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Editorial
Por entre as flores e a magia da primavera nas serras do Montemuro, Arada e Gralheira, com o colorido tão próprio e característico destas paisagens, chega até nós o Verão e com esta estação o
segundo número do nosso magazine.
Verão é sinónimo de dias longos, temperaturas elevadas e
lazer. Época do ano tradicionalmente ligada às férias, às festas e
romarias, tão do agrado dos portugueses e de todos quantos nos
visitam. É provavelmente a época do ano mais ansiada por todos.
Longe vai o tempo onde a palavra Verão significava apenas sol e
praia, hoje também significa sol e paisagem, sol e natureza, sol e
aventura, sol e festas.
Visitar as Montanhas Mágicas (Montemuro, Arada e Gralheira)
no Verão, significa mergulhar nos rios de águas límpidas, fotografar paisagens deslumbrantes, participar nas festas e festivais, saborear as delícias gastronómicas, deslumbrar-se com a riqueza e
diversidade do património e apaixonar-se pela magia destas montanhas.
Os responsáveis pela produção do segundo número desta revista têm como desejo que a mesma seja uma leve brisa num dia
de Verão quente e sirva como aperitivo para uma visita às Montanhas Mágicas. Este Verão seja nosso convidado e aprecie a magia.
Boa leitura e até ao Outono.

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

João Carlos Pinho
Coordenador da ADRIMAG
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Parceiros PROVERE assinam Contratos
de Financiamento no valor de 5 milhões
de euros
MAG notícias
Representantes da Câmara Municipal de Arouca, do IPTM – Instituto Portuário e dos Transporte Marítimos, IP, e da AGA – Associação
Geoparque Arouca assinaram no passado dia 1 de Junho, em Arouca, os contratos de financiamento de quatro projectos aprovados no
âmbito do ON.2, numa cerimónia que contou com a presença do Sr. Presidente da CCDR-N, Dr. Carlos Lage e do vogal executivo do ON.2.
Prof. Mário Rui Silva. Estes projectos, cujo valor global ronda os 5 milhões de euros, inserem-se no Programa de Acção da Estratégia de
Eficiência Colectiva PROVERE “Montemuro, Arada e Gralheira”, liderada pela ADRIMAG.
O projecto “Desenvolvimento do Turismo Activo em Arouca”, promovido pelo Município de Arouca, destina-se a criar
infra-estruturas turístico-desportivas e de lazer no Rio Paiva e
na sua envolvente com o objectivo primordial de valorizar

O projecto “Congresso Internacional de Geoturismo”, promovido pela AGA - Associação Geoparque Arouca, destina-se a
assegurar a organização e realização do referido Congresso, que
terá lugar em Arouca, entre os dias 9 e 13 de Novembro de 2011.

economicamente um recurso local de reconhecido valor natural,
cultural, paisagístico e turístico. De entre as diversas intervenções
destacam-se a instalação de passadiços e pontes, a infra-estruturação de percursos e a criação de estruturas de apoio ao desporto
aventura. O valor global de investimento ronda os 2,5 milhões de
euros.

Sob o mote “Geoturismo em Acção”, o Congresso visa clarificar o conceito de geoturismo, discutir problemáticas a ele associadas, conhecer a visão dos agentes turísticos, partilhar boas
práticas e experiências de sucesso em geoturismo, fomentar redes
de parcerias e promover o Porto e Norte de Portugal como destino de excelência no subproduto “Geoturismo”. O valor global do
projecto ronda os 63 mil euros.

O projecto “Ampliação e Remodelação do Cais do Castelo”,
no valor aproximado de 2 milhões de euros, é promovido pelo
IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP e destina-se a conferir ao cais existente no lugar do Castelo, em Castelo
de Paiva, a dimensão de um cais secundário, modernizando e tornando mais funcionais as condições de atracagem e embarque/
desembarque de passageiros, fomentando a vivência e a relação
da localidade com os Rios Paiva e Douro, no município de Castelo
de Paiva.
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O projecto “Internacionalização do Arouca Geopark nas Redes Europeia e Global de Geoparks (EGN e GGN / UNESCO ”, no
valor global aproximado de 70 mil euros, é promovido pela AGA
- Associação Geoparque Arouca, e destina-se essencialmente a garantir a participação do Arouca Geopark nas Redes Internacionais
de Geoparques e a promover a Região Norte à escala internacional.

Dia Mundial do Ambiente em Cinfães
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente,
e seguindo o plano de aposta no produto estratégico Turismo de
Natureza, o Município de Cinfães reuniu os maiores especialistas
num ciclo de conferências realizado no dia 3 de Junho, na Casa
da Cultura.
Com o Dr. Luís Portugal (Turismo de Portugal, I.P.) no tema “Estratégias de dinamização do Produto Turismo de Natureza” e o Dr.
Carlos Ferreira (Turismo Porto e Norte de Portugal, E.R.) no tema
“Oferta e Procura do Produto Turismo de Natureza”, o município assegurou aos interessados o melhor conhecimento sobre os instrumentos de planeamento, gestão e promoção do turismo de natureza, pela formação de excelência para a competitividade do destino.
Também devido ao elevado potencial, o segundo painel destinou-se às funções e certificação das florestas, com elementos da AFEDT
- Associação Florestal de Entre Douro e Tâmega, e Quercus.

Crianças largam balões pelo futuro assinalando o Dia Mundial da Criança e o 20º
Aniversário da ADRIMAG
Com o objectivo de envolver as crianças, educadores, professores, pais e encarregados de educação nas comemorações do
seu 20º aniversário, a ADRIMAG, em estreita colaboração com as
7 câmaras municipais suas associadas, levou a cabo igual número
de largadas de balões, nos municípios da região: Arouca, Castelo
de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro do Sul, Sever do Vouga
e Vale de Cambra.
Esta simples e simbólica iniciativa foi especialmente dedicada
às crianças, tendo sido gratificante observar que numa região predominantemente montanhosa, onde o isolamento e a desertificação são as palavras de ordem, mais de 4000 crianças participaram
e divertiram-se com esta actividade.

Iª Caminhada Novas Oportunidades do
CNO da ADRIMAG
Fazendo justiça ao seu lema «Inscreva-se connosco, Nós caminhamos consigo», o Centro Novas Oportunidades da ADRIMAG,
organizou no dia 21 de Maio, em Arouca, a 1ª Caminhada Novas
Oportunidades, com o intuito de promover a Iniciativa Novas
Oportunidades junto da comunidade, fortalecendo o espírito de
equipa e camaradagem entre os participantes.
Esta caminhada integrada nas Comemorações dos 20 anos da
ADRIMAG, contou com a presença de mais de 200 participantes,
merecendo particular destaque a participação do Prof. Luís Capucha, Presidente da Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), do
Dr. João Barbosa, Técnico Superior da AP e representante da ANQ
e do Presidente da Câmara Municipal de Arouca e da Direcção da
ADRIMAG, Eng.º Artur Neves.
O CNO da ADRIMAG agradece a todos os que contribuíram
para o sucesso desta iniciativa, possibilitando a sua repetição no
futuro, nomeadamente às entidades envolvidas na organização e
a todos os participantes. (Foto na página 58)
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Cister

nos Vales de Arouca e Lafões
Destaque
Texto de Afonso Veiga
Imagens de Carminda Gonçalves e Pedro Bastos

Origens beneditinas
O monaquismo teve origem no Oriente. Seguindo os ensinamentos de Cristo, surgiram, também na Europa, os eremitas que se
refugiavam em lugares isolados, fugindo às tentações do Mundo.
Mais tarde, juntaram-se em pequenas comunidades aparecendo,
assim, as primeiras Ordens Religiosas.
No século VI, São Bento organizou uma dessas comunidades
em Monte Cassino, dotando-a de uma Regra que definia as normas de convivência, cujo lema era ora et labora; o homem podia
alcançar o reino de Deus através da oração e do trabalho.
Vestiam camisa escapulário e hábito preto, de lã, razão pela
qual ficaram conhecidos por monges negros.
O rápido enriquecimento da Ordem em breve levou à relaxação dos costumes.

existiam dezasseis mosteiros masculinos e sete femininos.
Os primeiros mosteiros cistercienses femininos são promovidos pelas filhas de D. Sancho I, que neles ingressaram: Dª. Teresa,
Dª. Mafalda e Dª. Sancha.
A arquitectura dos mosteiros era simples e funcional, à semelhança de Cistel. Tendo como ponto central o claustro, à sua volta
ficavam a igreja, o capítulo, o refeitório, os dormitórios e outros
espaços necessários.

Cister - Os monges brancos
Em 1098, alguns monges abandonaram a abadia de Molesme,
onde a Regra era negligenciada e, acompanhados pelo seu abade,
S. Roberto, decidiram regressar à vida contemplativa, instalando-se num lugar inóspito, Cîteuax ou Cistel. Nasceu assim a Ordem
de Cister.
S. Bernardo, que ingressou em 1108, viria a ser um dos maiores
impulsionadores desta reforma.
Vestiam singelas túnicas de lã de cor natural, porque o tingimento encarecia a sua confecção, ficando, por essa razão, conhecidos por monges brancos.
Nas igrejas deixaram de usar o ouro e a prata, símbolos da riqueza material.
Alimentavam-se de modo frugal, à base de vegetais, e viviam
no silêncio e na humildade, obedecendo ao seu abade, reconhecido como o pai da comunidade.

Cister em Portugal
A Ordem de Cister instalou-se em Portugal a partir do século XII, protegida pelos nossos primeiros monarcas e, até 1500,
Recriação no Mosteiro de Arouca
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Mosteiro de São Cristóvão de Lafões
O vale de Lafões situa-se entre as serras da Gralheira e do Caramulo. O mosteiro de S. Cristóvão aqui surgiu ainda em período
pré-nacional, sendo o actual edifício fruto de uma reconstrução
do século XVIII.
Teria sido seu percursor o abade João Cirita ao agremiar nesse
espaço os eremitas da região. Seguindo o exemplo de outros mosteiros, em 1163 os monges terão aderido à Ordem de Cister.
O mosteiro foi, durante séculos, centro de desenvolvimento
económico, cultural e religioso da região de Lafões.
Foi extinto por decreto do governo liberal em 1834. Pelo facto
de se tratar de um mosteiro masculino, os seus ocupantes foram
mandados sair de imediato. Passou às mãos de particulares e,
após anos de sucessiva degradação, foi restaurado e transformado
numa excelente unidade de hotelaria.
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Mosteiro de São Pedro e São Paulo de
Arouca
Encaixado entre as serras da Freita, Mó e Gamarão, no fertilíssimo vale de Arouca, o mosteiro de São Pedro e São Paulo, a partir
do século X, acolheria uma pequena comunidade dupla. No século XIII, após o ingresso de D. Mafalda, filha de D. Sancho I, acabaria
por aderir à Ordem de Cister.
O grandioso edifício que hoje se apresenta aos olhos dos visitantes é fruto das obras realizadas nos finais do século XVII e sobretudo do século XVIII. A riqueza e a ostentação manifestadas no
interior, que nos revelam o abandono dos princípios de pobreza
cisterciense, são o reflexo do enriquecimento resultante das vastas
doações patrimoniais feitas ao mosteiro.
Extinto em 1834, as suas utentes foram autorizadas a nele residirem até à morte. Só em 1886 faleceria a última freira, D. Maria
José Gouveia Tovar. A permanência das freiras e o zelo de inúmeros arouquenses na defesa do seu mosteiro, evitaram a venda e a
delapidação do edifício e do seu recheio, permitindo a criação de
um dos melhores museus de Arte Sacra do país, em Arouca.

Pormenor do Claustro - Mosteiro de S. Cristovão de Lafões

Recriação no Mosteiro de Arouca

Cozinha do Mosteiro de Arouca
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Itinerário turístico-cultural
Legados de Cister
Destaque
Texto de Carminda Gonçalves
Imagens de Carminda Gonçalves e Pedro Bastos
História, arte, cultura e gastronomia são as principais áreas de interesse do itinerário turístico-cultural que propomos. Visite ou revisite
mosteiros com séculos de história, instalados em férteis vales, outrora ricos e dominantes centros religiosos, sociais, culturais e económicos, à sombra dos quais se desenvolveram as regiões de Arouca e Lafões; faça uma viagem no tempo e pernoite nas dependências de um
destes históricos mosteiros; aprecie a sua admirável arquitectura de linhas simples e robustas, a arte barroca do seu interior, a talha dourada, as pinturas e os objectos de arte sacra; aprecie a riqueza da gastronomia local e delicie-se com o sabor da secular doçaria conventual.
No decurso do passeio, desfrute das belíssimas paisagens e do ar puro das montanhas.

