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Editorial
Outono... as folhas mudam de cor. Ficamos com a sensação de
que a paisagem ficou triste, porque todo o verde se reveste de outras tonalidades. Estará a natureza melancólica ou também se sentirá atingida pelas ondas da crise económica? Nada mais errado, as
folhas velhas e enrugadas, caídas pelo chão, dão lugar a belas imagens, onde pontuam os dourados, os castanhos, os amarelos ou
vermelhos, todos em diversas tonalidades, numa verdadeira paleta de cores naturais. É o sol que se afasta e o Verão que se despede.
Instala-se um novo colorido, que dá um toque diferente à natureza das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira, onde os carvalhos e os castanheiros se encarregam de pintar um quadro de
rara beleza natural. Beleza esta que apenas poderá ser apreciada
numa relação de proximidade, ficando assim expresso o convite
para visitar estas serras em pleno Outono. Motivos para visitar as
montanhas mágicas não faltam, mas ao percorrer o terceiro número deste MAGazine encontrará, certamente, mais algumas razões
para percorrer novos e velhos caminhos, contemplar aldeias mineiras ou apreciar um bom vinho.
Nesta época do ano, aceite o convite e substitua as palavras
austeridade e crise por beleza e natureza. Esperamos por si, neste
Outono.
Até ao próximo número, de Inverno e Natal.
João Carlos Pinho
Coordenador da ADRIMAG
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Autoridade de Gestão do ON.2 publica
Convite Público para Apresentação de Candidaturas – Projectos-âncora PROVERE

MAG notícias
Aprovado projecto da “Rota da Água e da
Pedra_Centro”, promovido pela ADRIMAG
Foi recentemente aprovado pela Autoridade de Gestão do
POR do Centro - + Centro, a candidatura apresentada pela ADRIMAG para criação da Rota da Água e da Pedra_Centro.

A Autoridade de Gestão do ON.2 publicou recentemente o
Convite Público para Apresentação de Candidaturas – EEC PROVERE-MAG-PA/1/2011. Este convite permitirá ao consórcio PROVERE
liderado pela ADRIMAG, apresentar as candidaturas dos projectos-âncora previstos no Programa de Acção, até ao dia 3 de Fevereiro de 2012. A dotação orçamental máxima a atribuir à totalidade
das operações a seleccionar no âmbito do referido convite é de
1.096.680€ e os projectos a candidatar são os seguintes:
- Plano de Gestão e Salvaguarda do Vale do Bestança, C. M.
Cinfães
- Rota da Água e da Pedra_Norte, ADRIMAG;
- Evento Intermunicipal Festival da Água e da Aventura, ADRIMAG

ADRIMAG participa em workshop promovido pela Autoridade de Gestão do ON.2
Trata-se de um dos 10 projectos-âncora que constam do Programa de Acção da Estratégia de Eficiência Colectiva PROVERE
“Montemuro, Arada e Gralheira”, e destina-se à criação de uma rota
turístico-cultural que valorize os principais pontos de interesse turístico e cultural ligados à água e à pedra, nos municípios de Castro
Daire, S.Pedro do Sul e Sever do Vouga.
O valor total aprovado é de 179.580,00€ a que corresponde
uma comparticipação FEDER de 125.706,00€, calculado à taxa de
70%. Os restantes 30% serão assegurados com verbas a atribuir
pelos municípios que integram a rota.
Este projecto constitui a primeira de duas fases de implementação de uma rota mais abrangente e que será alargada aos
restantes quatro municípios do território de intervenção da ADRIMAG: Arouca, Castelo de Paiva, Cinfães e Vale de Cambra.
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Realizou-se no dia 6 de Outubro de 2011, no Teatro Municipal
de Bragança, o workshop “Competitividade das Economias Locais:
As Iniciativas PROVERE na Região do Norte”, promovido pelo ON.2
– O Novo Norte (Programa Operacional Regional do Norte).
O principal objectivo desta iniciativa foi a realização de uma
apresentação pública das oito iniciativas PROVERE aprovadas na
Região do Norte e dos seus progressos e realizações no actual
momento, especialmente após reformulação dos Programas de
Acção recentemente concretizada. O PROVERE é um dos quatro
tipos de “Estratégias de Eficiência Colectiva” criados no âmbito do
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) e visa a promoção de consórcios locais ou regionais, constituídos por entidades
públicas e privadas, orientados para a melhoria da competitividade de territórios de baixa densidade populacional, institucional e
empresarial.”

OUTRAS
ADRIMAG garantiu mais cinco Aldeias
com a marca “Aldeias de Portugal” na sua área
de Intervenção

promocional, realizados anualmente com o apoio e a organização
da ATA – Associação do Turismo de Aldeia.

Na sequência da candidatura formulada pela ADRIMAG, as Aldeias de Paradinha (Arouca), Mezio (Castro Daire), Covas do Monte
(S Pedro do Sul), Amiais (Sever do Vouga) e Trebilhadouro (Vale de
Cambra) mereceram a integração na rede das aldeias classificadas
com marca “Aldeias de Portugal”.
A Comissão de Avaliação Aldeias de Portugal, órgão responsável pela avaliação e atribuição da marca, constituída pela ATA,
DRAP-N, CCDR-N e pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal,
considerou que as aldeias apresentadas pela ADRIMAG constituem espaços de reconhecido valor ao nível do Património Rural
existente, Património Ambiental e Cultural, bem como as referências de carácter próprio que cada uma das aldeias apresenta, reu-

“Aldeias de Portugal” - Montemuro, Arada e Gralheira

Vale de Cambra

Requalificar para evoluir

Aldeia de Trebilhadouro, Vale de Cambra

nindo as condições para beneficiar da marca “Aldeias de Portugal”.
As “Aldeias de Portugal” apostam na valorização de núcleos
rurais, através de uma estratégia comum de promoção turística de
um produto/serviço de excelência, que garantem a existência de
dinâmicas sociais e económicas, e que por sua vez se reflectem
numa melhoria da qualidade de vida das suas populações.
Pretende-se com a atribuição desta Marca, garantir um impulso para a requalificação e preservação destas aldeias, estimulando
a implementação e continuidade de projectos e actividades que
garantam a manutenção e dinamização das aldeias, e da sua população, a promoção e valorização destes territórios, o aumento
de turistas e visitantes e a divulgação dos seus recursos endógenos.
Estas aldeias juntam-se assim às da Felgueira, Meitriz, Campo
Benfeito e Pena, que já usufruem desta marca, e beneficiam
de um conjunto de acções de promoção e dinamização, nomeadamente através do site oficial: www.aldeiasdeportugal.com.pt ,
nas redes sociais e nos diversos eventos de índole sociocultural e

Entre 2008 e 2009, a Câmara Municipal de Vale de Cambra
– principal parceira do festival organizado na aldeia de Trebilhadouro - desencadeou todo um trabalho de requalificação e valorização do espaço público. Esta requalificação assentou em obras
como: a qualificação dos caminhos da aldeia; a colocação de lajeado em granito em toda a extensão do arruamento; a construção
e restauro de muros que delimitam o espaço público pedonal, a
introdução de algum mobiliário urbano, tal como bancos, papeleiras e sinalética, em granito e madeira, dado serem os materiais
dominantes da região, entre outros.
“Requalificar para evoluir” foi o lema de todo o projecto de
intervenção na aldeia de Trebilhadouro existindo, inclusive casas
que já foram adquiridas, na sua maioria por pessoas não residentes em Vale de Cambra e que estão a começar de recuperar e de
reconstruir o seu espaço na aldeia.
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Centro de Apoio ao Desenvolvimento Local da
ADRIMAG, foi inaugurado por Assunção Cristas,
Ministra da Agricultura, Mar, Ambiente
e Ordenamento do Território
MAG notícias

No dia 22 de Setembro de 2011 Assunção Cristas esteve de
visita a Arouca para presidir à inauguração do Centro de Apoio
ao Desenvolvimento Local, da ADRIMAG e à inauguração de mais
uma edição da Feira das Colheitas. Gabriela Ventura, Gestora do
PRODER, e Artur Neves, Presidente da Câmara Municipal de Arouca e da direcção da ADRIMAG acompanharam a Ministra no quadro de honra desta cerimónia.
A bênção das novas instalações por parte do Sr. Pe Vilar antecedeu a intervenção de Artur Neves, que fez um breve enquadramento do percurso da ADRIMAG, aludindo à comemoração do
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seu 20º aniversário, ao mérito dos associados fundadores e ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em prol da região, por
associados, direcção e equipa técnica.
A Profª Doutora Assunção Cristas congratulou a ADRIMAG pelo
serviço que tem vindo a prestar à região, desde a sua constituição,
em 1991, e realizou um breve apontamento sobre a actual situação
do PRODER - Programa de Desenvolvimento Rural do Continente e concretamente sobre os projectos que estão a ser desenvolvidos
no âmbito do Sub-Programa 3 - Dinamização das Zonas Rurais/
Abordagem LEADER. Registou o seu apreço pelas entidades locais,

gestoras deste sub-programa, salientando a importância do mesmo no sentido do aproveitamento e valorização de recursos locais
e do incremento da economia nacional.
A cerimónia incluiu um momento de homenagem aos associados fundadores ao qual se seguiu um breve momento musical com os “Parabéns à ADRIMAG”, oferecido por Isabel Silvestre,
amiga de longa data de muitos dos presentes. O encerramento da
cerimónia foi marcado pela animação e pelo convívio entre todos.

Castro Daire

Mostra Castro Daire 2011
A edição de 2011 da “Mostra Castro Daire”, Feira de actividades
económicas e culturais do concelho, decorreu entre os dias 10 e
14 de Agosto, proporcionando uma envolvência diferente à Vila
de Castro Daire.
Foi a VIII Edição desta Feira de Actividades, que contou, este
ano com um número recorde de 41 stands participantes, deixando
muito satisfeita a organização do evento, a cargo da Câmara Municipal de Castro Daire.
Muitas das potencialidades do concelho foram representadas
nesta Mostra, onde a gastronomia, o turismo, o artesanato, a indústria e o comércio muito bem se deram a conhecer.

Cinfães

Vale do Bestança tem uma Estação da Biodiversidade
No dia 10 de Julho foi inaugurada na freguesia de Tendais, em
Vila de Muros, a Estação da Biodiversidade do Vale do Bestança. O
projecto surgiu pela mão da iniciativa 11 Caminhos + 1 – Percursos
na Biodiversidade integrada no Programa de Comemorações do
Centenário da Universidade de Lisboa e que consiste na inauguração de doze estações da biodiversidade, localizadas quase todas
na rede Natura 2000.

As Estações da Biodiversidade são percursos pedestres onde
se encontram instalados oito painéis informativos com imagens e
comentários sobre plantas e animais comuns. No caso do Vale do
Bestança, o percurso tem 2 km de extensão, é gratuito e acessível
a todo o tipo de público. As principais espécies emblemáticas são:
Gilbardeira, borboleta Aurinia, escaravelho Cabra-loura, Borboleta
Camila, muito rara em Portugal, Lagarto-de-água e Salamandra-lusitânica.
O projecto Caminhos + 1 – Percursos na Biodiversidade é promovido pela TAGIS – Centro de Conservação das Borboletas de
Portugal, em parceria com o Museu Nacional de História Natural e
o Centro de Biologia Ambiental, com o apoio da Câmara Municipal
de Cinfães e da Associação de Defesa do Vale do Bestança.

Arouca

Aldeia da Paradinha «Inundada» com
«Sons da Água»
O «sonho», confessado pelo maestro António Costa, no final
do concerto, tornou-se realidade, e a Aldeia da Paradinha acolheu,
no passado dia 27 de Agosto, o evento «Sons da Água». Com uma
tarde inteiramente dedicada à poesia no feminino, com a declamação de vários textos exclusivamente de autoras (algumas delas
arouquenses), o evento encerrou com a apresentação da «Cantata
Cénica Dom Garcia», de Joly Braga Santos, com textos de Natália Correia. Foram cerca de 150 intervenientes em palco, oriundos
do Grupo Cultural e Recreativo de Rossas, Grupo Coral de Urrô,
Orfeão de Arouca e Banda Sinfónica Portuguesa, para além dos
solistas Cláudia Pereira Pinto, Carlos Guilherme, Magda Brandão
e Sandra Magalhães, que deram vida a esta obra, que arrancou
fortíssimos aplausos das largas centenas de pessoas que assistiram ao espectáculo.
O concerto foi comentado pelo maestro António Victorino
d’Almeida
O evento «Sons da Água» contou com o apoio da Câmara Municipal de Arouca, Associação dos Amigos da Paradinha, GERTAL
S.A., Junta de Freguesia de Alvarenga e Clube do Paiva, e com o
patrocínio da PKF Auditores e das Águas de Douro e Paiva.
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Celebrando os produtos do campo…
Os solos são férteis e a produção, não atingindo o máximo das suas potencialidades, ainda é digna de referência. Durante meses de intenso trabalho os agricultores acompanham a plantação, o
crescimento e o amadurecimento das culturas. Por fim chega o Outono que é, por excelência, a estação das colheitas e finalmente é visível o resultado de tanto esforço. É altura de celebrar. Por isso
realizam-se nesta época, por toda a região, inúmeros certames que constituem autênticos “rituais”
dedicados à “veneração” dos preciosos frutos colhidos e nalguns casos transformados: uvas e vinhos,
milho e broa, batatas, cebolas, alhos, castanhas, maçãs, peras, abóboras, mel, enchidos e alguns produtos alternativos como o mirtilo e a groselha (estes são colhidos no final da Primavera).

Sever do Vouga
Feira do Mirtilo

A 4ª edição da Feira do Mirtilo
decorreu nos dias 01, 02 e 03 de
Julho de 2011, no Parque Urbano da Vila, podendo-se destacar
como principais resultados do
certame os seguintes:
- O número de visitantes ultrapassou todas as expectativas
da organização estimando-se que ascendeu aos 40 mil;
- Mais de 90% dos visitantes são oriundos de Aveiro, Viseu,
Coimbra, Porto, Gaia, Lisboa, Amarante, Figueira da Foz, Pombal e
Viana do Castelo. Teve ainda a presença de visitantes estrangeiros
oriundos de Espanha, França e Reino Unido;
- Foram nomeados o Embaixador e a Embaixadora do Mirtilo e
inaugurada a placa “Sever do Vouga – Capital do Mirtilo”;
- Nesta edição estiveram presentes 52 expositores;
- Nos workshops de culinária e pastelaria participaram 650
pessoas incluindo crianças;
- Na palestra técnica estiveram presentes mais de 200 participantes;
- A Rota do Mirtilo em BTT contou com a participação de 137
atletas;
- Tiveram ainda lugar 4 rotas do mirtilo (visitas às plantações)
que foram realizadas no dia 02 e 03 de Julho, com participação de
128 pessoas;
- No passeio do Vouguinha participaram 1.300 pessoas;
- Nas actividades de animação (canoagem no lago, jogos tradicionais, parede de escalada e slide) participaram 509 pessoas;
- Pelo espaço de animação de crianças passaram cerca de 1000
crianças;
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- O volume de negócios estimado realizado por todos os expositores ao longo dos 3 dias do evento rondou os 130 mil euros;
- O certame contou ainda com uma enorme colaboração de
dezenas de empresas que contribuíram com apoio logístico e algumas com apoio financeiro.

Castelo de Paiva

Feira do Século XIX

O Parque das Tílias, em Sobrado, foi palco da 14ª edição da Feira do Século XIX, uma, bem sucedida organização da ADEP – Associação
de Defesa do Património Histórico e Cultural de Castelo de Paiva, que voltou a merecer o apoio da Câmara Municipal. O evento, que no dia
9 de Outubro levou a Castelo de Paiva milhares de visitantes, além de recriar usos, costumes e tradições de outrora, assume-se como um
importante instrumento de promoção, divulgação e comercialização dos produtos agrícolas e artesanais do município, onde os aspectos
ligados à cultura e etnografia não deixam de marcar forte presença.
Gonçalo Rocha, presidente da Câmara Municipal, considera que estas manifestações devem ser incentivadas e muito acarinhadas,
destacando que, “ para além de fazer reviver o passado, este tipo de realização, que já é uma referência turística do concelho, permite-nos
respeitar, ainda mais, as nossas verdadeiras origens “.

