácia - “Para além de poderem usufruir do ar puro da serra
e de paisagens únicas que esta tem para oferecer, podem sempre
visitar, para além das “Capuchinhas de Montemuro”, outros grupos
de artesanato, as famosas lançadeiras de Picão e o Grupo de Teatro
Regional de Montemuro. São igualmente paragens obrigatórias
para o turista que visita a serra, as abençoadas Termas do Carvalhal, que são óptimas em qualquer altura do ano, para quem precisa de descontrair e melhorar a sua auto-estima. Para os amantes
de caminhadas ao ar livre temos os Percursos Pedestres muito procurados pelos turistas durante o Verão. Sugerimos também que
desfrutem do Festival Altitudes, uma festa dedicada às artes que
durante uma semana enche a aldeia de teatro e música.”
É de louvar a força destas mulheres que apesar de estarem em
plena Serra do Montemuro, conseguem sobreviver através do seu
negócio e já lograram uma excelente reputação a nível nacional
internacional.

CRER – Criação de Empresas
em Espaço Rural
Projectos & Iniciativas
Texto: Cláudia Silva e Jorge Ferreira
O projecto CRER - Criação de Empresas em Espaço Rural, foi
desenvolvido com o apoio e financiamento da Iniciativa Comunitária EQUAL, no âmbito de uma parceria de desenvolvimento
composta por diversas entidades, públicas e privadas. O projecto
surgiu da necessidade de estimular o empreendedorismo, prestar
apoio à criação de empresas e facilitar o acesso a financiamento,
aos empreendedores do território de intervenção da ADRIMAG.
Baseada na metodologia Francesa das Couveuses, com o projecto CRER surge a metodologia CRER, metodologia integrada de
apoio ao empreendedor que a ADRIMAG leva a cabo desde 2006,
com três vertentes distintas:
1ª Informação e Sensibilização para o Empreendedorismo e
Criação de Empresas;
2ª Maturação e Finalização de Projectos de Criação de Empresas (apoio à preparação e elaboração de planos de negócios);
3ª Teste e Experimentação de Ideias de Negócio (apoio ao
teste de uma ideia de negócio, sem que o empreendedor tenha
necessidade de constituir uma empresa). Para o desenvolvimento
desta vertente, a ADRIMAG criou o CRER - Centro de Recursos e Experimentação, Associação criada para apoiar os empreendedores
na fase de teste e experimentação do negócio.
De forma a facilitar a incorporação da estrutura CRER, foi constituída uma Rede que tem por finalidade assegurar a divulgação e
disseminação do CRER (metodologia, instrumentos e estrutura) a
entidades que tenham como objectivo o estímulo do empreendedorismo, numa lógica de rede de cooperação inter-institucional.
As actividades de disseminação têm por base um Guia metodológico para a apropriação do CRER, que contém todos os instrumentos necessários para a replicação, adaptação e incorporação
de um Centro de Recursos e Experimentação, proporcionando a
transmissibilidade das competências mobilizadas para o apoio
aos empreendedores nas três vertentes supra citadas, tendo uma
componente teórica, e outra prática de contacto directo com os
processos de formação personalizada e individualizada.
A Rede de cooperação facilita a troca de conhecimentos, informações e competências entre os diversos membros, numa perspectiva de melhoria e aprendizagem contínua, dada a semelhança
na forma de acompanhamento dos empreendedores pelas organizações pertencentes à Rede.

O contributo da implementação da metodologia CRER no território de intervenção da ADRIMAG já se faz sentir. Mais de 57%
dos empreendedores a quem foi efectuado o Check-up do negócio foram mulheres. Após o acompanhamento na elaboração do
plano de negócios, mais de 30% dos empreendedores criaram a
sua própria empresa, e em média, cada empresa proporcionou a
criação de 2,5 postos de trabalho directos. A percentagem reduzida de criação de empresas/negócios poder-nos-ia levar a crer
que o sucesso desta metodologia não é o mais apetecido. Contudo esta percentagem deve-se ao facto de, numa perspectiva de
formação-acção, desde o Check-up, os empreendedores apoiados
desistirem após tomarem consciência dos erros que poderiam
cometer ao criarem uma empresa sem o suporte de um estudo
económico e financeiro, que lhes permitisse analisar a viabilidade
do negócio e a tomada de decisões correctas para o alcance da
sustentabilidade e sobrevivência do seu projecto.
A relevância do projecto CRER deve ainda ser considerada
tendo em conta a disseminação do projecto/metodologia a nível
nacional e internacional. A Rede CRER conta já com 7 parceiros
nacionais que incorporaram e aplicam a Metodologia CRER. Está
ainda prevista a disseminação da mesma para mais 54 entidades
nacionais e 2 entidades de Cabo Verde.
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Investimento Público