Sugestão de Programa
1º Dia
18h00:
20h00:

2º Dia
09h00:
10h00:
12h00:
12h30:
14h00:
15h30:
17h00:
18h00:
20h00:

3ºDia
09h00:
10h00:
11h00:
13h00:
14h30:
15h00:
15h30:
16h00:
17h00:
18h00:
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Chegada à Unidade de Alojamento do Mosteiro de S. Cristovão de Lafões
(www.mosteirosaocristovao.com)
Jantar (restaurantes mais próximos em Santa Cruz da Trapa ou
Carvalhais - informações no mosteiro ou em www.cm-spsul.pt)
Pequeno-almoço
Visita ao mosteiro e envolvente:
Igreja conventual, envolvente natural e aqueduto (a 500m)
Partida para as Termas de S. Pedro do Sul
Almoço (oferta diversificada nas termas)
Passeio pelas termas e aquisição de artesanato (opcional)
Visita à Aldeia da Pena na Serra de S. Macário
Partida para Arouca
Chegada à unidade de alojamento (consultar pág. 32 da revista)
Jantar (informações na unidade de alojamento ou www.geoparquearouca.com)

Claustro, Mosteiro de S. Cristovão de Lafões

Pequeno-almoço
Visita ao Museu de Arte-Sacra de Arouca - http://museudearouca.planetaclix.pt/
Visita à Igreja do Mosteiro e participação (facultativa) nas cerimónias religiosas;
Opção: visita ao Monte e Santuário da Srª da Mó,
Almoço na Vila de Arouca
Visita ao centro histórico da Vila; artesanato e doçaria conventual de Arouca
(comércio local)
Partida para a Serra da Freita (informações no posto de turismo)
Paragem no miradouro da Frecha da Mizarela
Pausa para descanso na Esplanada da Mizarela
Visita às Pedras Parideiras junto à aldeia da Castanheira
Termo da visita / Regresso
Pormenor do Cadeiral, Mosteiro de Arouca

“O Mosteiro é um legado que recuperamos do passado, para entregarmos com dignidade às gerações futuras”. Domingas e Walter Osswald (proprietários)

O Mosteiro de S. Cristovão de Lafões é uma representação
fiel da arte e arquitectura portuguesas de Cister. O restauro de que
foi alvo devolveu-lhe grande parte do seu original fulgor, e transformou-o num local aprazível de visita e fruição. São de destacar
o singular claustro estilo toscano e a igreja conventual de planta
centrada e fachada maneirista, recheada com notáveis obras de
arte.
Na sua envolvente natural é possível observar carvalhos, loureiros, castanheiros, aveleiras, e desfrutar de cascatas de águas
límpidas, onde o Poço Mourão se apresenta como excelente piscina natural. Pode ainda ser visitado, a cerca de 500m do Mosteiro, o
Aqueduto das Águas Reais de S. Cristovão de Lafões.
Interior do Mosteiro de S. Cristovão de Lafões

Passeio pelas Termas
Conheça o centro nevrálgico de S. Pedro do Sul, o local por
onde passam, anualmente, milhares de turistas e aquistas, vindos
de todos os pontos do país, para desfrutar da excelente qualidade
das águas termais e da aprazível envolvente das termas.
Aldeia da Pena na Serra de S. Macário
A aldeia da Pena é uma agradável surpresa na imensidão da
serra de S. Macário. As paisagens com que se depara são inigualáveis e a aldeia é um museu aberto, alusivo à arquitectura típica
local e ao modus vivendi serrano.
Aqueduto das Àguas Reais
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Mosteiro de Arouca, Igreja e Claustros

recente restauro de que foi alvo, o Orgão recuperou a sua afinação
e sonorização, originais, proporcionando excepcionais concertos.
O Museu de Arte-Sacra de Arouca
Ocupa parte do Mosteiro de Arouca, sendo o mais importante
Museu de Arte Sacra particular, nacional, logo a seguir ao da Fundação Calouste Gulbenkian.
O destaque que merece deve-se ao seu extraordinário e diversificado espólio, o qual reúne obras de arte que pertenceram,
fundamentalmente, à comunidade cisterciense do Mosteiro. Nele
estão patentes colecções de pintura, escultura, ouriversaria e mobiliário.
O Museu, criado em 1933, está sob a tutela da Real Irmandade
da Rainha Santa Mafalda, instituída em 1886.

A Igreja, os Claustros, o Coro das Freiras, o Refeitório e a Cozinha são os espaços mais emblemáticos do magnificente conjunto
arquitectónico. Ao longo do ano, diversos eventos dão vida a este
grandioso mosteiro: concertos de música sacra e renascentista,
concertos de Natal e Ano Novo, canto gregoriano e recriações históricas.
O Orgão de Tubos do Mosteiro, instrumento de fachada
barroca, datado de 1743, é considerado pelos especialistas, um
dos mais importantes da escola de organaria ibérica em todo o
mundo, possuindo1352 vozes alimentadas por 24 registos. Após
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Doçaria Conventual de Arouca
É um valioso legado da comunidade religiosa cisterciense do
Mosteiro de Santa Maria de Arouca.
Filhas da nobreza tradicional portuguesa do Norte e Centro
do país, as ingressas traziam das terras de proveniência as receitas
familiares. Fugindo à austeridade da Regra, as inquilinas do rico e
poderoso Mosteiro tinham à sua disposição grandes quantidades
de ovos, açúcar, amêndoas e gordura animal, ingredientes base
desta doçaria monástica, de que destacamos as castanhas doces,
as morcelas doces e a barriga de freira.
Os segredos da confecção foram transmitidos a algumas famílias pelas criadas das últimas freiras que habitaram o Mosteiro até finais do séc. XIX. A protecção destes segredos garante a
qualidade da doçaria, especialmente no que respeita à adequada
utilização dos ingredientes e respectivas quantidades bem como
à forma de confecção.

Confecção de castanhas doces
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Praias e cascatas
de natureza mágica
Programas, passeios e aventuras
Texto de Carminda Gonçalves
Imagens de Carminda Gonçalves, Pedro Bastos e municípios

Cascatas
O Verão traz consigo longos dias de calor e, em consequência,
o desejo permanente de mergulhar em águas refrescantes, doces
e cristalinas, alternando a curtos intervalos com uns maravilhosos
“banhos” de sol. Neste contexto, as praias fluviais, naturais e selvagens, os lagos, as cascatas e as albufeiras ganham cada vez maior
número de adeptos. Estes espaços são procurados, essencialmente, pelos apreciadores da natureza.
Neste artigo apresentamos-lhe algumas das mais belas cascatas e melhores zonas balneares fluviais, da região das “montanhas
mágicas”.
Para esclarecimentos complementares consulte os postos de
turismo dos respectivos municípios, cujos contactos encontra nas
últimas páginas deste magazine, ou as unidades hoteleiras cujos
contactos encontra nas páginas 32 e 33.

Sever do Vouga
Cascata da Cabreia
Rio Mau
Silva Escura, a 5km da vila de Sever do Vouga
Facilidades: sinalética; passadiços e escadarias; parque de
merendas; churrasqueiras; ponto de água; wc’s; miradouro no
ponto mais alto da cascata; percurso pedestre PR2 “Cabreia e Minas do Braçal”
Cascata das Bouças, Filvida
Rio Filvida
Silva Escura, a 7km da vila de Sever do Vouga
Facilidades: sinalética; passadiços e escadarias com protecção; miradouro no ponto mais alto da cascata
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Cascata da Cabreia, Silva Escura, Sever do Vouga

17

Cinfães
Cascata da Ribeira de Tendais
Ribeira de Tendais, afluente do Rio Bestança
Em Fermentãos, Tendais, a 12 km da sede de concelho.
Facilidades: sinalética; a partir da EN 321 a acessibilidade faz-se através de um pequeno caminho rústico; miradouro com parque de merendas e área de lazer.
Cascata da Falfa
Ribeira dos Espicho, afluente do Rio Ardena
Em Marinhais, Nespereira, a 15km da vila de Cinfães
Facilidades: a partir da EM 1035 a acessibilidade faz-se através de um pequeno caminho pedestre; miradouro na estrada municipal, no lugar da Cova da Moura.

São Pedro do Sul

Facilidades: sinalética; acesso a miradouro; percursos pedestres PR’s 7, 15 e 16.
Deste local panorâmico observa-se a mais alta queda de água
de Portugal, situada no contacto entre o granito da Serra da Freita
e as rochas xisto-grauváquicas ante-ordovícicas. Como o granito é
mais resistente à erosão fluvial do rio Caima, do que a generalidade dos xistos e grauvaques, ao longo do tempo formou-se um assinalável desnível, superior a 70 metros, tendo-se originado a Frecha da Mizarela. Todavia, além da erosão diferencial, considera-se
ainda que a orientação dos sistemas de falhas que afectam todo
o bloco da Serra da Freita, tiveram influência directa na formação
desta escarpa singular (Pereira et al., 1980).
A grandeza e as características da queda de água da Mizarela
conferem-lhe elevado interesse geomorfológico, o que permite
atribuir-lhe um uso turístico e didáctico. Por tal razão, consideramos tratar-se de um geossítio de elevado valor à escala nacional.
Pereira, E., Gonçalves, L.S. & Moreira, A. (1980). Carta e notícia explicativa

Queda do Poço Azul
Ribeira da Landeira
Em Sabrosa - Stª Cruz da Trapa, a 10km da sede de concelho.
Facilidades: sinalética, passadiços, escadarias e lagos.
Queda de Água do Bioparque
Ribeira da Contença
Em Carvalhais, a 6km da vila de S. P. Sul
Facilidades: sinalética, passadiços, escadarias e acesso para
deficientes; lagos, wc, parque de campismo, bungalows, bar de
apoio, piscinas, parque infantil e parque de merendas, percurso
pedestre.

Castro Daire
Cascata da Tojosa
Ribeiro de Mós
No lugar de Eiriz, Parada de Ester, a 20km da vila de Castro Daire
Facilidades: sinalética; trilho de acesso; percurso pedestre
PR1-Trilho dos Moinhos.
Cascata da Dorninha
Ribeiro de Mós
No lugar de Eiriz, Parada de Ester, a 18km da vila de Castro Daire
Facilidades: sinalética; trilho de acesso em pedra; percurso
pedestre PR1 Trilho dos Moinhos.

Arouca
Frecha da Mizarela
Nascente do Rio Caima, em plena Serra da Freita
Na aldeia de Mizarela, a 16km do centro da Vila de Arouca
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da folha 13 – D (Oliveira de Azeméis) da Carta Geológica de Portugal à escala
1:50 000. D.G.G.M. Serviços Geológicos de Portugal, 68 p.

Marmitas do Gigante
Rio Caima
Na pequena aldeia de Mizarela, a 16km do centro da Vila de
Arouca
Facilidades: vê-se da ponte sobre o rio Caima; percursos pedestres PR’s 15, 7 e 16.
Nas margens e leito do rio Caima existem, imediatamente a
montante da queda de água da Mizarela, inúmeras “marmitas
de gigante”, com diversos diâmetros e profundidades, podendo
ocorrer isoladas ou em grupo. Estas depressões circulares ou elípticas escavadas na rocha têm origem no redemoinhar de seixos e
blocos por acção de fortes correntes sazonais. O impulso da água
possibilita o movimento destes sedimentos que, por sua vez, exercem uma intensa acção abrasiva no substrato rochoso, ao mesmo
tempo que eles próprios vão ficando boleados
Cascata das Aguieiras
Ribeira das Aguieiras (afluente do Paiva)
Em Alvarenga, a 10km do centro da Vila de Arouca
Facilidades: acesso a miradouro através do PR9; percursos pedestres PR9.
A cascata das Aguieiras forma-se a partir da queda de água da
ribeira homónima, que após percorrer Alvarenga cai vertiginosamente sobre as escarpas graníticas que ladeiam o Rio Paiva. O Alto
do Pereiro (freguesia de Canelas) constitui um miradouro privilegiado para esta cascata. Além disso, este miradouro constitui um
local de elevada beleza estética, pois daqui se vislumbra todo o
vale de Alvarenga, com a Serra de Montemuro como cenário de
fundo, destacando-se inequivocamente a majestosa cascata para
o Rio Paiva.

Marmitas do Gigante, Rio Caima, Serra da Freita
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Praias
“Mágica por Natureza”, a região de Montemuro, Arada e Gralheira é atravessada por alguns dos rios menos poluídos de Portugal e da
Europa, de que são bons exemplos o Paiva e o o Bestança.
Estes e outros rios locais, como o Ardena, o Teixeira, o Paivô e o Caima, oferecem zonas balneares e de lazer, com serviços e infra-estruturas de apoio, que os tornam ainda mais convidativos.
A opção pela prática balnear fluvial oferece a possibilidade de complementar o desfrute das águas doces e refrescantes do interior, com
a observação de cenários naturais únicos e ainda a realização de um conjunto diversificado de actividades turísticas, desportivas e culturais
nas localidades em causa. Nunca é demais lembrar a importância de respeitar as regras de segurança, que já são de todos conhecidas.

Rio Paiva - Castelo de Paiva
Praia Fluvial de Várzea
Em Bairros, lugar de Várzea, a cerca de
4km do centro de Castelo de Paiva.
Facilidades: praia de godos em local
bastante aprazível; acessibilidades para
desportos de aventura; assistência médica
e/ou farmácia a cerca de 4km, na sede de
concelho; mercearia a 3km.
Praia Fluvial do Castelo
Em Fornos, lugar do Castelo, a cerca de
5km da sede do concelho.
Facilidades: Balneários; bar/esplanada;
parque de merendas e lazer; acessibilidades para desportos de aventura; assistência
médica e/ou farmácia a cerca de 5km, na
sede de concelho; mercearia a 500m; boa
cobertura de rede de comunicações.
Outras atracções: piscina ao ar livre;
Ilha do Castelo ou Ilha dos Amores
Praia Fluvial de Choupal

Foz do Rio Arda, Castelo de Paiva
Em Pedorido, a cerca de 10km da sede
do concelho.
Facilidades: Balneários; bar/esplanada;
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parque de merendas e lazer; acessibilidades para desportos de aventura; assistência médica e/ou farmácia a cerca de 2km;
mercearia a 500m; boa cobertura de rede
de comunicações.
Outras atracções: Gaivotas no Rio Arda

Rio Paiva - Castro Daire
Praia Fluvial de Folgosa

Rio Paiva - Arouca
Zona Balnear do Areinho
A 15 km da vila de Arouca e a 5km de
Alvarenga
Facilidades: balneários; bar/esplanada; parque de jogos; vigilância; acessibilidades para desportos de aventura; assistência médica, farmácia e mercearia a 5 km;
cobertura de rede de comunicações.
Outras atracções: Ponte de Alvarenga
do séc. XVIII; Carreira dos Moinhos e gastronomia, em Alvarenga; aldeia e zona de
lazer e recreio do Vau, em Canelas; zona de
lazer e recreio de Espiunca; Centro de Interpretação Geológico de Canelas.