Arouca

Feira das Colheitas 2011

“Arouca veste o seu traje domingueiro, e sai à rua para comemorar o tempo da colheita.” (Excerto do Cartaz da Feira das Colheitas 2011)
Foi de facto, em ambiente de festa, que decorreu a 67ª edição da Feira das Colheitas, entre os dias 22 e 25 de Setembro. Inaugurada
pela Ministra da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, Assunção Cristas, esta feira/festa anual procurou uma vez mais
promover, divulgar e comercializar os melhores produtos agrícolas locais, bem como exibir os melhores efectivos da autóctone raça arouquesa. Destacam-se os concursos da broa caseira, dos vinhos verdes e do gado arouquês.
Em simultâneo, um rico e extenso programa cultural proporcionou momentos de grande animação. Os concertos de Luís Represas e
José Malhoa acolheram um vastíssimo público e as exibições de ranchos folclóricos e bandas filarmónicas asseguraram as componentes
etnográfica e musical, tradicionais. Os espaços da Cerca do Mosteiros e das “tasquinhas” merecem uma referência especial pelos serviços
de degustação da gastronomia e vinhos regionais que proporcionaram, e pelos momentos de animação que ofereceram sobretudo às
camadas mais jovens.
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Castro Daire

I Festa das Colheitas

A Câmara Municipal de Castro Daire organizou nos dias 1 e 2
de Outubro no Largo da Feira das Vacas, daquela vila, a I Festa das
Colheitas do Concelho. O objectivo primordial desta feira é o de
dar a conhecer os paladares e tradições associados às colheitas da
Região num ambiente de interacção permanente entre os visitantes.
O milho, produto que mais caracteriza as colheitas por todo
o concelho, mereceu posição de destaque tendo sido possível
assistir-se e participar na recriação dos vários momentos da colheita que vão desde o transporte do mesmo em carros de vacas,
passando pela desfolhada, pela malha e culminando com a sua
confecção em vários produtos, com especial relevo para a broa de
milho.
O evento contou ainda com um cartaz cultural muito variado
e apelativo, animando todos os que visitaram o certame e permitindo uma saudável interacção entre todos.
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Vinhos Verdes & Enoturismo
Investimentos com Paixão
Texto de Carminda Gonçalves
Imagens de Carminda Gonçalves
e outras gentilmente cedidas

Destaque

Quinta do Toutiçal, Castelo de Paiva
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A produção e comercialização de Vinhos Verdes tem vindo a crescer, graças à singularidade das suas características, à diversidade dos seus perfis e à crescente qualidade
do produto que resulta não só da utilização simultânea e equilibrada de modernas e
tradicionais técnicas de cultivo, produção, engarrafamento e conservação, mas também do gosto e especial cuidado que é depositado pelos produtores em todo o processo
de produção.
Os Vinhos Verdes e a Região Demarcada
Foi no Noroeste de Portugal que, há cerca de oito séculos, o
Vinho Verde fixou as suas raízes e aqui as mantém até aos dias de
hoje. “Único no mundo” as suas características singulares devem-se essencialmente aos factores naturais e humanos do meio geográfico em que está inserido resultando num vinho de aroma e
sabor frutados, naturalmente leve e fresco.
Castelo de Paiva, Cinfães, Vale de Cambra e Arouca são alguns
dos municípios que integram a secular RDVV - Região Demarcada
dos Vinhos Verdes. Neles se produzem vinhos de excelente qualidade e sabor, distinguidos com importantes prémios nacionais e
internacionais.
A RDVV estende-se por todo o noroeste português, do rio Minho às montanhas que marcam a transição para o interior do país,
num espaço geográfico que coincide, grosso modo, com o Entre
Douro e Minho. É, assim, a maior região vitícola do país e uma das
maiores da Europa: 35 000 hectares de vinha distribuídos por uma
área de aproximadamente 7 000 km2.
São nove as sub-regiões da área geográfica de produção de
vinhos com direito à denominação de Origem “Vinho Verde”: Amarante, Ave, Baião, Basto, Cávado, Lima, Monção, Paiva e Sousa.
Integrados na sub-região de Baião e Paiva encontram-se, pertencentes ao território de Montemuro, Arada e Gralheira, os municípios de Castelo de Paiva e Cinfães. Apesar de não pertencerem
a qualquer das sub-regiões indicadas, também os municípios de
Arouca e Vale de Cambra integram a área geográfica de produção de vinhos verdes com direito à já referida Denominação de
Origem.

Origens mitológicas e evolução histórica
dos Vinhos Verdes
Não se sabe ao certo quando o homem incluiu o vinho nos seus
hábitos alimentares, mas é consensual que, nos primórdios, lhe
terá atribuído características divinas e o terá aceite como um “dom
de Deus”. Baco, Dionysos e Osíris foram alguns dos deuses da mitologia romana, grega e egípcia, atribuídos ao vinho.
É na Bíblia que “a videira” é mencionada pela primeira vez, mas
a História revela-nos que o vinho terá surgido sete mil anos a.c.,
quando os últimos povos nómadas semearam os grãos e foram
obrigados a esperar que crescessem para proceder à sua colheita,
tornando-se assim povos sedentários.
Na Península Ibérica, investigações arqueológicas e documentais
dão-nos notícia de que foram as civilizações fenícia e grega que
importaram a cultura da vinha.

14

Destaque

Em Portugal, a cultura dos Vinhos Verdes terá começado a
partir dos sécs XII-XIII d.c., quando o vinho entrou definitivamente
nos hábitos das populações do Entre-Douro e Minho, o coração
mais povoado de Portugal. Também terão sido estes os primeiros
vinhos portugueses a aparecer nos mercados europeus, apesar da
sua limitada exportação, na altura.
A crescente liberdade comercial, associada às reformas institucionais do séc. XIX e à revolução dos transportes e comunicações,
levou à necessidade de uma orientação para a qualidade e à regulamentação da produção e comércio de Vinho Verde, levadas a
cabo a partir do início do séc. XX.
À luz do direito internacional, o Reconhecimento da Denominação de Origem veio conferir a exclusividade do uso da designação Vinho Verde o que constituiu um “passo de gigante” na
afirmação desta marca no mercado.

O cultivo da vinha
Apesar de ter perdido nas últimas décadas, grande parte da sua vitalidade, a actividade agrícola continua, por via do sector vinícola,
a ter um peso considerável no quadro das actividades económicas dos municípios de Castelo de Paiva, Cinfães, Arouca e Vale de Cambra,
onde existe um importante número de quintas, produtores/engarrafadores, adegas cooperativas e postos de trabalho criados, no âmbito
deste sector. O facto destes municípios estarem integrados na Região Demarcada dos Vinhos Verdes constitui uma importante mais-valia
para o negócio, que pode e deve ser aproveitada e potenciada em prol do desenvolvimento de um sector/mercado que está em franco
crescimento e que a cada dia é mais competitivo.
No entanto, algumas dificuldades vão também acompanhando o crescimento deste sector. A reduzida dimensão da maioria das quintas e dos produtores/engarrafadores locais; a concorrência por parte dos grandes produtores da RDVV; a falta de apoios do governo ou
a inadequação das políticas ligadas ao sector vinícola; a falta de cumprimento e fiscalização das regras impostas pelo Regulamento da
CVRVV associadas a alguma concorrência desleal na área; as dificuldades de escoamento dos produtos e da sua colocação no mercado externo; e as dificuldades financeiras que afectam algumas das adegas cooperativas locais, têm sido apontados como os principais entraves
a um maior desenvolvimento do sector, na região.

O Enoturismo
Associada às quintas e ao sector vinícola começa agora a distinguir-se uma nova e complementar actividade económica: o enoturismo.
Seja por via da oferta de alojamento, passeios temáticos, acompanhamento e/ou realização de actividades vitivinícolas tais como a poda,
a colheita e a produção de vinho, seja através da criação de salas de provas, pontos de venda de vinhos e produtos locais, e unidades de
restauração, este produto turístico é complementar e nalguns casos indispensável à viabilidade e rentabilidade do negócio dos vinhos.
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Vinhos Verdes
“Ponha-os à Prova”
Castelo de Paiva
Sub-Região do Paiva

Corga da Chã
A Quinta da Corga da Chã é dirigida e orientada, há já três gerações, pela mesma família. Adquirida em 1934 por Vitorino Cardoso e Mavilde Lopes, produziu vinho, azeite, cereais e madeira

durante mais de 50 anos. A reconversão completa da vinha foi
levada a cabo no início da década de 90, tendo como principal
preocupação a selecção das castas mais indicadas ao tipo de solo.
O nome da Quinta define, na perfeição, o terroir onde estão implantados os 5hectares de vinha que dão origem à marca “Corga
da Chã”. Trata-se de uma vinha implantada em terreno plano (Chã),
mas num local encovado (Corga). S. Pedro do Paraíso é a freguesia
que acolhe esta magnífica Quinta com características geomorfológicas únicas, como é o caso da variada floresta que a envolve e os
riachos que a atravessam.
Maria do Carmo Tavares da Costa, proprietária, refere que este
ambiente “paradisíaco” é um dos grandes segredos do sucesso dos
vinhos “Corga da Chã”.
A marca surge no mercado, em 2005, na sequência da aquisição de tecnologia adequada ao controlo das fermentações. Foram
ainda adoptadas modernas tecnologias de vinificação, engarrafamento e rotulagem e o acompanhamento técnico passou a ser
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feito pelo reconhecido enólogo Engº Jorge Sousa Pinto.
Desde então, os prémios e distinções atribuídos aos vinhos
“Corga da Chã” têm sido uma constante, o que, a par da excelente
relação qualidade/preço, tem resultado numa forte procura por
parte de garrafeiras, restaurantes e esplanadas, levando ao seu escoamento com relativa facilidade.
Com uma produção anual de cerca de 80 mil garrafas, a marca
“Corga da Chã” incluiu cinco variedades de vinhos: o Corga da Chã
Trajadura, o Corga da Chã Arinto e o Corga da Chã Colheita Seleccionada, que provêm das melhores uvas das respectivas castas, produzidas exclusivamente na Quinta (o vinho Colheita Seleccionada
é produzido com uvas das castas Arinto, Trajadura e Loureiro), e
os vinhos Rosé Grande Escolha e Tinto, cujas uvas provêm de dois
produtores da região dos Vinhos Verdes. O primeiro é produzido
com uvas das castas Vinhão e Espadeiro, e o segundo com uvas
da casta Vinhão.
Algumas distinções recentes:
2010 - Verde Ouro no Arinto - concurso CVRVV
2010 - Best Of Vinho Verde no Arinto - concurso da CVRVV
2010 - Verde Honra no Trajadura - concurso da CVRVV
2011 - Verde Honra no Arinto - concurso da CVRVV

No que diz respeito ao mercado externo, a Quinta da Corga da
Chã está presente na Alemanha e Brasil e conta em breve chegar a
Angola e Moçambique.
Na quinta está a ser preparado um espaço multiusos para provas e para receber grupos de visitantes.
Contactos:
Quinta da Corga da Chã
S. Pedro do Paraíso, Castelo de Paiva
GPS: 40°58’57.73”N 8°18’36.02”W
40.982703°-8.310006°
Correspondência:
Rua André de Resende, nº 187, 1º Esq.
4150-069 Porto
Tel.: 918 684 725 - Manuel Tavares
Website: www.corgadacha.com
E.mail: mail@corgadacha.com

Quinta do Toutiçal

A Quinta do Toutiçal é um caso exemplar no que respeita à
produção e comercialização de vinhos verdes em Castelo de Paiva.
Resultado de um investimento com cerca de 20 anos, realizado pela Rochinvest – Investimentos Imobiliários e Turísticos, SA,
a aposta nesta quinta baseou-se primeiramente na sua excelente localização, numa encosta sobranceira ao rio Paiva, a cerca de
1300m da sua foz, no rio Douro (freguesia de Fornos).
Além do factor geográfico a empresa liderada por Joaquim Rocha tem apostado fortemente no rigor e na dedicação depositadas em todo o processo de produção da marca de vinhos “Quinta
do Toutiçal”, desde a plantação e manutenção da vinha até ao engarrafamento e rotulagem do produto final, da responsabilidade
da Turinroch – Administração de Empreendimentos, SA.
Nada é deixado ao acaso e a moderna e bem concebida adega
de que a quinta dispõe é prova de que a qualidade está acima de
tudo. Além da área de transformação, engarrafamento e armazenamento, a adega dispõe de uma sala de provas que serve, nomeadamente, para a realização de workshops e acções de formação,
bem como uma ampla esplanada com uma vista soberba sobre
a quinta, o rio Paiva e a paisagem rural envolvente, onde poderá
passar bons momentos de lazer e apreciar os excelentes vinhos
da Quinta.
Os 4 hectares de vinha produzem anualmente cerca de 20 000
litros de Branco, Tinto e Rosé, com a predominância das castas Arinto e Vinhão, com as marcas “Quinta do Toutiçal” e “Toutiçal”, que a
empresa comercializa no mercado interno desde 2005. A aposta
no mercado externo está em estudo e recai sobre os países de língua oficial portuguesa.

• Vinho Quinta do Toutiçal Verde Branco - Casta Arinto - Sub-Região Paiva - Enólogo Jorge Sousa Pinto
• Vinho Quinta do Toutiçal Verde Tinto - Casta Vinhão - Sub-Região Paiva - Enólogo Jorge Sousa Pinto
•Vinho Quinta do Toutiçal Verde Rosé - Casta Vinhão - Sub-Região Paiva - Enólogo Jorge Sousa Pinto
Algumas distinções recentes:
Menção de Honra - “Concurso de los Vinos del Noroeste - Ponferrada” (Junho de 2008)
Prémio Verde Honra - “Concurso da C.V.R.V.V.” (Maio de 2010)
Medalha de Prata - “Concurso Nacional de Vinhos Engarrafados” (Junho de 2011)
O enoturismo e as actividades radicais também fazem parte
dos projectos para a Quinta. Descrita como “uma espécie de lugar
encantado, que convida ao lazer, ao descanso e a bons momentos de
distração”. Um recanto paradisíaco que alia o agradável “murmúrio”
das águas embatendo na sua margem de Rio”, ao som dos animais
e à beleza da paisagem.
A actual conjuntura económica e financeira do país impediu
que fosse dada continuidade ao projecto de criação de um hotel
com 30 quartos, mas o mesmo não foi retirado dos planos da empresa, aguarda apenas uma conjuntura mais favorável.
Entretanto, a breve prazo, a quinta vai dispor de actividades de
animação turística associadas à prática de desportos de natureza
e aventura, aproveitando a excelente localização da quinta, nomeadamente remo, canoagem, rafting, pesca, BTT, arvorismo, slide,
escalada e rappel, entre outras.”

