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Eis que é chegado o Inverno, a estação do ano que alguns temem e outros não apreciam mas
que, em boa verdade, nos oferece muitas coisas boas. Para começar traz-nos a quadra
Natalícia e toda a magia com que esta nos envolve, desde as seculares/milenares tradições, ao
espírito de solidariedade, amor, amizade, paz e felicidade que se aprofunda, regra geral, nesta
altura do ano. Mas também nos traz o frio, a chuva, a neve e muitos dias ensolarados, que nos
permitem aproveitar e tirar partido de longos passeios turístico-culturais, nomeadamente
gastronómicos e paisagísticos; partir à aventura e desafiar a natureza numa corajosa descida
de rafting; assistir a concertos; jogar ao Entrudo; ou passar bons momentos de diversão na
neve. Tudo isto lhe propomos no número 4 da edição de Inverno do nosso MAGazine
"Montanhas Mágicas":
- faça uma "viagem" pelas tradições de Natal, nas serras de Montemuro, Arada e
Gralheira;
- suba à serra de Montemuro e aprecie a natureza, as paisagens, o artesanato, a
gastronomia, os chás e toda a riqueza das manifestações culturais desta serra;
- conheça as nossas raças autóctones e explore os sabores da gastronomia típica local;
- aventure-se numa inesquecível descida de rafting nas águas tumultuosas do rio Paiva;
- descubra o "Arouca Geopark" e fique a saber porque é considerado "um dos melhores do
mundo";
- divirta-se com o nosso tradicional Entrudo e saiba como resiste ao tempo e à
modernidade a "Barbearia Arouquense", a exemplo de outras Artes & Ofícios Tradicionais da
nossa região;
Por fim informe-se sobre alguns dos eventos que vão realizar-se no próximo trimestre e sobre
qual tem sido o contributo dos programas comunitários e nacionais, geridos pela ADRIMAG,
para o desenvolvimento do vasto território que abrange as serras de Montemuro, Arada e
Gralheira.
Desejamos-lhe, caro(a) leitor(a) um Feliz Natal e um Novo Ano repleto de paz, alegria e
prosperidade!
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