Rio Paiva - S. Pedro do Sul
Praia Fluvial de Nodar
Em S. Martinho das Moitas, a 30 km da
vila de S. Pedro do Sul
Facilidades: parque de merendas e
lazer; acessibilidades para desportos de
aventura; médico e/ou farmácia a 30km, na
sede de concelho; mercearia/café na aldeia
de Nodar; boa cobertura de rede de comunicações.
Outras atracções: aldeias de Nodar,
Pena, Fujaco e Covas do Monte, e alto da
serra de S. Macário

Folgosa, a 3,7km da vila de Castro Daire.
Facilidades: Balneários; bar/esplanada; parque de jogos, merendas e lazer;
acessibilidades para desportos de aventura; campismo selvagem; assistência médica
e/ou farmácia e comércio a 3,7km; funcionamento de todas as redes de telemóveis.
Outras atracções: caiaque, pesca desportiva, embarcações ligeiras sem motor,
btt, percursos pedestres, poldras
Praia Natural de Cabril

Cabril, a 31km do centro de Castro Daire.
Facilidades: Bar/esplanada em Agosto;
acessibilidades para desportos de aventura; acampamento selvagem; médico e/
ou farmácia a 8km em Parada de Ester e a

Praia Fluvial de Burgães, Vale de Cambra

10km em Alvarenga (Arouca); comércio na
aldeia de Mosteiro de Cabril; boa cobertura
de rede de comunicações.
Outras atracções: pesca desportiva,
embarcações ligeiras sem motor, raid TT e
acampamento selvagem.

acessibilidades para desportos de aventura;
médico e/ou farmácia a 2km, no centro de
Nespereira; várias mercearias num raio de
1,5 km; boa cobertura de rede de comunicações.

Praia Natural do Pego
Em Mões, a 10km da vila de Castro Dare.
Facilidades: Parque de merendas e
lazer; acessibilidades para desportos de
aventura; assistência e/ou farmácia e comércio, entre 3 a 4,5km; funcionamento de
todas as redes de telemóveis.

Rio Vouga - S. Pedro do Sul
Praia Fluvial Lenteiro do Rio
Nas proximidades da vila de S. Pedro
do Sul.
Facilidades: wc’s; bar/esplanada no
verão; parque de merendas e lazer; parque
infantil; acessibilidades para desportos de
aventura; médico e/ou farmácia e mercearia a 1km, na sede do concelho; boa cobertura de rede de comunicações.
Outras atracções: Termas de S. Pedro
do Sul

Rio Ardena - Cinfães
(afluente do Paiva)
Praia Fluvial da Ponte da Balsa
Freguesia de Nespereira, a 15 km da
sede de concelho.
Facilidades: wc’s; bar/esplanada montado no ês de Agosto, parque de merendas
e lazer; parque de jogos (voleibol de praia);

Rio Vouga -Sever do Vouga
Praia Fluvial Quinta do Barco
Em Paradela do Vouga, a 3 km do centro de Sever do Vouga
Facilidades: praia com bandeira azul;
piscina flutuante; balneários; bar/esplanada; parque de merendas e lazer; parque
infantil; parque de jogos; vigilância; acessibilidades para desportos de aventura;
médico a 3km; farmácia a 500m; mercearia
a 300m e supermercados a 3km; boa cobertura de rede de comunicações.
Outras atracções: Ecopista do Vouga

Rio Caima - Vale de Cambra
(afluente do Vouga)
Praia Fluvial de Paço de Mato
A 10km da sede do centro de Vale de
Cambra
Facilidades: Balneários na época balnear; parque de merendas e lazer; assistência médica e/ou farmácia a cerca de 18km;
mercearia a 2km; boa cobertura de rede de
comunicações.
Outras atracções: Serra da Freita
Praia Fluvial de Burgães
A 2km da sede do centro da cidade de
Vale de Cambra
Facilidades: Balneários; bar/esplanada; parque de merendas e lazer; parque infantil; parque de jogos; vigilância na época
balnear; assistência médica e/ou farmácia a
cerca de 1km; mercearia a 1km; boa cobertura de rede de comunicações.
Outras atracções: Bar “O Fluvial”

Rio de Arões - Vale de Cambra
Praia Fluvial de Pontemieiro
A 15km da do centro de Vale de Cambra
Facilidades: Balneários; parque de
merendas e lazer; assistência médica e/ou
farmácia a cerca de 2km; mercearia a 2km;
boa cobertura de rede de comunicações.
Outras atracções: Percursos pedestres
PR1 e PR3
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Canyoning, Rio Teixeira, Manhouce, S. Pedro do Sul

Canyoning

Para os amantes da natureza
e da aventura
Programas, passeios e aventuras
Actividade por excelência da época de Verão e especialmente procurada pelos amantes da natureza e da aventura, o canyoning consiste na exploração progressiva de um rio com desníveis
abruptos onde o praticante enfrenta obstáculos naturais verticais,
em locais recônditos e complicados, transpondo-os recorrendo
às mais diversas técnicas e equipamentos. Algumas das técnicas
mais utilizadas são as do rappel e da espeleologia.
O canyoning é uma actividade privilegiada para a fruição dos
rios de montanha, onde o relevo é particularmente acidentado,
dando origem a numerosos desfiladeiros, gargantas ou canyons,
quedas de água, marmitas de gigante, escorregas e piscinas naturais de águas doces e cristalinas.
O espírito de aventura, descoberta e diversão toma conta dos
adeptos desta modalidade desportiva que, entre o desfrute das
águas refrescantes das cascatas, os deslizamentos, os mergulhos,
os saltos para a água, a natação e as caminhadas aquáticas, ainda
lhes sobra tempo para contactar com ambientes de natureza excepcional e contemplar paisagens soberbas.
Os rios Teixeira e Caima, afluentes do Vouga, o rio de Frades,
afluente do Paivô e o rio Paiva, são, nos municípios de Arouca, Vale

de Cambra e S. Pedro do Sul, os locais mais procurados para a prática desta actividade, à qual se torna praticamente impossível resistir após uma primeira experiência. O ambiente mágico da aventura e descoberta, em contacto com a água e a montanha, tornam
o canyoning um dos desportos favoritos de Verão.

Empresas de animação turística:
Clube do Paiva, Arouca, +351 256 955 504 | 965 424 146;
Lusorafting, Arouca, +351 255 689 647 | 966 450 628; Vertente
Norte, Arouca, +351 966 570 168 | 966 263 067; Just Begin, Lda,
Castelo de Paiva, zek_7@hotmail.c; MTM Team, Castro Daire, +351
936 933 111; Carcorest, S. Pedro do Sul, +351 232 708 038; Montes de Animação, S. Pedro do Sul, +351 232 728 199; Turnauga,
turismo e lazer, unipessoal, lda, Sever do Vouga, +351 229 542
468 | 967 092 027; Boca do Lobo, eventos, unipessoal, Sever do
Vouga, +351 914 817 783; Caima Adventura, animação turística,
Vale de Cambra, +351 912 606 594.
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Santuários de Montanha

Montemuro, Arada e Gralheira
Texto de Carminda Gonçalves
Imagens: Arquivo da ADRIMAG

Recantos de fé e espiritualidade
24

Paisagem de S. Pedro do Campo, Cinfães

Programas, passeios e aventuras
É comum dizer-se que “a fé move montanhas”. Esta expressão traduz o poder
que a fé exerce sobre o ser humano, ao ponto de lhe ser metafórica e hiperbolicamente atribuída a capacidade de “mover montanhas”.
Não se sabe se na região de Montemuro, Arada e Gralheira, a Fé move Montanhas, mas é certo que se eleva aos pontos mais altos, e aí afirma a sua presença,
o seu poder e o seu vasto domínio.
Crê-se que foi o poder desta fé, o motivo pelo qual foi edificado tão considerável número de santuários de montanha, nos
locais mais inóspitos da região das Montanhas Mágicas. Movidos
pela força da fé, os habitantes locais ergueram estes templos de arquitectura simples e beleza singela, em louvor dos santos e santas
das suas crenças religiosas. Repletos de significado e representatividade, coroam os pontos mais altos desta vasta região montanhosa, cada um deles com a sua própria história. A sua localização
confere-lhes o privilégio de nada mais estar acima deles, dominando extensos vales e paisagens em redor.

Estes Santuários de Montanha são espaços únicos de meditação, oração e culto religioso arrastando até si, ao longo de todo o
ano, mas sobretudo em dias de festa e romaria, milhares de devotos, turistas e visitantes. O seu isolamento e o silêncio da envolvência transmitem calma e serenidade a quem os visita, e as paisagens
que daí se podem avistar são sublimes.
É pela fé ou simplesmente pelo gosto de visitar e conhecer
este singelo e maravilhoso património arquitectónico, histórico-religioso, cultural e paisagístico, que o convidamos a conhecer
alguns dos mais representativos Santuários de Montanha das
“montanhas mágicas”.
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Santuário de S. Domingos da Serra
Raiva, Castelo de Paiva
Ermida de S. Pedro do Campo
Tendais, Cinfães
Santuário de Nª Srª da Ouvida
Monteiras, Castro Daire
Santuário de S. Macário
S. Pedro do Sul
Santuário de Santa Maria da Serra
Ereira, Serra das Talhadas, S. Vouga
Santuário de Nª Srª da Saúde da Serra
S. Pedro de Castelões, Vale de Cambra
Santuário da Senhora da Mó
Monte da Srª da Mó, Arouca
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1

Santuário de S. Domingos da Serra

Raiva – Castelo de Paiva
Este belo santuário, com o seu enorme carrilhão, situa-se no
município de Castelo de Paiva, no alto de um monte com cerca
de 500 metros de altitude. O padroeiro da capela aí existente, S.
Domingos, é santo muito venerado e as festas em sua honra celebram-se anualmente nos dias 3 e 4 de Agosto. Além de espaço
de meditação e oração, o Santuário de S. Domingos da Serra oferece um cenário lindíssimo sobre o rio e vale do Douro, bem como
aprazíveis espaços destinados ao convívio e ao repouso.

época. Por isso, é possível que a festa/feira de cariz religioso, que
anualmente se realiza, na Ermida de São Pedro do Campo, em Junho, tenha tido origem num efémero espaço comercial criado por
estes antigos mercadores, naquele local.

3

Santuário de Nossa Senhora da Ouvida

Monteiras – Castro Daire
Em plena serra de Montemuro, a cerca de 920 metros de altitude, foi erguida uma capela em honra de Nossa Senhora da Ouvida. O Santuário localiza-se na aldeia de Colo de Pito (que deriva
do latim Colum Pictum – colina pintada), freguesia de Monteiras,
onde se diz ter aparecido, por milagre, a imagem de Nossa Senhora. A festa da Senhora da Ouvida é uma das principais do concelho
realizando-se, anualmente, nos dias 2 e 3 de Agosto.
Para complementar o ritual religioso, realizam-se algumas actividades como a luta de bois, a corrida de cavalos e a tradicional
confraternização entre famílias que aí se juntam para almoçar e
lanchar ao ar livre. Uma das especialidades deste almoço é o “salpicão da língua”. No monte circundante à capela existiu em tempos
um cemitério celta do qual restam, ainda, algumas mamoas.

2

Ermida de S. Pedro do Campo

Tendais – Cinfães
O cenário que se nos oferece no vasto planalto onde foi erigida
a ermida de S. Pedro do Campo é simultaneamente agreste e bucólico. Esta ermida encontra-se isolada a cerca de 1100m de altitude. Durante séculos o extenso planalto onde se insere foi arroteado para aproveitamento do espaço agrícola que era insuficiente
no vale. No sentido de pedir auxílio e protecção para as suas culturas, desprotegidas e sujeitas aos rigores meteorológicos, os moradores ergueram este belo templo e dedicaram-no a São Pedro. Por
este local também passavam pastores e almocreves para escapar
aos impostos e taxas sobre produtos em trânsito, estabelecidos na
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4

Santuário de S. Macário

Serra de S. Macário – S. Pedro do Sul
Encravado na imensidão do maciço da Gralheira, a cerca de

1054 metros de altitude, eis que surge, dominante, aquele que é
considerado um dos mais belos e singelos santuários de montanha de toda a nossa rota. As paisagens que se observam do local,
e até ele, são maravilhosas.
Existem aqui duas ermidas: a ermida de São Macário de cima,
mais antiga, resguardada por um alto muro que a protege dos fortes ventos da montanha; e a ermida de São Macário de baixo, mais
pequena e contígua a uma gruta onde se crê ter vivido o eremita
que se tornou santo. Não existem dados históricos que permitam
revelar a data de construção de ambas as ermidas ou a identidade
do eremita.
As grandes romarias a S. Macário realizam-se no último fim-de-semana de Julho, com centenas de pessoas a pernoitarem no
monte para verem um inesquecível nascer do sol.

Lenda de S. Macário
Existem diversas versões da lenda de S. Macário que fazem
parte do imaginário popular, algumas delas imortalizadas por

poetas como Eugénio de Castro. A título de exemplo, refira-se a
lenda que relata a vida de um almocreve, de nome Macário, que
no regresso das suas viagens matou um indivíduo que encontrou
na sua cama. Vindo a descobrir que se tratava do seu próprio pai,
ficou aterrorizado e refugiou-se numa gruta, no monte que viria
mais tarde a adoptar o seu próprio nome.

5

Santuário de Santa Maria da Serra

Ereira - Alto da Serra das Talhadas – Sever do Vouga
Aqui honra-se Stª Maria da Serra, com grande festa no 2º domingo de Setembro, e também a Sra. das Areias, da Praia e do Mar que
dali se avista, sendo um local panorâmico de paisagem privilegiada. É uma capela de família a cargo dos mordomos e mordomas do
senhor. Espaço amplo e muito agradável com parque de merendas.
O dia da festa é também conhecido pelo dia do piquenique das
famílias.
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6

Santuário de Nossa Senhora da Saúde
da Serra

7

Santuário de Nossa Senhora da Mó

Arouca
Distando do centro da vila de Arouca cerca de 8Km, o monte
da Srª da Mó eleva-se à altitude de 711 metros. Foi erigida neste
local uma capela de beleza singela e contornos pouco convencionais no contexto da região, a qual se presume ser do séc. XVI, dedicada a Nª Srª da Mó.
Em Arouca, Nossa Senhora da Mó é considerada a advogada
dos campos, das colheitas e dos animais e protectora contra as secas e as trovoadas. A festa em sua honra realiza-se anualmente nos
dias 7 e 8 de Setembro, reunindo neste local milhares de visitantes
e devotos, em ambiente de oração e confraternização. Uma das
tradições associada à festa é a “bacalhoada arouquense”, reunindo
os visitantes na chamada “Casa da Ceia”, ao lado da capela.