Contactos:
Quinta do Toutiçal
Fornos, Castelo de Paiva
Correspondência:
Rua António Cardoso, 302
4150-079 Porto
Tel.: 226 061 762 | 912 226 050
E.mail: turinroch@rochinvest.com
toutical@rochinvest.com
Responsável: Joaquim Rocha
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Casa de Algar

Os vinhos da “Casa de Algar” resultam de um projecto familiar
de longa data, actualmente dirigido pelos Engenheiros Alberto
Guedes da Costa e sua mulher Ana Maria Crava, bem como pelas
três filhas do casal. A quinta vitivinícola localiza-se na freguesia de
Santa Maria de Sardoura, Castelo de Paiva numa encosta que goza
de uma exposição privilegiada, a cerca de 150m de altitude.
A reconversão e redimensionamento da vinha para os actuais cerca de 8 hectares contribuíram fortemente para o aumento
da produção (cerca de 40.000 litros) e para a obtenção de vinhos
brancos de qualidade superior, quer nos monovarietais Loureiro e
Avesso quer nos restantes vinhos de lote do produtor.
Estes vinhos são comercializados sob as marcas “Pata da Burra”
e “Greyre”. Uma das novidades da produção de 2010 foi o lançamento do vinho Rosé, elaborado a partir da casta Espadeiro, muito
apreciado pelo seu aroma e frescura.
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O profissionalismo associado à produção destes vinhos tem
sido garantia da sua qualidade, facilitando o escoamento para o
mercado local e regional. Para tal, muito tem contribuído o acompanhamento do enólogo Jorge Sousa Pinto que reconhece a importância da qualidade no sentido da conquista de um mercado
que é, neste sector, cada vez mais competitivo.
O enoturismo faz também parte dos planos dos proprietários
da Quinta que estão a avaliar a possibilidade de criação de uma
unidade de Turismo em Espaço Rural no local, para complementar
a actividade vinícola e oferecer aos turistas e visitantes, um local
de pernoita que reflicta a tipicidade e as tradições da região.
Contactos:
Casa de Algar
Sardoura, Castelo de Paiva
GPS: N 41 03 56,90 W 8 17 31,20
Tel.: 255 363 459 | 931 411 675
E.mail: casadealgar@sapo.pt
http://casadealgar.blogs.sapo.pt/
Responsável: Ana Maria Crava

Cinfães
Sub-Região do Paiva

Casa dos Fontes
A produção de vinhos na “Casa dos Fontes” em Souselo tem
uma história com cerca de 14 anos. A actividade começou pelas
mãos do empresário luso-brasileiro António Fontes, mas é o seu
filho, César Fontes, que actualmente dirige e orienta a produção
e comercialização. O projecto constitui não só a satisfação de um
gosto pessoal, mas também uma excelente oportunidade de valorizar patrimonial e economicamente a quinta de que a empresa familiar é proprietária. Complementarmente, a actividade contribui
para o incremento da economia local com a criação de 4 postos de
trabalho efectivos.
Na quinta com vistas para o Douro, localizada na sub-região do
Paiva, são cultivados 4 hectares de vinhas das castas Arinto, Azal
Branco e Vinhão que resultam numa produção anual de cerca de
15.000 litros de vinhos e espumantes comercializados sob a
marca “Casa dos Fontes”. As
caves dispõem da sua própria
unidade de transformação e
engarrafamento, composta
pelos mais modernos equipamentos, o que garante, logo à
partida, a boa qualidade dos
vinhos.
O produto encontra-se à
venda nas caves “Casa do Fontes”, podendo igualmente ser
consumido em restaurantes,
em diversos pontos do país.
As negociações com vista ao
alargamento dos pontos de
comercialização e consumo
estão em desenvolvimento, sendo que a marca está em franco
crescimento e o reconhecimento da sua qualidade por parte do
público é muito satisfatória.

Contactos:
Caves “Casa dos Fontes”
Fonte Coberta – Souselo
4690 Cinfães
Tel.: 91 618 44 57 | 96 622 46 47
Website: http://casadosfontes.com/
E.mail: casadosfontes@hotmail.com

Quinta do Fijô
A Quinta do Fijô, localizada na freguesia de Souselo em Cinfães
do Douro, é uma antiga “jóia” de família que foi vendida a terceiros, há muitos anos atrás, por força
de necessidades associadas à emigração para o Brasil. Posteriormente
recuperada por Artur Monteiro Correia Sales, um dos filhos do casal que
na altura se viu obrigado a vendê-la,
foi transformada na magnífica quinta
vinícola que é hoje. Uma história de
paixão pela terra e pela produção vinícola, que é exemplar.
A Quinta do Fijô produz anualmente cerca de 30.000 litros de vinho
branco elaborado a partir das castas
Berço e Pedernã. A colheita de 2011
trará uma novidade: 1.500 litros de “Quinta do Fijô Rosé”. As vinhas
estendem-se por cerca de 5 hectares de terreno magnificamente

localizado na sub-região do Paiva, na Região Demarcada dos Vinhos Verdes. José Maria dos Santos é o responsável comercial e o
acompanhamento técnico é feito pela enóloga Ana Gonçalves. O
cultivo da vinha e a produção e comercialização de vinhos nesta
quinta assegura a manutenção de 2 postos de trabalho efectivos
e 1 sazonal.
O vinho verde branco da “Quinta do Fijó” pode ser consumido
em restaurantes locais e regionais ou adquirido na própria quinta.
Contactos:
Quinta do Fijô
Fijó - Souselo
4690-673 Souselo
Tel./Fax: 255 696 246
Telem. 919 544 525
E.mail: agencia2v@mail.telepac.pt
José Maria dos Santos
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Arouca
Integrados na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, sem pertencer a qualquer sub-região específica, os vinhos verdes de Arouca têm uma excelente aceitação no mercado e são uma importante referência nacional, havendo casos em que são exportados para
países de língua oficial portuguesa.
As marcas de vinhos “Quinta da Srª do Monte”; “Quinta da Alagoa”; “Casa da Fraga”, e “Sopé da Freita”, são as mais conhecidas e
comercializadas.

Quinta da Senhora do Monte

Casa da Fraga
Os vinhos da “Casa da Fraga” de Alvarenga são produzidos a
partir das castas Arinto, Azal e Loureiro, no Vinho Branco Escolha, e
das castas Vinhão e Espadeiro no Vinho Tinto Escolha. A vinha está
implantada em terrenos xistosos, com excelente exposição solar,
ocupando uma área total de 5ha.
A produção anual ascende aos 20.000 litros de vinho que é
comercializado em restaurantes e grandes superfícies comerciais
do Norte do País. Uma parte da produção é também escoada nas
feiras em que o produtor participa, e na venda ao público levada a
cabo na própria quinta.
A responsabilidade pela produção e comercialização está
a cargo da Sociedade Agro-Pecuária Vale do Paiva, Lda,
que mantém a título efectivo
2 postos de trabalho, além do
acompanhamento técnico da
enóloga Ana Gonçalves.

Contactos:
Casa da Fraga
Porto Vilhares
4540 Alvarenga ARC
Tel.: 256955481 / 962487596
Resp.: Sociedade
Agro-pecuária Vale
do Paiva, Lda
Os vinhos “Quinta da Senhora do Monte” resultam de um projecto da família Vilar que em 1845 edificou a sua casa nesta quinta,
em Arouca, a cerca de 650m de altitude. A vinha tem uma área de
2 hectares, onde são cultivadas, com o saber de experiência feito,
as castas Loureiro, Trajadura, Pedernã, Vinhão e Espadeiro, dando
origem aos magníficos vinhos branco e tinto, comercializados sob
a marca “Quinta da Senhora do Monte”. O pedido de registo da
marca foi realizado em Fevereiro de 1988 e atribuído em 1994.
Tecnicamente acompanhada pela enóloga Ana Gonçalves,
uma parte da produção é distribuída no mercado local (restaurantes, e casas de Pão-de-Ló) e a outra é absorvida pela Garrafeira de
Fátima que a comercializa localmente e exporta para países como
Cabo Verde, Angola e Moçambique.

Contactos:
Quinta da Srª do Monte
Srª do Monte
4540 Arouca
Tel.: 256 943 796
Responsável: Vitorino Vilar
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Quinta da Alagoa
Os vinhos verdes da Quinta d’ Alagoa
foram os primeiros vinhos de Arouca a ser
comercializados e também dos primeiros,
da Região Demarcada, a ser registados na
Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes.
António Rocha, proprietário da Quinta D’Alagoa e da marca de vinhos com
o mesmo nome, dedica-se à actividade
vinícola desde 1975 num terroir com 2,5
hectares, onde cultiva as castas Loureiro,
Pedernã/Arinto e Trajadura. Dos 17.500 litros de vinho produzidos, 75% é branco e
25% é tinto. A enóloga Ana Gonçalves faz
o acompanhamento técnico. O restante
processo, desde o cultivo da vinha à transformação das uvas, engarrafamento e rotulagem do vinho, resulta do saber adquirido pelo produtor, ao longo de 36 anos
de experiência. Além da venda ao público
na própria quinta, o escoamento do produto tem sido feito em hipermercados e
em restaurantes do Porto, Matosinhos, Espinho, Ovar, Stª Maria da Feira, S. João da
Madeira, entre outros.

Sopé da Freita
O vinho da marca “Sopé da Freita” é
produzido na Quinta da Guerra, na freguesia de S. Miguel de Urrô, a partir das castas
Loureiro (40%), Arinto (35%), Trajadura
(20%) e Azal (5%). A Quinta da Guerra tem
uma área de vinha de 2ha e uma produção
anual de 3.000 litros de vinho verde branco. A produção e comercialização de vinho, da responsabilidade de Júlia Teixeira
Pinto veio complementar a actividade associada ao alojamento particular da casa
da “Quinta da Guerra”.
O projecto vinícola é potenciado pela

Vale de Cambra
Quinta do Vale D’Arca
Situada na freguesia de Rôge, no lugar
de Pêdre, a Quinta do Vale D’Arca eleva-se
a 300m de altitude, numa região de meia
encosta, exposta a nascente, sul e poente
e escudada por uma colina que a defende
da agressividade dos ventos do norte. Os
dois hectares e meio de vinhas contínuas
produzem vinhos brancos e tintos que
são já por si uma tradição familiar. A sua
produção varia entre os 10.000 e 15.000
litros e tem garantido a denominação
“ESCOLHA”.
Os tintos são elaborados a partir da
casta Vinhão, e os brancos conjugam as
castas Loureiro, Trajadura e Pedernã.
Com fermentação severamente controlada, a sua vinificação é feita segundo
a mais avançada tecnologia e com estágio
em cubas de inox. Os vinhos Quinta do
Vale D’Arca são engarrafados na adega do
proprietário, situada na própria quinta. Os
vinhos são comercializados na região, em
Lisboa e Estremadura, e poderão ser adquiridos na própria quinta.
Em Vale de Cambra podem ser adquiridos em “mini mercado das Gandarinhas”
e ”Garrafeira Cambra”.

actividade associada à unidade de alojamento cujo cliente, nacional ou estrangeiro, é um potencial comprador, contribuindo quer para o escoamento do produto
quer para a promoção e divulgação da
marca “Sopé da Freita”. Está previsto, a
curto prazo, um aumento da produção de
vinho através da exploração vinícola da
quinta “Serrado da Bombaça”, nas proximidades da Quinta da Guerra.

Contactos:
Quinta d’Alagoa - Rossas
4540 Arouca
Tel.: 256 947 384
Responsável: António da Silva Rocha
Almeida

Contactos:
Sopé da Freita
Quinta da Guerra
4540-601 Urrô ARC
Tel.: 256 944 345 | 91 757 66 22
Responsável: Júlia Teixeira Pinto

Contactos:
Quinta do Vale D’Arca
3730-382 Rôge
Tel:256404395
Telem: 919665429 /933179377
E-mail: valedarca@gmail.com
Proprietário e responsável técnico:
António do Vale
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Vale de Cambra

Adega Cooperativa de Vale de Cambra
Destaque
Com 50 anos de história celebrados em 2011, e mais de meio milhar de associados, a
Adega Cooperativa de Vale de Cambra está a passar por uma fase de prosperidade, graças à
dinâmica da sua actual direcção e aos projectos que, com muito empenho e persistência, têm
vindo a ser desenvolvidos. A título de exemplo, em 2010 foram investidos cerca de 100 mil
euros na recuperação de oito vinificadores aos quais foram aplicados sistemas de refrigeração, permitindo o fundamental controlo da temperatura de fermentação dos vinhos.
A extensa área vinícola da adega está distribuída pelos municípios de Vale de Cambra e
Arouca, o que lhe permitiu receber em 2010, 850 mil quilos de uvas tintas e 350 mil quilos de
uvas brancas.
Fomos ao encontro do homem que preside aos destinos desta cinquentenária cooperativa,
José Pinheiro, para lhe colocar algumas questões sobre a sua história, o seu actual funcionamento e que projectos estão “desenhados” para o futuro.
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MAG: A Adega Cooperativa de Vale de Cambra celebra, em
2011, o seu 50º aniversário. Quais têm sido os aspectos mais
marcantes deste meio século de existência.
JP: A história de uma empresa é naturalmente o somatório de
ocorrências mais ou menos relevantes.
Todas elas relevam para a contabilização de uma vida dedicada ao cooperativismo e à agricultura deste concelho. Mas de todos
os momentos, existem aqueles que são naturalmente mais marcantes e que merecem maior destaque pela sua importância. Em
primeiro lugar de destacar a coragem e o arrojo que um grupo de
agricultores teve na década de 60 para por de pé tão importante
obra. Por outro lado, a forma de construção da adega que estrategicamente foi edificada em três fases.
Mais recentemente, a criação de condições técnicas para lançar no mercado bons vinhos com a marca “Adega Cooperativa de
Vale de Cambra” e que contribuíram para dar mais visibilidade aos
produtos aqui produzidos.
A alteração recente dos estatutos criou também condições
para que os viticultores do concelho de Arouca possam entregar
uvas na Adega Cooperativa de Vale de Cambra.
MAG: Que significado tem para os associados, técnicos e dirigentes da Adega, a atribuição, no Wine Masters Challenge, de
duas medalhas de prata aos Vinhos Verde Branco Meio Seco e
Vinho Verde Rosé Meio-Seco 2010, no ano em que a Adega celebra os seus 50 anos?

JP: As medalhas de prata recebidas no Wine Masters Challenge,
logo em ano de comemoração dos 50 Anos são um prémio para
o esforço que associados, dirigentes e colaboradores têm feito em
prol dos Vinhos Verdes e em particular dos vinhos da Adega Cooperativa.
Mas 2011 foi um ano excepcional pois, além dos prémios referidos o Vinho Verde Rosé Grande Escolha 2010, foi eleito o melhor
Rosé da Região dos Vinhos Verdes tendo sido distinguido com o
prémio Verde Ouro. Também no concurso organizado pela Ordem
dos Engenheiros da Região Norte o Rosé foi eleito o Rosé do Ano
2011.
Ver os nossos vinhos com este reconhecimento de qualidade é
um claro estímulo no sentido de fazer cada vez melhor.
MAG: O que contribuiu de forma decisiva para o mérito destes prémios? Quais são as principais características dos vossos
melhores vinhos?
JP: A aposta numa viticultura moderna onde se pretende que
a matéria-prima seja cada vez melhor. Por outro lado, o investimento em tecnologia e aplicação das práticas enológicas correctas são bases fundamentais para a obtenção de vinhos de elevada
qualidade.
Os nossos vinhos caracterizam-se pela apresentação de um
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perfil moderno, que pretendemos que seja
cada vez mais do agrado do consumidor
exigente e esclarecido.
Os vinhos branco e rosé caracterizam-se pela evidência de notas frutadas, com
alguma exuberância. São frescos, vivos e de
perfil harmonioso.
O vinho tinto é um vinho de grande
tipicidade com presença de frutos vermelhos e frescura característica.
MAG: Qual é a vossa estratégia de marketing e que canais de distribuição e comercialização têm sido adoptados?
JP: Esta é talvez a área de maior complexidade. Estamos a fazer um trabalho de
consolidação no mercado regional. Temos
vindo também a procurar parceiros que
estando no terreno coloquem o vinho em
todo o país. O mercado externo é neste
momento uma das nossas principais prioridades.
A publicidade feita de forma muito criteriosa e em locais onde o nosso vinho já
esteja a ser comercializado é outra forma
de promoção.
A pequena e média distribuição e o
canal HORECA são de momento os nossos
parceiros comerciais.
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MAG: Do ponto de vista do Engº José
Pinheiro, quais são os mercados estratégicos para os vinhos portugueses?
JP: Com a actual conjuntura económica
que se vive em Portugal e com a saturação
dos mercados, existem duas estratégias:
por um lado a procura de nichos de mercado onde deverá prevalecer a qualidade e
por outro a exportação.
Existem mercados que pela sua especificidade são mais receptivos ao Vinho
Verde, nomeadamente, Alemanha, Suíça,
Brasil, Inglaterra, Luxemburgo entre outros.
No entanto novos mercados se abrem,
entre eles o de leste e o asiático, que com
um bom trabalho promocional, poderão
ser canais com elevado potencial de crescimento.
Os mercados de Angola e Moçambique poderão ser destinos comerciais com
algum interesse.
MAG: As medidas governamentais
adoptadas têm contribuído para reforçar
o comércio e exportação dos vinhos portugueses?
JP: A nível oficial nestes últimos anos
tem sido feito um esforço para levar a imagem e o gosto dos vinhos portugueses aos
quatro cantos do mundo.