“Âncoras” de Desenvolvimento
Projectos & Iniciativas
Este espaço é dedicado aos projectos públicos considerados
“âncoras” de desenvolvimento local, fazendo-se uma descrição
mais, ou menos exaustiva da sua génese, características, objectivos, ponto de situação, etc. Constitui-se assim como uma forma de
promover e divulgar as dinâmicas púbicas locais, com o objectivo
de estimular o investimento privado, e esclarecer o público em
geral, sobre os projectos que estão a ser trabalhados em prol do
desenvolvimento económico, turístico, social e cultural da região.
Neste número da revista são apresentados projectos dos municípios de Arouca, Castro Daire, Cinfães e Vale de Cambra. No próximo serão contemplados os municípios de Castelo de Paiva, São
Pedro do Sul e Sever do Vouga.

MUNICÍPIO DE AROUCA
«Arouca Geopark»: Um território de
experiências
José Artur Tavares Neves
Presidente da Câmara Municipal
de Arouca
A primeira ideia no sentido da
criação de um geopark em Arouca
partiu do Professor Doutor Artur Sá,
numa conferência que decorreu em
Arouca, nas «Jornadas da Terra», em
Dezembro de 2005. Da Câmara Municipal surgiu, então, todo o apoio,
para que, no que da autarquia dependesse, isso fosse uma realidade. O trabalho em torno desta candidatura iniciou-se quase
de imediato, sempre pautado por passos seguros e rigorosos,
e sempre com o acompanhamento de uma equipa técnica de
excelência, coordenada pelo Professor Doutor Artur Sá. Numa
primeira fase, após um «ponto de situação» e um levantamento exaustivo da realidade, lançou-se mãos à obra, dando corpo a uma candidatura que se viria a revelar um absoluto sucesso, sendo aprovada por unanimidade pelo comité da UNESCO.
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Consciente da importância da acção educativa deste projecto, a
estrutura do «Arouca Geopark» envolveu mais de meio milhar de
alunos em sessões de divulgação sobre o nosso património geo
lógico, de como se pretendia dinamizá-lo e de como a utilização
responsável do território era vital para a sua preservação.
A 22 de Abril de 2008 (Dia Mundial da Terra e Nacional do Património Geológico), surge o primeiro reconhecimento do trabalho
desenvolvido, com a atribuição do Prémio Geoconservação 2008,
por parte da ProGeo: Associação Europeia para a Conservação do
Património Geológico. Na base deste galardão esteve, na opinião
do júri, «o carácter inovador, relevância científico-pedagógica e
relevância para o público em geral» do projecto.
Prosseguindo o plano de trabalho previsto, a 9 de Junho de
2008 é oficializada a AGA: Associação Geoparque Arouca. Com 18
fundadores e tendo como objectivo primordial conservar, valorizar e promover o património natural e geológico, visando o desenvolvimento sustentável, a promoção turística e as actividades
educativas, estava criada a entidade gestora do projecto, que iria
dinamizá-lo e levar esta candidatura a bom porto, graças à enorme
qualidade da equipa de trabalho para o efeito designada.
O enorme potencial desta candidatura motivou o interesse de
cerca de 50 geo-cientistas, dos mais reputados do mundo, que visitaram o nosso território de 16 a 18 de Junho de 2008, oriundos
de França, Alemanha, República Checa, Inglaterra, Escócia, China,
Austrália, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Estónia, Noruega,
Espanha e Portugal, manifestando, imediatamente, total e incondicional apoio a este projecto, e não poupando elogios aos fenómenos geológicos únicos, bem como à actividade desenvolvida
pela equipa de trabalho da AGA.
Cumprindo os prazos delineados, a equipa de trabalho da AGA
apresentou formalmente a candidatura à Rede Europeia e Global
de Geoparks da UNESCO em Agosto de 2008. Posteriormente, de 9
a 11 de Fevereiro de 2009, dois avaliadores internacionais da Rede
deslocaram-se a Arouca, com o intuito de verificarem, no local, todas as valências apresentadas no dossiê de candidatura, culminando este processo com um parecer extremamente positivo.
Consequência de todas estas acções, a 22 de Abril de 2009, um
ano depois do Prémio de Geoconservação, a candidatura do «Arouca Geopark» é reconhecida por unanimidade, tendo sido a única a
alcançar tal apreciação.
Arouca via, assim, reconhecido o seu trabalho em prol de uma