S. Pedro de Castelões – Vale de Cambra
Situado a 763 metros de altitude e com um excelente enquadramento paisagístico, o santuário evoluiu a partir de um pequeno nicho existente no lugar de Gestoso, onde se encontravam as
imagens de Nossa Senhora e Santo António.
O Santuário, tal como o conhecemos hoje, foi construído
em 1929 e 1935. Da anterior construção foi aproveitado apenas
o altor-mor de talha dourada em forma de conchas da segunda
metade do séc. XVIII, e a sacristia. As imagens mais antigas são as
da Virgem com o Menino e Santo António, em calcário, da oficina
Coimbrã. A torre fronteira atinge os 28 metros de altura e a iluminação interior faz-se através de onze janelas. Todos os anos, nos
dias 13, 14 e 15 de Agosto, acorrem a este local verdadeiras multidões vindas do litoral e dos concelhos em redor para cumprirem
as suas promessas e participarem nas grandiosas festas em honra
de Nossa Senhora da Saúde.
O Santuário é visitável ao longo de todo o ano, constituindo
um belo e aprazível local de passeio e lazer. As vistas a partir deste
local não deixam o visitante indiferente.
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AROUCA

Património classificado

1
1
1
1
2
3
4
5
7

Museus

Mosteiro de Arouca
Pelourinho de Arouca
Capela da Misericórdia
Calvário, púlpito e alminhas da Rua da Arca
Memorial de Stº António do Burgo
Igreja de São Miguel de Urrô
Pelourinho de Trancoso
Pelourinho de Cabeçais
Portela da Anta

8 Museu Arte Sacra Arouca
9 Museu Municipal
10 Museu de Trilobites e CIG de Canelas

Sítios interesse geológico/natural

11 Frecha da Mizarela
12 Pedras Parideiras
13 Monte da Srª da Mó

Aldeias de montanha e Aldeias Mineiras

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Drave
Castanheira
Cando
Cabreiros
Albergaria da Serra
Noninha
Regoufe
Rio de Frades
Canelas
Alvarenga

Aldeias c/ praias fluviais

24
25
26
27
28

Meitriz
Janarde
Paradinha
Espiunca
Covêlo de Paivô

Património total

29 Carreira dos Moinhos Alvarenga
30 Ponte do Rio Paiva
31 Torre dos Mouros

Minas

32
33
34
35

Rio de Frades
Regoufe
Louseira de Canelas
Alvarenga

CASTELO DE PAIVA
Património classificado

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Edifício da Cadeia
Anta do Vale da Rua
Capela da Quinta de Vegide
Fonte dos Jardins da Quinta da Boavista
Monumento funerário de Sobrado
Igreja de Santa Marinha de Real
Pelourinho de Raiva
Penedo de Vegide
Quinta da Fisga

Aldeias Mineiras

45 Gondarém

Aldeias c/ praias fluviais

46 Várzea
47 Midões

Minas

48 Pejão

CASTRO DAIRE
Património classificado

49
50
51
52
53
54
55
56

Capela das Carrancas
Casa da Cerca
Pelourinho de Castro Daire
Igreja Matriz de Castro Daire
Igreja Matriz de Ermida
Inscrição gravada num penedo
Ruínas das Portas de Montemuro
Pelourinho de Alva

Montanhas Mágicas

Mapa Turístico da Região de Montemuro, Arada e Gralheira
57 Pelourinho de Campo Benfeito
58 Pelourinho de Mões
59 Pelourinho de Rossão
Aldeias de montanha e Aldeias Mineiras

60 Campo Benfeito
61 Souto
62 Levadas

Minas

63 Portas de Montemuro
64 Moimenta

CINFÃES
Património classificado

66
67
68
69
70
71

Igreja Matriz de Escamarão
Igreja de Santa Maria Maior
Ilhota do Outeiro
Pelourinho de Cinfães
Ruínas das Portas de Montemuro
Penedo da Chieira

Aldeias de montanha

72 Bustelo
Aldeias c/ praias fluviais

73 Peso
74 Nespereira

Minas

75 Nespereira

SÃO PEDRO DO SUL

Património classificado

76
77
78
79
80
81
82
83

Castro do Cárcoda
Castro de Nossa Senhora da Guia
Castro do Banho
Piscina de D. Afonso Henriques
Convento dos Franciscanos (São José)
Palácio de Reriz
Pedra da Escrita
Ponte da Barreira

Aldeias de montanha e Aldeias Mineiras

85
86
87
88

Pena
Covas do Monte
Fujaco
Manhouce

Minas

89 Chãs

SEVER DO VOUGA

Património classificado

90
91
92
93
94
95

Casa da Aldeia
Anta da Cerqueira
Pedra Insculturada do Arestal
Pelourinho de Couto de Esteves
Pelourinho de Sever do Vouga
Via Romana da Ereira

Aldeias Mineiras

96 Arcas
97 Vilarinho

Aldeias c/ praias fluviais

98 Amiais
Minas

99 Braçal

VALE DE CAMBRA

Património classificado

100 Cruzeiro de Roge
101 Pelourinho de Macieira de Cambra

Aldeias de montanha e Aldeias Mineiras

102 Trebilhadouro
103 Felgueira

Minas

104 Quinta da Companhia

29

Espadanedo
68

S. Martinho
de Sardoura
48

47

Pedorido

A1

43

42

S. Cristóvão
de Nogueira

Tarouqueda
67

Oliveir
71

Ferr

73

Travancas

46

69

CINFÃES

Santiago
de Piães

Moimenta

Fornos

CASTELO de PAIVA

36, 37 e 38
40

Raiva

45

V. N. Gaia
Feira

Mª. de Sardoura

Souselo

66

Fornelos

Bairros
44

Paraiso

Real

41

Nespereira
Espiunca

24

N2

S. Miguel do Mato

74

27

19

Canelas
Alvarenga

22
5 Fermedo
N3

N1

10

26

Escariz

Mansores

Tropeço

Urrô 3 Stª. Eulália 8 eAROUCA
9
2

Várzea
N1 S. J. Madeira
A1 Feira

31

N2

24

101

VALE de
CAMBRA

30

13

60

4 23
N225

Cabril
55

26

1

Janarde

Parada de Ester

25

59
24

Covas do Rio

104

Vila Chã Macieira

35

34

N224

102

Codal

29

Moldes

Rossas

N224-1

Vila Cova
de Perrinho

N1 O. Azemeis

Burgo

Chave

Tenda

75

Albergaria
da Serra

11
12 18

Roge

100

21
32

16
7

Cabreiros

15

Cepelos

Covelo de Paivô

17

28
89

33

Gafan

86
85
20

14

87

Candal

103

Castelões

Sul
Manhouce

88
83

Junqueira
92

Arões
São Félix

8

Carvalhais 76
Rocas do Vouga

90 e 94

Pessegueiro
do Vouga

Couto de
Esteves 98

80

Stª. Cruz da Trapa

91 e 93

SEVER do
VOUGA

Vila Ma

Bordonhos

N32

Silva Escura

S. M
das

Valadares

S. Cristóvão de Lafões
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Serrazes Baiões 77
82

99

78

81

79

Várzea

Cedrim

Ângela Almeida & Teresa Tavares

Paradela

30

A25
A25

Talhadas
95

A25
Aveiro

33

N3

96 97

Vouzela
Viseu
Guarda

Património
classificado

Museus

Património

Montanhas Mágicas

2

N22

ra do Douro

reiros de Tendais

Mapa Turístico da Região de
Montemuro, Arada e Gralheira

Ramires

72

Lamego
Vila Real

A2

59

Bustelo

A24

Gosende
4

ais
Gralheira
57

Alhões

56

Mezio

70

1

2
N3

Moura Morta

Picão

Monteiras

Almofala
Cujó

r
52

Ester

Ermida

Pinheiro

Vigo

S. Joaninho
5

N22

nhão

CASTRO DAIRE

Reriz 57

Pepim

Martinho
Moutas

A3

49 a 52

A24
A4
Porto

Ribolhos

Castelo
telo de
telo
Cinfães
Paiva
aiv

63
56

Figueiredo
de Alva

Vila Real

Castro
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Dai
Arouca
Vale
ale de
Cambra
Camb
S. Pedro
edro
ed
edr
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Sever
er do
do Sul
Vouga
oug

Viseu

Mões

A25

A1

Alva

Salamanca

Coimbra

Mamouros

A1

Moledo
54

Pindelo dos Milagres
Lisboa

aior

Pinho

A24

Viseu
Coimbra

Faro

total

Sítios interesse
geológico/natural

Aldeias de Montanha
Aldeias Mineiras

Aldeias com
praias fluviais

Minas
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ALOJAMENTO
AROUCA
Casa do Pinto
Canelas
+351 256 949455
+351 96 2060730
www.casadopinto.com
mail@casadopinto.com
Quinta do Pomarinho
Romariz, Burgo
4540 Burgo ARC
+351 256 948198
http://www.quintadopomarinho.com/
Quinta da Vila
Alvarenga
+351 918 528 478 | 914 597 82
www.quintadavila.com
quintadavila@clix.pt
Vila Guiomar
Lugar do Santo, Alvarenga
Tel. 256 951246
http://homepage.oniduo.pt/
Quinta do Bôco
Bôco
+351 256 944169
http://www.quintadoboco.net/
Casa de Cela
Cela, Urrô
+351 256 946831
+351 919445818
http://www.casadecela.com/
Parque de Campismo do Merujal
Merujal, Serra da Freita
+351 256 947723
+351 914847311
naturveredas@sapo.pt
Quinta de Novais – Hotel Rural
Novais - St.ª Eulália
+351 256940100/8
www.quintadenovais.com
geral@quintadenovais.com
Hotel S. Pedro
Av. Reinaldo Noronha, nº 24
+351 256 944 580 / 256 943 055
www.hotelspedro.com
info@hotelspedro.com

CASTELO DE PAIVA
Hotel Rural Casa de S. Pedro
Quinta de S. Pedro – Sobrado
+351 255 689 647
info@hotel-spedro.com
www.hotel-spedro.com
Residencial Castelo Douro
Rua Dr. Sá Carneiro, 44 – Sobrado
+351 255 689 517
residencialcastelodouro@oniduo.pt
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Casa do Fornelo
Rua Principal – Germunde – Pedorido
Castelo de Paiva
+351 91 946 08 52 | 91 946 08 54
info@casadofornelo.com
www.casadofornelo.com

CASTRO DAIRE
Quinta da Rabaçosa
Mões
+351 937 593 365 | 925 046 873
rabacosa.tr@hotmail.com

Estalagem de Porto Antigo
Oliveira do Douro
+351 255 560 150
+351 913 021 734
http://www.estalagemportoantigo.com/
estalagempantigo@sapo.pt
Pensão Varanda de Cinfães
Rua General Humberto Delgado
+351 255 561 236
http://varandadecinfaes.webnode.com
varandadecinfaes@hotmail.com

Aldeia Turística do Codeçal
Lugar do Codeçal, Gosende
+351 917632723 | 938429072
aldeiadocodecal@gmail.com
www.aldeiadocodecal.blogs.com

SÃO PEDRO DO SUL

Ares do Montemuro Casa de Campo
Travessa da Cal, nº 12, Campo Benfeito
+351 916067390 | 912377744
aresdomontemuro@gmail.com
www.aresdomontemuro.wordpress.com

Quinta de Canhões
Lugar da Cruz
+351 232 724 449
casacanhoes@sapo.pt

Casa Campo das Bizarras
Fareja
+351 232 386 107 | 232 382 044
www.casa-das-bizarras.web.pt
Casa Carolina
Rua do Poço do Ribeiro, 1
Vila Seca, Pinheiro
+351 232 315 105 | 934 238 596
Quinta do Outurelo
Habitação Rustica em Reriz
+351 232 386 722 | 933 202 503
www.quintaoutarelo.web.pt

CINFÃES
Casa do Moleiro
Pelisqueira, Ferreiros de Tendais
+351 919 355 590
reservas@casadomoleiro.com
http://www.casadomoleiro.com
Quinta de Ventozela
Lugar do Casal, Cinfães
+351 255 562 342
+ 351 967 003 600
http://quintadaventuzela.com
Casa do Lódão – Casa de Campo
Quinta do Outeiro – Boassas
+351 255 561 337
+351 963 041 628
http://www.casalodao.no.sapo.pt/
manuelcerveira@hotmail.com
Casa da Geada
Lugar da Ribalapa, Ferreiros de Tendais
+351 255 571 713 | +351 229 517 875
casadageada@hotmail.com
www.geocities.com/casadageada

Casa da Benta
Manhouce
+351 232 790 579

Casas do Cimo da Lágea
Lágea
+351 232 723 719
http://www.lagetur.net
Casa da Mota
Lugar da Mota – Carvalhais
+351 232 798 202
http://www.turism.net/casadamota
casadamota@netcabo.pt
Casa de Passos
Passos de Carvalhais
+351 232 798 064
casadepassos@mail.telepac.pt
Quinta dos Quatro Lagares
Largo de Cruzeiro - Freixo, Serrazes
+351 232 724 539 | 540
+351 913 209 627 | 913 203 867
info@quinta4lagares.com
reservas@quinta4lagares.com
www.quinta4lagares.com
Casa do Paço Bordonhos
Bordonhos
+351 232 436 279
geral@casapacobordonhos.com
http://www.casapacobordonhos.com
Quinta da Comenda
Comenda
+351 226 179 889 | 232 711 101
http://www.quintadacomenda.com
quintadacomenda@sapo.pt
Quinta do Pendão
Santa Cruz da Trapa
+351 232 799 539
http://www.quintadopendao.com
pendao@quintadopendao.com

Quinta do Souto de Baiões
Baiões
+351 232 723 515
http://www.quintadosouto.com
mailturismo@quintadosouto.com
Quinta das Uchas
+351 232 700 800
http://uchas.ptnetbiz.pt
uchas@netbiz.pt
Solar Condado de Beirós
Beirós
+351 232 720 430
www.condadodebeiros.com