Através da Viniportugal, Fenadegas
e Comissão de Viticultura da Região dos
Vinhos Verdes existe uma clara vontade
de promover os vinhos da nossa Região
Demarcada, sendo para o efeito desenvolvidos uma série de programas conjuntos
com incidência ao nível da crítica internacional especializada, canais de distribuição
e Hotelaria.
O ritmo promocional não pode ser
abrandado, pois temos cada vez mais e melhor vinho e todas estas acções demoram
algum tempo a dar resultados.
MAG: Como encara a inovação tecnológica no contexto vitivinícola? É um factor decisivo para o sucesso?
JP: A inovação tecnológica é fundamental para a obtenção de vinhos de alta
qualidade. Nos últimos anos foram dados
passos muito grandes neste domínio.
A disponibilização de tecnologia moderna e a aplicação de técnicas enológicas,
têm contribuído para um grande crescimento da qualidade dos vinhos produzidos
na Região dos Vinhos Verdes.
Este é claramente um factor decisivo
para o sucesso no competitivo e exigente
mundo dos vinhos.

MAG: Que importância merece a tradição em todo o processo associado ao
cultivo, colheita, produção e engarrafamento dos Vinhos Verdes?
JP: Há um velho ditado que diz que a
tradição já não é o que era. Ao sector dos
vinhos aplica-se este princípio onde a inovação, quer ao nível da viticultura quer da
enologia, estão em permanente mudança
e evolução.
É fundamental estar informado e acompanhar as novas tendências de mercado.
Os líderes de opinião, as novas modas
gourmet estão cada vez mais ligadas ao
mundo dos vinhos e a trabalhar no sentido
da perfeita harmonização.
MAG: A Adega conta já com mais de
500 associados/produtores. Qual a percentagem média dos que utilizam modernas técnicas de cultivo e colheita e qual
a dos que ainda utilizam as tradicionais?
Que influência têm na qualidade do produto final?
JP: A maior parte dos viticultores associados ainda produzem uva em ramada
(aproximadamente 75%), mas nestes últimos anos e fruto de duas candidaturas
agrupadas ao Programa Vitis, um número
muito interessante de associados produz
ou vai produzir uvas em sistemas modernos onde prevalece a monocultura. A utilização de sistemas de condução onde a exposição da uva é perfeita, conjugada com a
utilização de material vegetativo certificado e com castas recomendadas, é o garante
da produção de boas uvas e de um futuro
ainda com maior qualidade.
MAG: O mercado local e, concretamente, os restaurantes procuram os vossos vinhos?
JP: Felizmente que a restauração local
e regional olha cada vez com mais atenção
para os vinhos produzidos pela Adega Cooperativa.
Esta atenção que nos é dada está directamente ligada à subida crescente da qualidade dos vinhos produzidos.

MAG: Quais são os maiores concorrentes da Adega Cooperativa de Vale de
Cambra?
JP: A adega nunca teve como obsessão
olhar para os seus concorrentes. Procuramos a nossa afirmação pela qualidade e
inovação dos nossos produtos, pela seriedade que pomos na produção e é em cada
garrafa e no excelente produto que contém
que fazemos a nossa promoção e a ligação
com cada um dos nossos clientes e que felizmente são cada vez mais.
MAG: Quais são as maiores dificuldades que a Adega enfrenta na actualidade
e qual a relação com o quadro nacional,
no que diz respeito à situação económica
e financeira das cooperativas vinícolas?
JP: Em primeiro lugar a recessão económica e a retracção no consumo nacional
em nada ajudam na dinamização da Adega
Cooperativa. Por outro lado, o abaixamento
de preços do vinho tinto a granel prejudica
a capacidade da Adega, pois este representa cerca de 70% do vinho produzido.
Esta situação deveras exigente obriga a
permanentes adaptações à realidade económica e de mercado quer seja com o lançamento de novos produtos ou procura de
mercados alternativos.
É do conhecimento público que um
grande número de Adegas Cooperativas
enfrenta graves problemas económicos
e que algumas já encerraram portas. No
que a Vale de Cambra diz respeito, até ao
momento a adega tem uma situação económica perfeitamente equilibrada, sem
qualquer dívida à banca ou a fornecedores.
As uvas já foram pagas aos nossos associados, pelo que posso dizer que a Adega
está de boa saúde financeira, mas que deveremos estar permanentemente atentos.
MAG: A Adega Cooperativa de Vale de
Cambra está associada a algum tipo de
enoturismo?
JP: De momento a adega não está ligada a nenhum tipo de enoturismo. Temos,
no entanto, um projecto elaborado nesse
sentido.
É uma área que poderá ter muito inte-

resse para nós e que deverá ser bem pensado e integrado num projecto global e supra
municipal onde o vinho, a Vitela Arouquesa, a hotelaria instalada e todas as belezas
históricas e paisagísticas estejam envolvidas e perfeitamente ligadas.
MAG: Entende que o enoturismo é importante para a promoção dos vinhos verdes e da própria região?
JP: O enoturismo é um meio muito
importante de promoção da Região dos
Vinhos Verdes e dos vinhos produzidos, no
entanto só funcionará quando integrado
num projecto mais vasto e com uma organização institucional, que faça uma promoção articulada com toda a oferta da região
onde se insere.
MAG: O que pensa da ideia de ser criada uma Rota da Vitela Arouquesa e dos Vinhos Verdes, para os municípios que integram a área de intervenção da ADRIMAG?
JP: Só poderia concordar com a ideia
de criação de uma Rota do Vinho Verde e
da Vitela Arouquesa, pois, modéstia à parte,
esta foi uma ideia minha e da própria Adega Cooperativa de Vale de Cambra. É um
passo que deverá ser dado para podermos
promover tudo o que de bom esta região
tem para oferecer.

Contactos:
Adega Cooperativa de Vale de Cambra, CRL
Regadas de Cima
Apartado 55
Macieira de Cambra
3730-901 Vale de Cambra
Tel.: 256 462 212
Fax: 256 423 353
Responsável: José Alberto Freitas S.
Pinheiro e Silva
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Património Mineiro de Montemuro,
Arada e Gralheira
Um presente do passado.
Um passado com futuro?
Destaque
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“Minha mãe vou pró minério
Lá trabalha boa gente,
Lá se ganha bom dinheiro
Mas o corpo é que o sente.
Castelo de Santarém tem vinte
metros de altura,
Diga lá senhor doutor se o meu
mal ainda tem cura.
O seu mal já não tem cura,
é uma pedra de minério,
Saída do hospital,
entrada no cemitério…”
Canção do tempo da exploração do volfrâmio
(Facultada por habitantes da freguesia de Cabreiros)
Ruínas das Minas de Rio de Frades, Arouca
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Exploração Mineira...
Histórias e Memórias
Destaque
Texto: Goreti Brandão
Imagens: Goreti Brandão e outras gentilmente cedidas

A actividade mineira nas serras de Montemuro, Arada e Gralheira deixou marcas profundas na terra e nas gentes, na cultura e na paisagem
do nosso território. Nas zonas de exploração mineira, as populações, em busca de uma vida melhor, reuniram esforços sem precedentes
para encontrar o afamado minério que lhes alimentava os sonhos.
Tempos volvidos ficam as histórias das gentes, que urge resgatar, contribuindo para a preservação da memória social do nosso território
e para o empoderamento comunitário, factor de relevo no desenvolvimento das nossas aldeias e daquilo que nos define culturalmente.
Desde o volfrâmio, passando pelo chumbo, cobre e carvão, podemos assistir em períodos diferentes da história, a momentos mais intensos na procura dos minérios, ora por pressões ligadas às duas grandes guerras, como é o caso de Arouca na exploração de volfrâmio,
ora pelas exigências industriais, como é o caso da extracção do carvão em Castelo de Paiva e do minério de chumbo em Sever do Vouga.
Apesar da existência de recursos naturais com grande potencial económico, foram os investimentos de capitais estrangeiros que permitiram alavancar a indústria extractiva com recurso a tecnologias mais desenvolvidas e avançadas. É neste contexto que se destacam os
investimentos da Alemanha e da Inglaterra, no concelho de Arouca, do administrador Jean Tyssen, em Castelo de Paiva e ainda os investimentos Alemães e Belgas no caso de Sever do Vouga.

Minas nas serras de Montemuro, Arada e Gralheira
Cinfães
Castelo
de Paiva

Fragas da Venda

Pejão

Moimenta

Arouca
Rio de Frades

Castro Daire

Regoufe

Qtª. da Companhia

Chãs

Vale de Cambra

Sever
do Vouga

S. Pedro do Sul

Braçal
Minas

28

Castelo de Paiva... Jean Tyssen
na linha da vanguarda!
Minas do Pejão, Fojo e Germunde

Magnífica toupeira! Bom soldado
Que às entranhas da terra, tenazmente,
Disputa o carvão negro entesourado
Em camada e camada reluzente…
Incógnito Mineiro! Alumiado
P´la chama dum gasómetro tremente,
Rompes os poços, colossal, ousado,
Ao perigo maior indiferente…

Mineiros a lerem o Jornal das Minas “O Pejão”

Carlos Lucas de Freitas (Pedorido) in “O Pejão, nº 110,
Novembro 1957

Com dedos ágeis foi desfolhando página por página do jornal: “O Pejão”. As histórias fluem numa rapidez voraz como quem trabalhou
directamente com as vivências e com o quotidiano nas minas do carvão. Armando Correia de Faria, um apaixonado pelo tema, recolhe de
forma entusiasta um espólio documental e fotográfico que lhe permite saltar em visões diacrónicas e sincrónicas estonteantes.
Integrado na Bacia Carbonífera do Douro, o carvão teve um papel preponderante na história do concelho de Castelo de Paiva, revelando-se como a principal fonte de energia para a indústria.
Tudo começa em 1859, quando Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho Leal, numa das suas viagens, descobre as jazidas de
carvão de Castelo de Paiva. Desde essa altura até 1994, o ano de encerramento das minas, a exploração do carvão conheceu períodos
diversos e figuras de destaque na sua gestão.
Em 1993, Jean Tyssen, um empreendedor belga confiando nos pareces técnicos do geólogo Fernad François Mathieu, professor na
Escola de Minas de Mons, em Bruxelas, avança com um projecto inovador para as minas, suportando avultados investimentos técnicos
para dar outra dinâmica à exploração do Couto Mineiro do Pejão.
A produção passa de 4,034 toneladas em 1933 para 350,164 toneladas em 1957 acompanhada por um grande incremento em políticas
sociais inovadoras. Os trabalhadores e suas famílias podiam usufruir de todo um conjunto de serviços sociais, liderados pela carismática
Madame Marcelle Tyssen, tal como nos refere Armando Faria: “ao nível social a empresa tinha grandes preocupações. Existiam serviços pré-natal e à 1ª infância. A empresa criou uma escola de adultos, já que tinham um jornal: “O Pejão”, mas a maioria dos trabalhadores não sabia ler.

29

A cultura e o desporto também tiveram grande impacto. Saíram
grandes atletas, músicos, pois Jean Tyssen tinha formação musical.
Existia uma cooperativa, criada em 42, que vendia 110.000 toneladas
de milho. Os trabalhadores eram sócios e as esposas tinham um cartão, faziam as compras e o valor era descontado no salário do marido. O mineiro era privilegiado, os pais queriam que as filhas casassem
com os mineiros.
Além destes serviços de apoio aos trabalhadores, destacamos
as grandes preocupações com as questões da segurança no trabalho, tentando minimizar os comportamentos de risco e os acidentes. Era hasteada a bandeira de segurança nas minas que tivessem
o menor número de acidentes laborais.
As preocupações culturais sempre estiveram vincadas nas
preocupações do casal Tyssen, organizando Saraus Culturais no
“Centro Artístico do Pejão”, onde passaram grandes nomes das artes e do espectáculo como é o caso de Philip Newman, conhecido
violinista.
Sem dúvida que a gestão de Jean Tyssen foi um marco importante no concelho de Castelo de Paiva, despoletando acções de
desenvolvimento territorial, numa região rural e geograficamente
isolada.
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Operários no interior da Mina

Mineiros

Linha Férrea

Lavaria

Mineiros na Cantina

Sever do Vouga...
Parque Mineiro do Braçal
Exploradas desde o tempo dos Romanos, apesar de alguma
controvérsia a este respeito, as minas que constituem o Complexo
Mineiro do Braçal, ao longo da linha do Rio Mau, constituíram um
importante centro mineiro no norte de Portugal, fornecendo toneladas de galena, minério de chumbo, para os mais diversos fins.
À semelhança dos outros concelhos, foram os investimentos
estrangeiros que permitiram o florescimento da indústria extractiva na região.
Conhecem um período de expansão com a introdução de
investimentos na tecnologia metalúrgica por parte do alemão
Diederich Mathias Feuerheerd em 1840. Com Henri Tays, em 1898
foram introduzidas inovações tecnológicas, como seja a instalação
eléctrica, redes de comunicação e 18 km de caminho de ferro.

Amostra de minério

Sr. Fausto Macedo da Silva

O fim da exploração deu-se em 1958 restando, apenas, as ruínas do elaborado complexo mineiro. Para nos apresentar o que
resta do património edificado do Braçal contamos com a colaboração do Sr. Fausto Macedo da Silva que, de forma entusiasta, tem
vindo a recolher informações e dados pertinentes que reportam ao
período de exploração das minas no concelho de Sever do Vouga.

Operários no Braçal

Operários na entrada de uma mina

Braçal em laboração
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Arouca...
Quimeras do Ouro Negro!
Complexos Mineiros de Regoufe e Rio de Frades
Nas montanhas de Arouca, no período de 1939 a 1945, formigavam trabalhadores e aventureiros que, pelos vales e serras, granjeavam algumas “pintas” do
afamado volfrâmio – o “ouro negro”. Desta forma, garantiam o sustento do lar,
amealhando pequenas fortunas de dinheiro, num contexto socioeconómico marcado pela escassez de recursos a diversos níveis.

A crescente procura de minério, imprescindível para sustentar
belicamente os dois blocos beligerantes permitiu que o concelho
de Arouca se tornasse palco para a irónica convivência vizinha da
Alemanha e Inglaterra, gravando na história do nosso concelho
um período riquíssimo do ponto de vista histórico e sociológico.
Volvidas algumas décadas, após o término da segunda guerra
Mundial, ainda permanecem vivas histórias de pessoas que de
forma directa ou indirecta se relacionaram com a exploração do
volfrâmio no concelho de Arouca.
O projecto “Histórias de uma Vida Qualquer” surgiu no âmbito de uma das acções do Projecto AroucaInclui – Contrato Local
de Desenvolvimento Social, coordenado pela ADRIMAG. Esta acção desenvolvida em parceria com a AGA - Associação Geoparque
Arouca e com a Câmara Municipal de Arouca (Museu Municipal)
tem como objectivo preservar as memórias vivas do período que
remonta à exploração do volfrâmio no concelho de Arouca. Salienta-se que os coutos mineiros de Regoufe e Rio de Frades constituem geossítios do Arouca Geopark.
Este projecto tem recolhido testemunhos junto da população/
actores locais privilegiados que directa, ou indirectamente, se relacionaram com o volfrâmio. Paralelamente está a ser recolhido
espólio documental, fotográfico e material relacionado com a extracção do minério. Além da recolha de informação, pretende-se
reforçar a identidade territorial preservando a memória dos lugares, ofícios e tradições.
Manuel Granja dos Reis, mais conhecido por Sr. Neca da
Pedreira, foi um dos nossos entrevistados. Na companhia da sua
Kodak, artefacto raro na altura, foi resgatando momentos únicos,
perpetuados nas fotografias que a família guarda religiosamente.
Trabalhou cerca de 20 anos na extracção do volfrâmio em Rio
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de Frades, ora por conta própria, ora vinculado à Companhia Mineira do Norte de Portugal, explorada pelos Alemães. Começou
a trabalhar nas minas com 10 anos e “já ganhava dez escudinhos”.
Passou por quase todas as profissões existentes na exploração das
minas. Foi escombreiro, mineiro de 1ª e mineiro de 2ª “queriam meter-me no martelo mas… não menino! Eu vejo gente aí a morrer e por
isso não quis”. Vivia numa das casernas cedida pela Companhia e
regressava à casa dos seus pais apenas durante o fim-de-semana.