ideia que visa a educação e a divulgação dos seus recursos, promovendo a sustentabilidade. É o reconhecimento de uma identidade,
da geologia à natureza, da ecologia à arqueologia, da história e da
cultura a todo o território, a etnografia, o artesanato, a gastronomia
e doçaria regional e conventual. Nascida à sombra do esplendoroso Mosteiro, Arouca preserva um valor histórico inestimável dentro
das suas paredes. Mas os capítulos deste verdadeiro «livro de história», estendem-se a todo o município, a todo o «Arouca Geopark».
Como todos os Geoparks das Redes Europeia e Global, é vocação do Arouca Geopark conservar e divulgar este inestimável
património, promovendo desenvolvimento sustentável. É nesse
sentido que surgem os programas e projectos educativos, em
funcionamento desde 2008/2009. Por outro lado, promove o geoturismo, como forma de desenvolvimento territorial, economicamente sustentável. Como uma porta que se abre sobre a grandeza
e a singularidade desta região. Uma porta aberta para a História,
para a Natureza e para a Cultura.

MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE
Infraestruturas de Apoio à Pratica de
Desporto e Aventura no Rio Paiva
José Fernando Carneiro Pereira
Presidente da Câmara Municipal de
Castro Daire
Este projecto visa a construção de
um conjunto de infra-estruturas de
apoio à prática do desporto e aventura
no Rio Paiva, em Lodeiro, Cabril. O Rio
Paiva, um dos rios menos poluídos da
Europa, tem características únicas para
a prática de desportos de aventura, como sejam a canoagem, o
rafting, hidrospeed e canyoning. O Rio e a envolvente possuem características extraordinárias em termos paisagísticos e ambientais,
proporcionando um ambiente propício à prática doutros desportos e lazer. Pretende-se dotar o local com os equipamentos necessários ao apoio dos desportos referidos, dos quais se destacam um

ancoradouro, um campo de jogo de areia, um parque infantil, bar
de apoio, balneários, chapinheiro e melhoramento das acessibilidades às margens do rio, bem como a construção de um pequeno
parque de estacionamento. O objectivo deste investimento, para
além da construção das infra-estruturas, centra-se no facto de possibilitar a atracção de pessoas a esta área do território municipal,
criando sustentabilidade, combatendo a desertificação e aumentando a qualidade de vida. Este equipamento é único na área do
Município de Castro Daire e é de fundamental importância para o
vale do Paiva, nomeadamente para as freguesias de Cabril e Parada de Ester, freguesias estas que têm nos últimos anos sofrido uma
sangria populacional difícil de estancar, pelo que se entende ser
necessário fazer um esforço em investimentos de variada natureza
mas que tenham como elemento agregador o que de melhor a
natureza criou - O Rio Paiva.