Silva Escura
+351 919 284 004 | 938 619 426
quintadoengenho@hotmail.com
http://quintadoengenho.blogspot.com
O Cortiço
Avenida Comendador Augusto Martins Pereira
Edifício Arestal Rua do Matadouro
+351 234 555 480
reservas@ocortico.com.pt
http://www.ocortico.com.pt/

VALE DE CAMBRA

Mosteiro de S. Cristovão de Lafões
+351 232 798 076
http://www.mosteirosaocristovao.com
s.cristovao@mail.telepac.pt

Estalagem Quinta Progresso
Macieira-a-Velha, Macieira de Cambra
3730-289 Vale de Cambra
+351 256 382 990 | 256 410 890
quintaprogresso@netvisao.pt
http://www.quintaprogresso.com/

Hotel Rural Palácio
Quinta do Pendão
+351 232 799 539
http://www.quintadopendao.com
pendao@quintadopendao.com

Pensão Solar das Laranjeiras
Salgueirinhos, Macieira de Cambra
351 256 42 39 77 351 256 46 31 60
geral@solardaslaranjeiras.com
http://www.solardaslaranjeiras.pt/

Hotel Rural Quinta do Pedreno
Serrazes
+351 232 728 396
http://www.quintadopedreno.com

TERMAS DE S. PEDRO DO SUL

Hotel Rural Villa do Banho
Largo Dr António José de Almeida
+351 232 720 510
http://www.villadobanho.com.pt
geral@villadobanho.com.pt
Retiro da Fraguinha
Parque de Campismo Rural
Fraguinha, Candal
+351 232 790 576
http://www.pesnaterra.com
rfraguinha@pesnaterra.com
Parque de Campismo do BioParque
Pisão
+351232 708 038
http://www.bioparque.org

SEVER DO VOUGA
Quinta da Gândara
Silva Escura
+351 234 551 493 / 234 555 595
quinta_da_gandara@sapo.pt
http://quintagandara.no.sapo.pt/
Casa da Aldeia
Rua da Igreja
+351 234 551 166
+351 966 607 887
aldeiavouga@casadaaldeia.com
www.casadaaldeia.com.pt
Quinta do Engenho
Eco Parque Aventura
Lugar da Tapada

Pousada Juventude S. P. S. | +351 232 724 543
http://www.pousadasjuventude.pt
Hotel do Parque | + 351 232 723 461
http://www.hoteldoparque.pt
Hotel Nª Srª da Saúde | +351 232 720 380
http://www.albergarianssaude.pt
INATEL Palace S.P.S. Hotel | +351 232 720 200
http://www.inatel.pt
Hotel Solar do Rio | 351 232 720 490
http://www.hotelsolardorio.com
Hotel Apartamento Vouga |+351 232 723 063
http://www.hotelvouga.com
Hotel Monte Rio | +351 232 720 040
http://www.hotelmonterio.com.pt
Hotel Vouga | +351 232 723 063
http://www.hotelvouga.com
Hotel Pintos | +351) 232 711 578
http://www.hotelpintos.com
Clube Campo do Gerós | +351 232 427 060
Grande Hotel Lisboa | +351 232 723 360

TERMAS DO CARVALHAL
CASTRO DAIRE
Hotel Montemuro | +351 232 381 154
www.montemuro.com
Parque de Campismo das
Termas do Carvalhal
+351 935 463 323 | 232 382 342
geral@cm-castrodaire.pt
Residencial Vieira | +351 232 382 395
Estrada Nacional n.º 2
Residencial Rocha & Pinho
+351 232 381 327
+351 914 810 980
Vivenda Arminia Gaspar
+351 232 382 848
+351 963 220 026
Rua 13 de Maio, n.º 400

Quinta do Engenho, Ecoparque, S. Vouga
Foto de Helder Mendes

Quinta da Rabaçosa, Casas de Campo,
Castro Daire

Parque de Campismo do Merujal, Serra da Freita

Unidade Hoteleira do Mosteiro de S. Cristovão
de Lafões, S. Pedro do Sul

33

Arouca Geopark aposta na qualificação
dos activos do sector turístico
“Observatório” de Turismo & Ambiente
A arte de bem receber
Texto de Ana Pinto e Vera Magalhães - AGA
Fotos: AGA - Associação Geoparque Arouca

O sector do turismo tem vindo a assumir-se como um dos
mais importantes na economia local arouquense. São cada vez
mais os arouquenses que trabalham neste sector, que ganhou
um novo impulso com a criação do Arouca Geopark em 2009.
Uma das fragilidades deste sector tem que ver com o reduzido
nível de qualificações dos recursos humanos. Conscientes deste
realidade e porque no turismo o segredo (ou um dos segredos)
está nas pessoas, a Associação Geoparque Arouca (AGA), que tem
como responsabilidade a gestão operacional do Arouca Geopark,
apostou em 2011 num vasto programa de qualificação de todos os
que intervêm, directa ou indirectamente, no sector turístico, e que
tem como parceiros a Câmara Municipal de Arouca e a ADRIMAG
- Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do
Montemuro, Arada e Gralheira.
A primeira formação intitulou-se “Intérpretes do Arouca Geopark” e decorreu entre 28 de Janeiro e 28 de Fevereiro, contando
com a participação de 20 formandos. Desde então e até à data,
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mais 2 acções tiveram lugar, envolvendo mais de meia centena
de participantes, num total de 125 horas de formação. Informação turística, geodiversidade e biodiversidade no Arouca Geopark,
como rentabilização dos espaços de exposição foram as temáticas
abordadas.
As acções tiveram destinatários tão diversos como professores
e artesãos. Em Julho, deverá arrancar o curso “Arouca Geopark –
Mais Turismo, Melhor Turismo”, o qual integrará 3 acções de formação: técnicas de atendimento, áreas protegidas e itinerários, e
circuitos turísticos.
“Um património rico, diversificado e bem conservado e recursos humanos motivados e competentes são os ingredientes fundamentais para um destino turístico de qualidade e foi com este
intuito que decidimos apostar no programa ambicioso de formação, tendo como público-alvo todos aqueles que estão na linha da
frente do Turismo”, revela o Coordenador-executivo da AGA, António Carlos Duarte. “As pessoas e o nosso património, natural, geológico, arquitectónico e gastronómico, são as nossas vantagens
competitivas”, refere, acrescentando: “o Arouca Geopark tem vindo
a consolidar-se como um destino singular na região de turismo do
Porto e Norte de Portugal, pelo que é nosso objectivo consolidar,
através de iniciativas como estas, este posicionamento, assente na
premissa da qualidade.”

Para um turismo de qualidade
Os números
• 4 acções de formação
• 200 horas de formação ministradas
• 108 participantes
Os testemunhos
Curso de Formação: “Intérpretes do Arouca Geopark”
“A formação foi bastante proveitosa. Os conteúdos abordados foram importantes para alargar os meus conhecimentos. A formação
abordou diferentes temáticas, permitindo, desta forma, criar novas perspectivas profissionais na área do turismo, em Arouca.”
Sandra Moreira (Desempregada)
Curso de Formação: “Geoparque Arouca: Geodiversidade vs Biodiversidade”
“[A acção] teve o mérito de incrementar a interactividade no processo de ensino-aprendizagem, para lá da sala de aula. A ideia de
exploração do território Geoparque através de várias vertentes, através das suas múltiplas potencialidades (Ciência e a Cultura), foi particularmente interessante, ultrapassando, em muito, as potencialidades da comunicação unidireccional que o ensino tradicional proporciona.
Nesta perspectiva, este projecto, primou pela originalidade ao romper as barreiras da sala de aula e da própria escola.”
Carminda Santos (Professora de Biologia e Geologia)
Curso de Formação “Espaço de Intervenção – áreas de exposição, produtos e público – alvo”
“As formações são um meio de adquirir conhecimentos e esta formação foi bastante útil e proveitosa. Aprendi muitas técnicas que
posso implementar em Arouca, quer na decoração de vitrines, quer na forma como exponho os meus produtos.”
Maria Adélia da Rocha Teixeira Dias (Artesã)
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Ranchos folclóricos
e bandas filarmónicas
Satélite Cultural

Símbolos de identidade cultural
36

A cultura encerra em si tradições que caracterizam e identificam um povo, de forma a retratar um conjunto vivo de relações
sociais e patrimoniais, estabelecendo, assim, uma série de valores
que assentam sobretudo na salvaguarda, preservação e divulgação de usos, costumes, tradições, poemas, lendas ou crenças,
contos, canções e trajes característicos desse mesmo povo. Nos
diversos recantos do nosso país, existem ranchos antigos e bandas filarmónicas centenárias que, através das práticas que transportam do passado e dos contextos locais em que se inserem,
recuperaram ao longo dos tempos as suas tradições, permitindo
a reafirmação da sua identidade, da sua cultura e, ao mesmo tempo, a dinamização das suas localidades, conseguindo, desta forma,
um estatuto de destaque, de projecção social e cultural.
Os ranchos folclóricos e as bandas filarmónicas são, deste
modo, uma demonstração cultural exemplar, de importância
primaz, que para além de defenderem a sua identidade, transportam tradições e costumes, propiciando o desenvolvimento
de uma região, contagiando as suas vidas e despertando forças outrora perdidas ou adormecidas no tempo. Foi o contágio
transmitido por estes emblemas culturais que despertou em nós
a vontade de conhecer um pouco mais as suas histórias, os seus
percursos e o seu presente.

Rancho Folclórico de Nespereira
Associação Cultural e Recreativa de
Nespereira - Cinfães

Texto: Florência Cardoso
Imagens: Municípios, Ranchos Folclóricos
e Arquivo ADRIMAG

Nespereira, para além de oferecer uma surpreendente beleza
natural e paisagística, representa uma vasta herança, rica em tradições e costumes, que se encontra actualmente enraizada na alma da
gente desta freguesia. O povo Nespereirense abarca símbolos culturais únicos que têm vindo a ser conservados e valorizados, de forma
a promover e difundir o seu património cultural. Apoderando-se de
toda a riqueza paradisíaca do concelho de Cinfães e numa região
inserida na transição do litoral para o interior, mais propriamente
entre a bacia do Douro e o planalto Beirão, o Rancho Folclórico de
Nespereira tem como função primordial a recolha e preservação da
tradição popular do seu concelho.
Este grupo situa-se no Norte de Portugal e é um fiel intérprete
das danças e cantares, da considerada região do Douro Litoral.
Com o decorrer dos anos e fruto do esforço realizado em parceria entre a Associação Recreativa de Nespereira, a ADRIMAG, o Município de Cinfães, a freguesia de Nespereira e a comunidade, deu-se
vida a uma “Casa – Museu”, na Quinta da Granja, onde integra hoje
a sua sede, cuja missão passa “pela salvaguarda da identidade local
e regional, através da preservação, partilha e mostra de vivências,
histórias e aspectos da ancestralidade do povo”. Segundo Idalete Teles, presidente do grupo “este espaço não pretende ser um espaço
fechado que só é aberto com a visita do turista, mas sim um espaço
aberto à comunidade, onde serão recuperadas e mantidas vivas as
velhas e saudosistas tradições. Será assim, um pólo de estudo do
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Rancho Folclórico de Pinho, S. Pedro do Sul • Fundado em Maio de 1979

passado, tendo em conta a preparação do futuro”.
O Grupo é composto por 45 elementos, envergando para além
dos trajes de trabalho, os domingueiros ou de Ver-a-Deus e os trajes
de noivos. As danças são mexidas e alegres, retratando com rigor a
par da beleza, a simplicidade do bom povo da região e traduzem a
forma como este povo enfrentava a vida, envolvida na indelicadeza
dos trabalhos agrícolas. Algumas das danças tradicionais que o rancho apresenta são o “Perim”, dança palaciana, a “Cana Verde”, dança
de terreiro, geralmente dançada no final do trabalho, a “Contradança, o “Vira das Ceifeiras” e a “Estrelinha do Norte”, acompanhadas
de instrumentos musicais que integram a tocata do grupo, como
o cavaquinho, a viola, o violino e o acordeão. Todos estes elementos retratam a maneira de ser de um povo, que tomou por base
o trabalho árduo, atenuado com os folguedos ajustados a épocas
vividas e nem sempre fáceis.
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Este rancho desde muito cedo começou a organizar festivais e
mostras de Folclore em Nespereira, participa nos principais festivais de folclore nacionais e internacionais, levando Nespereira além
fronteiras.
Da riqueza dos quarenta e nove anos de actuações deste grupo
folclórico, muito ainda poderia ser mencionado. A história saberá
preservar e valorizar o esforço de uma pequena comunidade que
tem orgulho no seu património, e o quer transmitir aos vindouros.
O que importa, no tempo presente, é o empenho e vontade de um
grupo em continuar a descobrir, preservar e comunicar um saber
herdado, fazendo da comunidade nacional e internacional, participantes dessa herança através das suas actuações nos mais variados
palcos e celebrações festivas.

Banda Musical de Figueiredo, Arouca • Fundada em 1741

Sociedade Artística - Banda de Vale de Cambra
Vale de Cambra, concelho de tradições vivas, para além de
guardar um património cultural digno de ser visitado, salvaguarda a identidade cultural da região através de símbolos culturais
musicais que desde sempre lutou pela defesa das suas nobres tradições. Em “100 Anos de paixão pela música” e no ano comemorativo do seu primeiro centenário, a Sociedade Artística da Banda de
Vale de Cambra, assume um lugar de destaque no concelho.
A Banda de Vale de Cambra é uma instituição com registos
históricos perdidos no tempo, mas que tem vindo a contribuir, de
algum modo, para a dinamização cultural da região, encerrando
em si objectivos que assentam na “promoção da cultura, da música e no aliciar da juventude para o espírito nobre, cultivando-a
culturalmente.”
Ao longo de todos estes anos, tem sido solicitada para animar
vários eventos, tais como romarias, festas e festivais, percorrendo assim várias cidades, vilas e aldeias de Portugal. Cem anos,
é sem dúvida uma data histórica para qualquer colectividade. Por isso, também a Banda de Vale de Cambra está empenhada em fazer com que esta data fique para sempre na
memória do povo, e de um modo especial na daqueles que
mais directamente se dedicam à causa da música, e que têm
conseguido manter a chama acesa no sentido de perpetuar a intenção com a qual os antepassados a fundaram. Como
resultado do entusiasmo e da dedicação dos seus músicos e

apoiantes, a banda gravou em 2005, o CD “Sons e Sonhos”, o qual
marcou o reconhecimento do esforço de quem dá e recebe formação e uma prenda a todos aqueles que têm prazer em ouvir boa
música!
Prezada pela dedicação, esforço, coragem, inovação e seriedade em preservar a sua riqueza instrumental e qualidade musical, a
banda forma novos elementos de todas as idades, através da sua
Escola de Música. A banda tem conseguido estabelecer a simbiose
perfeita entre gerações tão distintas e faixas etárias tão diferenciadas, assentando em si o reconhecimento de uma entidade com
um prestigioso trabalho desenvolvido em prol da comunidade e
da região.