Apesar de a Companhia garantir alojamento para os mineiros, as
condições de salubridade não eram as desejáveis: “era um ninho
de porcos, era piolhos, chatos e percevejos, toda a raça, escondiam-se nas pregas da roupa e a gente via-se à rasca. Os marteleiros iam
todos sujos, tínhamos que vir cá fora sacudir a roupa. Depois fizeram
uma caserna só para marteleiros e ajudantes”. Apesar disto, o Sr.
Neca da Pedreira considera que as freguesias de Regoufe e de Rio
de Frades eram “muito industrializadas”, graças aos investimentos
das duas grandes forças inimigas, “era tudo iluminado, não faltava
nada. Tinha posto de socorro com médico e enfermeiro, tínhamos
cantina, andavam por lá mais de quinhentas pessoas”.
No interior das minas usavam-se martelos pneumáticos e picaretas para extrair o volfrâmio encarcerado nos filões de quartzo. Na
lavaria, onde trabalhavam essencialmente mulheres, “elas apuravam, lavavam, secavam e ensacavam, tudo bem acamadinho. Depois
vinham os camiões, levavam para o Porto e seguia para o embarque.
O destino era para os Alemães, para material de guerra”.
Em paralelo com a extracção intensiva, por ambas as companhias, proliferava o trabalho dos pilhas que por sua conta e risco
percorriam montes e vales na busca das afamadas pedras negras.
“…depois quando começou a haver mais evolução no minério, nessa
altura saí. Tinha catorze anos e fui trabalhar por minha conta. Eles
traziam terra do monte, mas via-me à rasca no Inverno, era duro,
com a água gelada. Tínhamos dias que corria bem, 1kg e tal já dava
seiscentos paus, vendíamos aos compradores, era ao pilha e andava
lá sempre quem comprasse. Havia lá pilhas de Valongo, eram como
uma companhia, chegavam a tirar 2.000 kg por dia, a seiscentos
paus…aquilo é que era.
Tendo em conta a valorização do volfrâmio no período que remonta à II Grande Guerra, para além do trabalho de pilhagens pelas
montanhas, era uma tentação para os trabalhadores conseguirem
resgatar algumas “pintas” tendo em conta o seu valor inflacionado
no circuito de comercialização paralelo. Como nos relata o Sr. Manuel da Granja, muitas eram as estratégias desenhadas para conseguir algum volfrâmio para vender aos pilhas “…eu fiz isto…era
novito, mas era manhoso. Achava o minério tão bonito! E dava tanto
dinheiro cá fora…tinha umas calças e disse à minha mãe para fazer
uma coisa por dentro (bolsos). Fui botando, botando e vi-me à rasca.
Quando cheguei a casa tinha as pernas em feridas, roçou, roçou até
fazer feridas. Ainda fiz uns tostonzitos com esta minha habilidade...
eles tinham capatazes e até as mulheres eram revistadas.
Aos homens (como trabalhavam no interior das minas), faziam
uma grande revista, dos pés à cabeça. Mandavam abrir o gasómetro
para ver o pó “.
Muitas histórias se contam em torno dos devaneios de gastadores que, tendo na sua posse quantias avultadas de dinheiro,
gastavam-no de forma desmesurada…”fumavam notas de cem e
até de quinhentos e chegavam à vila, só havia o Armandinho para tomar café, estava cheio e iam ao Porto. Chamavam um carro de praça
e pronto! As notas nas mãos deles e nos bolsos não cabiam”.
Para as gerações vindouras ficaram as histórias, as memórias e

as ruínas do património edificado, de um tempo de grandes quimeras!
Nota: O Sr. Manuel Granja dos Reis faleceu algumas semanas
após a realização desta entrevista pelo que a publicação da mesma constitui, também, uma homenagem à sua memória.

Ex-complexo mineiro de Regoufe, Arouca
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Riquezas inexploradas, património
em ruínas, lugares perdidos, de histórias
e memórias …
Que futuro para as nossas minas?
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Ruínas das Minas do Braçal, Sever do Vouga

Texto: Carminda Gonçalves
Fotos: Goreti Brandão e Carminda Gonçalves
Os mais antigos vestígios de exploração mineira nas serras de
Montemuro, Arada e Gralheira remontam ao tempo dos romanos, mas foi a partir da segunda metade do século XIX que esta
actividade começou a ganhar mais pujança, atingindo o seu auge
no decorrer das I e II Guerras Mundiais, isto à semelhança do que
aconteceu um pouco por todo o país.
A exploração mineira constituiu o primeiro e o maior movimento organizado de industrialização e proletarização de que
há memória neste território. Conseguiu alterar, durante décadas,
o rumo da história local e teve uma influência marcante na construção da identidade e memória colectiva da população. Milhares
de operários, quase sempre sob a tutela de dirigentes e técnicos
estrangeiros, maioritariamente ingleses, alemães e belgas, trabalharam nos inúmeros complexos mineiros distribuídos por estas
serras, garantindo com isso a subsistência de muitas famílias.
Aldeias nasceram à custa desta forte dinâmica e um vasto património edificado, hoje, na sua maioria em ruínas, surgiu graças à
instalação destes importantes complexos. Na base de tudo isto, a
extraordinária riqueza mineral do subsolo: volfrâmio, carvão, galena ou minério de chumbo, e cobre.
Estudos geológicos apontam no sentido de ainda existir um
potencial imenso no que se refere à prospecção de minerais metálicos neste território.
Em alternativa, o desenvolvimento de actividades turístico-científicas e culturais nalguns destes espaços poderá constituir
uma importante fonte de riqueza e contribuir fortemente para a
dinamização económica da região.
Contudo, se por um lado existe potencial de reactivação das
jazidas minerais, ou de valorização e aproveitamento turístico destes espaços, por outro, os investimentos avultados que implicam

a par da indispensável garantia de viabilidade económica, constituem fortes entraves ao desenvolvimento de qualquer projecto de
prospecção mineira ou turístico.

Prospecção mineira
O desenvolvimento da indústria mineira é determinado por
um conjunto de factores que vão desde o estudo geológico do
subsolo à capacidade de investimento; das tecnologias e da mão-de-obra adequadas às questões de mercado; da facilidade de
transporte à legislação publicada. Naturalmente que as questões
económicas decidem, em primeira instância, o arranque ou não de
um investimento desta natureza.
Na prospecção mineira é o mercado internacional que dita as
regras e a baixa cotação do minério pode impedir o surgimento
de novos investimentos ou mesmo obrigar à paralisação dos complexos já existentes.
Neste contexto e se a prospecção mineira representar uma
oportunidade de investimento é imperativo que investidores, engenheiros, geólogos, economistas e outros especialistas ligados às
áreas da geologia e minas, apoiados pelos competentes organismos governamentais, unam esforços e criem parcerias no sentido de estudar o terreno, acompanhar as tendências do mercado
internacional, estimular e captar investimentos e criar condições
favoráveis ao desenvolvimento de um sector que pode ser de
grande importância para este território e para o nosso país.

Aproveitamento turístico
De forma complementar ou alternativa, a valorização económica dos ex-complexos mineiros, por via do desenvolvimento de
actividades turístico-científicas e culturais, constitui uma importante aposta se entidades públicas e privadas se unirem no esforço de estudar e colocar em prática projectos mais ambiciosos.
O interesse pela arqueologia industrial e pelo turismo científico tem vindo a crescer, ganhando cada vez maior número de

35

Paisagem, Rio Douro, Castelo de Paiva

Estátua em homenagem aos “Mineiros do Pejão”, Castelo de Paiva

adeptos e representando um importante nicho de mercado turístico a explorar. Neste campo as opções são diversas, e alguns casos
de sucesso podem ser comprovados, quer no nosso país (Mina de
sal-gema, Parque Mineiro Cova dos Mouros e Minas do Lousal) ou
aqui ao lado, na nossa vizinha Espanha (Minas de Escucha, Riotinto, etc).

Percursos pedestres:

Um projecto desta natureza pode concretizar-se na criação de
complexos turísticos ou parques, associados à temática mineira,
incluindo diferentes estruturas de animação, turísticas e científico-educativas, nomeadamente:
. Museu e Centro de Interpretação para exposição do espólio
material e imaterial/documental das minas;
. Possível recuperação de um ou mais troços das minas para
realização de visitas ao seu interior utilizando as antigas linhas de
vagonetes;
. Recuperação do património edificado que integrava os ex-complexos mineiros, tais como “Casa da Malta”, restaurante, café,
bar, farmácia e/ou posto médico, entre outros;
. Requalificação e/ou recuperação de “aldeias mineiras”, total
ou parcialmente abandonadas, que nasceram graças à dinâmica
gerada pelas minas e que testemunharam esses tempos áureos;
. Recriação do ambiente da época, quer nas minas, quer nas
aldeias, por meio da realização de espectáculos de teatro, multimédia ou outros;
. Programas de animação turístico-cultural e científico-educativa tais como workshops, demonstrações de prospecção, tertúlias, visitas e animação nas aldeias mineiras;
. Criação e manutenção de percursos pedestres associados à
temática mineira.

Projectos em Desenvolvimento
Alguns projectos, tendentes à valorização patrimonial e económica dos ex-complexos mineiros, nas serras de Montemuro,
Arada e Gralheira, estão a ser desenvolvidos e outros encontram-se em fase de estudo prévio.
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Diversos percursos pedestres foram já criados pelos municípios de Arouca, Castro Daire e Sever do Vouga, com vista à valorização do património que resta da exploração mineira na região
(consultar rubrica “programas, passeios e aventuras”).

“Criação de Núcleo Turístico-Museológico
– Mineiros do Douro – Minas do Pejão”
Este é um projecto promovido pela Qualistatus – Investimentos Mobiliários, Lda, que ainda se encontra em fase de estudo prévio. Integra a lista de projectos complementares do Programa de
Acção PROVERE “Montemuro, Arada e Gralheira, EEC”, e pretende
criar um “destino” turístico de curta e média duração, com o tema
das Minas do Douro, utilizando e reaproveitando o espólio existente. Será dividido em 3 áreas principais: 1) Museu da “Casa da
Malta”; 2) Micro-resort com alojamento temporário para visitantes
do museu; 3) Centro de Actividades Aquáticas (desporto e lazer
no Rio Douro).

Projecto de Cooperação “Rotas do Volfrâmio na Europa – Memória dos Homens e Património Industrial”
Este é um projecto de parceria entre a ADRIMAG, o Município
de Arouca, a AGA – Associação Geoparque Arouca, e o ISCET –
Instituto Superior de Ciência Empresariais e do Turismo, que visa
a formalização de uma candidatura ao Instituto Europeu dos Itinerários Culturais para o reconhecimento de uma rota alusiva à
exploração de volfrâmio na Europa, enquadrada na temática do
“Património Industrial”. A parceria, já formalizada, procura agora
novos parceiros nacionais e europeus que demonstrem interesse
em associar-se ao projecto. Se o processo se desenrolar como se
espera, a candidatura será apresentada em 2012.

Ex-complexo mineiro do Braçal, Sever do Vouga

Complexo Turístico das Minas do Braçal,
em Sever do Vouga
As Minas do Braçal oferecem um enquadramento natural, patrimonial e histórico, únicos para o desenvolvimento de um projecto de natureza turística. Neste sentido, a Câmara Municipal de
Sever do Vouga concebeu e tem vindo a dinamizar um projecto
com grande potencial, procurando um investidor privado para a
sua concretização.
A propriedade da área das Minas do Braçal pertence à Portucel pelo que existe um protocolo celebrado com o município para
cedência de utilização de superfície, pelo período de 70 anos,
renovável com renda simbólica. Para informação complementar
consultar o site oficial da Câmara Municipal de Sever do Vouga em
www.cm-sever.pt .

Outros Projectos
Existem ainda alguns projectos promovidos por entidades
privadas, que começam a conferir alguma dinâmica ao tema das
minas. É o caso de um restaurante que está a nascer na Aldeia Mineira de Regoufe - “Restaurante o Mineiro”, co-financiado pela acção 3.1.2. do PRODER.
A organização de visitas, passeios, caminhadas e actividades
desportivas em torno destes espaços, bem como a realização de
algumas recriações históricas alusivas à temática mineira, têm
proporcionado alguns momentos de enriquecimento pessoal e
de diversão, e um despertar para o interesse e importância deste
valioso património que permanece enraizado no nosso território
e nas nossas memórias à espera de ser valorizado e revitalizado.
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Na senda do “Ouro Negro”
Sugestões para explorar o património mineiro de Montemuro,
Arada e Gralheira

Programas, Passeios e Aventuras
Texto: Carminda Gonçalves
Fonte: Percursos pedestres de Arouca, Castro Daire e Sever do Vouga
Imagens: Arquivo da ADRIMAG e Carminda G.
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Ruínas das Minas de Regoufe, Arouca
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A melhor forma de conhecer um destino turístico, seja no campo ou na cidade, na aldeia, na vila ou na montanha, é percorrer, a pé, as suas ruas e avenidas, calçadas, caminhos, veredas e levadas. É sentir a emoção de
observar e viver de perto o seu património natural, cultural e edificado, conviver com as suas gentes e poder
recuar no tempo até às épocas mais remotas da sua história. Melhor ainda é poder guardar e levar connosco
as memórias dos locais visitados, dos caminhos percorridos e dos momentos passados para os descobrir.
É nesta perspectiva que o convidamos a percorrer alguns caminhos que o levam a conhecer os locais mais
emblemáticos do período áureo da exploração mineira na nossa região. Desfrute do permanente contacto
com a natureza, aprecie o esplendor das paisagens e dê um dedo de conversa com os habitantes.
Peça informação detalhada sobre os percursos que lhe aconselhamos, nomeadamente folhetos, junto dos postos de turismo dos respectivos municípios. Também é possível encontrá-los na internet. Em alternativa, faça estes percursos em visitas organizadas, há empresas de
animação turística, locais, que os fazem com frequência.

AROUCA

Leiras em Socalcos

Minas de volfrâmio de Rio de Frades
PR6 – Caminho do Carteiro
Este percurso tem início na aldeia mineira de Rio de Frades, passa por Cabreiros e termina em Tebilhão. Todas estas aldeias têm a
sua história profundamente associada à exploração das Minas de
Rio de Frades e ainda hoje é possível recolher, dos habitantes, alguns testemunhos desse período.