MUNICÍPIO DE CINFÃES
Bestança: Âncora de desenvolvimento
José Manuel Pereira Pinto
Presidente da Câmara Municipal de
Cinfães
O Rio Bestança, considerado o
“mais limpo da Europa”, nasce na serra
de Montemuro, apresenta águas cristalinas ao longo dos 13,5 quilómetros de
curso e é um exemplo da conservação
da biodiversidade, servindo de porto
de abrigo a espécies como lontras e trutas.
Com o intuito de salvaguardar o património natural do Vale do
Bestança, uma das maiores riquezas do Concelho, a Câmara Municipal de Cinfães, juntamente com o Parque de Ciência e Tecnologia
da Universidade do Porto (UPTEC), apresentou um plano de acção
estratégica que assenta em duas ideias-chave: “Bestança - o Rio
Mais Limpo da Europa” e “Bestança - Carbono Zero”, e cujo objectivo final é tornar o vale do Bestança numa paisagem protegida.
Designado por “Bestança – Pura Energia”, este plano estratégi-
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co apresenta cinco eixos de acção: a rede hidrográfica, a salvaguarda do ecossistema natural, as energias renováveis, o turismo e o lazer, e a promoção e divulgação cultural da região. O primeiro eixo
apresentado assenta na monitorização da qualidade ecológica da
bacia do Bestança, análise às condições aquáticas do rio: vertebrados e invertebrados, e propriedades micro-orgânicas da água.
No que concerne ao eixo da salvaguarda, a ideia é promover a
área da bacia como algo o mais natural possível, pelo que importa
nesta primeira intervenção, proceder à análise e inventariação de
todo o eixo natural do ecossistema, de modo a traçar uma estratégia sustentável de fruição para o futuro.
No que diz respeito às energias renováveis, destaque para
mais de meia centena de moinhos, alguns dos quais podem ser recuperados como elementos de produção de energia eléctrica para
as estruturas envolventes, em reaproveitamento ecológico da força da água. Interligados com a beleza paisagística do local estão
o turismo e as actividades de lazer que o Bestança proporciona,
nomeadamente o contacto com a Natureza, a prática de vários
desportos, entre outros, pelo que a atenção máxima se organiza
na revitalização ecológica com rotas pedestres e de BTT que possam fomentar o turismo activo sem o mínimo impacte e poluição.
Por último, o quinto eixo de acção, que assenta na promoção e
divulgação ambiental denominada “Bestança – Pura Energia”, com
base num centro de interpretação e promoção eco-sustentável
com base interactiva e energia natural, a implementar na área
da foz do rio. A execução destes planos de acção caminha para
um objectivo último, a executar a médio prazo: tornar o vale do
Bestança numa paisagem protegida salvaguardada pelo direito
nacional.
O consórcio que levou a cabo este projecto de acção foi composto pela componente científica da Faculdade de Engenharia
da UP e pela componente tecnológica da UPTEC, através da BLB
Engenharia, que reúne técnicos de engenharia das energias e geologia; da WAD Software, que criou o portal e o logótipo “Bestança
– Pura Energia”; e da Gisgeo, uma empresa de sistemas de informação geográfica que prestou apoio no que diz respeito a georeferenciação, sistemas de redes e análise espacial.
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MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA
Parque Urbano da Cidade
Qualidade de Vida, Modernidade
e Desenvolvimento
José Bastos
Presidente da Câmara Municipal
de Vale de Cambra
Estão a decorrer as obras de conclusão do Parque Urbano da Cidade de
Vale de Cambra. Esta é última fase de
construção daquele que será um dos
grandes cartões-de-visita do Município que foi aprovada no projecto de
Regeneração Urbana de Vale de Cambra, ultrapassando, no total,
os 6 milhões de euros.
A Câmara Municipal de Vale de Cambra já iniciou as obras de
conclusão do Parque Urbano, um dos vectores que integram o
projecto de Regeneração Urbana do Município e que foi apresentada, recorde-se, no passado mês de Julho de 2010.
José Bastos, Presidente da Câmara Municipal, aponta dois anos
para a conclusão das obras que representam um investimento de
3,1 milhões de euros.
Desta “grande aposta” na renovação e modernização da paisagem e da melhoria da Qualidade de Vida dos Valecambrenses
fazem parte o aprontamento do terreno e a construção da zona
verde e arruamentos, bem como da edificação da zona desportiva
e das áreas de lazer.
Na área desportiva serão criados quatro recintos de jogos,
circuitos de manutenção, uma zona de merendas, anfiteatro, esplanadas e, em termos de animação, dois edifícios de apoio: um
restaurante e um bar interligados com os recintos desportivos.
De acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Vale de
Cambra, o Parque Urbano da Cidade “constitui para nós uma prioridade na salvaguarda e promoção de mais e melhor Qualidade de
Vida dos Valecambrenses, representando um dos cartões de visita
do Município onde o lazer, o desporto, o ambiente, a cultura e o
convívio terão um espaço nobre e digno, às portas da Cidade e
bem no centro do seu dinamismo e modernização”.