Os ranchos folclóricos e bandas filarmónicas revestem-se de uma
VALEnotória,
DE CAMBRA
importância
e por todos reconhecida, pela preservação de tradições, usos e costumes, animação e dinamização de festas, romarias e
festivais, promoção e divulgação da riqueza etnográfica e cultural das
suas terras de origem, dentro e fora do país, transmissão aos mais jovens
do saber e do gosto pela dança e pela música.
Este artigo constitui uma homenagem a todos estes grupos, cujos
responsáveis e membros, imbuídos de um profundo gosto pela música,
dança, cultura e etnografia, têm contribuído de forma incansável para
a preservação da identidade cultural do povo e das regiões em que se
inserem. Seria impossível, no pequeno espaço desta revista, nomear todos eles, ainda que fossem apenas os da região de Montemuro, Arada e
Gralheira, mas fica aqui uma breve referência.

39

Banda Musical “Flor da Mocidade
Junqueirense”
“Fundada em 11 de Setembro de 1898,
com a denominação de “Filarmónica Flor
da Liberdade Junqueirense”, esta banda
centenária fez a sua primeira actuação pública na Páscoa de 1898. A gravação do seu
trabalho está disponível desde o seu primeiro centenário na obra “Sons e Melodias”
(em 2001) e o segundo “Czardas”, em Outubro do mesmo ano. Nas comemorações
do 105° Aniversário a Banda Musical “Flor
da Mocidade Junqueirense” lançou o 3° CD
“Olá Junqueira”. É a Banda mais antiga do
concelho de Vale de Cambra. http://bandajunqueirense.no.sapo.pt

CINFÃES
Grupo Folclórico de Danças e Cramóis de Pias
Foi fundado em Maio de 1949, pelos
já falecidos Srs. Fernando Barbedo e Augusto do Amaral. Desde então, o grupo
mantém plena actividade, tendo conhecido o seu auge ao longo dos anos 60 e
70, quando era chamado a participar em
quase todas as festividades e festivais, de
âmbito regional, nacional e internacional.
www.cantascramoiscinfaes.org

Banda Marcial de Tarouquela e Municipal de Cinfães
“Foi fundada em 1930 com a colaboração do Senhor Padre Antero Pereira da
Mota, da Casa do Mosteiro, que também
foi o seu fundador. Os seus estatutos foram
aprovados em 8 de Agosto de 1960, por
alvará do Governador Civil de Viseu e, por
força desse diploma, foi-lhe reconhecido
o título de Banda Marcial de Tarouquela e
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Municipal de Cinfães.” www.bandasfilarmonicas.com
Associação Filarmónica de Santiago
de Piães
Nasceu em 1875. Foi seu Maestro-Fundador o Sr. Camilo de Sousa Pinto, que lhe
originou o popular cognome de Banda de
Mestre Camilo. Actualmente goza de extraordinária popularidade. Possui cerca de
500 associados, sendo 80% constituídos
pela camada jovem da freguesia. www.
bandasfilarmonicas.com

CASTELO DE PAIVA
Banda dos Mineiros do Pejão
Em 1947 Jean Tyssen, proprietário das
Minas do Pejão e grande apaixonado da
arte musical, apercebendo-se que no Couto Mineiro do Pejão havia grande propensão para a música e ouvidos musicólogos
insignes, como por exemplo o violinista
Philipe Newman, resolveu transformar o
Grupo Musical de Pedorido numa Banda
Musical. www.bandadopejao.com

Banda Marcial de Bairros
200 anos de Música, 200 anos de História
A vox populi remete para o início do século XIX, mais concretamente para o ano
de 1810, o ano de fundação da Banda. A
ideia, ao que consta, terá partido da Casa
do Outeiro. Esta Banda bicentenária teve
como primeiro Regente Silva Outeiro, sendo actualmente o seu Maestro o Professor
Sérgio Carvalho. http://bandamarcialbairros.blogspot.com
Rancho Folclórico de Castelo de Paiva
Nasceu em Abril de 1957, fazendo a
sua primeira actuação em Julho do mesmo

ano, nas Festas do Concelho de Castelo de
Paiva. Ao longo da sua existência tem sido
um fiel intérprete do Folclore desta região
do Douro Litoral. www.ranchofolcloricodecastelodepaiva.blogspot.com
Rancho Folclórico Nª Srª das Amoras
O Grupo foi fundado em Setembro de
1973, por ocasião da Romaria que lhe deu
o nome. A ideia partiu do Pároco da freguesia de Raiva e de um dinâmico Grupo de Jovens e algumas pessoas da freguesia. +351
22 55 66 722

SEVER DO VOUGA
Rancho Folclórico do Centro de Recreio e Cultura de Rocas do Vouga
Fundado em 1980, era formado por um
grupo de crianças que haviam sido preparadas para exibir algumas danças da região,
nas comemorações do Ano Internacional
da Criança, em 1979, por iniciativa dos professores das escolas primárias da freguesia.
http://www.cm-sever.pt
Rancho Folclórico de Silva Escura
Fundado em 1983, o rancho apresenta, através dos seus trajes e das suas danças, toda a azáfama das actividades desta
pitoresca freguesia, assim como os usos e
costumes dos seus antepassados. Os viras e
modas de roda são o recordar saudoso das
lavouras lentas, das arrancadas do linho,
das vindimas alegres, das desfolhadas, das
espadeladas, e de tantos outros trabalhos.
+351 234 551 976 | 96 76 43 112.
Rancho Infantil Florinhas de Silva Escura
Foi fundado em Agosto de 1985 e a sua
primeira actuação em público aconteceu
em Agosto do mesmo ano. Constituído em
associação, em Janeiro de 1987, a sua acção
tem-se centrado na pesquisa, recolha e formação dirigida aos mais jovens.
Rancho Folclórico de Sever do Vouga
Constituído em Outubro de 1977, o
rancho reconstitui alguns dos trajes festivos e de trabalho mais representativos do

seu povo. Um dos grandes objectivos deste
grupo é divulgar junto dos jovens a cultura
dos seus antepassados, alertando-os para
a necessidade de preservar a sua herança
cultural.

Rancho Folclórico da Casa do Povo
de Arouca
Foi fundado em 1970 com o nome de
Rancho Folclórico de Arouca.
Foi propósito dos seus fundadores e seguidores manter vivas as tradições folclóricas etnográficas e de ruralidade do Povo
Arouquense. ranchoarouca.blogspot.com

S. PEDRO DO SUL

AROUCA
Banda Musical de Arouca

CASTRO DAIRE

A Banda Musical de Arouca, Associação
Cultural e Artística, foi fundada no primeiro quartel do século XIX, por Bernardino
Joaquim Soares, com o objectivo de abrilhantar festividades religiosas nesta região,
por influência das directrizes do Mosteiro
de Santa Maria de Arouca. Em 1985 foi-lhe
conferido o Grau de Utilidade Pública, e a
Câmara Municipal de Arouca distinguiu-a
com a Medalha de Mérito Municipal- Grau
Ouro. www.bandadearouca.com
Conjunto Etnográfico de Moldes
O Conjunto Etnográfico de Moldes de
Danças e Corais Arouquenses é uma associação cultural que tem por objectivos primordiais a recolha, estudo, conservação e
divulgação da etnografia e do folclore do
concelho de Arouca. Fundado em 1944,
após um importante trabalho de recolha, o
grupo é um repositório autêntico e o principal divulgador das tradições seculares da
região de Arouca.
http://cemoldes.aroucanet.com

Banda de Música dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire
A Banda de Música dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire constitui, hoje, a
Secção Cultural da respectiva Associação
Humanitária. Teve a sua origem na já longínqua Orquestra, esta referida nos primeiros estatutos do Corpo dos Bombeiros, datados em 1890. +351 232 319 050
Sociedade Filarmónica de Mões
Foi fundada em 1771. Nos finais do
séc. XIX o Sr. Comendador Oliveira Baptista ofereceu um fardamento, renovou todo
o instrumental e pagou a um maestro. Os
objectivos principais da Filarmónica foram,
desde sempre, a promoção da música instrumental, o desenvolvimento das capacidades musicais e o gosto pela música como
actividade de lazer. +351 934 844 783
Grupos Folclóricos Federados:
Rancho Folclórico as “Morenitas de
Alva”: + 351 936 075 552
Grupo Folclórico de Santa Maria de Cabril: +351 919 060 432

Banda Aliança Pinho
Segundo versão oral, a Banda Aliança/
Pinho teve a sua primeira actuação em 8
de Setembro de 1846. Foi seu fundador um
antigo Pároco de Pinho, da casa de Figueiredo de Moldes. Desde Outubro de 1996 a
Banda possui uma Escola de Música.
Sociedade Musical Filarmónica Harmonia de São Pedro do Sul
+351 966 892 617 | 963 251 170
bandafilarmonicaspsul@gmail.com
Rancho Folclórico de Pindelo dos Milagres
Foi fundado no ano 2000 com os objectivos de expandir a cultura da região beirã,
mais concretamente de São Pedro do Sul e
região de Lafões e de sensibilizar os mais
novos para um espírito de grupo e partilha,
no intuito de perpetuar a identidade das
pessoas de Pindelo dos Milagres. +351 232
301 178 | 963 439 530 | 967 232 435
Rancho Folclórico de Pinho
Foi fundado em Maio de 1979 por um
grupo de pessoas que queriam ver vivas as
tradições da sua freguesia e região. Desde
a sua fundação que o Grupo tem vindo a
efectuar recolha de modas, danças e cantares, das superstições aos usos e costumes
das suas gentes, especialmente focalizado
no período entre os finais do século XIX e
princípios do séc. XX. +351 91 495 3978 |
ranchodepinho@gmail.com
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Textos de Carminda Gonçalves
Fotos: Arquivo da ADRIMAG e outros (com direitos reservados)
Feira Medieval de Mões, Castro Daire
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Feira Medieval de Mões
9 e 10 de Julho | Mões, Castro Daire
MAG eventos
No período estival vivem-se, na região das “montanhas mágicas”, incontáveis manifestações culturais, ora de profunda alegria, cor e
movimento, ora de contemplação e admiração ou ainda de fé e devoção.
Recriando ancestrais épocas históricas, revivendo tradições, exibindo o que a região tem de melhor, ou cumprindo rituais religiosos,
muitos são os acontecimentos que aqui têm lugar: recriações históricas, feiras medievais, festivais de gastronomia, música, dança, teatro
e desporto, festas e romarias, feiras, exposições, concertos, ou seja, toda uma panóplia de actividades lúdicas e culturais que animam e
enriquecem os dias e as noites da estação mais quente do ano.
Não perca as sugestões que lhe apresentamos para conviver com as nossas gentes e com a nossa cultura!

Não é só em redor das muralhas de um castelo que se vive a
magia das feiras medievais.
Em plena serra de Montemuro, na histórica Vila de Mões, do
concelho de Castro Daire, a Feira Medieval já conquistou o gosto e
a presença de milhares de visitantes.
Diz-se que tudo nesta recriação histórica tem magia: “o bulício
dos mercadores populares, os pregões dos bufarinheiros e dos almocreves, as ladainhas dos mendigos, que cruzam com as músicas dos
mesteirais… É uma aula de história ao vivo, uma viagem no tempo”.

Divirta-se nesta fantástica viagem medieval, onde não faltarão
concertos, percursos nocturnos, desfiles, gastronomia, música e
dança medievais, mercado de artesãos, duelos e torneios apeados,
artes circenses, fogo e malabares, investidura de novos cavaleiros,
voos rasantes de aves de rapina, bobos e saltimbancos, entre outros.
Para mais informações consulte: www.feiramedieval.com/.
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Festivais de Montanha
Andanças

1 a 7 de Agosto | Carvalhais, S. Pedro do Sul
MAG eventos
“Danças de pares, danças de roda, danças singulares ou como
guiar alguém. Usar o seu espaço em harmonia com os outros, improvisar ou dançar em simultâneo com mais de 100 pessoas, a dança
permite viver com os outros e consigo mesmo. Não é preciso palavras
para partilhar e seduzir.” (http://www.andancas.net)
Tendo por base a cultura participativa, o Andanças é um festival de dança e música popular de todo o mundo, onde a aprendizagem cultural é ilimitada e transborda para outras áreas, em que
quem toca e quem dança se junta para formar um colectivo que é
muito mais que a mera soma das partes.
Os participantes têm oportunidade de, durante uma semana única de partilha, descoberta, convívio, relação com o
outro, aprender ou experimentar a dançar, jogar, tocar, construir instrumentos e brinquedos tradicionais, passear pela
serra, de se aventurar em novos espaços com pessoas diferentes (ou não) das que encontram todos os dias.
É também motivo para a realização de um (re) encontro anual
entre músicos e bailadores vindos de toda a Europa, para que possam partilhar o seu trabalho uns com os outros e com um público
alargado. A preocupação é, cada vez mais, incentivar a troca cultural: “do festival para fora e de fora para o festival”, à qual se alia
uma preocupação ecológica, mas também social, e que fará deste
espaço comum um local mais rico para todos.
http://www.andancas.net | info@andancas.net
Números programados
+ 7 dias de actividades
+ 19 horas de programação diária
+ 830 artistas
+ 135 bailes e concertos
+ 120 oficinas de dança
+ 80 oficinas para crianças
+ 30 países representados
+ 20.000 participantes
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Festivais de Montanha
Altitudes

13 a 21 de Agosto | Serra de Montemuro Aldeia de Campo Benfeito, Castro Daire
Se o Andanças privilegia a música e a dança, o Altitudes elege o teatro.
De 13 a 21 de Agosto de 2011 a Serra de Montemuro será palco de um grandioso evento organizado pelo Teatro Regional da Serra do
Montemuro - o Festival Altitudes. A Iª edição deste festival realizou-se em 1998 e, desde então, não tem parado de crescer e de surpreender.