Partida: Largo da Aldeia de Rio de Frades
Chegada: Junto à carreira de moinhos de Tebilhão
Âmbito: Desportivo, panorâmico e ambiental
Tipo de Percurso: de pequena rota, linear, por caminhos
tradicionais e de montanha

Distância a percorrer: 14km: 7km de ida e 7km de volta
Duração do percurso: Cerca de 4h: 2h de ida e 2h de volta
Nível de dificuldade: Alto
Altitudes: Entre 200m e 815m
Época aconselhada: Todo o ano
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Principais pontos de interesse:
• Ruínas das Minas de Rio de Frades
• Aldeia Mineira de Rio de Frades
• Rio de Frades (linha de água) e respectivo pontão de travessia
• Aldeia de Cabreiros, velho casario e paisagens rurais
(pausa para tomar café e refazer as energias)
• Aldeia de Tebilhão e leiras em socalcos
• Capela de Stª Bárbara e Carreiro de Moinhos de Tebilhão
“Cenários impressionantes que fazem o visitante meditar no esforço hercúleo que, ao longo dos tempos, os homens aí residentes, tiveram
que fazer para dominar a montanha agreste e dura e construir nela
aquela bucólica paisagem de encantar…”
“A freguesia de Cabreiros estende-se desde o amplo planalto da
Freita até ao apertado Vale do Frades: A sua exígua população distribui-se por quatro aldeias: Cando, Tebilhão, Cabreiros e Rio de Frades.”
“Da povoação de Rio de Frades, diz-se que foi fundada por frades
jesuítas que ali procuraram refúgio na época pombalina, aquando
da extinção das Ordens Religiosas. Daí o nome dado ao lugar.
Em Rio de Frades, assentaram os alemães o seu centro da explo-

ração mineira de volfrâmio, durante a 2.ª Guerra Mundial, que captavam em múltiplas minas abertas nos montes das cercanias.”
“O lugar de Tebilhão situa-se no que alguns especialistas consideram um magnífico exemplo de vale em berço. Este lugar merece uma
visita sem pressas. Espreitar as suas ruelas e recantos, sem esquecer
a magnifica paisagem que, do lugar, se divisa, quer sobre Cabreiros,
quer, mais longe, sobre os vales apertados do Rio de Frades e seus
afluentes, é algo de imperdível.”

Minas de volfrâmio de Rio de Frades
PR8 – Rota do Ouro Negro
A “Rota do Ouro Negro” constitui outra opção para visitar as
antigas minas de Rio de Frades. Se preferir iniciar o percurso em
Fuste, o ponto de chegada é Rio de Frades, aldeia onde tem início
o PR6 – Caminho do Carteiro.

O Volfrâmio
“O elemento químico tungsténio (W) é um metal que
possui características excepcionais. Entre todos os metais,
tem o mais alto ponto de fusão (3410ºC), a menor expansão térmica e uma densidade elevadíssima (19,3 g/cm3).
Combinado com o carbono constitui o carboneto de tungsténio, que é uma das ligas metálicas mais duras que se
conhece. Foi por isso, em tempo de guerra, muito usado
na construção de material bélico. (...) Todos aqueles que
demandaram a serra sem contrato nem projecto definido
na procura do volfrâmio eram conhecidos por «pilhas». No
tempo da dita «febre do volfrâmio», e que no que se refere
à população arouquense, terão sido mais os que andaram
na «pilha» do que aqueles que optaram pela dura profissão de mineiro. No período do auge da guerra, os «pilhas»
aventuraram-se a abrir à picareta a dura rocha na esperança de encontrarem o «ouro negro» que lhe permitia fazer
uma pequena fortuna (Vilar. 1998).”

Aldeia de Tebilhão, Arouca

Partida: Fuste (freguesia de Moldes)
Chegada: Rio de Frades (freguesia de Cabreiros)
Tipo de percurso: pequena rota por trilhos de montanha
Distância a percorrer: 6 km: 3km de ida e 3 km de volta
Duração do percurso: Cerca de 2h30m: 1h15m de ida e
1h15m de volta

Nível de dificuldade: médio/baixo
Desníveis: pouco significativos
Época aconselhada: todo o ano
Principais pontos de interesse:
• Lugar de Pedrogão, com restaurante típico (sob encomenda)
• Minas da Pena Amarela
• Trilho com dezenas de bocas de minas rudimentares
• Ribeiro da Pena Amarela - possibilidade de observação
de cascatas
• Travessia de ponte de madeira
• Aldeia de Rio de Frades

Minas de volfrâmio de Regoufe
PR14 – Aldeia Mágica
Este percurso de tipo linear tem início na Aldeia de Regoufe,
junto a um dos mais interessantes complexos mineiros desactivados desta região: as Minas da Poça da Cadela. A aldeia de Regoufe
não é a aldeia mágica do PR14, mas bem poderia ser. Antes de
meter pés ao caminho para a Aldeia Mágica de Drave ou no seu
regresso, visite as ruínas e a envolvente daquele complexo mineiro
e sinta-se transportado para o cenário típico dos filmes de faroeste. Se preferir, recrie no seu imaginário a imagem do que terá
sido aquele lugar na época da “febre do Ouro Negro”, equiparado a
uma pequena cidade e agora quase totalmente destruído.

Partida: Aldeia de Regoufe (freguesia de Covêlo de Paivó)
Chegada: Aldeia de Drave (freguesia de Covêlo de Paivó)
Tipo de percurso: pequena rota por trilhos de montanha
Distância a percorrer: 8 km: 4km de ida e 4 km de volta
Duração do percurso: Cerca de 4h: 2h de ida e 2h de volta
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Nível de dificuldade: baixo
Desníveis: pouco acentuados sendo inicialmente ascendente
e depois suavemente descendente até Drave

Época aconselhada: todo o ano
Principais pontos de interesse:

deias típicas e gado que pasta livremente, são regalos para os seus
sentidos. Perca-se pelas ruas desertas da Aldeia das Levadas, onde
o xisto e o granito impõem a sua presença e resistem às investidas
do tempo. Prenda-se nos detalhes de um canastro, de uma fonte,
de um moinho ou nos muros de um caminho coberto por uma
ramada.

• Minas de Volfrâmio de Regoufe
• Aldeia Mineira de Regoufe
• Árvores centenárias
• Beleza e imensidão da paisagem
• Aldeia Mágica de Drave
• Ribeira de Palhais (que atravessa a aldeia)

Aldeia de Drave, Arouca

Descida para a Aldeia de Levadas. Foto de José Carlos Callixto

Drave

Partida e chegada: Povoação de Tulha Nova (freguesia

“Rodeado de altos montes, Drave é um lugar mítico. A visão que
do estradão se tem do povoado lá no fundo é surpreendente. O Solar dos Martins e a capelinha dedicada à Nossa Senhora da Saúde
destacam-se do esceta dos montes, uns atrás dos outros, a recortar-se
da luz do poente, é sublime. Sublime é também a perspectiva que a
seguir se tem do Vale de Paivô. A principal festa é a Senhora da Saúde,
a 15 de Agosto.”

Regoufe
“Do solo deste local e das montanhas que o envolvem foram extraídas e exportadas toneladas de volfrâmio, sobretudo para as Forças Aliadas, servindo para o fabrico de material bélico, uma grande
parte do qual utilizado durante a II Guerra Mundial. Durante esse
período, as minas foram concessionadas a empresários ingleses que
faziam a sua exploração.”

de Cabril)

Tipo de percurso: percurso circular de pequena rota
Distância a percorrer: 10,2km
Duração do percurso: aproximadamente 3h
Nível de dificuldade: médio
Desníveis: cerca de 250m (altitudes entre 550 a 800m)
Época aconselhada: todo o ano
Principais pontos de interesse:
• Minas de Volfrâmio
• Aldeia das Levadas (xisto)
• Aldeias de Sabreda
• Lameiros e levadas de água
• Rio Tenente e ponte
• Vistas panorâmicas

Castro Daire
Minas de Moimenta – Freguesia de Cabril
PR2 – Percurso das Minas
Além de o levar até às minas de volfrâmio de Moimenta, este
percurso constitui um encontro perfeito com a natureza, a ruralidade e a arquitectura local. Rios e ribeiras, pontes, calçadas, al-
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Espigueiro na Aldeia de Levadas. Foto de José Carlos Callixto

Sever do Vouga
Minas do Braçal – Galena ou Minério de
Chumbo
PR2 – Cabreia e Minas do Braçal
O percurso pedestre “Cabreia e Minas do Braçal” é constituído
por três percursos circulares de pequena rota, com início na área
de Lazer da Cascata da Cabreia, em Silva Escura.
O PR2.2 e o PR2.3 conduzem os caminhantes até às ruínas das
Minas da Malhada e do Braçal, envolvidas por uma peculiar e luxuriante vegetação onde co-habitam inúmeras espécies de fauna
e flora. É um local privilegiado, nomeadamente, para a prática de
birdwatching.

Partida e chegada: Parque de Lazer da Cabreia (freguesia
de Silva Escura)

Tipo de percurso: de pequena rota, por caminhos rurais
Distância a percorrer: PR2.2: 6,6Km; PR2.3: 10,5km
Duração do percurso: entre 2 a 4horas
Nível de dificuldade: médio
Época aconselhada: todo o ano
Principais pontos de interesse:
• Parque de lazer e cascata da Cabreia
• Minas da Malhada e do Braçal
• Fundição
• Rio Bom e Rio Mau
• Bosques de carvalhos, loureiros e azevinho
• Observação de aves
As Minas do Braçal, Malhada e Coval da Mó, onde era explorada a Galena ou Minério de Chumbo formaram um dos mais importantes e dinâmicos centros mineiros do país. A profundidade do
poço principal das Minas do Braçal, o “Poço Mestre”, atingia cerca
de 400 metros.

Cabreia, Sever do Vouga
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Por vales e montanhas,
na rota dos Vinhos Verdes
Programas, Passeios e Aventuras

Paisagem, Castro Daire

Aproveite os dias solarengos de Outono para (re)descobrir a
Região Demarcada dos Vinhos Verdes. Siga as “Rotas Temáticas”
propostas pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e visite as serras da Freita e Montemuro e os vales do Paiva
e do Caima nos municípios de Arouca, Castelo de Paiva, Cinfães
e Vale de Cambra. Descubra quintas e adegas, apaixone-se pelas
paisagens, pelas vilas e aldeias, e entregue-se aos excelentes aromas e sabores de Baco!

ROTA DAS SERRAS

Nos restaurantes locais ou nas respectivas adegas e quintas,
não deixe de saborear os vinhos verdes: “Quinta da Srª do Monte”; “Casa da Fraga”; ”Quinta d’Alagoa”; e “Sopé da Freita”, todos
de Arouca. Poderá também fazer uma visita ao vizinho concelho
de Castelo de Paiva e degustar os inimitáveis sabores dos vinhos
“Quinta da Corga da Chã”, “Quinta do Toutiçal”e “Casa de Algar”, entre outros.

Serra de Montemuro
http://www.vinhoverde.pt/rotasTematicas/files/pdf/13_serra_Montemuro.pdf

Serra da Freita
http://www.vinhoverde.pt/rotasTematicas/files/pdf/12_serra_Freita.pdf

“Rios selvagens, pedras estranhas e terras do volfrâmio”
Arouca é a localidade escolhida para a realização desta Rota.
Visite as aldeias serranas de Albergaria da Serra, Castanheira (onde
vai encontrar o sítio geológico das “Pedras Parideiras”), Mizarela
(de onde se desprende a majestosa “Frecha da Mizarela”), Ribeira,
Cando e Drave, bem como as aldeias de volfrâmio de Rio de Frades
e Regoufe. Pratique desportos de aventura no rio Paiva. Faça um
dos vários percursos pedestres que a Câmara Municipal de Arouca
lhe propõe.
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“Aldeias típicas, artesanato e vistas sobre o Bestança
e o Douro”
“Não há muitos anos, um respeitado geógrafo português
classificou a Serra de Montemuro como a mais desconhecida de
Portugal. Se assim era, deve dizer-se que a serra não merecia tal sorte…”
A Rota da serra de Montemuro abrange os municípios de Cinfães e Castro Daire. Sugere em primeira mão uma visita às Aldeias
Típicas de Boassas (em Oliveira do Douro), Gralheira, nos limites
do concelho de Cinfães, e Vale de Papas, na freguesia de Ramires.
O trajecto de automóvel entre Cinfães e Castro Daire pela

EN321 é uma opção simples e cómoda e permitirá conhecer as
zonas mais altas da serra de Montemuro, podendo usufruir de lindíssimas paisagens.
Se preferir caminhar faça-o ao longo do Vale do Rio Bestança, por velhos caminhos e troços romanos, onde ficará encantado
com as águas cristalinas de um dos rios menos poluídos da Europa
e com um interminável número de moinhos.
Se aprecia artesanato está no caminho certo, pois este constitui uma das grandes riquezas da serra de Montemuro. Visite a

ROTA DOS MOSTEIROS
“Mosteiro de S. Pedro de Arouca”
http://www.vinhoverde.pt/rotasTematicas/files/pdf/21_mosteiro_SPedroArouca.pdf

A proposta recai novamente sobre Arouca, desta feita para
uma visita mais atenta e prolongada ao imponente Mosteiro e
Museu de Arte Sacra. Aproveite para conhecer melhor a sua longa
história. Deleite-se com a riqueza e variedade da doçaria conventual: pão de São Bernardo, morcelas doces, roscas de amêndoa,
manjar de língua e as afamadas castanhas doces.
Mais uma vez se insiste numa visita à Serra da Freita e aos fenómenos geológicos invulgares que aí podem ser observados, ao
Monte da Srª da Mó (a 8km da vila e visível a partir do centro), à
igreja de Urrô, na freguesia com o mesmo nome, à Torre dos Mouros (na freguesia do Burgo), ao lugar do Calvário (na vila de Arouca) e, ao Museu de Trilobites e Centro de Interpretação Geológica
de Canelas.
Por fim, acomode-se e acompanhe os excelentes pratos da
gastronomia local, nomeadamente a vitela e posta arouquesas,
com os já referidos vinhos verdes.

ROTA DAS PRAIAS
“Praia Fluvial de Burgães – S. Pedro de Castelões – Vale
de Cambra”
http://www.vinhoverde.pt/rotasTematicas/files/pdf/praiaBurgaes.pdf

Parque de Campismo, Serra da Freita

Cooperativa de Artesãos do Montemuro, as Capuchinhas de Montemuro, a Cooperativa Combate ao Frio, as Lançadeiras de Picão,
entre outras.
Delicie-se com a gastronomia local e faça-a acompanhar pelos vinhos verdes: “Casa dos Fontes”;“Quinta do Fijô; “Quinta das
Almas”; “Quinta da Carvalha”; “Quinta do Palheiro”; “Casa das Roçadas” ou “Quinta Florido Calheiros”.

Apesar de não nos encontrarmos em época balnear, uma praia
fluvial pode sempre ser visitada no decorrer de um dia soalheiro
de Outono, onde é possível usufruir dos seus equipamentos de
lazer e desporto, dos bares e esplanadas, etc. É o caso da praia Fluvial de Burgães em Vale de Cambra.
Aproveite para fazer uma visita às aldeias típicas da Lomba,
Trebilhadouro ou Felgueira, as duas últimas classificadas como
“Aldeias de Portugal”. Passeie pela Serra da Freita. De regresso ao
centro urbano de Vale de Cambra ou nas suas imediações, observe
as “casas solarengas, igrejas e capelinhas, velhas pontes sobre o
Caima e numerosos monumentos megalíticos”.
Às refeições não deixe de saborear a deliciosa gastronomia
local e os vinhos verdes, especialmente os vinhos premiados da
Adega Cooperativa de Vale de Cambra, branco, tinto ou rosé.
A noite pode ser bem divertida, num dos diversos bares que se
mantêm abertos até de madrugada.
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A Fauna e a Flora das Minas do Braçal
“

Observatório de Turismo e Ambiente
Texto: Carminda Gonçalves
Fonte e Imagens: Brochuras “Aves”, “Briófitas”, “Flora Vascular”
e “Anfíbios e Répteis”, das Minas do Braçal

A área das antigas Minas do Braçal e toda a sua envolvente natural são abrigo de um número considerável de espécies da fauna
e flora e um local privilegiado para a sua observação. Aves, briófitas, flora vascular, anfíbios e répteis fazem parte da riquíssima
biodiversidade local.
Atento a esta realidade o GRCSS – Grupo Recreativo Cultural
e Social Silvaescurense, com a colaboração da VERTIGEM – Associação para Promoção do Património, e os apoios da Câmara Municipal de Sever do Vouga e da ADRIMAG, através do Programa de
Iniciativa Comunitária LEADER+, publicou um conjunto de quatro
brochuras alusivas à fauna e flora das Minas do Braçal. Estas publicações, além de facultarem importantes e pormenorizadas informações sobre as diversas espécies, criam no leitor um desejo
imenso de visitar o local. Consulte-as em http://www.vertigem-app.pt - Ambiente - Educação Ambiental - Edições - Minas do
Braçal.