Provere

Um Instrumento do QREN para a Valorização
Económica de Recursos Endógenos
Projectos & Iniciativas
Textos: Carminda Gonçalves
Foto: Arquivo ADRIMAG

O Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE) é um dos quatro tipos de estratégias de eficiência
colectiva previstos no QREN – Quadro de Referência Estratégico
Nacional 2007-2013.
Na sua essência, as estratégias de eficiência colectiva visam a
promoção da competitividade dos territórios de baixa densidade
populacional, institucional, de actividade económica e outras,
através da valorização económica de recursos endógenos, tendencialmente inimitáveis, e da sua transformação em bens e serviços transaccionáveis.
Para tal deve contribuir, de forma equitativa, o envolvimento
e a cooperação de entidades públicas e privadas. As primeiras

devem desenvolver projectos infra-estruturais e/ou imateriais que
alavanquem investimentos de natureza privada, sustentáveis e
inovadores, capazes de fixar recursos humanos e gerar riqueza no
e para o território. Os projectos públicos configuram assim a categoria de “âncoras”, e os privados a categoria de “complementares”,
salvaguardando-se situações pontuais.
Em suma, este instrumento permite concretizar programas de
acção, implementados por entidades públicas e privadas, que se
enquadrem em estratégias de desenvolvimento de médio e longo
prazo e contribuam para o reforço da base económica e para o
aumento da atractividade dos territórios-alvo.
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A Estratégia de Eficiência Colectiva
PROVERE ”Montemuro, Arada e Gralheira”

Em resposta ao desafio lançado em 2008 pelo Ministério do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento
Regional, a ADRIMAG assumiu a liderança de um consórcio constituído por 79 entidades públicas e privadas, as quais apresentaram
121 ideias de projectos - 10 “âncora” e 111 complementares – resultando num programa de acção que veio a suportar a Estratégia
de Eficiência Colectiva PROVERE definida para a região de Montemuro, Arada e Gralheira.
Esta estratégia adopta, de forma integral, aquelas que são as
grandes orientações do PROVERE, como instrumento de política
dirigido, especificamente, aos territórios de baixa densidade.
Assim, prevê o envolvimento de um quadro de parceiros públicos e privados, na prossecução de um conjunto de objectivos
que contribuem para satisfazer uma visão para o território: “Tornar
as Serras de Montemuro, Arada e Gralheira, um território economicamente competitivo, socialmente coeso e culturalmente dinâmico, promovendo o seu desenvolvimento sustentável, com base
na valorização económica dos recursos endógenos - Rios Paiva e
Vouga, no respeito pela natureza e pelo meio ambiente, e no envolvimento e co-responsabilização dos actores públicos e privados locais.”
O foco temático que está na base desta EEC incide no desenvolvimento de actividades da cadeia de valor do sector turístico,
baseadas essencialmente no produto Turismo de Natureza, nas
vertentes do turismo activo, eco e geoturismo. O Turismo de Natureza (hard e soft) é o produto turístico de eleição, reforçado pelo
desenvolvimento dos produtos turísticos complementares Touring Cultural e Paisagístico e Gastronomia e Vinhos, como forma
de valorizar outros recursos endógenos do território-alvo: monumentos, vestígios arqueológicos, usos, costumes e tradições, artesanato, gastronomia e produtos locais.
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Os objectivos gerais da EEC “Montemuro, Arada
e Gralheira” são:
1. Promover e valorizar os recursos endógenos, melhorando a
atractividade territorial, numa perspectiva de desenvolvimento económico sustentável;
2. Criar uma “imagem de marca turística” do território-alvo,
com base na excelência dos recursos “Rio Paiva” e “Rio Vouga”;
3. Diversificar, inovar e criar actividades económicas sustentáveis no território-alvo;
4. Criar emprego e riqueza – melhorar a qualidade de vida dos
residentes;
5. Promover a competitividade do território e a coesão social e
reduzir as assimetrias regionais;
6. Promover a conservação da natureza e a qualidade ambiental.
Foi destacado pelo QREN um envelope financeiro de aproximadamente 10 milhões de euros, para 10 projectos âncora e 2
projectos complementares estruturantes, com características de
âncora. Estes projectos consubstanciam-se essencialmente em
operações infra-estruturais, designadamente: ampliação e remodelação do cais do Castelo, em Castelo de Paiva; infra-estruturas
de apoio à prática de desportos e aventura no Rio Paiva, em Cabril,
Castro Daire; construção de dois troços da Ecopista do Vouga, em
S. Pedro do Sul e Sever do Vouga; requalificação das margens do
Vouga em São Pedro doSul; plano de gestão e salvaguarda do Vale
do Bestança, em Cinfães; rota da água e da pedra, abrangendo
todos os municípios da área da ADRIMAG; evento intermunicipal
“Festival da Água e Aventura” e projecto de gestão da parceria
PROVERE, abrangendo também os mesmos municípios; desenvolvimento do turismo activo em Arouca, com forte incidência no Rio
Paiva; e gestão activa do Geoparque Arouca.