Além dos 12 espectáculos - 2 concertos e 10 espectáculos de teatro - o Festival propõe-lhe um atelier a acontecer todas as tardes
do Festival.
São nove dias que darão cor, luz e som à Serra do Montemuro, na
bonita aldeia de Campo Benfeito, classificada como “Aldeia de Portugal”.
Uma programação rica e diversificada, plena de qualidade, ritmo,
histórias de encantar e muitas, muitas surpresas.
A aldeia de Campo Benfeito espera por si, para uma festa onde o
“lavrador se senta ao lado do juiz, o operário ao lado do empresário e
o reformado ao lado do jovem desempregado”.
Até ao Festival, acompanhe todas as novidades no blog: http://teatrodomontemuro.blogspot.com/ ou na página oficial do Teatro
Regional da Serra de Montemuro: http://www.teatromontemuro.
com/

Programa:

Fotografia: Pedro Vieira de Carvalho

Fotografia: Pedro Aguilar

Dia 13 de Agosto
21h30 | “Remendos” | Teatro do Montemuro
Dia 14 de Agosto
21h30 | “O Guardião do Rio” | Palmilha Dentada
23h00 | concerto | Strella do Dia
Dia 15 de Agosto
21h30 | “Afonso Henriques” | O Bando
Dia 16 de Agosto
21h30 | “Antes solo que mal acompanhado” | Peripécia Teatro
Dia 17 de Agosto
10h30 | “O Rei Vai Nú” | Chão de Oliva
21h30 | “Ay, Carmela!” | Teatro das Beiras
Dia 18 de Agosto
21h30 | “Confissões de um fumador” | FC Produções
Dia 19 de Agosto
21h30 | “Frágil” | Teatro de Marionetas do Porto
Dia 20 de Agosto
21h30 | “Circonferências” | ACERT
Dia 21 de Agosto
10h30 | “Bzzzoira Moira” | Marionetas de Mandrágora
21h30 | concerto | Camané
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Festival Internacional de Folclore de Arouca
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MAG eventos
Julho
15 a 17 | Cinfães
Feira de Artesanato, Gastronomia
e Vinho Verde
Afirmando-se como um dos principais cartazes turísticos das
regiões do Baixo Tâmega e Douro Sul, esta edição contará com as
músicas tradicionalmente portuguesas dos Oquestrada, na sexta-feira dia 15; o reconhecido fado de Ana Moura, no sábado 16; e as
melodias culturais dos alentejanos Virgem Suta, no domingo 17.

06 a 29 | Arouca
Universidade de Verão U. Porto
A Universidade de Verão regressa a Arouca, tendo a arquitectura e a paisagem como tema central. De 6 a 8 de Julho, decorre o
ICPD: Summer Doctoral Consortium. De 25 a 29 de Julho decorre
o módulo «Espaços, modos de viver e habitar - Arquitecturas e Paisagens», centrado no Mosteiro de Arouca

29 a 31 | Arouca
Festival Gastronómico do Arouquês, Arouca
Para além da degustação, há várias actividades para lhe abrir o
apetite. Música, exposições, folclore, colóquios e venda de produtos regionais são os «pratos de entrada». Como prato principal, o
arouquês ganha novos sabores, nos restaurantes aderentes e nas
acções de «showcooking», pelo Chefe Hélio Loureiro e pela Escola
de Hotelaria e Turismo do Porto

Agosto
06 e 20 | Vale de Cambra
Animagosto 2011
06/08 - Tony Carreira, Centro da Cidade de Vale de Cambra
às 21h30m

20/08 - Festival Municipal de Folclore, Centro da Cidade
de Vale de Cambra

10 a 14 | Castro Daire
Feira de Actividades Económicas
e Culturais de Castro Daire

12 e 13 | Cinfães
Festival da Juventude
Este festival tem como objectivo promover, entre as camadas
mais jovens, o reconhecimento e interesse pelas indústrias criativas, designadamente a moda e música. Tendo como ponto alto
a actuação de artistas conhecidos pelo mercado local, como os
“Tudo à Pedrada”, os convidados especiais deste ano serão os “Golpes”, para apresentar o último disco “Cruz Vermelha Sobre Fundo
Branco”. A iniciativa contará também com um desfile de moda com
base no comércio tradicional local e especial presença do modelo
Afonso Vilela.

14 a 17 | S. Pedro do Sul
VIII Festival da Broa, Stª Cruz da Trapa
O Município de S. Pedro do Sul, em parceria com a Junta de
Freguesia de Santa Cruz da Trapa e associações locais, organizam
em Agosto, mais uma edição do Festival da Broa.
O certame pretende divulgar os produtos regionais do concelho de S. Pedro do Sul, onde a broa é o principal atractivo. www.
cm-spsul.pt; jfsctrapa@mail.telepac.pt

17 a 20 | Arouca
XIX Festival Internacional de Folclore
de Arouca
Organizado pelo Conjunto Etnográfico de Moldes, o festival
contará com oficinas de dança, mostras de artesanato e desfile
de trajes artesanais, que irão ajudar à divulgação do património
folclórico nacional e internacional. No dia 20, após o desfile etnográfico, os grupos apresentam-se a partir das 22 horas, no Terreiro
de Santa Mafalda.

27 | Arouca
Concerto “Sons da Água”
A Banda Sinfónica Portuguesa, sob a direcção do maestro
arouquense António Costa e com a participação especial dos
coros e de um grupo de teatro de Arouca, apresenta o concerto
«Sons da Água», a partir das 21h30m. Este concerto decorrerá na
Praia Fluvial da Paradinha, um dos locais mais belos que o Rio Paiva nos proporciona.

No Jardim Municipal da Vila de Castro Daire
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Alexandre Alberto da Rocha

Serpa Pinto 1846-1900

Satélite Cultural
Grande explorador de África é filho dilecto
de Cinfães
Texto e imagens: Município de Cinfães

Cinfães é terra de personalidades, de homens probos e fortes, e de ilustres cientistas:
desde o Honrado Egas Moniz ao General Serpa Pinto. Este último é, por excelência, o filho
dilecto de Cinfães.
Nasceu a 20 de Abril de 1846, no lugar das Poldras – Freguesia
de Tendais, numa quinta modesta pertença da família paterna.
Passou parte da infância entre a Baía (Brasil) e o Porto, a partir do qual entrou no Colégio Militar, mudando-se para Lisboa em
1858. Aí permaneceu até 1863 e de seu nome completo: Alexandre Alberto de Serpa Pinto Figueiredo, bem cedo a Academia Militar, displicentemente, o obrigou a retirar o apelido ligado a um
partidarismo afastado.
A sua perspicácia, dedicação e o sentido de dever, fizeram-no
progredir com a carreira nas armas e já como Sargento, entrou
para a Escola do Exército. Em 1869 é promovido a tenente, cargo
que passa a imediatamente a ocupar numa operação bélica contra
rebeldes indígenas em Moçambique.
África será, afinal, o seu destino aclamado e aquele a que mais
se dedicará até ao final dos dias.
No regresso a Portugal casa, em 1871, com D. Angélica Correia
Beles – natural de Faro e anos depois nasce, já em Porto Antigo –
Cinfães, a sua única filha Carlota de Serpa Pinto.
Para o Continente Africano regressou em 1877, com o objectivo de desenvolver uma exploração científica e reforçar o contacto
diplomático do Governo Português naquele território, na altura
com Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo. Vindo estes a desistir
por alturas dos ataques no Bié, Serpa Pinto assumiu, por conta e
risco, a travessia solitária com ajudantes locais.
A expedição, financiada pelo Governo Nacional sob proposta
de Andrade Corvo, durou cerca de dois anos, nos quais Serpa Pinto
recolhe importantes dados antropológicos, geográficos e biológicos (fauna e flora) nas bacias do rio Congo e Zambeze, Angola e
partes dos actuais Zimbabwe, Zâmbia e África do Sul. Tal feito é
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notabilizado e reconhecido nacional e internacionalmente,
tendo resultado na entrega de vários galardões, entre eles o de
Cavaleiro Torre e Espada, e Ajudante de Campo de Sua Majestade
El-Rei Carlos I.
Pouco depois do seu regresso a Portugal, inicia a transcrição
das suas aventuras para edição escrita com o título: “Como eu Atravessei África”, que viria a ser publicada em 1881 e em duas línguas:
Português e Inglês, sob a chancela de uma editora de Londres.
Pela importância dos escritos, rapidamente se considera uma obra
base para o estudo daquele Continente, praticamente desconhecido até então.

Já em 1888, regressou a África, desta para iniciar um estudo
topográfico para o desenvolvimento de uma via-férrea no Alto
Cheire, tendo ficado até 1890, altura do ultimato inglês - que contrariou os objectivos nacionais de, num curto espaço de tempo e
em acordo com o determinado pelas actas de Berlim, conseguir a
união das províncias de Angola e Moçambique através do mapa
cor-de-rosa. Adoece nesse mesmo ano, tendo sido substituído
pelo Tenente João Coutinho.
Quatro anos depois, pelo reconhecimento de distinção, foi-lhe atribuído o cargo de Governador de Cabo Verde, que exercera
com determinação e afinco dotando o arquipélago com inúmeros
melhoramentos na vida das populações que vieram a agradecer
mais tarde com duas estátuas em sua memória.
Porém, as ainda débeis condições de habitabilidade do Continente Africano imprimiram-lhe fortes impressões negativas que
acabaram por resultar numa saúde limitada, pelo que regressou
definitivamente a Portugal, onde recebeu de seu amigo pessoal,
Sua Majestade El-Rei D. Carlos, o título de Visconde.
Acomodado ao débil estado de saúde, envereda pela vida política, apresentando-se como candidato regenerador pelo círculo
de Cinfães. Vence, mas o estado de saúde agrava e veio mesmo a
falecer no mês seguinte. Foi sepultado no Cemitério dos Prazeres,
onde jaz desde então.
Das nomeações e reconhecimentos, sublinha-se as obras publicadas pela Academia Militar do Exército Português e o nome
atribuído a ruas, praças e avenidas. Também a Vila de Menongue,
no sudeste Angolano, foi chamada de Serpa Pinto até 1975, por
agradecimento ao Explorador.
Pelo poder e desempenho, não mais será esquecido o importante contributo que Serpa Pinto entregou ao Mundo.

Visite:
O Museu Serpa Pinto, situado no Centro da Vila de Cinfães,
onde pode encontrar algum espólio do explorador de África. O
restante espólio de Serpa Pinto pertence à Sociedade de Geografia de Lisboa: uniforme, espadas, carabinas, condecorações, o primeiro livro que publicou sobre a travessia de África e um pequeno
baú onde levava os medicamentos.
O Jardim Serpa Pinto, recentemente qualificado, localizado
na envolvente à Igreja Matriz de Cinfães. Aqui pode ver-se o busto
do Grande Explorador Africanista, Serpa Pinto, numa homenagem
prestada pelos Cinfanenses.
A aldeia típica de Boassas, onde viveu Serpa Pinto. Esta aldeia é uma “varanda sobre o Douro” e foi considerada a segunda
aldeia mais portuguesa. Fica localizada na freguesia de Oliveira do
Douro e os principais locais de interesse turístico são a “Casa Armoriada Setecentista”, que pertenceu à família dos Serpas, a “Casa
do Cubo” e a “Quinta do Revogado”.
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Investimento Público

“Âncoras” de desenvolvimento
Projectos & Iniciativas
Município de Castelo de Paiva
Cais do Castelo

Gonçalo Rocha
Presidente do Município
de Castelo de Paiva
Os recursos turísticos de uma região,
nomeadamente de um concelho como o de
Castelo de Paiva, traduzem-se sobretudo em
recursos naturais, culturais e histórico-patrimoniais. Neste sentido,
a qualificação daqueles recursos assume uma importância acrescida para a valorização da oferta turística concelhia. No entanto,
a captação de públicos não se esgota na oferta de recursos. Com
efeito, a atractividade da oferta depende grandemente da existência (ou não) de outras componentes básicas e de suporte à actividade turística. É assim que, integrado nos projectos de valorização
da Via Navegável do Douro, Castelo de Paiva recebe do IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, IP, um investimento de
1,9 milhões de Euros, para a ampliação e remodelação do Cais do
Castelo, com o alargamento da frente ribeirinha e criação de uma
zona de lazer, cujo objectivo aponta para uma melhoria das condições operacionais para a actividade turística fluvial no Douro.