AVES

“As aves são o grupo de vertebrados que mais facilmente se observa de uma forma directa. Contudo, a identificação das espécies
requer algum cuidado, motivação e conhecimento”
A observação de aves – birdwatching - é uma actividade que
ganha cada vez maior número de adeptos. Para estes e para todos
aqueles que se interessam pela natureza, os bosques, os jardins e
as margens do rio Mau, na área das Minas do Braçal, é um local de
visita obrigatória. “Um bosque misto associado a um corredor ripícola bem preservado e jardins com árvores e arbustos atractivos para
as aves são como que um oásis” para mais de 30 espécies, entre as
quais o Pombo Doméstico, a Rola Turca, o Andorinhão-preto, o
Pica-pau-malhado-grande, a Andorinha das chaminés, a Alvéola
cinzenta, o Gaio, a Pega-rabuda, o Corvo, a Toutinegra-de-barrete-preto, o Chapim-Real, o Chapim-rabilongo, o Chamariz, o Verdilhão, entre outros.

BRIÓFITAS
“Para muitas pessoas, os musgos não são nada mais nada menos
do que aquele manto verde com o qual se costuma enfeitar o presépio, sendo apenas lembrados com a chegada da época natalícia. Há
quem lhes chame fofas antenas da poluição, outros, apenas musgos.
Em rigor científico, “briófitas” é o nome que lhes foi atribuído.”
A humidade conferida pelos rios e ribeiras e a sombra proporcionada pelo coberto arbóreo, na área das Minas do Braçal oferecem as condições perfeitas para que as briófitas proliferem, quer
sobre os taludes, quer sobre as próprias pedras dos rios, estando a
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milho, musgo pena, musgo feto, musgo dos pântanos…
Nos taludes e muros de xisto: musgo algibeira das rochas,
musgo pescoço de cisne, musgo estrela dos matos, musgo vermelho alpino, musgo-seda, musgo aloé, musgo encaracolado…
Nos troncos das árvores: musgo trança, hepática escamosa,
musgo pata de ave, hepática-véu bifurcada, musgo almofada de
alfinetes…

FLORA VASCULAR

sua sobrevivência dependente da pureza das águas.
As espécies de briófitas que podem ser encontradas nos ribeiros das Minas do Braçal são raras em Portugal e únicas na sua

Musgo-aloé, Pogonatum aloides

capacidade de colonizar este tipo de ambientes, habitualmente
fragilizados pelo Homem. Por este motivo e porque as espécies
aquáticas demoram anos a colonizar os substratos dos cursos de
água uma vez que têm que vencer a força da corrente, é vital que,
no decorrer de uma visita, não sejam arrancados ou pisados tufos
ou ramos.
Algumas espécies de briófitas que podem ser observadas nas
Minas do Braçal:
Nos cursos de água: musgo cauda de raposa, musgo das turfeiras, musgo pluma de água, musgo língua de veado, musgo to

Musgo-encaracolado, Trichostomum brachidontium

“O vale das minas do Braçal possui uma flora e vegetação muito
diversificada. Os vales xistosos dos pequenos afluentes da parte terminal dos rios Paiva, Vouga e Douro possuem algumas características geológicas particulares.”
As árvores mais comuns da mata das Minas do Braçal são a
mimosa, a austrália, a árvore-celeste, o carvalho-alvarinho, o padreiro, o loureiro, a aveleira, o amieiro, o freixo e o sobreiro.
Ao longo das extensas galerias dos bosques ripícolas, é possível encontrar o feto-real, a angélica, o feto-macho e o trevo-cervino. Outras espécies aqui existentes são apresentadas na brochura
relativa à “Flora Vascular das Minas do Braçal”, anteriormente referida.
Não deixe de explorar e observar, in loco, a originalidade e a
diversidade deste património botânico que as Minas do Braçal
acolhem e contribua para a sua preservação e valorização!
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ANFÍBIOS E RÉPTEIS

“Pela heterogeneidade de habitats aqui presentes, como rios e ribeiros de água límpida, tanques, zonas de floresta e de matos, muros
e jardins, é possível encontrar uma grande diversidade e abundância
de espécies de anfíbios e répteis.
Pela sua importância na cadeia alimentar, tanto como predadores ou como presas, torna-se indispensável conhecê-los e respeitar o
seu papel no equilíbrio do ecossistema.”
Existem alguns mitos e superstições associados aos anfíbios
e répteis que se devem, sobretudo, à incompreensão dos seus
comportamentos de defesa. Por exemplo, os anfíbios “quando
ameaçados podem libertar urina ou secreções cutâneas, que ao
contrário da crença popular não são venenosas nem tóxicos em
contacto com a pele.”
Os répteis também são, na sua maioria, animais inofensivos,
defendendo-se com a sua própria fuga e só em situações muito
raras adoptam comportamento mais agressivos.
Conheça as principais características destes animais; quando,
onde e como os pode observar; como identificar as diferentes espécies; e como respeitá-los.

Algumas espécies de anfíbios:
. Urodelos (Salamandras e Tritões) – Salamandra lusitana,
Salamandra-de-pintas-amarelas, tritão-de-ventre-laranja e tritão-marmorado;
. Anuros (Sapos, Rãs e Relas) – Sapo-parteiro-comum, Sapo-comum; Rã-castanha e Rã-verde.

Algumas espécies de répteis:
. Lacertídeos Sardão, Lagarto-de-água, Lagartixa-ibérica /
Sardanisca, Lagartixa-do-mato;
. Anguídeos Licranço;
. Colubrídeos Cobra-lisa-meridional, Cobra-de-escada, Cobra-rateira, Cobra-de-água-viperina.
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Rio Vouga, S. Pedro do Sul
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MAG eventos
Novembro

04 a 06 | Cinfães
VIII Feira da Castanha em Tendais
Recinto da Escola de Fermentãos
A freguesia de Tendais prepara-se para acolher mais uma edição da Feira da Castanha e produtos do S. Miguel. Uma iniciativa
da Associação de Defesa e Promoção da Freguesia de Tendais que
vai já na oitava edição. O certame, que já se tornou numa referência para a freguesia e para o próprio Município, alia a divulgação
e promoção da castanha à música tradicional do concelho. Os visitantes poderão apreciar, provar e comprar as castanhas simples,
assadas ou cozidas, bem como alguns pratos tradicionais, com
destaque para as falachas, o doce ou o caldo de castanha.

12 e 13 | S. Pedro do Sul
Festa da Castanha e do Mel (XIII edição)
Aldeia de Macieira, freguesia de Sul
A castanha e o mel são os principais atractivos da XIII edição
do evento, que pretende divulgar e promover os produtos regionais.
A iniciativa é uma co-organização da Câmara Municipal de S.
Pedro do Sul, Casa Recreativa Macieirense, Projecto CLDS – “S.
Pedro do Sul, o Futuro é Aqui”, Associação das Aldeias de Magaio e Junta de Freguesia de Sul.

13 | S. Pedro do Sul
Percurso Pedestre da Castanha e do Mel

Todo o mês de Novembro | Vale de Cambra
“O Touço”
Exposição sobre o processo artesanal de transformação do leite
Museu Municipal de Vale de Cambra
De segunda a sexta: 9h – 12h30 e 14h - 17h30
Sábado: 14h-17h30
Entrada Livre

05 | Castelo de Paiva
Prova de Vinhos de Bairros
Largo de S. Lourenço, em Bairros
A Junta de Freguesia de Bairros organiza, durante o dia 5 de
Novembro, a prova dos melhores vinhos verdes da região.
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Aldeia de Macieira, freguesia de Sul
Acompanhamento técnico, seguro e reforço alimentar
Organização: Município de S. Pedro do Sul, CLDS – “S. Pedro
do Sul, o futuro é aqui” e Bioparque. Inscrições/informações: Complexo Desportivo e Biblioteca Municipal: desporto@cm-spsul.pt e
turismo@cm-spsul.pt.

05 e 19 | Arouca
«Domingo do Agricultor» | Feira de Produtos do Campo
Praça Brandão de Vasconcelos
A partir das 10h00
Sabores inconfundíveis. Produtos saudáveis. Fruto da nossa
terra e do trabalho das nossas gentes, os produtos do campo são
semeados, tratados e colhidos de forma tradicional, protegendo o
espaço rural, mantendo a paisagem verdejante, proporcionando
uma variedade de produtos, mantendo a tradição do que é genuinamente nosso. A vila de Arouca acolhe, quinzenalmente, nos
primeiros e terceiros domingos do mês, ao longo de todo o ano, o
«Domingo do Agricultor».

21 a 30 | Vale de Cambra
Exposição Comemorativa do Centenário
da Banda de Música de Vale de Cambra

03 a 30 | Arouca
Exposição Itinerante «Encontro Nacional
de Ilustração»

Biblioteca Municipal de Vale de Cambra
De segunda a sexta: 10h – 18h
Sábado: 10h-13h
Entrada livre

Museu Municipal de Arouca
A história da chapelaria em
São João da Madeira inspirou
o traço de dezenas de ilustradores. O valor da imagem
que conta histórias abre uma
janela de criatividade, dando
a conhecer visões e interpretações do mundo, em imagens de
autores nacionais e internacionais. Exposição cedida pela Junta de Freguesia de S. João da Madeira.

26 | Arouca
Biblioteca Municipal de Arouca (Sala Polivalente)
A partir das 16:00
A Bebeteca volta a abrir as portas da fantasia e da descoberta,
através da leitura. Pais e bebés são convidados a deixar que
as histórias os envolvam, desenvolvendo assim o gosto pelos
livros e pela leitura. As sessões são gratuitas, com participação
limitada a um máximo de 15 bebés, acompanhados pelos pais.
Os temas serão os transportes e o Natal.

17 | Arouca
Bebeteca
Biblioteca Municipal de Arouca (Sala Polivalente)
A partir das 16:00

04 e 18 | Arouca
«Domingo do Agricultor» | Feira de Produtos do Campo
A vila de Arouca acolhe, quinzenalmente, nos primeiros e terceiros domingos do mês, ao longo de todo o ano, o «Domingo
do Agricultor».
Praça Brandão de Vasconcelos, a partir das 10:00

Dezembro | Arouca
Programa de Natal da Câmara Municipal
de Arouca

Dezembro
Todo o mês de Dezembro | Vale de Cambra
(continuação)
“O Touço” – Exposição sobre o processo artesanal de transformação do leite
Museu Municipal de Vale de Cambra
De segunda a sexta: 9h – 12h30 e 14h - 17h30
Sábado: 14h-17h30
Entrada Livre

O programa de Natal da Câmara Municipal de Arouca apresenta-nos um conjunto variado de actividades: música ambiente e iluminação de natal, espectáculo e oferta de presentes a
crianças dos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo e o tradicional Concerto de Natal.

02 Dezembro a 02 Janeiro | Vale de Cambra
Exposição “Schiuu! O Pai Natal está a chegar”
Biblioteca Municipal de Vale de Cambra
De segunda a sexta: 10h – 18h
Sábado: 10h-13h
Entrada livre
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A certificação como forma de valorizar
os produtos regionais
Projectos & Iniciativas
Raquel Silva
Gestora de Produto
Certificação de Produto
SGS ICS
Teresa Branco
Consumer Testing Services
Diretora Técnica Agro e Estudos de Mercado
SGS Portugal

Num mercado cada vez mais competitivo de elevada concorrência entre produtores de diversas regiões, estes têm de encontrar maneiras de aportar mais-valias aos seus produtos e de se
diferenciar no mercado, de forma inequívoca e reconhecida por
toda a cadeia de valor. Assim, a competitividade tem que se basear
em critérios de qualidade mais exigentes, na minimização dos riscos ao longo do sistema produtivo e na promoção de marcas, algo
que permitirá a diferenciação no mercado.
Hoje em dia os consumidores preocupam-se com características como o sistema de cultivo, o bem-estar animal, a nutrição,
etc. De facto, os consumidores não estão apenas mais conscientes
da importância da segurança alimentar, estão cada vez mais exigentes com a qualidade e a origem dos alimentos, exigindo uma
alimentação livre de riscos e que contribua para a sua saúde. Para
responder a estas e outras expectativas, os produtores podem e
devem estabelecer mecanismos baseados em:
• Sistemas Preventivos - para um melhor controlo a montante
da cadeia de produção no âmbito do HACCP (sistema de gestão da
segurança alimentar), por exemplo;
• Sistemas Documentáveis Auditáveis – os registos são uma
boa prática que transparece o modo de funcionamento da produção e apoiam a tomada de decisão ao funcionar como uma ferramenta de gestão;
• Rastreabilidade – algo que é indispensável quando nos referimos à segurança alimentar e à concorrência na economia globalizada.
Existem alguns sistemas de certificação para produtos alimentares, definidos a nível comunitário, que se desenrolam sob a alçada do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das
Pescas e que se prendem principalmente com a região de origem
e com os processos de produção. Dada a atual tendência de con-
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sumo para preferir produtos portugueses e de fácil rastreabilidade
à origem e métodos de cultivo, o Modo de Produção Biológico e a
Certificação de Produtos podem ser a resposta para os produtores
de produtos regionais como mel, frutos (laranja, mirtilos, castanha), broa e enchidos que procuram dar um novo impulso ao seu
negócio.

Modo de Produção Biológico
Fruto de uma crescente consciencialização do consumidor e
do produtor para os benefícios sobre a saúde, o ambiente, a economia e a qualidade de vida em geral, o mercado de produtos biológicos é um dos mais dinâmicos no setor primário.
Dado o seu posicionamento diferenciado no mercado, os produtos biológicos abrem janelas de oportunidade para o desenvolvimento do negócio dos produtores, face ao crescimento contínuo da procura por parte do consumidor. No entanto, além de

bem informado, o consumidor de produtos biológicos é também
muito exigente quanto às garantias de qualidade e de origem dos
seus produtos.
Os produtos biológicos são valorizados, não apenas pelo seu
modo de produção, mas também pelo estrito controlo a que estão sujeitos. Desde o solo, a origem das sementes, os tempos de
crescimento e maturação, o controlo de pragas e doenças, a transformação, o armazenamento, a distribuição, a embalagem, todas
estas fases são legisladas e verificadas por Organismos de Controlo reconhecidos para o efeito.
Assim, a produção e rotulagem de produtos biológicos nos
mercados da União Europeia seguem um rigoroso processo de
certificação. A marca visível é o logótipo da União Europeia de
utilização obrigatória em produtos biológicos de produtores europeus, desde julho de 2010. O local de origem dos produtos tam-

bém deverá estar indicado para informar os consumidores. Este
logótipo pode ser acompanhado por logótipos nacionais ou privados.
A SGS acompanha os operadores enquanto Organismo de
Controlo reconhecido pelo GPP - Gabinete de Planeamento e Políticas do MADRP – Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas. Desta forma, a SGS é reconhecida como uma
entidade independente e idónea que verifica in loco o cumprimento de todos os requisitos, com técnicos reconhecidos e especializados nas áreas de intervenção.
Para a certificação do Modo de Produção Biológico, o trabalho
desenvolvido pelos Organismos de Controlo baseia-se no desenvolvimento de um Plano de Controlo da produção com a realização de Controlo Documental, Inspeções e Ensaios Laboratoriais
que visam verificar o cumprimento da legislação, da rastreabilidade e ainda a recolha e análise de amostras para avaliação da qualidade dos produtos.
Estas atividades são efetuadas ao longo de um processo de
certificação que inclui:
Diagnóstico, através de uma auditoria inicial;
Acompanhamento anual com auditorias em campo;
Intervenções extraordinárias sem periodicidade definida.
Durante as auditorias, as amostras são recolhidas, devidamente seladas e identificadas pelos técnicos dos Organismos de
Controlo e, posteriormente, enviadas para laboratório acreditado
selecionado pelo produtor. Os parâmetros a analisar são os definidos na legislação/regulamentação aplicável e em vigor à data da
sua realização.

Certificação de Produtos
Para produtos que não se enquadram em nenhum dos esquemas de certificação oficiais, seja pela sua natureza ou pelo seu
modo de produção, existe a possibilidade de criar uma Certificação do Produto.
Neste caso específico, é elaborado um documento de referência pelo Organismo de Certificação em conjunto com a empresa,
de acordo com o qual se poderá avaliar a conformidade do produto. Este referencial designa-se por Especificação Técnica e tem
de ser aprovado por uma Comissão Técnica de Certificação Independente que reúne representantes dos interesses dos produtores, dos consumidores, do Organismo de Certificação e de peritos
técnicos.
A Certificação do Produto estabelece requisitos precisos, controláveis e objetivos passíveis de serem medidos. É estabelecido
um Plano de Amostragem que permitirá realizar ensaios e contraprovas, bem como um Plano de Controlo Interno da empresa, que
é a forma da empresa garantir que as características do produto se
mantêm iguais ao longo dos diferentes lotes produzidos.
Assim, a metodologia de controlo é definida num esquema de
certificação específico para o produto e que abrange auditorias/
inspeções, amostragens, ensaios, o controlo interno e as frequências e critérios de aceitação.
Durante as auditorias, os técnicos recorrem a três listas de verificação:
• Sistema da Qualidade (inclui pontos da norma da Qualidade
ISO 9001);
• HACCP (comum a todos os produtos alimentares);
• Lista de verificação específica do produto em questão
(Especificação Técnica).

Sobre o Grupo SGS (www.pt.sgs.com)
O Grupo SGS – Société Générale de Surveillance S.A. é a maior
organização mundial no domínio da inspeção, verificação, análise e certificação. Com mais de 69.000 colaboradores, a SGS opera
uma rede de mais de 1.250 escritórios e laboratórios em todo o
mundo.
Presente em Portugal desde 1922, a SGS conta com uma vasta
equipa de colaboradores especializados, apoiados por uma rede
de modernos laboratórios acreditados nas áreas Agroalimentar,
Ambiental, Ensaios Não Destrutivos e Metrologia.
Enquanto Organismo de Certificação, a SGS foi o primeiro a
obter a acreditação para a Certificação de Sistemas de Gestão
da Qualidade em 1998. Desde então, sempre liderou o mercado,
inovando nos serviços, de acordo com as principais tendências internacionais, nomeadamente na certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança Ocupacional, Segurança
Alimentar, Responsabilidade Social, Serviços e Produtos, entre
outros.
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Hoje em dia, a maioria dos produtos certificados são produtos pré-embalados. Pelo que chamamos a atenção para a extrema
importância em assegurar características tais como a compatibilidade alimentar, a proteção do produto a (resistência à compressão, resistência à queda, hermeticidade etc.) e a rotulagem correta
conforme a legislação.
A Certificação do Produto permite dar resposta a todas as preocupações acima referidas porque:
Define os critérios de qualidade num documento de referência;
Minimiza os riscos através de um sistema da qualidade e da
melhoria contínua, como é o caso dos sistemas preventivos de segurança alimentar - HACCP;
A aposição de uma marca de certificação, por um Organismo
de Certificação independente e reconhecido pelo mercado (e por
isso é que é importante a escolha do Organismo de Certificação)
permitirá promover melhor o produto.
Estes sistemas de certificação – Modo de Produção Biológico e
Certificação do Produto - constituem mecanismos de valorização
dos produtos que permitem aos produtores:
• Construir e/ou proteger a sua reputação, ao demonstrar o seu
compromisso em produzir ou comercializar alimentos
tradicionais seguros e de qualidade superior;
• Corresponder às expectativas dos consumidores
conquistando a sua preferência;
• Dar resposta às exigências legais em termos de segurança
alimentar, algo de particularmente benéfico em caso de
inspeção por parte das autoridades reguladoras;
• Melhorar o desempenho nas atividades operacionais da
exploração e da comercialização;
• Aumentar a confiança entre os fornecedores e clientes;
• Tornar o seu negócio mais próspero e mais competitivo,
constituindo uma ferramenta eficaz na entrada no mercado e
abrindo novas oportunidades de negócios em todo o mundo.
Nota: Artigo redigido ao abrigo do novo acordo ortográfico.
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Jardim do Hotel Rural Qtª de Novais, Arouca
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Investimento Público e Privado
Projectos & Iniciativas
Texto: Carminda Gonçalves
Fonte: Candidaturas PRODER
Imagens: Arquivo ADRIMAG
Os projectos turísticos de natureza privada e os projectos de valorização e conservação do património natural, cultural e edificado, de
natureza pública, assumem um papel de destaque na concretização dos objectivos definidos na Estratégia de Eficiência Colectiva PROVERE “Montemuro, Arada e Gralheira”, e na Estratégia de Desenvolvimento Local do Sub-Programa 3 do PRODER / Abordagem LEADER
– Dinamização das Zonas Rurais.
Enquadrados no Programa de Acção do PROVERE e candidatados a co-financiamento ao abrigo do 2º concurso do sub-programa 3 do
PRODER, lançado pela ADRIMAG, foram recentemente aprovados e contratualizados 26 projectos no valor global de 3,38 milhões de euros.
Cinquenta por cento destes projectos são de iniciativa privada, envolvendo um investimento global de aprox. 2,38 milhões de euros e
a criação de 22 postos de trabalho.
Os restantes projectos, de natureza pública, têm enfoque na conservação e valorização do património natural, cultural e edificado deste território, melhorando a sua atractividade e proporcionado melhores condições de visitação e fruição por parte de turistas e visitantes.

TURISMO NO ESPAÇO RURAL
Casas de Campo
Projecto: Casa do Arco – Casa de Campo
Beneficiário: Joaquim de Almeida Morgado Unipessoal, Lda.
Local: Mezio, Castro Daire
Valor total elegível: 50.206,61€
Data prevista para a conclusão: 31/12/2012
Descrição: recuperação de uma moradia em granito e sua adaptação a
Casa de Campo disponibilizando 5 quartos, 1 cozinha, 2 salas, 4 wc, 1 arrecadação e 3 entradas. Particularidade: existência de um “penedo” numa
das salas. Criação de 1 posto de trabalho.
Projecto: Vougaldeias – Casa da Tulha
Beneficiário: Vougaldeias, Lda.
Local: Couto de Esteves, Sever do Vouga
Valor total elegível: 256.263,84€
Data prevista para a conclusão: 31/12/2011
Descrição: reconstrução da Casa da Tulha e sua adaptação a Casa de
Campo. Criação de 5 unidades de alojamento a operar num modelo
interdependente: 3 unidades com 1 quarto cada, e 2 unidades com 2
quartos cada, perfazendo um total de 7 quartos. Cada unidade disponibilizará também uma kitchenette e uma sala de estar e será criado um salão
comum a toda a casa da Tulha. Criação de 2 postos de trabalho.
Projecto: Reconstrução de Casas para TER “Renascer Trebilhadouro”
Beneficiário: Trebinatur, Lda
Local: Roge, Vale de Cambra
Valor total elegível: 260.096,52€
Data prevista para a conclusão: 31/12/2012
Descrição: reconstrução de uma habitação em pedra, com 2 pisos,
mantendo a sua traça original e ampliação desse edifício para instalação
de 9 quartos com wc e ligação visual para o mar. Criação de 2 postos de
trabalho.
Projecto: Reconstrução de casas para TER “Olhares de Outrora”
Beneficiário: Traços de Outrora – Turismo Rural Lda.

56

Local: Roge, Vale de Cambra
Valor total elegível: 228.184,64€
Data prevista para a conclusão: 31/12/2012
Descrição: execução de um projecto de turismo rural, na modalidade de
Casa de Campo, com oferta de 5 quartos duplos e 3 quartos com camas
individuais. Criação de 2 postos de trabalho.
Projecto: Reviver Trebilhadouro
Beneficiário: Áurea Rodrigues Marques Santos, Unipessoal, Lda.
Local: Roge, Vale de Cambra
Valor total elegível: 267.889,30€
Data prevista para a conclusão: 31/12/2012
Descrição: reconstrução de edifícios e sua adaptação a casas de campo
com oferta de 8 quartos duplos e 4 quartos com camas individuais e 2
camas extras. Criação de 2 postos de trabalho.
Projecto: Casa de Turismo de Espaço Rural
Beneficiário: Casa da Nininha, Unipessoal, Lda.
Local: Roge, Vale de Cambra
Valor total elegível: 240.070,73€
Data prevista para a conclusão: 31/07/2012
Descrição: remodelação de uma casa rústica, com mais de 200 anos e sua
adaptação a Casa de Campo. Serão criadas 6 unidades de alojamento,
com 1 quarto, 1 kitchenette e 1 wc cada, a operar de forma independente.
Existirá uma área de recepção com capacidade para 28 lugares, uma zona
de convívio/conferência e um parque de estacionamento, com capacidade para 7 viaturas. Criação de 1 posto de trabalho.
Projecto: Down River – Casa de Campo
Beneficiário: Charmes d’ Outrora, Actividades Hoteleiras, Lda.
Local: Bairros, Castelo de Paiva
Valor total elegível: 270.691,65€
Data prevista para a conclusão: 31/07/2013
Descrição: reconstrução de três edifícios de traça tradicional e sua adaptação a casas de campo disponibilizando 10 unidades de alojamento.
As casas localizam-se junto ao Rio Paiva e servirão, essencialmente, para
complementar a oferta de actividades relacionadas com o contacto com
a natureza, cultura e costumes da região. Criação de 1 posto de trabalho.

Agroturismo
Projecto: Casa do Villas - Agroturismo
Beneficiário: Aurora de Bessa Nunes Quintas
Local: Real, Castelo de Paiva
Valor total elegível: 155.464,63€
Data prevista para a conclusão: 31/07/2012
Descrição: reabilitação de casa rural, inserida numa exploração agrícola, e sua adaptação a empreendimento de turismo em espaço rural na
modalidade de Agroturismo. A unidade disponibilizará 5 suites, 1 sala
de estar, 1 cozinha e copa para o serviço de pequenos almoços, 1 sala de
jogos e convívio, e 2 wc’s comuns. Será mantido o lagar original e todo o
equipamento ligado à produção vinícola e prevê-se a construção de uma
piscina.
ESPAÇOS DE LAZER
Projecto: Beneficiação/Ampliação das Piscinas do Bioparque
Beneficiário: Carcorest
Local: S.Pedro do Sul
Valor total elegível: 222.533,41€
Data prevista para a conclusão: 31/07/2011
Descrição: beneficiação/ampliação das piscinas do Bioparque e espaço
polivalente de recreio. As piscinas, complementadas pela exploração de
um bar e aluguer de equipamentos como guarda-sóis e espreguiçadeiras,
inserem-se num parque temático com zona de acampamento, prática de
desportos radicais, percursos, zonas de restauração, bungalows e casa de
montanha. Criação de 2 postos de trabalho.
INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS
E DE LAZER

o espaço através da gestão de vegetação espontânea e da plantação de
novas espécies arbóreas autóctones adequadas à galeria ripícola.
Museus e Centros de Interpretação
Projecto: Recuperação do Edifício Anexo à Casa da Tulha
Beneficiário: Município de Vale de Cambra
Local: Cepelos, Vale de Cambra
Valor total elegível: 94.997,41€
Data prevista para a conclusão: 30/11/2012
Descrição: refuncionalização de um edifício destinando-o a espaço museológico e de realização de actividades ligadas à divulgação do património
material e imaterial rural.
Projecto: Centro de Interpretação da Gralheira - Casa do Ribeirinho
Beneficiário: Associação Recreativa, Cultural e Desportiva da Gralheira
Local: Gralheira, Cinfães
Valor total elegível: 67.906,33€
Data prevista para a conclusão: 31/03/2013
Descrição: refuncionalização da antiga Casa Paroquial da Gralheira de
acordo com as características arquitectónicas tradicionais para divulgação
e valorização do património etnográfico, cultural, arquitectónico, natural,
paisagístico e ambiental da Serra de Montemuro.
Projecto: Centro Interpretativo da Cultura Local
Beneficiário: Município de Castelo de Paiva
Local: Castelo de Paiva
Valor total elegível: 159.990,00€
Data prevista para a conclusão: 31/12/2011
Descrição: refuncionalização de um edifício destinando-o a sala de exposições e espaço para desenvolvimento de actividades ligadas à preservação e valorização da cultura local.

Percursos Pedestres
Projecto: Avivar Caminhos e Memórias – Rede de Percursos Pedestres
Beneficiário: Município de Sever do Vouga
Local: Sever do Vouga
Valor total elegível: 41.000,00€
Data prevista para a conclusão: 04/12/2012
Descrição: requalificação de antigos trilhos e sua transformação em 6 percursos pedestres totalizando cerca de 48.000 metros. A implementação
destes 6 percursos irá ocorrer nas freguesias de Couto de Esteves, Rocas
do Vouga, Paradela e Cedrim.
Projecto: Caminho de Santiago
Beneficiário: Município de Castro Daire
Local: Castro Daire
Valor total elegível: 47.492,20€
Data prevista para a conclusão: 31/12/2012
Descrição: a intervenção consiste em acções de corte e remoção de mato,
sinalização do percurso, placas identificativas dos locais turísticos a visitar
e ainda painéis informativos. Prevê também a promoção e divulgação do
percurso através de desdobráveis, e ainda a refuncionalização da escola
EB1 para apoio aos peregrinos
Ciclovias
Projecto: Valorização das Margens do Rio Marialva
Beneficiário: Município de Arouca
Local: Burgo, Arouca
Valor total elegível: 199.610,82€
Data prevista para a conclusão: 31/12/2012
Descrição: implantação de uma ciclovia ao longo da margem dos rios Marialva e Gondim. Para além desta acção pretende-se valorizar e reabilitar

Percurso pedestre, Covêlo de Paivó, Arouca
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Cooperação Interterritorial
Projectos & Iniciativas
Texto: Catarina Prado
Imagens: Arquivo ADRIMAG

O projecto de cooperação interterritorial LEADER para o Desenvolvimento – Missão Hortofrutícola, prevê a cooperação entre
três territórios nacionais, a ADRIMAG, a LEADEROESTE e a ADL (Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano).
Este projecto surge da necessidade de melhorar a promoção,
comercialização e exportação dos produtos de qualidade regional reconhecida, abrangendo os produtos frutícolas da região do
Oeste, os produtos hortícolas e florícolas do Litoral Alentejano e
a promoção e divulgação do Mirtilo e da Groselha produzidos no
Município de Sever do Vouga.
No âmbito deste projecto, a ADRIMAG levará a cabo um conjunto de acções para divulgação e promoção da Groselha no Município de Sever do Vouga, à semelhança do que foi feito no passado relativamente à cultura do mirtilo.
As acções a realizar para a promoção dos pequenos frutos, nomeadamente da Groselha, contemplam a participação na Feira de
Agricultura em Berlim, a elaboração de um guia de boas práticas
para a promoção e comercialização, a realização de uma campanha de informação e divulgação durante a feira de Mirtilo de 2012
e a realização de um filme promocional.
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Estas acções são de extrema importância para fomentar as
condições ideais para produção, promoção e comercialização da
Marca Groselha em Sever do Vouga, melhorando a qualidade do
produto final.
Este projecto de cooperação interterritorial será um fomento à
cultura da Groselha e à economia agrícola do município de Sever
do Vouga.

Plantação de Groselhas, Holanda
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- Do Natal ao Carnaval, a magia das tradições:
• Doces e sabores das aldeias serranas;
• Percursos gastronómicos da Vitela Arouquesa e Cabrito da Gralheira;
• “Doidos” pelo Entrudo, usos e costumes nas “Montanhas Mágicas”.

- Prazeres de Inverno na serra de Montemuro:
• Diversão na neve;
• Chás que aquecem a alma;
• Paisagens de sonho;
• Agasalhos quentinhos.

- Nova temporada de rafting no Paiva!

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

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

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