Eventos

Seja Nosso CONVIDADO…
Abril
Dia 22 - S. Pedro do Sul
Festa da Laranja

Maio, mês do coração - Arouca
Durante o mês de Maio, a Câmara Municipal de Arouca propõe-lhe várias actividades gratuitas, para que cuide melhor do seu coração. Desporto, caminhadas, percursos pedestres e campanhas
de sensibilização fazem parte do programa. O convite é para que
pense mais no seu coração. Pratique desporto, conviva, faça mais
pelo seu coração. Há um vasto conjunto de propostas que pode
consultar no site da câmara municipal.

1ª Caminhada Novas Oportunidades
Integrada nas comemorações dos 20 Anos
da ADRIMAG
Caminhe connosco, Nós caminhamos consigo

Em Valadares é a laranja que reina e todos os que tiveram a
oportunidade de participar nesta festa, em anos anteriores, já se
tornaram seus “súbditos”.
www.freguesiavaladares.net | jfv.sps@sapo.pt

Maio
Dia 2 - Arouca
Festa em honra da Rainha Santa Mafalda
Em Arouca a festa é “majestosa”.
Em dia de feriado municipal visite a vila e participe nas cerimónias e festividades que honram a Rainha Santa Mafalda.
Rainha, por ser filha de D. Sancho I, santa por vontade do povo,
D. Mafalda foi a principal responsável pelo esplendor do Mosteiro
de Arouca. Abadessa do Mosteiro, exemplo de vida religiosa e de
governo dos bens que lhe foram confiados, mereceu honra de padroeira de Arouca, sendo o dia 2 de Maio feriado municipal.

No dia 21 de Maio realizar-se-á a 1ª Caminhada Centro Novas
Oportunidades. Esta iniciativa resulta do empenho do CNO da
ADRIMAG com o apoio da ANQ ( Agência Nacional para a Qualificação) e tem como objectivo promover a iniciativa Novas Oportunidades.
As inscrições são gratuitas e exclusivamente On-line.
Esta iniciativa tem um limite máximo de 200 participantes e as
inscrições terminam a 13 de Maio de 2011.
Ofertas
No secretariado os caminhantes receberão uma t-shirt, um
boné e um saco da iniciativa Novas Oportunidades.
Para mais informações consultar www.adrimag.com.pt
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Dias 27, 28 e 29 – Castro Daire
VII Edição da Semana Gastronómica
este ano em simultâneo com a VIII Mostra Municipal de Gastronomia, Artesanato e Vinhos.
NOMES CONFIRMADOS EM CARTAZ:
Dia 10 de Junho - Os Golpes
Dia 11 de Junho - Mickael Carreira
Dia 12 de Junho - Monumentais Marchas Populares de Santo
António

A VII Edição desta Semana Gastronómica tem como principal
objectivo promover a gastronomia do concelho de Castro Daire,
nomeadamente o “Cabritinho do Montemuro”.
Esta iniciativa conta com a adesão de vários restaurantes, que
confeccionam uma ementa especial subordinada ao tema da Semana Gastronómica onde todos os visitantes poderão apreciar
as delícias da Gastronomia Castrense. Associa-se ao município a
Associação Empresarial de Castro Daire e Beiras, entidades organizadoras do evento.