Para a concretização do projecto, foi pensada uma proposta
arquitectónica contemporânea, com zonas funcionais e/ou de lazer claramente definidas e em estreita ligação com o Douro.
Dono de magníficas paisagens, onde os rios complementam
o panorama visual, o Município de Castelo de Paiva reconhece
a importância que o aproveitamento dos recursos fluviais com
capacidades turísticas tem para o desenvolvimento do turismo.
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Sendo os passeios no Douro, cada vez mais, uma opção de
qualidade inigualável para passear em família, Castelo de Paiva pretende que o Cais do Castelo constitua uma das principais
portas de entrada na região dando a conhecer o que de melhor
esta tem para oferecer. Desta forma, estimular a criação de infra-estruturas de suporte e de facilidades de apoio turísticas, e em simultâneo potenciar os recursos endógenos da região, constituem
as principais estratégias da aposta no desenvolvimento de um turismo sustentável para Castelo de Paiva.
Execução de Cais Turístico:
1.Alargamento da frente ribeirinha
2.Criação de ancoradouro para barcos rabelos
3. Criação de zona de lazer
4. Requalificação das plataformas flutuantes do ancoradouro
de recreio
5. Criação de miradouro
6. Parque de estacionamento para ligeiros e pesados
de passageiros
7. Nova rampa de varadouro

Município de Sever do Vouga
Requalificação e valorização dos “Sítios” do Rio
Vouga
- Praia Fluvial “Quinta do Barco”
- Cais de canoagem e piscinas fluviais
Polis Litoral – Ria de Aveiro

Manuel da Silva Soares
Presidente do Município
de Sever do Vouga
O Concelho de Sever do Vouga tem por
certo muitas similaridades com outros concelhos do interior, tanto nas expectativas e
ambições, como no desejo de fazer justiça à
sua identidade patrimonial.
Os propósitos da intervenção estratégica municipal, que ao
longo destes anos têm vindo a ser encetadas, têm ido ao encontro
da projecção do município e da concretização de uma política assente na mobilidade sustentável e na promoção da coesão social e
territorial, com vista ao desenvolvimento económico.
A realização de um conjunto de acessibilidades intermunicipais e municipais, tornou este concelho privilegiado, face a um
passado recente gozando presentemente de uma situação de relativa proximidade de outros centros urbanos importantes (cerca
de 30 km de Aveiro, de Viseu 61 Km e do Porto e Coimbra cerca de
80 Km). A previsão de um novo traçado do território intermunicipal que acompanha o traçado principal (E.N. nº 328) abrindo o
concelho a outros concelhos do interior (Arouca, Vale de Cambra
e Castelo de Paiva) e ligando-os a jusante à A25, pelo Nó Talhadas,
Nó do Carvoeiro - futuro IC 35 - apresenta-se como factor de crucial importância, completando um ciclo de ligação com as redes
nacionais e internacionais existentes, em particular com a Espanha.
Face a este percurso que ainda se calcorreia, os novos desígnios municipais têm actualmente apontado outras direcções, dando-se neste caso, destaque para o Plano de Sustentabilidade Ambiental e Turística. A existência de um extenso património natural,
com a qualidade ambiental de que ainda desfrutamos, associado
ao património arqueológico e cultural (gastronomia, produtos tradicionais, entre outros) constituem áreas de grande valia que nos
garante o resgate da nossa identidade patrimonial.
Todavia, o incremento das acções exige investimento, profissionalismo e planeamento integrado.

e Valorização da Ria de Aveiro, são o exemplo desse esforço concertado e planeado, na senda da projecção e da coesão social e
qualidade ambiental territorial.
Assim, pretende-se dotar a Praia Fluvial da Quinta do Barco,
galardoada recentemente com a Bandeira Azul, de uma estrutura
de apoio a cais de atracagem de embarcações de recreio para a
prática de canoagem, inserida no troço do Rio Vouga, entre o açude da Cascalheira – Ermida e a Mini-Hidríca da Grela. Nesta estrutura será ainda incorporada uma piscina fluvial de aprendizagem à
natação, com fundos variáveis em altura para poder ser usufruída
por crianças e/ou pessoas com mobilidade reduzida, com maior
segurança. O sistema de construção baseia-se em estruturas modulares amovíveis e flutuantes, para serem recolhidos nos períodos do inverno, por motivo das cheias. Ainda dentro desta intervenção, prevê-se a criação de uma zona de solário.

Dentro deste princípio, o Projecto de “Requalificação e Valorização dos “Sítios do Rio Vouga” para a Praia Fluvial Quinta do Barco – Cais de Canoagem e Piscinas Fluviais”, inserido no programa
Polis Litoral – Ria de Aveiro - Operação Integrada de Requalificação
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Município de S. Pedro do Sul
Requalificação das margens do Rio Vouga
António Carlos F. Rodrigues de Figueiredo
Presidente do Município
de S. Pedro do Sul
A proposta consiste na Requalificação
das margens do rio Vouga aumentando-se
a rede de percursos pedonais existentes,
ligando-os à antiga linha de caminho de ferro, futura ecopista, assegurando-se a ligação pedonal entre os dois
núcleos urbanos das Termas de S. Pedro do Sul e S. Pedro do Sul.
Tem como grande objectivo aproximar as pessoas ao rio, criando circuitos de lazer, valorizando as potencialidades paisagísticas
e ambientais existentes com ligação a elementos patrimoniais naturais e arquitectónicos a recuperar.
- Dinamização do Pólo de Lazer do “Clube de Campo do Gerós”
Construção de Edifício de apoio às Piscinas ao ar livre e equipamentos desportivos e recreio existentes e a criar, com balneários,
instalações sanitárias, bar e outros. Requalificação de toda a frente

para o rio aumentando o valor paisagístico do local e potencializando o aproveitamento do rio para fins lúdicos. Construção de
cais flutuante para acesso a pequenas embarcações;
- Aproveitamento da água Termal.
Construção de piscinas naturais no complexo de lazer do “Clube de Campo do Gerós”, bancos aquecidos através da água termal,
zonas nos pavimentos com canais de água abertos (zonas para
lava-pés); aproveitamento da água termal como fonte de energia
para aquecimento da água e climatização dos edifícios de apoio;
- Utilização de carros ecológicos, do género “Buggies” movidos a energia eléctrica ou solar permitindo a deslocação de pessoas com mobilidade condicionada e a realização de percursos
turísticos pelas áreas consideradas;
- Criação de um Centro de Monitorização e Interpretação
Ambiental (CMIA) na mini-hídrica de Drizes para educação ambiental, envolvendo projectos relacionados com o meio ambiente
e o comportamento humano;
- Construção de estadias ao longo dos percursos.

Caminhos margem do rio.
Construção de faixa lateral destinada a peões e
bicicletas ao longo dos circuitos de lazer

Parque Lazer do “Clube de Campo do Gerós”
Construção nova com balneários, vestiários, sanitários e infraestruturas de apoio às actividades de lazer

Parque Lazer do “Clube de Campo do Gerós”
Construção de edifício de apoio às Piscinas aos
equipamentos desportivos e de recreio

Complexo da Central Hidroeléctrica - Pólo
de educação ambiental; dinamização cultural
do complexo para fins turísticos ligado aos
circuitos de lazer
Edifício da Central
Recuperação e criação de um Centro de
Educação Ambiental com espaços expositivos
e museológicos
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Investimento Privado

Projectos PROVERE co-financiados no âmbito
do Sub-Programa 3 do PRODER
Projectos & Iniciativas
Texto: Carminda Gonçalves
Fotos: Arquivo ADRIMAG e outros (com direitos reservados)
Liderada pela ADRIMAG, a Estratégia de Eficiência Colectiva PROVERE para a região de Montemuro, Arada e Gralheira visa a valorização
dos recursos naturais da região, nomeadamente os sítios classificados Rede Natura 2000, Rios Paiva e Vouga e Serras da Freita e Montemuro, bem como o recentemente classificado “Arouca Geopark”. Pretende-se que a valorização económica destes recursos se faça por
via do desenvolvimento do turismo de natureza e, complementarmente, por via do turismo cultural, paisagístico e gastronómico com o
objectivo de valorizar também os recursos culturais e edificados do território.
O Programa de Acção da referida estratégia prevê um conjunto de projectos complementares, já candidatados ou a candidatar a muito
curto prazo, para dinamização de actividades turísticas e culturais com vista ao desenvolvimento económico da região.
Os projectos que abaixo se apresentam foram candidatados e aprovados no âmbito do SUB-PROGRAMA 3 DO PRODER / Abordagem Leader, da região da ADRIMAG, e, ou constam já do Programa de Acção do PROVERE, ou nele serão integrados no âmbito da reformulação que está a decorrer.

ALOJAMENTO TURÍSTICO:
Projecto: Retiro da Fraguinha Remodelação e Modernização
Beneficiário: Pés na Terra - Turismo, Desenvolvimento Rural e Valorização Humana, Lda
Local: Fraguinha, Candal, S. P. Sul
Descrição: o projecto visa a adaptação das
infra-estruturas do parque de campismo e
a aquisição de equipamento indispensável
ao desenvolvimento da actividade. Pretende ainda acrescentar um novo serviço à
oferta do parque que é o aluguer de tendas
comunitárias para grandes grupos, criar

um gabinete de primeiros socorros e um
fraldário. O projecto permitirá a criação de
2 postos de trabalho.
Valor total elegível: 57.465,73€
Data conclusão: 31/12/2011
Bucólica Fraguinha
A vida é feita de nadas:
De grandes serras paradas
À espera de movimento;
De aerogeradores gigantes
Movidos pela força do vento;
De pés firmes na terra
Enterrados como sinais
De gente que quer para a serra
A magia de outrora e algo mais
De retiros;
De silêncio e árvores frondosas;
De ver esta maravilha:
Transformar a serra inteira
Num lugar único de partilha
Inspirado no poema “Bucólica”
de Miguel Torga

In sítio internet www.pesnaterra.com
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RESTAURAÇÃO:

Projecto: DouroVou Houseboat’s

Projecto: Restaurante Típico
“O Mineiro”
Beneficiáro: Maria de Fátima Martins Eiras
Local: Aldeia de Regoufe, Arouca
Descrição: o projecto prevê a criação de
um restaurante típico, na aldeia de Regoufe, junto ao ex-complexo mineiro de
extracção de volfrâmio, minas da “Poça da
Cadela”, associadas à história da II Guerra
Mundial. O projecto permitirá a criação de
2 postos de trabalho.
Valor total elegível: 144.534,40€
Beneficiáro: DouroVou - Turismo Fluvial e
Houseboat Charter, Unipessoal, Lda

Data de conclusão prevista:
31/12/2011

Local: Rios Douro e Vouga

Projecto: Turismo Rural de Codeçal
Beneficiáro: António Osvaldo P. Magalhães

Descrição: o projecto prevê a aquisição de
um barco e a respectiva adaptação a barco-casa com a finalidade de oferta de alojamento/pernoita. Trata-se de uma embarcação de recreio, com propulsão a motor
eléctrico-vela e com tripulação.

Local: Aldeia de Codeçal, Castro Daire
Descrição: o projecto consiste na inter-

Valor total elegível: 244.097,38€
Data de conclusão prevista: 01/07/2012

Projecto: Casa de Campo
Villa Augusta
Beneficiáro: José Augusto Coutinho Rodrigues
Local: Sever do Vouga
Descrição: o promotor, com vasta experiência na área do alojamento turístico,
pretende, com este projecto, investir num
edifício de traça tradicional, convertendo-o
numa casa de campo, com oferta de 3 suites. O espaço envolvente ficará equipado
com uma piscina, um SPA e um polidesportivo. Será criado 1/2 posto de trabalho.
Valor total elegível: 154.815,36€
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venção em 7 edifícios de traça tradicional,
numa aldeia típica em plena Serra de Montemuro, edifícios estes que se destinarão a
casas de campo, com oferta de 12 quartos.
Serão criados 2 postos de trabalho.
Valor total elegível: 249.966,00€
Data de conclusão prevista: 31/12/2011

Data de conclusão prevista: 31/12/2011

ANIMAÇÃO TURÍSTICA,
AMBIENTAL E CULTURAL
Iniciativa privada
Projecto: Casa dos Fidalgos
da Granja (2ª fase)

Iniciativa pública

Valor total elegível: 200.000,00€
Data de conclusão prevista: 15/12/2011

Projecto: Requalificação da Casa
da Calçada
Beneficiáro: Freguesia de Silva Escura
Local: Silva Escura, Sever do Vouga
Descrição: o projecto envolve a recuperação, adaptação e ampliação da Casa da Calçada para espaço de apoio à comunidade,
funcionando, nomeadamente como casa
de cultura, mini-museu, posto de turismo e
casa do artesão.

Projecto: Casa da Cultura de
Fermêdo - IIª fase

Valor total elegível: 157.694,46€
Beneficiáro: Associação Recreativa de Nespereira

Beneficiáro: Município de Arouca
Data de conclusão prevista: 31/12/2011
Local: Fermêdo, Arouca

Local: Nespereira, Cinfães
Descrição: o projecto visa a recuperação
da Quinta dos Fidalgos da Granja, criando
novos espaços interiores para exposições,
realização de actividades e espectáculos
que complementem o museu na sua actividade, e onde se realizarão actividades
culturais, recreativas e de preservação da
identidade local.
Valor total elegível: 144.504,00€
Data de conclusão prevista: 31/12/2011

Projecto: Valorização do Sítio das
“Pedras Parideiras” - Iª fase
Beneficiáro: Município de Arouca
Local: Aldeia da Castanheira, Serra da Freita, Arouca
Descrição: este projecto pretende consolidar a criação de uma infra-estrutura de
informação e interpretação, a implantar
numa construção existente, para divulgação e conhecimento do fenómeno geológico das “Pedras Parideiras” e também sobre
temáticas de educação ambiental.

Descrição: o projecto tem por objecto a
recuperação da IIª fase do edifício que se
encontra em adiantado estado de degradação, com a finalidade de dar continuidade e
expandir as actividades culturais às colectividades locais e público em geral.
Valor total elegível: 200.000,00€
Data de conclusão prevista: 31/12/2010
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Aldeia da Castanheira, Serra da Freita
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1ª Caminhada Novas Oportunidades do CNO da ADRIMAG
Maio 2011

No próximo número
Outono 2011
Temas em destaque

Património Mineiro da Região
de Montemuro, Arada e Gralheira
• Complexos mineiros
• História(s) e testemunhos
• Interesse geológico
• Aproveitamento turístico
• Projectos
• Percursos pedestres: “Rota do Ouro Negro” e outros
• Aldeias mineiras

Gastronomia e produtos regionais
• Colheitas
• Rota da Vitela Arouquesa e dos Vinhos Verdes da região de MAG
• Produção, certificação e escoamento de produtos:
vinhos verdes regionais, frutos, compotas caseiras,
mel, chás e enchidos
Ruínas do ex-complexo mineiro de Regoufe, Arouca

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

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

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

Aldeia de Trebilhadouro, Vale de Cambra