Junho
De 5 a 13 de Junho – Vale de Cambra

Pela primeira vez em oito anos, a Mostra Municipal de Gastronomia, Artesanato e Vinhos de Vale de Cambra une-se às Festas
de Santo António para dar a provar o melhor vinho e a melhor
gastronomia local, assim como o artesanato único e genuíno feito pelas mãos dos artesãos de todo o Concelho. Assim, entre 5 e
13 festeje com Vale de Cambra o seu património de vinhos e de
gastronomia, e brinde connosco a esta riqueza local!

Dias 5 e 19 – Castro Daire
Em Castro Daire, nas freguesias de Ester e Cabril, assista às tradicionais “Lutas de Bois”, grande atracção turística do município.
5 de Junho - Feira Tradicional da Luta de Bois – Faifa (Ester);
19 de Junho - Feira do Paúl Grande – Tulha Nova/Moimenta
(Cabril)

De 22 a 26 – Castelo de Paiva
Em CASTELO DE PAIVA, viva a profunda alegria das afamadas
Festas de S. João
Castelo de Paiva foi sempre terra de grandes festas que atraem
ao concelho milhares de visitantes. No mês de Junho, merecem
destaque os festejos de S. João, que aqui começam já no dia 22
pela manhã com o desfile das marchas infantis no Largo do Conde,
onde participam todas as escolas do Concelho, e culminam no dia
26 à noite.

De 23 a 26 – Cinfães

Se aprecia o ambiente alegre e colorido das festas populares
convidámo-lo a participar nas célebres Festas de Stº António,
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Em Cinfães, os festejos em honra de S. João representam
uma importante referência cultural. Não perca este maravilhoso ambiente de luz, cor e animação.
A Câmara Municipal de Cinfães assume, novamente, a organização das festas do Concelho em honra de S. João. O programa será
arrojado, com a presença de vários artistas nacionais. Os festejos,
que são já uma referência na região, têm o ponto alto na noite de
23 de Junho com o tradicional desfile das marchas populares o
qual contará com a participação de cinco freguesias do Concelho.

A próxima edição chega com o Verão!
Descubra uma Natureza Ímpar e Refrescante na
Região das “Montanhas Mágicas”
• As cascatas e praias fluviais que não pode perder
• Canyoning – O desporto de eleição para os seus
fins-de-semana
Faça uma Viagem à Idade Média
• Heranças da Ordem de Cister: Imponentes Mosteiros
e Doces Pecados Conventuais
• Feira Medieval de Mões
Verão também é sinónimo de Festas e Romarias
• “Rota dos Santuários de Montanha”
• Bandas de Música e Ranchos folclóricos,
Pilares de Identidade Cultural

Cascata da Cabreia, Sever do Vouga
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Clube do Leitor
Escreva-nos

Passatempo

MAGazine “Montemuro, Arada e Gralheira”
Praça Brandão de Vasconcelos, 10 . Apartado 108
4540-110 AROUCA
magazine@adrimag.com.pt

“O Melhor das Montanhas Mágicas em Imagens”
Participe enviando-nos a(s) sua(s) melhor(es) foto(s) sobre a região
de Montemuro, Arada e Gralheira “Montanhas Mágicas” – municípios de Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro
do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra.

Partilhe connosco experiências, opiniões e sugestões:
• uma visita, um passeio ou um fim-de-semana que tenha passado
nesta região;
• um tema relacionado com as áreas do turismo, ambiente, cultura
ou projectos;
• o(s) artigo(s) que mais gostou de ler na última edição;
• um tema para abordar neste magazine;
• uma lenda, uma tradição local esquecida ou perdida no tempo;
• um monumento, uma aldeia, um recurso natural…;
• o que lhe vai na alma sobre a região de “Montemuro, Arada e
Gralheira…
No final do texto deve ser declarada a autorização para publicação
dos conteúdo enviados.
A Redacção não garante a publicação de toda a correspondência dada a
escassez de espaço no magazine, assim como não assegura a devolução
de materiais enviados. Por motivos de espaço ou clareza, os textos podem
ser alterados ou reduzidos.
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Temas:
Paisagem. Monumento. Recurso natural. Fauna. Flora. Actividades
de natureza. Evento Cultural. Outra/Livre (gastronomia, artesanato, produtos locais…)
A melhor foto por tema será publicada na edição seguinte, do magazine, com a identificação do respectivo autor.
Envie as suas fotos obedecendo às seguintes condições:
1. Via e.mail para magazine@adrimag.com.pt, em formato digital;
2. Indicação do tema em que participa;
3. Identificação e breve descrição do local ou objecto da captação
fotográfica;
4. Identificação e contactos do autor;
5. Autorização para publicação no magazine;
6. Declaração devidamente assinada, cedendo os direitos autorais
da(s) foto(s), à ADRIMAG, caso aceite que a(s) mesma(s) venha(m)
a constar do seu banco de imagens sobre a região (pode ceder a
foto exigindo a identificação do autor sempre que a mesma vier a
ser utilizada, ou permitir que a mesma seja identificada, no futuro,
como pertencendo ao arquivo da ADRIMAG). A declaração deve
autorizar, também, a publicação dessa(s) foto(s), quer no magazine, quer nas situações que a ADRIMAG considere adequadas.

Contactos Úteis
ADRIMAG – Associação de Desenvolvimento Rural
Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira
Praça Brandão de Vasconcelos, 10
Apartado 108
4540-110 AROUCA
Telef.: 256940350
Fax: 256940359
E.mail: magazine@adrimag.com.pt
Website: www.adrimag.com.pt

Cinfães
Câmara Municipal de Cinfães
Telefone: (+351) 255 560 560
E-mail: geral@cm.cinfaes.pt
Site: www.cm-cinfaes.pt
Posto de Turismo de Cinfães - Museu Municipal Serpa Pinto
Telefone: (+351) 255 560 571
E-mail: culturacmc@mail.telepac.pt

S. Pedro do Sul
Câmara Municipal de S. Pedro do Sul
Telefone: (+351) 232 720 140
E-mail: geral@cm-spsul.pt
Site: www.cm-spsul.pt

Arouca
Câmara Municipal de Arouca
Telefone: 256 940 220
E-mail: geral@cm-arouca.pt
www.cm-arouca.pt
Posto de Turismo Arouca
Telefone: 256 943 575
E-mail: otilia.vilar@cm-arouca.pt

Posto de Turismo de S. Pedro do Sul - Termas de São Pedro
do Sul
Telefone: (+351) 232 711 320
E-mail: turismo@cm-spsul.pt

Sever do Vouga
Câmara Municipal de Sever do Vouga
Telefone: (+351) 234 555 566
E-mail: cm.sever@cm-sever.pt
Site: www.cm-sever.pt

AGA - Associação Geoparque Arouca
Telefone: 256 943 575
E-mail: geral@geoparquearouca.com
www.geoparquearouca.com

Posto de Turismo de Sever do Vouga
Telefone: (+351) 234 555 566 (Ext 43)
E-mail: adeliacorreia@cm-sever.pt

Castelo de Paiva

Câmara Municipal de Vale de Cambra
Telefone: (+351) 256 420 510
E-mail: geral@cm-valedecambra.pt
Site: www.cm-valedecambra.pt

Câmara Municipal de Castelo de Paiva
Telefone: 255 689 500
E-mail: geral@cm-castelo-paiva.pt
www.cm-castelo-paiva.pt
Posto de Turismo de Castelo de Paiva
Telefone: 255 699 405

Castro Daire
Câmara Municipal de Castro Daire
Telefone: 232 382 214
E-mail: geral@cm-castrodaire.pt
www.cm-castrodaire.pt
Posto de Informação - Museu Municipal de Castro Daire
Telefone: 232 315 837
E-mail: museumunicipal@cm.castrodaire.pt

Vale de Cambra

Posto de Turismo de Vale de Cambra
Telefone: (+351) 256 420 510

Outros
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.
Telefone: 800 202 202 / (+351) 258 820 270
E-mail: turismo@portoenorte.pt
Site: www.portoenorte.pt
Turismo Centro de Portugal
Telefone: (+351) 234 420 760
E-mail: geral@turismodocentro.pt
Site: www.turismodocentro.pt

Ilha do Castelo, Castelo de Paiva

Co-financiamento:

