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Rafting, passeios de jipe e caminhadas

refúgios

Inspirados pela natureza

Centros de Informação Turística
nas Montanhas Mágicas
LOJAS INTERATIVAS DE TURISMO
AROUCA
Rua Abel Botelho, nº 4, Arouca
• (+351) 256 940 258
• turismo@aroucageopark.pt
• www.aroucageopark.pt
Horário:
Segunda a sexta-feira:
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
Sábado e domingo:
9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30

A

magia é a arte de transformar o óbvio em invisível.
Estamos no território das Montanhas Mágicas e também a nossa revista ficou invisível durante algum tempo.
A ausência da revista não se deveu a qualquer fenómeno
de artes mágicas, mas antes à necessidade de estabilizar o seu conceito
e para que a entidade produtora da mesma pudesse aferir, junto dos
leitores, a importância desta revista para a promoção e divulgação da
natureza e da cultura das Montanhas Mágicas. A promoção deste território continuou, durante todo o período de ausência da revista, em
feiras de turismo, na realização de visitas ao território de bloggers e
jornalistas que se interessaram de sobremaneira pela temática do turismo de natureza, entre outras ações promocionais. Das diversas ações
realizadas no território, importa salientar a EUROPARC Conference
2017 que trouxe ao mesmo 350 representantes de mais de 30 países,
responsáveis políticos e representantes de parques naturais, que, para
além de debaterem assuntos ligados à natureza e à vivência e fruição
dos espaços naturais para fins turísticos, puderam constatar e dar testemunho de como são belas as montanhas do Centro-Norte de Portugal,
e como a Carta Europeia de Turismo Sustentável, atribuída a este território em 2013, foi bem merecida.

CASTELO DE PAIVA
Largo do Conde, Sobrado
• (+351) 255 689 500
• turismo@cm-castelo-paiva.pt
Horário de Verão (01/04 a 31/10):
Segunda a sábado:
9h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00
Domingos e feriados:
10h00 às 12h00 e das 15h00 às 18h00
Horário de Inverno (01/11 a 31/03):
Segunda a sábado:
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30
Domingos e feriados:
10h00 às 12h00 e das 14h30 às 17h30
CINFÃES
Rua Capitão Salgueiro Maia, Cinfães
• (+351) 255 561 051
• www.redescobrircinfaes.pt
• turismo@cm-cinfaes.pt
Horário:
Segunda-feira a sábado:
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
VALE DE CAMBRA
Edifício dos Paços do Concelho
• (+351) 256 420 510
• turismo@cm-valedecambra.pt
Horário:
Segunda a sexta-feira:
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

MAGAZINE MONTANHAS MÁGICAS®

Edi
torial

POSTOS DE TURISMO
CASTRO DAIRE
Centro de Interpretação e Informação do
Montemuro e Paiva
Rua Dr. Pio Figueiredo, nº 31, Castro Daire
• (+351) 232 319 154
• ciimp@cm-castrodaire.pt
Horário:
Segunda a sexta-feira: 9h00 às 17h00
Fim-de-semana e feriados:
marcação prévia
SÃO PEDRO DO SUL
Termas de S. Pedro do Sul
Rua da Barroca, nº 3, Várzea
• (+351) 232 711 320
• postodeturismo@cm-spsul.pt
Horário de Verão (15/05 a 14/09):
Dias úteis:
9h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00
Fim-de-semana e feriados:
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Horário de Inverno (15/09 a 14/05):
Dias úteis e sábados:
10h00 às 12h30 e das 14h30 às 17h30
Domingos e feriados: 14h00 às 17h30
SEVER DO VOUGA
Rua do Jardim, Sever do Vouga
• (+351) 234 555 566 (Ext. 109)
• adeliacorreia@cm-sever.pt
Horário:
01 de janeiro a 14 de setembro:
Quarta a domingo:
09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Encerra: segundas, terças e primeiro domingo de cada mês.
15 de setembro a 31 de dezembro:
Terça a sábado:
09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Encerra: domingos e segundas

Pese embora todo o trabalho promocional realizado, fomos confrontados com inúmeras solicitações para que a revista voltasse ao
convívio de todos os que se interessam por estas Montanhas e por tudo
aquilo que elas têm para oferecer. A ADRIMAG aceitou o desafio da
continuidade e avançou com a produção da revista alusiva às serras da
Arada, Arestal, Freita, Gralheira e Montemuro – as MONTANHAS MÁGICAS.
Celebramos, nesta edição de regresso, a magia do Natal, viajando
pela cultura, pelas artes e ofícios, e pela gastronomia de montanha.
Iniciamos, também, uma sequência de entrevistas com os presidentes das Câmaras Municipais das Montanhas Mágicas - Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, S. Pedro do Sul, Sever do Vouga e
Vale de Cambra, enquanto dinamizadores e impulsionadores da marca
territorial – MONTANHAS MÁGICAS.
É bom estar de volta ao vosso convívio.
Até breve.
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O Vale do Bestança
pela objetiva de

Pedro Sá

Libelinha, Prado

O

Fragas da Penavilheira

vale do Bestança é, sem dúvida, inesquecível
para quem o visita, mas incomparável para quem
nele mora. Há algo de especial que o torna único,
com muito para descobrir a cada dia que passa.

A minha ligação a este vale começou desde cedo pois é aqui
que moro desde que nasci. E por muitos locais que visite, não consigo perder o encanto que sinto ao contemplar este vale deslumbrante, desde a Serra do Montemuro até ao rio Douro.
Poder conhecer de perto e fotografar o rio e o vale do Bestança é perfeito. Permite-me eternizar imagens incríveis de locais,
espécies e momentos únicos. Tudo neste “vale encantado” tem um
significado especial para ser fotografado.

Lagostim, Cinco Rodas

Foz do Bestança, Pias

É cada vez mais urgente sensibilizar as pessoas para a sua
preservação e esse é, também, um dos meus objetivos em cada
clique que faço.

Pedro Sá
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montanhasmagicas.pt
Borboleta, Prado

Portas de Montemuro

5

montanhas mágicas®

infos

Castro
Daire
Síntese
Biográf ica

Pedro Sá

Ponte de Pias

P

edro Sá é um jovem fotógrafo e cineasta amador,
natural de Pias, Cinfães, que tem dedicado parte
do seu tempo a fotografar os recantos do Vale
de Bestança.

Até ao momento produziu 5 longas-metragens, 3 curtas e diversos vídeos documentais relacionados com o rio Bestança e a aldeia
de Pias. Participou, também, em várias exposições de fotografia e
em concursos de fotografia e cinema, nacionais e internacionais,
onde arrecadou vários prémios, entre eles: 2 prémios no Concurso
“Gentes e Locais entre Douro e Montemuro” (2014); 2º prémio no III
Concurso Internacional de Boassas (2014); 2º prémio no I Concurso
“Olhar Castelo de Paiva” (2017); e contou com uma curta selecionada para a final do festival Vista Curta (2017) em Viseu. Participou
na produção de 2 curtas, no Agrupamento de Escolas de Cinfães,
que receberam o 1º prémio no concurso “CurtMar” (2015) e uma
menção honrosa no concurso “Desastres Naturais”, organizado pelo
Arouca Geopark (2016). Em 2012, várias imagens da sua autoria
foram selecionadas para o Guinness Largest Book.

Ponte de Covelas

Canhão de Pias

É convidado, com regularidade, a participar em palestras, ilustrações
de postais, cartazes, entre outros. Participa ativamente na divulgação de Cinfães através das suas páginas e blogs e é um dos principais impulsionadores da recuperação das tradições da sua aldeia,
assim como na divulgação e preservação do vale do Bestança.
Atualmente prepara novos projetos.
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Recantos do Rio, Pias

Caminho português
interior de Santiago,
mais que um caminho…
Um Património.

O

Caminho Português Interior de Santiago estende-se por 205 Km, em
território português, atravessando os municípios de Viseu,
Castro Daire, Lamego, Peso da Régua, Santa
Marta de Penaguião, Vila Real, Vila Pouca de
Aguiar e Chaves.
O troço no Município de Castro Daire
tem uma extensão de cerca de 40 km, destacando-se a riqueza do património cultural,
religioso, turístico, natural e paisagístico. O
Rio Paiva, integrado na Rede Natura 2000,
apresenta paisagens maravilhosas em todo
o seu percurso, permitindo atravessar este
rio através das admiráveis poldras, símbolo
de união entre as duas localidades próximas.
A passagem pela Serra do Montemuro, também integrada na Rede Natura 2000, esconde
tesouros únicos e admiráveis convidando os
peregrinos a observarem a beleza das aldeias típicas, que carregam tradições milenares
desfrutando ainda da hospitalidade das gentes
castrenses!
Como forma de promover e dinamizar
este Caminho têm-se desenvolvido várias
atividades ao longo do ano, utilizando o troço
de Castro Daire, permitindo assim uma simbiose cultural e turística que enriquece quem
desfruta desta experiência e o contacto com
as vivências de milhares de peregrinos que,
anualmente, rumam a Santiago de Compostela!
Uma das atividades é o Troféu Caminho
Português Interior de Santiago que está in-

tegrada no (PER)Correr Castro Daire, evento
de corrida pedestre, BTT e caminhada, em
3 etapas (Aguadalte – Mões; Mões - Fareja;
Fareja - Mezio), no decurso das quais se percorre, em ritmo competitivo (atletas ou BTT)
ou lazer (caminheiros).
Na sequência desta atividade e sendo
já o 2º ano consecutivo, o Município esteve
presente em Santiago de Compostela com
os vencedores da geral e promoveu, ainda, a
deslocação dos atletas que desejassem tomar

parte neste histórico evento, formando-se assim uma delegação de 3 dezenas e meia de
participantes na realização da “41ª Carreira
Pedestre Popular de Santiago 2018”.
O evento contou com cerca de 4 milhares de participantes divididos entre categorias
de adultos e jovens, num traçado que percorreu as principais artérias desta cidade galega
terminando na Praça de Obradoiro, frente à
Catedral de Santiago de Compostela.

montanhasmagicas.pt
Trepadeira-azul

7

Cinfães

S. Pedro
do Sul

Arouca

Sever
do Vouga

Vale
de Cambra

Castelo
de Paiva

Parque de campismo e
caravanismo de Mourilhe

Requalif icação do
Balneário Romano

ITER HOMINIS: Na Rota do
Homem do Arouca Geopark

“JOËLETTE” – Cadeira todo o
terreno é exemplo de turismo
inclusivo

Centro de Educação Ambiental:
desde 2015 a educar para um
melhor ambiente

2ª Corrida de Reis
6 de janeiro de 2019

D

E

A

s obras de construção do
Parque de Campismo e Caravanismo de Mourilhe, na freguesia
de São Cristóvão de Nogueira,
junto à albufeira da barragem de Carrapatelo,
estão a decorrer a bom ritmo. Tendas, caravanas, bungalows, restaurante, ginásio e piscina
exterior vão fazer parte desta obra da Câmara
Municipal de Cinfães, no valor de um milhão e
duzentos mil euros.
O Parque tem uma área aproximada de
3,1ha e será dotado de um conjunto de estruturas de que fazem parte os edifícios respeitantes à receção/administração, balneários/
sanitários do Parque de Campismo, núcleo de
seis bungalows, área de merendas e parque
infantil e em terreno próximo, separado pela
estrada municipal, um edifício com restaurante panorâmico sobre a barragem do Carrapatelo, ginásio, esplanada, balneários e sanitários, um pequeno parque de estacionamento,
bem como loja de conveniências e piscina
descoberta. Com a execução e implementação do projeto do Parque de Campismo e
Caravanismo de Mourilhe pretende se, fundamentalmente, criar condições, num terreno
devidamente delimitado e dotado de estruturas que permitam a instalação de tendas,
reboques, caravanas, autocaravanas e demais
material e equipamento necessários à prática
do campismo e do caravanismo. O objetivo é
a instalação de um parque de campismo, público, de 3 estrelas.
A obra prevê ainda uma ponte pedonal
sobre a estrada municipal, que atravessa o
terreno, permitindo que todas as zonas do
Parque estejam interligadas.
Apesar de o edifício onde estará o restaurante e ginásio pertencer ao parque, todos os
cinfanenses e visitantes vão poder usufruir
destas valências.
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A

s obras de valorização, conservação e reabilitação das Termas
Romanas de S. Pedro do Sul
decorrem a bom ritmo. Com
um valor de adjudicação de 1.549.904,46€,
a requalificação das ruínas romanas, com o
objetivo de as transformar num pólo de desenvolvimento cultural, conservando toda a
envolvente histórica, vai devolver este espaço
aos sampedrenses e acrescentar mais-valias
ao turismo de saúde e bem-estar, atraindo
novos turistas ao concelho.

D

ar a conhecer e promover o
património cultural legado pelos nossos antepassados desde
a pré-história à atualidade. É
este o grande objetivo do mais recente projeto do Arouca Geopark. Intitulado “Iter Hominis”, envolve cerca de três dezenas de sítios de
interesse histórico-arqueológico, selecionados criteriosamente entre mais de 200 sítios,
compreendendo monumentos megalíticos
com cerca 7. 000 anos de idade, povoados
fortificados, castelos, mosteiros ou locais de
exploração mineira desde período romano à
II Grande Guerra.

Parque Urbano das Nogueiras

A

s obras do Parque da Cidade
de S. Pedro do Sul já estão em
curso. O projeto, que engloba
uma área de aproximadamente
4 hectares, vai receber um novo espaço de
lazer com um lago, parque infantil, circuito
de manutenção, parque de estacionamento,
parque multifunções, anfiteatro e infraestruturas de apoio.
Este é um projeto importante para S. Pedro do Sul, que vai oferecer mais qualidade de
vida a todos os munícipes, sendo um atrativo
para quem visita o concelho. Um espaço público direcionado para todas as gerações que
vai juntar desporto, cultura, lazer e natureza.

Nos sítios que integram a Rota do Homem
serão colocados painéis interpretativos, promovendo a sua descoberta e possibilitando
a sua visitação, e a compreensão da história
do Homem no Arouca Geopark. Estarão também disponíveis dois filmes que retratam essa
ocupação humana no território, um para público em geral, e um segundo destinado a um
público infantil. Serão criados ainda novos
núcleos museológicos, um guia em papel da
Rota e outros materiais promocionais, bem
como uma aplicação para dispositivos móveis
Arouca Geopark 4.0. O “Iter Hominis” é financiado pelo Turismo de Portugal e deverá estar
concluído até ao início de 2020.

N

o dia 20 de outubro a Câmara
Municipal de Sever do Vouga
apresentou a Joëlette, cadeira
todo o terreno para pessoas
com mobilidade reduzida. Trata-se de um dos
projetos selecionados pelos severenses no Orçamento Participativo (OP) 2017. A apresentação pública decorreu durante uma caminhada
em Couto de Esteves.
Com a aquisição da Joëlette, o projeto proposto pela severense Adélia Correia, defende
o turismo acessível para todos, permitindo aos
visitantes com mobilidade reduzida descobrir
as ofertas turísticas do concelho. Para António
Coutinho, Presidente da Câmara Municipal de
Sever do Vouga, “o turismo tem sido uma área
de grande importância na estratégia de desenvolvimento municipal”, recordando que “os investimentos feitos ao longo dos anos, através de
infraestruturas, eventos e criação de produtos,
têm contribuído para que Sever do Vouga conquiste um lugar de destaque não só na Região
Centro, mas também no país”. Exemplo disso
é a aposta no pedestrianismo, através dos 10
percursos pedestres que atravessam o concelho, aos quais se soma a Ecopista do Vouga.
“A Joëlette vai permitir que todos, sem exceção,
desfrutem dos nossos percursos pedestres e de
todo o potencial turístico de Sever do Vouga,
contribuindo para que o turismo de inclusão
ganhe uma expressão maior no nosso concelho”, afirma António Coutinho.
No dia 20 de outubro, a cadeira foi apresentada e testada durante a caminhada “Descoberta das Montanhas Mágicas®”, na freguesia de
Couto de Esteves. A iniciativa, organizada pela
Desafios - empresa de desporto e aventura, permitiu aos participantes descobrir algumas das
paisagens e histórias deste recanto do território.
A Joëlette é de utilização gratuita e pode
ser requisitada no Posto de Turismo de Sever do
Vouga.

esde que abriu as portas, em
2015, o Centro de Educação
Ambiental de Vale de Cambra
(CEA) já acolheu cerca de 4 mil
visitantes e realizou mais de cem atividades.
Com a função de educar para o ambiente,
assumindo uma vertente pedagógica muito
vincada, o Centro pretende também, proporcionar momentos de lazer e partilha intergeracional.
Workshops, Programas de Ocupação de
Tempos Livres em períodos de férias escolares, ações de sensibilização para adultos e
idosos, dias comemorativos e dias abertos,
são apenas algumas das ofertas para os visitantes e amigos do CEA que se desdobram
entre crianças de escolas locais e de concelhos vizinhos, seniores de IPSS’s da região,
professores e famílias.
A promoção da agricultura biológica e a
compostagem são as duas grandes apostas
deste importante serviço municipal que quer
alargar fronteiras e promover comportamentos sustentáveis fora de portas, descentralizando atividades levando-as, por exemplo, às
freguesias.
“O Centro de Educação Ambiental tornou-se uma âncora no que diz respeito à
sensibilização ambiental e ao alerta que faz
à população do Concelho para determinadas
problemáticas ambientais e, deste modo, está
a contribuir para a mudança de atitudes face
à utilização dos recursos ambientais”, refere o
Vereador do Ambiente José Pinho.

m tempo de festas e alguns
excessos a festa do atletismo
volta a passar pelo município
paivense, numa grande jornada

desportiva.
Numa organização conjunta entre o gabinete de desporto, a Associação Comercial, a
ADC CJ Clark e o Grupo Desportivo e Cultural
de Castelo de Paiva, a Corrida de Reis é aberta
a seniores e veteranos de ambos os sexos, de
vários escalões. Espera-se, igualmente, uma
grande participação na prova destinada a
caminheiros, com sete quilómetros de trajeto,
uma espécie de passeio pedestre sem intuitos
competitivos que será realizado num percurso
alternativo aos atletas principais.
Para José Manuel Carvalho, Vereador do
Desporto e Cultura a importância da prova,
que voltará a trazer visitantes a Castelo de
Paiva, será uma jornada desportiva memorável, que merecerá o reconhecimento público
e a satisfação de ver a Câmara Municipal envolvida na organização, realçando o trabalho
e o contributo dos restantes parceiros para o
grande sucesso desta excelente iniciativa desportiva.
As inscrições para o evento poderão ser
feitas no site da câmara municipal ou no gabinete de desporto.

montanhasmagicas.pt
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A Magia
das
tradições
de Natal…
Tempo de tradição, convívio e reencontro, o Natal
é, para muitos, a melhor quadra do ano. E nas serras de
Montemuro, Arada e Gralheira - Montanhas Mágicas não temos, mesmo, dúvidas de que o Natal é uma época
mágica! As vilas e cidades enchem-se de movimento,
cor e luz, e as aldeias ganham nova vida com a chegada
de familiares e amigos, que regressam às origens para
viver o verdadeiro espírito da quadra natalícia!
Por estes dias há eventos e atividades de Natal, Ano
Novo e Reis, em todos os municípios das Montanhas
Mágicas: encenação de presépios vivos, visitas à Casa do
Pai Natal, mercados e feirinhas de Natal, contos e outras
atividades para crianças, concertos, ateliers, exposições,
trails e caminhadas temáticas, animação de rua, comboios turísticos e muito mais.
Neste Natal, visite as Montanhas Mágicas e experimente a verdadeira magia desta época festiva. Descubra
os programas que os municípios têm para oferecer.
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Payva
Vila de Natal
Até 12 de janeiro de 2019
Largo do Conde, Castelo de Paiva (e vários pontos do concelho)
+info: 255 689 500
www.cm-castelo-paiva.pt

R

ecriando a magia e o espírito natalício Castelo de Paiva
transforma-se numa autêntica Vila de Natal com todas as
suas personagens – Pai Natal, árvores de Natal, gnomos e
duendes, que num ambiente revestido de brilho, luzes, estrelas e muitos enfeites, vão fazer o deleite de todos. E para que este ambiente, destinado a crianças e adultos, ganhe vida, só falta mesmo que esta
Payva Natal, terra saída de uma era mágica e imaginária, se encha de pessoas, de famílias, de turistas, que desejem viver dias diferentes nesta época
do ano, plena de magia e de sonhos.
Aos domingos - 9, 16 e 23 de dezembro - há diversas atividades de
animação: momentos de sonhar com a Hora do Conto, uma Casa do Pai
Natal, atividades desportivas, pinturas faciais, ateliers de reciclagem, insufláveis e balões, e a tão desejada Fábrica dos Doces dos Duendes, onde
há sempre uma guloseima, a funcionar na Loja Interativa de Turismo. O
Pai Natal junta-se às comemorações, todos os domingos, disponível para
interagir com as crianças.
Também não vão faltar as Tendinhas de Natal, com uma oferta diversificada de artesanato e produtos locais. A música e a ginástica vão estar
presentes, com o zumba Natal a marcar todos os domingos a partir das 10
da manhã, e os já imperdíveis Sinais de Natal: concertos musicais a realizar
em vários pontos do concelho, e que encerram as comemorações com
o tradicional Encontro de Cantar as Janeiras, no dia 12 de janeiro pelas
21h30, no Auditório Municipal.
Tranquilidade, alegria, paz e luz… assim se define a Vila Natal em Castelo de Paiva.

S. Pedro do Sul
“Terra Natal”
21 a 24 de dezembro de 2018
São Pedro do Sul
+info: 232 720 140
www.cm-spsul.pt

S.

Pedro do Sul vai vestir-se a rigor para a quadra natalícia, com gastronomia, animação de rua, chegada do Pai
Natal, entre outras surpresas. É tempo de reunir a família
e os amigos e fazer da Praça do Município local de encontro e de vivências culturais. Tempo de viver a cidade e a magia do Natal.

montanhasmagicas.pt
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CELEBRANDO | A Magia do Natal

Natal na Serra

22, 23, 29 e 30 de dezembro de 2018
Aldeia da Gralheira, Cinfães
+info: 255 560 560
www.cm-cinfaes.pt
Aproxima-se a época natalícia e com ela a magia do Natal na serra. A
Gralheira volta a transformar-se na Aldeia do Pai Natal. Um mundo mágico
e encantado espera por si com a garantia de muita diversão para toda a
família.
A Casa do Pai Natal, a Oficina dos Brinquedos e do Chocolate, a Casa
da Bruxa, a Casa do Café, a Casa dos Três Porquinhos, a Torre da Princesa e
dos Piratas, a Casa do Pão, a Casa das Fadas, O Pasteleiro Louco, a Casa do
Capuchino Vermelho, a Casa da Carochinha, a Casa da Feiticeira e a Casa da
Magia são alguns dos pontos obrigatórios de visita.
Nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro venha viver a magia do Natal na
serra. A Gralheira espera por si! A entrada e participação são gratuitas.

Feirinha de Natal

Até 6 de janeiro de 2019
Biblioteca Municipal de Cinfães
+info: 255 560 560
Pequenos artesãos e produtores locais oferecem uma gama variada de
artigos feitos em croché, peças em biscuit, caixinhas, casinhas em miniatura, presépios, acessórios para o cabelo, alfinetes, porta-moedas, doces e
compotas, licores, bolachas, livros, entre outros. Visite a Feirinha neste Natal
e faça a diferença oferecendo produtos únicos e originais produzidos em
Cinfães.

Passaporte rumo ao

Natal Tradicional
Até 31 de dezembro de 2018
Estabelecimentos comerciais de Sever do Vouga
+info: 234 555 566
www.cm-sever.pt
Com o objetivo de dinamizar o comércio tradicional, a Câmara Municipal de Sever do Vouga lança a terceira edição da campanha “Passaporte
rumo ao Natal Tradicional”. Entre os dias 24 de novembro e 31 de dezembro,
quem fizer compras nos estabelecimentos comerciais aderentes habilita-se
a ganhar prémios.
O balanço positivo das últimas edições levou a autarquia a manter a
aposta na campanha, desenvolvida em parceria com o Grupo AMH Consulting. Além de contribuir para a dinamização do comércio, a iniciativa
tem como objetivo mostrar que Sever do Vouga possui uma vasta oferta de
produtos e serviços.
A campanha irá funcionar através do sistema de preenchimento de
cartões disponibilizados pelos estabelecimentos comerciais aderentes. Por
cada 10 euros de compras, o consumidor terá direito a uma vinheta. Com
o passaporte completo (10 vinhetas), poderá depositá-lo na tômbola que se
encontra na entrada do edifício da autarquia severense. O sorteio dos prémios
será realizado no dia 7 de janeiro, pelas 11h00, na Câmara Municipal.
12
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Concerto de
Natal em Vale
de Cambra

Natal em
Arouca
Até 5 de janeiro de 2019
Espaços diversos – Centro
Histórico de Arouca
+info: 256 940 220
www.cm-arouca.pt
Arouca assinala a quadra
natalícia com um conjunto diversificado de atividades, maioritariamente gratuitas. Os mais novos
voltam a encontrar-se com o Pai
Natal, a escutar contos natalícios
e a participar nas várias animações e oficinas. Há ainda sessões
de cinema, espetáculos de teatro
e vários concertos. Durante este
período redescobre-se o artesanato, os produtos regionais e
do campo na «Feirinha de Natal».
No último dia do ano, festeja-se o “réveillon” e, já em janeiro,
canta-se os Reis no Encontro de
Reiseiros.

“Arquipélago
de Tesouros”
12 e 13 de dezembro de 2018
Centro das Artes do Espetáculo,
Sever do Vouga
+info: 234 555 566
www.cm-sever.pt
A Festa de Natal, destinada
a todos os alunos do pré e 1º

ciclo do concelho, este ano é um
espetáculo de teatro
- “Arquipélago de Tesouros”,
da responsabilidade do Parque
dos Talentos – Aveiro. Trata-se
de um espetáculo de clowns
com música, em que, de forma
divertida, serão abordados temas
como a igualdade, os direitos
dos aninais e a afetividade. Cada
sessão é seguida pela entrega
de lembranças, por personagens
do Pai Natal, bem como de um
lanche-volante.

Natal n’ O
Vale Mágico
Até 6 de janeiro de 2019
Vale de Cambra: Jardim central
da Cidade; Paços do Concelho;
Praça Comendador Álvaro Pinho
da Costa Leite e Freguesias.
+info: 256 420 510
www.cm-valedecambra.pt
Dezembro é mês de Bosque
de Natal, mês em que as Montras
da Cidade se enfeitam e ficam
ainda mais bonitas, numa alusão
à magia do comércio local e ao
bom que é ser atendido com
simpatia e disponibilidade nas
nossas lojas. O mês de dezembro traz ainda mais luz a este
Vale Mágico com as ruas a
transformarem-se em palcos de
Arte e os edifícios municipais a
vestirem-se de cores tricotadas.
Artesanato, Doçaria, Livros e Autores, Música, Dança, Arvorismo,
Teatro ou Performances para
o público infantil, são levados
a cabo numa promoção da
Câmara Municipal. No dia 8
chega o Pai Natal que se instala

no centro da cidade com a sua
fábrica de brinquedos. São todos
bem-vindos ao “Natal n’ O Vale
Mágico”!

Presépios
Comunitários e

Roteiro
Digital

Até 6 de janeiro de 2019
Vale de Cambra: Arões, Junqueira, Vila Cova de Perrinho,
Casal de Arão (Rôge), Mártir (S.
Pedro de Castelões), Parque de
São João Baptista (Cepelos)
+info: 256 420 510
www.cm-valedecambra.pt
A construção de presépios de
rua é uma tradição que se vem
enraizando junto da comunidade
de Vale de Cambra, tendo como
origem as Paróquias de Arões e
Junqueira, e que se vem espalhando pelo concelho de Vale de
Cambra, transformando-o num
verdadeiro “Concelho Natal”. A
Câmara Municipal associa-se
com a elaboração de um roteiro
digital desses presépios para que
possa planear e programar a sua
visita ao concelho de Vale de
Cambra.

22 de dezembro de 2018, 22h00
Centro Cultural de Macieira de
Cambra
+nfo: 256 420 510
www.cm-valedecambra.pt
O Concerto de Natal é já
uma tradição da quadra natalícia
em Vale de Cambra. Este ano, a
Banda que sobe ao palco deste
Centro de Cultura é a Banda de
Música de Vale de Cambra.

Natal em Castro Daire
15 de dezembro de 2018
- Christmas Run Castro Daire (PER)Correr
Jardim Municipal, 16h30
- “Chegada do Pai Natal”
Jardim Municipal, 18h30
- Saint Dominics Gospel Choir
Auditório do Centro Municipal de
Cultura, 21h00
17 a 21 de dezembro
Oficinas e Mercado de Natal
Jardim Municipal

Concertos de
Natal em Castro Daire
22 de dezembro de 2018, 21h00
Igreja Matriz de Castro Daire
23 de dezembro de 2018, 15h00
Sede da Junta de Freguesia de
Moledo
25 de dezembro de 2018, 16h00
Salão Paroquial de Mões
Os Concertos de Natal são
organizados pela Banda de
Música dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire, Banda
Flor do Rio (Moledo) e Sociedade
Filarmónica de Mões.
Tel.: +351 232 382 214
www.cm-castrodaire.pt

montanhasmagicas.pt
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CELEBRANDO | A Passagem de Ano

CELEBRANDO | O Carnaval

Pelo Entrudo, tradição,
sátira e folia regressam
à rua!

Já tem programa para a

Passagem
de Ano?

Se ainda não sabe onde e como vai celebrar a entrada em 2019, nós
ajudámo-lo a decidir. Porque não visitar as Montanhas Mágicas e celebrar, a dois, em família ou com um grupo de amigos, estes momentos
memoráveis? Ofereça a si próprio e aos seus, a oportunidade de descobrir um território rico em valores naturais e culturais que, também, lhe
proporciona excelentes momentos de lazer e bem-estar, e muita animação e diversão!

Celebre 2019 com
a marca Payva
D’Ouro
Castelo de Paiva é o local ideal para quem
pretende entrar em 2019 num ambiente mais
intimista e tranquilo: aqui onde o ar é mais fresco e puro, vive-se a magia das montanhas e
dos rios, o silêncio e a tranquilidade das paisagens naturais do Douro.
Com todo o encanto da autenticidade da
Natureza, em Castelo de Paiva pode encontrar um leque diversificado de ofertas de alojamento para desfru-tar em família, em modo
romântico ou com os ami-gos, espaços ideais
para iniciar o novo ano com as baterias carregadas de energia positiva.
Conforto e hospitalidade são a marca dos
Hotéis e Casas de Turismo Rural paivenses,
magníficos alojamentos cheios de luz e tranquilidade.
Irresistíveis e intemporais, os alojamentos
ofereci-dos proporcionam uma sofisticada
elegância na simplicidade rural, com experiências enriquecedo-ras, desde passeios de barco, desportos náuticos, provas de vinho, rotas
culturais e caminhadas, complementados por
14
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uma apetitosa gastronomia e bons vinhos, que
convidam a um regresso quase obrigatório.
Por tudo isto, e muito mais, ao decidir passar o fim de ano em Castelo de Paiva, não deixe
de ficar mais uns dias porque vale a pena!

Concerto de
Ano Novo
12 de janeiro de 2019, 21h30
Centro Cultural de Macieira de Cambra,
Vale de Cambra
+info: 256 420 510
www.cm-valedecambra.pt

Vale de Cambra entra em 2019 com uma
programação permanente de eventos no Centro Cultural de Macieira de Cambra. No primeiro mês do ano, damos um Concerto de
Ano Novo com o reconhecido Tenor português, Carlos Guilherme, que é acompanhado
pela Soprano Filipa Lopes e, ao Piano, por Pedro Vieira de Almeida. Para maiores de 12 anos.
Bilhetes à venda no Serviço de Atendimento
ao Munícipe e no dia do concerto no Centro
Cultural.

Passagem de Ano
em S. Pedro do Sul
31 de dezembro de 2018
Praça do Município, São Pedro do Sul
+info: 232 720 140
www.cm-spsul.pt
Celebração de mudança de ciclo e de ano
com a comemoração, na Praça do Município,
numa tenda aquecida, com DJ’s e muita animação. Comemorar a transição simbólica para
o ano novo como forma de renovar as energias
em clima de festa e convívio popular.

O entrudo ou carnaval continua a viver-se com grande intensidade, folia e alegria nas
Montanhas Mágicas. É uma tradição que vale,
especialmente, pelo envolvimento das comunidades locais, quer através da participação individual, quer através da organização conjunta
dos cortejos carnavalescos, sempre com um
grande espírito de colaboração, sendo a sátira
o elemento que se destaca nas temáticas que
são apresentadas.
Com maior ou menor criatividade, imaginação ou detalhe, certo é que os desfiles de
entrudo e as manifestações isoladas de quem
aproveita este dia para se divertir, são um convite para se sair à rua, mesmo quando o tempo
não é muito convidativo.
Se tiver oportunidade visite as Montanhas
Mágicas no Carnaval. Os desfiles começam,
regra geral, na sexta-feira antes do dia de Carnaval, com a participação das escolas, associações e instituições sociais, locais. No domingo
à tarde, realiza-se o primeiro desfile pelas ruas
das vilas e cidades; na segunda-feira à noite,
realizam-se os concursos, os bailes e outras
atividades carnava-lescas e, na terça-feira de
carnaval, mascarados e carros alegóricos, voltam a desfilar pelas ruas.
Fique atento à nossa página de Facebook,
onde, oportunamente, divulgaremos os programas:
www.facebook.com/MontanhasMagicas

Arouca

5 de março 2019
Desfile de Carnaval
Ruas da vila de Arouca
+info: 256 940 220
www.cm-arouca.pt
Joga-se ao carnaval nas ruas da vila de
Arouca. O corso carnavalesco, composto por
elementos das diversas associações concelhias, pretende dar continuidade às tradições
carnavalescas da região e preservar a identidade cultural do território. Uma forma bem-humorada para conhecer Arouca.

Castro Daire
1 de março 2019
Desfile de Carnaval
Ruas da vila de Castro Daire
+info: 232 382 214
www.cm-castrodaire.pt

Mantém-se a tradição carnavalesca em
Castro Daire com o desfile organizado pelo
Município em parceria com o Agrupamento de
Escolas. Neste evento participam várias escolas
do concelho que de uma forma muito peculiar e divertida propiciam uma tarde bastante
agradável.
montanhasmagicas.pt
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CULTURA | Música

®

cultura
Grupo “Cordas do Paivó”
Paixão pela música tradicional portuguesa
Texto e fotografias Carminda Gonçalves

Os grupos de música tradicional portuguesa assumem um papel de destaque na preservação, revitalização e promoção
das tradições culturais e etnográficas dos territórios em que se inserem. Sendo a cultura e a tradição uma das mais fortes componentes identitárias do território Montanhas Mágicas, a promoção e divulgação do trabalho que é desenvolvido por estes
grupos revela-se da maior importância.
É neste contexto que damos a conhecer o Grupo “Cordas do Paivó”, com sede em Fareja, no município de Castro Daire, que
conta com quase 20 anos de existência e uma longa lista de espetáculos realizados, em Portugal e no estrangeiro.
16
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Origem e
composição

Trabalho
Origem e discográfico
Origem e
e
composição
espetáculos
composição

Constituído no dia 19 de fevereiro de 1999,
o Grupo “Cordas do Paivó” tem desenvolvido
um trabalho notável em prol da preservação e
promoção da música tradicional portuguesa,
em especial da música tradicional do município
de Castro Daire e da Serra do Montemuro.
Com sede em Fareja, terra banhada pelo
rio Paivó, o grupo foi buscar inspiração para o
seu nome neste afluente do rio Paiva e no facto
de, na sua génese, ter sido composto apenas
por instrumentos de corda.
Atualmente, os instrumentos utilizados
nas suas atuações e trabalhos discográficos
são mais diversificados e incluem o bandolim,
o cavaquinho, a viola, a concertina, a flauta
transversal, o bombo e o reco-reco.
O grupo é constituído por 14 elementos,
com idades compreendidas entre os 19 e os 70
anos, demonstrando o gosto dos mais jovens
por este género de música e pela preocupação
em preservar as suas raízes culturais.
Os trajes masculinos e femininos usados
pelos elementos do grupo são confecionados em linho e lã, segundo modelos antigos,
usados pelos trabalhadores do campo, desta
região.

Em maio de 2002, o grupo gravou o seu
primeiro trabalho discográfico com o nome
“Sol na Eira… Chuva no Nabal”, contando com
músicas como: “Venho da Ribeira Nova”, “A
Saia da Tia Ana”, e “Fonte da Minha Aldeia”, entre as 12 gravadas.
No que se refere a espetáculos, o Grupo
“Cordas do Paivó” orgulha-se de possuir uma
longa lista de atuações, não só em Portugal
como no estrangeiro, entre as quais se destacam:
• Digressão em Zermatt – Suíça - Convite da
Região de Turismo de Zermatt (Agosto 2002)
• Sala de Congressos de Aveiro. Grupo escolhido entre todos os grupos filiados no INATEL
de Viseu para representar o seu distrito (Fevereiro de 2004)
• XXIV Feira de Gastronomia de Santarém, em
representação da Região de Turismo Dão/
Lafões (Outubro 2004)
• Região autónoma da Madeira – Santana - “48
horas a bailar” (Julho 2005)

• BTL – Lisboa – 2013, 2016 e 2018
Para além da participação em programas
de rádio e televisão (Praça da Alegria – RTP 1),
este grupo tem participado em ações de solidariedade, sempre que é solicitado, nomeadamente através da realização de espetáculos de
animação em Lares de 3ª Idade (Castro Daire,
Vila Nova de Paiva, Mortágua…)
Anualmente, o grupo organiza, no Centro Municipal de Cultura de Castro Daire, um
espetáculo denominado “Cant’tradições”, que
visa a divulgação da música tradicional e popular portuguesa das diversas regiões do país,
indo já na sua XIII edição.

GRUPO CORDAS DO PAIVÓ
Fareja, Castro Daire
+351 932 463 310
cordasdopaivo@gmail.com
https://www.facebook.com/cordasdopaivo/
montanhasmagicas.pt
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CULTURA | Há vida na aldeia

®

cultura
Pontemieiro,
a aldeia que é a expressão maior do
associativismo e do espírito comunitário
Texto Carminda Gonçalves
Fotografias Carminda Gonçalves e Joel Oliveira Santos

Uma aldeia vaidosa e
cheia de orgulho
Joel Oliveira Santos

L

ocalizada na Serra do Arestal, na freguesia de
Junqueira, concelho de Vale de Cambra, a Pontemieiro é uma pequena aldeia que apresenta
fortes traços de ruralidade e uma identidade cultural bem vincada. É composta por cerca de 20 casas, quase
todas em granito, harmoniosamente dispostas ao longo
das ruas empedradas e ligeiramente inclinadas. O asseio
e o zelo com que este espaço é mimado é visível até nos
mais pequenos detalhes, como as floreiras que decoram as
janelas e as varandas das casas ou os corrimões de madeira
que embelezam as ruas e apoiam os mais idosos nas suas
caminhadas.

Conhecemos a aldeia da Pontemieiro no melhor contexto possível, ou seja, aquele em que nos foi permitido testemunhar e
tirar partido das dinâmicas geradas pelos seus habitantes e por uma associação local com uma grande paixão pelas suas raízes.
A Caminhada de Outono da Pontemieiro revelou-nos uma mão cheia de boas surpresas!
18
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Uma das curiosidades desta aldeia é que os seus habitantes são
todos descendentes da mesma família. Atualmente já só vivem aqui
10 pessoas, mas a ligação dos filhos da terra às suas raízes é tão forte
que a visitam com muita regularidade.
Envolvida por uma vegetação maioritariamente composta por
flora autóctone (amieiros, carvalhos, castanheiros…), e flanqueada
pelo belíssimo rio Amarela com a sua admirável flora ribeirinha, esta
aldeia tem tudo para se tornar um ponto de visita obrigatória, em
qualquer roteiro que se faça pelas Montanhas Mágicas e, em concreto, pelas serras do Arestal e da Freita. O rebanho de “cabras sapadoras” que aí existe há mais de 10 anos, e que mantém a envolvente
natural limpa, já se tornou um “ícone” da aldeia.

Associação dos Amigos da
Pontemieiro, um caso
exemplar de associativismo
Pese embora o seu valioso
património natural e cultural,
a aldeia da Pontemieiro sofre
as mesmas consequências de
isolamento e gradual desertificação a que estão sujeitas todas,
ou quase todas, as aldeias do
interior do país.
Com a missão de “fortalecer os laços de solidariedade e
fraternidade de todos os naturais
e amigos da aldeia, promover o
desenvolvimento sociocultural e
potenciar os recursos humanos, culturais e naturais que
convergem contra a desertificação e abandono deste lugar
memorável”, foi criada, em 2008,
a Associação dos Amigos da
Pontemieiro.
Presidida por José Rodrigues, engenheiro informático, a

direção desta associação conta
com mais 4 elementos, entre os
quais Filipa Marques, professora
e com ampla formação em Educação, que assume as funções
de secretária. Foi com eles que
conversámos um pouco sobre
a história da associação e sobre
as atividades que têm vindo a
desenvolver com o intuito de
concretizar os seus objetivos.
A Associação dos Amigos
da Pontemieiro conta, já, com
10 anos de existência, e tem
vindo a dedicar grande parte do
seu trabalho à preservação da
identidade cultural, à proteção
ambiental, e à promoção de um
ambiente fraterno entre as suas
gentes, contribuindo, também,
para o desenvolvimento do município de Vale de Cambra.
montanhasmagicas.pt
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Como surgiu a
ideia de criar a
associação?
Filipa conta que “tudo começou num
verão” em que estavam todos juntos na aldeia e verificaram que “os terrenos que vão da
estrada até ao rio, que antigamente eram terrenos agrícolas, estavam todos cobertos por
um grande silvado”. Então, decidiram ir à serra
comprar 10 cabras e colocaram-nas a fazer a
limpeza desses terrenos. Entretanto fizeram
uma cerca para o rebanho e, pouco tempo depois, fundaram a associação.
A associação foi fundada pelos próprios
habitantes da aldeia e seus descendentes,
mesmo não tendo aí residência fixa. Cerca de
90% dos atuais associados são aqueles a quem
chamam “filhos da terra”.

Que atividades
têm vindo a ser
desenvolvidas?

“cabras sapadoras”, que mantém a aldeia limpa.
Outra das ações desenvolvidas no âmbito da
proteção da aldeia contra os incêndios foi a
criação de uma linha de fogo com um tanque
de água disponível, e a definição de um “anel”
de proteção, a volta de toda a aldeia, onde
foram abatidas árvores e onde se faz a limpeza
periódica da vegetação. Os antigos tanques de
rega que existem nas propriedades agrícolas,
também têm água disponível para combater
os incêndios, em caso de necessidade.

Respeito pelo meio ambiente
Proteção contra incêndios
A proteção da aldeia contra incêndios é um
dos principais objetivos da associação, uma
vez que se trata de uma aldeia pequenina, totalmente embrenhada na floresta. Foi por esse
motivo que resolveram adquirir um rebanho de

Nas atividades lúdicas que a associação
organiza, as preocupações ambientais estão
sempre presentes. Nas caminhadas, em vez de
oferecerem água aos participantes em pequenas garrafas de plástico, optam por oferecer
uma caneca de alumínio, que possa ser reuti-

lizada, e vão fornecendo a água, em garrafões
de 5l, em pontos específicos do percurso. As
setas utilizadas na marcação dos percursos são
feitas à base de desperdícios de materiais da indústria do calçado e são reutilizáveis.
Este ano a associação e a aldeia integram
o projeto “Aldeia Segura” e, também, o “Projeto
Rios”, em parceria com o Centro de Educação
Ambiental de Vale de Cambra. A adesão ao
Projeto Rios ainda é recente e, por isso, José
refere que ainda estão numa fase de aprendizagem. Por enquanto são as crianças e adolescentes ligados à aldeia que participam neste
projeto, mas o objetivo é, no futuro, envolver
os alunos das escolas mais próximas como o
Centro Escolar de Arões e Junqueira.

Promoção da segurança e bem-estar de
residentes e visitantes
Outra das preocupações da associação é
o bem-estar dos residentes e dos visitantes.
Neste sentido, a Associação vai realizando
pequenas obras de melhoria nos espaços públicos, em função das necessidades, com o
objetivo de tornar a aldeia mais acessível, segura e bonita. A construção de um corrimão
em madeira, para as pessoas idosas ou com
mobilidade condicionada poderem apoiar-se,
bem como a colocação de proteções numa
mina de água, para proteger as crianças, foram
algumas das intervenções realizadas.
Outro exemplo de intervenção foi o
aproveitamento de uma zona de baldio, na
parte alta da aldeia, para criar um espaço religioso, algo que era um desejo antigo dos habitantes da aldeia.
Todos os anos a Associação organiza um
almoço para os associados, residentes e amigos, como forma de manter a aldeia viva e de
fazer com que os seus habitantes se sintam
participantes ativos nas dinâmicas da Associação, tendo sempre presentes as memórias do
passado.
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Importância
das parcerias

A queijaria
na aldeia

José destaca a importância do estabelecimento de parcerias entre os diversos agentes
locais, salientado a relevância do trabalho em
rede e da comunicação eficaz entre todos,
para que projetos como este, que está a ser
desenvolvido pela Associação dos Amigos da
Pontemieiro, tenham sucesso. Filipa refere que
o objetivo da associação é, não só, trazer pessoas à Pontemieiro como, também, dar-lhes a
conhecer toda a Serra do Arestal e da Freita, as
suas gente e tradições, mantidas vivas por associações locais.

A criação de um rebanho comunitário de
10 cabras deu asas a um projeto privado mais
ambicioso que contempla a limpeza e proteção da aldeia contra os incêndios, o crescimento significativo do rebanho, a produção de
queijo e a criação de postos de trabalho.
Atualmente, o Sr. Abel, habitante da aldeia,
é responsável por cuidar do rebanho de 65 cabras e por produzir o delicioso queijo com o
leite que produzem.
Joaquim Ramos, proprietário do rebanho

e da pequena queijaria, refere que a quantidade de leite disponível é insuficiente para
produzir queijo em grandes quantidades, não
passando dos 5/6 kg por semana, nas fases de
menor produção anual. Contudo, a queijaria
está equipada para transformar até 100 litros
de leite de cabra por dia, sendo que são necessários cerca de 9 litros para produzir cada
Kg de queijo.
Na região não existem outros criadores
de cabras. Recolher o leite em lugares mais
afastados não compensa devido aos custos
que envolve. Outra dificuldade que encontra é
escassez de mão de obra e de know-how, a
nível local, para trabalhar nesta área.
O fornecimento de leite de vaca por parte
de produtores, nas proximidades, é difícil na
medida em que os mesmos já têm contratos de exclusividade com grandes empresas
produtoras de laticínios e não podem arriscarse a perder os contratos.
Pese embora estes condicionalismos, Joaquim Ramos tem esperança de conseguir aumentar o rebanho e de poder produzir queijo
em maiores quantidades, que permitam a sua
comercialização. Está recetivo a eventuais
propostas, sugestões e/ou apoios que possam
ajudar a expandir o seu negócio e a torná-lo
mais ambicioso, porque é um projeto que faz
todo o sentido num lugar como este.
ASSOCIAÇÃO DOS
AMIGOS DA PONTEMIEIRO
Pontemieiro, Junqueira, Vale de Cambra
Tel.: + 351 917 480 742 | 966 211 601
geral@aldeiadapontemieiro.pt
www.facebook.com/AmigosPontemieiro
www.aldeiadapontemieiro.pt

Projetos para
o futuro
Relativamente a projetos para o futuro,
José e Filipa destacam a classificação da Zona
de Recreio e Lazer da Pontemieiro como Praia
Fluvial, um espaço muito aprazível junto ao
rio Amarela, que é cada vez mais procurado
na época balnear. A abertura de um pequeno
restaurante, onde possam ser servidas, entre
outras especialidades gastronómicas locais,
o cabrito, que é criado na aldeia, é uma das
ideias que têm em mente. Também a criação
de uma ou mais unidades de alojamento local
na aldeia, faz parte dos planos. Pontemieiro é
já uma aldeia para famílias e pretende ser um
parceiro ativo na comunidade educativa.
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Caminhada de Outono
da Pontemieiro

C

hegámos à Pontemieiro por volta das
9h30 da manhã e já o
“trânsito” de pessoas
no centro da aldeia estava “congestionado”. O que é perfeitamente compreensível, primeiro
porque éramos muitos - cerca
de 100 caminhantes - segundo
porque o espaço não era grande,
o que tornou a receção ainda
mais acolhedora, e por último,
porque era ali que estava a ser
servido o cafezinho feito na
panela preta, onde havia docinhos de limão para acompanhar
o café, onde se distribuíam as
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senhas para o almoço e onde nos
podíamos aquecer, na mesma
fogueira que aquecia a água para
fazer a “sopa à lavrador”, que iria
ser servida ao almoço.
Após uma breve apresentação, demos início à Caminhada
de Outono da Pontemieiro e,
pese embora todo o percurso
nos tenha agradado muito, os primeiros, cerca de 700m, que percorremos ao longo da margem
esquerda do rio Amarela, foram
os mais edílicos. Os cenários
proporcionados pelo rio e pela
sua envolvente natural, onde se
destacam as levadas, os cogu-

melos (em especial o cogumelo-vermelho-de-pintas-brancas amanita muscaria com a sua cor
vibrante) e o rebanho de cabras
da aldeia, tornaram este início de
passeio “realmente mágico”. Tudo
parecia ser o foco perfeito para
uma boa fotografia.
Passada esta etapa, o percurso de 11km continuou pelo
meio da floresta, passando pela
aldeia de Chão do Carvalho,
sempre em sentido ascendente,
até chegar ao lendário Calhau do
Tronco. A partir deste ponto já
se alcançava uma vista deslumbrante sobre uma grande parte

da Serra do Arestal, que faz parte do maciço da
Gralheira, juntamente com as serras da Freita
e Arada. Aqui, a lenda do Calhau do Tronco
foi-nos contada de uma forma muito genuína
e descontraída. No mesmo local, fomos presenteados com uma degustação de produtos
locais onde não faltaram o mel, as compotas, a
broa caseira e a fruta fresca.
Após esta curta paragem continuamos a
subir, acentuadamente, até ao alto da Serra
do Arestal e, à medida que íamos subindo, as
paisagens que se avistavam tornavam-se cada
vez mais imponentes. Seguimos caminho,
já, pela Serra da Freita, com vistas para o alto
desta serra, mais propriamente para a zona
da Castanheira e do Radar Meteorológico de
Arouca. A caminhada prosseguiu por caminhos rurais e florestais, ao longo dos quais
foi possível observar a paisagem rural e a extraordinária flora autóctone, destacando-se os
bosques de amieiros, castanheiros, carvalhos e

múltiplas espécies de cogumelos silvestres.
A última paragem, antes do regresso à
Pontemieiro, foi na recém-concluída queijaria
da Quinta do Torno, na aldeia, onde nos deram
a provar o queijo de cabra, que aí é produzido.
Antes da chegada à aldeia ainda passamos
por mais uma belíssima zona de bosque, onde
as cores do outono se apresentavam em todo
o seu esplendor. Atravessámos uma bonita
ponte sobre um afluente do rio Amarela,
seguida de uma escadaria e um curto caminho
que nos conduziu até uma das entradas da
aldeia, onde fomos, uma vez mais, calorosamente recebidos pelos habitantes. Seguiu-se
o almoço, que incluiu a tradicional “sopa à
lavrador”, confecionada na típica panela preta,
de três pés. O resto da tarde foi passado entre
conversas, risadas, abraços e sorrisos, acompanhados pelo som da música proporcionada
pelo grupo “Beàba Blues Band”.
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Cooperativa dos Artesãos
do Montemuro
Tecendo a história das tradições locais
Texto e fotografias Carminda Gonçalves

“Irmãs gémeas”

A

Cooperativa dos Artesãos do Montemuro e a Associação Etnográfica e Social do Montemuro partilham quase 40 anos de uma existência, marcada
pela preservação da cultura e tradições da Serra do
Montemuro. Ambas constituídas em 1981, tiveram como principal impulsionadora a professora Dolores de Jesus, recordada como “uma grande mulher” por quem teve o privilégio de
conviver e trabalhar com ela. Natural do Mezio, concelho de
Castro Daire, a professora primária teve como grande objetivo
de vida preservar a cultura e a etnografia da Serra do Montemuro e ajudar a travar a sua desertificação. O trabalho que
desenvolveu como Presidente da Direção destas entidades, às
quais gostava de chamar de “irmãs gémeas”, muito contribuiu
para a concretização desse objetivo.
Atualmente, a Associação é responsável pela gestão de três espaços/valências: o Restaurante Típico do Mezio e o bar de apoio (ver pág,
48), o Museu Etnográfico do Montemuro e o Serviço de Apoio Domiciliário a Idosos. Os três empregam, de forma permanente, 16 pessoas,
sendo António Magalhães, de 51 anos, natural do Mezio, o seu presidente. Mas, neste artigo, vamos dar a conhecer um pouco melhor a
Cooperativa dos Artesãos do Montemuro.

Açafrão, Crocus serotinus
24

Inverno 2018

montanhasmagicas.pt

25

ARTE DE VIVER | Artes e Ofícios

Cooperativa dos
Artesãos do
Montemuro –
quem faz e
o que faz?
Lurdes Quintans, com quem tivemos o prazer de conversar, tem formação profissional em
Gestão e Marketing pelo INSCOOP e trabalha na
Cooperativa dos Artesãos do Montemuro desde
1985. Lurdes é o rosto da loja de artesanato,
que pertence à cooperativa, localizada à face da
estrada nacional 2, no Mezio. Mas não está sozinha. Com ela, igualmente a tempo inteiro, está
a Paula, embora passe mais tempo na oficina de
artesanato, a trabalhar nos teares. Ambas produzem peças de artesanato em linho, lã e burel,
que vendem na loja, juntamente com os trabalhos dos artesãos da Serra do Montemuro.
Lurdes refere que “a cooperativa produz
e vende, essencialmente, artigos de têxtil lar e
acessórios de moda, em linho, lã e burel”, nomeadamente colchas, toalhas de mesa, toalhas
de banho, almofadas, peúgas, luvas, cestos em
tecelagem, individuais/marcadores de mesa, naperons, sacos de retalhos, ímanes, porta-chaves,
carteiras, entre outros. Também vende cestos
de palha e silva, chamados “brezas”, típicos da
Serra do Montemuro, bem como miniaturas em
madeira, que retratam cenas da vida agrícola,
utensílios de cozinha, etc. Outros produtos que
se podem encontrar na loja são as infusões e
condimentos produzidos em modo biológico,
pela Ervital, empresa que tem sede na aldeia do
Mezio.

Tradição e
autenticidade vs
inovação e
modernidade
No que diz respeito à qualidade e autenticidade do artesanato produzido e vendido, Lurdes

sublinha que “uma das grandes preocupações da
cooperativa é a de garantir que as peças reproduzidas sejam realmente tradicionais da Serra do
Montemuro. Já quando se trata de uma encomenda, a cooperativa faz o que é pedido pelo
cliente”. Relativamente à inovação, refere que
os trabalhos que têm vindo a fazer adaptam-se às tendências e às necessidades do mercado, mantendo-se o respeito pelas técnicas de
produção artesanal e a utilização das matérias-primas locais. As ações de formação em que
têm participado, nomeadamente as promovidas pela ADRIMAG, têm sido fundamentais para
as apoiar na produção de peças mais criativas e
inovadoras já que contam com o apoio de estilistas.

Cooperantes
Atualmente, a cooperativa é constituída
por 12 cooperantes, todos artesãos (condição
obrigatória para integrar a cooperativa) residentes na Serra do Montemuro. Contudo, Lurdes
refere que “há atividades artesanais que se estão
a perder, pelo facto de os artesãos terem que
estar coletados para poderem vender os seus
trabalhos através da cooperativa”. Na maioria
dos casos, os artesãos optam por abandonar a
atividade porque os rendimentos que auferem
não compensam.

Público-alvo
No que se refere ao público-alvo, a cooperativa e a loja têm os seus clientes habituais, alguns de longa data, mas praticamente todos os dias surgem novos clientes. O facto de
a loja se localizar ao lado do Restaurante Típico
do Mezio e à face da estrada nacional 2, é uma
grande vantagem. Com o número crescente de
viajantes que percorrem esta estrada, de norte
a sul, bem como o Caminho Português Interior
de Santiago, que atravessa uma boa parte do
município de Castro Daire, tem vindo a registar-se um aumento gradual do número de clientes
que entram na loja e espera-se que esse número
continue a aumentar.

Museu Etnográf ico
d0 Montemuro

O

Museu Etnográfico do Montemuro, que se localiza no 1º andar do
Edifício da Associação Etnográfica
e Social do Montemuro, com entrada pela loja de artesanato, reúne um vasto
espólio de trajes tradicionais, têxteis, utensílios,
ferramentas, peças de artesanato, mobiliário,
miniaturas, louças e outros, que ajudam o visitante a compreender, de forma muito elucidativa, como se vestiam e calçavam, o que faziam
e como viviam as gentes da Serra do Montemuro.
A entrada no museu custa apenas 1€ e vale
mesmo a pena!
Com a aproximação da quadra do Natal,
recomenda-se, também, uma visita à loja da
Cooperativa dos Artesãos do Montemuro.

COOPERATIVA DOS ARTESÃOS
DO MONTEMURO
Estrada Nacional 2, Mezio, Castro Daire
Tel.: +351 254 689 815 | 254 689 265
coop.art.montemuro@gmail.com
http://cooperativadosartesaosdomontemuro.blogspot.com/
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tos, diretamente do produtor (por
favor consultar https://movingcause.org/projectos/amap/).

O que se faz por cá?

Ao natural, com malagueta ou aromáticas,
os tremoços da Liliana já conquistaram o mercado bio!
Texto Carminda Gonçalves
Fotografias Agrinemus e Carminda Gonçalves

L

O projeto Agrinemus está sediado na
Quinta do Pinheiral, em Castelo de Paiva,
desde 2008.
A vontade de produzir produtos agrícolas seguros, isentos de químicos de
síntese e de acordo com os princípios de
agricultura biológica, seguindo a orientação lunar e fazendo crescer a biodiversidade na própria exploração, foi o ponto
de partida.
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iliana Pinto vive em Castelo de
Paiva, é engenheira alimentar e
tem 40 anos de idade, mais de 10
dedicados ao negócio. Depois de
ter trabalhado como Gestora de Sistema de
Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar,
na indústria alimentar, e como auditora e coordenadora de serviços QAS (Qualidade, Ambiente e Segurança) na área da restauração, onde
diz ter adquirido conhecimentos e experiência
que lhe permitem, hoje, gerir a sua empresa,
Liliana decidiu, em 2008, começar a mudar o
rumo da sua vida e criar o seu próprio negócio,
que cresceu a par com o trabalho por conta de
outrem, até finais de 2016.
Dos seus pais teve a sorte de herdar, em
vida, a Quinta do Pinheiral, onde teve toda a
autonomia para avançar com o seu projeto de
acordo com a sua visão.

Como tudo
começou

A produção agrícola bio iniciou com a instalação de um pomar de variedades regionais
de macieiras e pereiras que, neste momento,
está em fase de diversificação para outras fruteiras. No entanto, foi sempre reservado um
espaço para horta de subsistência e outras

culturas anuais. Foi nestes espaços que se
começou a produzir a semente, o tremoço,
cultivado nesta região há muitos anos…
Em 2010 iniciou a transformação de
produtos agrícolas, em modo de produção
biológico, nomeadamente o tremoço pronto a
consumir, com ervas aromáticas e, posteriormente, picante.

Instalação do
pomar

“Comecei o projeto com a instalação do
pomar. Pretendia um pomar mais diversificado,
que não implicasse, na colheita, armazenar
meia tonelada ou uma tonelada de fruta no
frio. O pomar ocupa cerca de 1,5ha e tem um
efetivo de 550 árvores – 200 macieiras e 350
pereiras – sendo que a maçã é mais produtiva
e mais fácil de vender. De pera tenho 5 variedades, em que a primeira, a pera de Santo António, é colhida no mês de junho e a última em
outubro. De maçã tenho 5 variedades, a iniciar
com a maçã Espriega, em agosto, e a acabar
em novembro/dezembro com a maçã Porta
da Loja. Portanto, tenho fruta este tempo todo,
que vai saindo do pomar e vai sendo vendida
diretamente ao consumidor através das redes
curtas e solidárias de distribuição de produ-

Transformação
dos tremoços

O negócio em nome individual foi crescendo desde 2010 e,
em 2016, já com uma produção
razoável de tremoços biológicos
prontos a consumir, criou-se
a microempresa Agrinemus –
Produtos Biológicos Unipessoal
Lda. O nome da microempresa
– Agrinemus – resulta de “Agri”
- que advém de agricultura e “Nemus” - árvore em latim.
“Com a minha experiência de
engenheira alimentar, facilmente
concebi um produto com uma
embalagem e com um rótulo.
E porquê o tremoço? Porque
precisava de começar a vender.
Eu sabia que a fruta ia demorar e
o tremoço era uma oportunidade
de negócio em qualquer loja
de produtos biológicos nacional, pois não havia ninguém a
vender. Então, em 2010, entrei
diretamente nas lojas com 3
referências: o tremoço ao natural,
o tremoço com tomilho e o
tremoço com alho & louro.”
Recentemente introduziram-se algumas inovações no produto e criaram-se as variedades

tremoço picante, tremoço com
orégãos e tremoço com louro. A
referência tremoço com alho e
louro foi descontinuada.
Mas a criatividade de Liliana
Pinto na inovação do produto
não parou por aí e, atualmente, já
comercializa “hambúrgueres de
tremoço” de 80grs e “almôndegas
de tremoço” de 25grs, também
chamadas “Medalhas Veggie” e
“Bolinhas Aromáticas”.

Clientes e
mercado-alvo
Mercado
nacional e
internacional
O mercado dos produtos da
Agrinemus tem vindo a crescer
de forma gradual e sustentada,
especialmente no que se refere
à comercialização do tremoço.
Liliana refere que “o tremoço
vende bem em Portugal, muito
mais na zona centro-sul”, mas diz
ter clientes um pouco por todo o
país: Braga, Barcelos, Guimarães,
Porto, Coimbra, Lisboa, Portimão,
Leiria, Loures, entre outros.
No entanto, o seu mercado
não se limita ao território nacional
e a microempresa já exporta para
França e Espanha, desde 2013, e

para a Polónia e Holanda, desde
2014. Na Polónia, Holanda e
França o cliente distribui a marca
Agrinemus, em Espanha a Agrinemus vende o produto e o cliente
usa a sua própria marca.

Principais
clientes
Durante os primeiros anos de
atividade, os principais clientes da
Agrinemus eram supermercados,
mercearias e lojas bio. Atualmente, a microempresa pretende,
igualmente, entrar no canal
Horeca, com os novos produtos Medalhas Veggie e Bolinhas
Aromáticas tendo, também,
como objetivo, efetuar a certificação Vegan destes produtos.
A participação em feiras
nacionais e internacionais, bem
como em atividades e eventos
que podem, de alguma forma,
ajudá-la a estabelecer contactos com potenciais clientes e
parceiros, é uma das estratégias
adotadas para conquistar o mercado. Os contactos que mantém
com as lojas onde vende os tremoços, permitem-lhe, também,
escoar a produção de fruta em
caso de necessidade. No entanto,
a Visão para a comercialização da
fruta é outra, privilegiando os canais de venda por proximidade e

a relação direta com os consumidores (rede AMAP Portugal).
“Neste momento a Agrinemus está na fase de se focar mais
na área comercial, uma vez que
já se aumentou a capacidade
produtiva, permitindo, agora, uma
ação comercial mais incisiva para
angariar novos clientes e poder
crescer.”

A rede AMAP

“Faço parte da AMAP e estou
a ajudar a promover o conceito,
que privilegia a venda de proximidade, bem como a relação humana entre produtor e consumidor, assentando nos princípios
da Agroecologia, ou seja, na
preservação do solo, da água e da
natureza, em que o homem não
é quem manda, é um elemento
dentro da cadeia”.
A rede AMAP conta, desde
2003, com 9 grupos de consumo
formados: 1 em Vila Nova de
Gaia, 2 no Porto, 2 em Matosinhos, 1 em Famalicão, 1 em Guimarães, 1 em Montemor-o-Novo
e 1, o mais antigo, em Odemira.
Os locais de venda são
disponibilizados por pessoas/
agricultores/ instituições privadas/
instituições públicas entre outros
que acreditam neste conceito. A
nível internacional é a associação
não governamental URGENCI
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(https://urgenci.net/) que divulga
e fomenta esta parceria direta
entre agricultor e consumidor.
Os consumidores subscrevem
aquilo que querem comprar
diretamente ao produtor, num
determinado trimestre, havendo
deste modo um compromisso
assumido com o produtor.

Gestão da
empresa e
dos seus
recursos

A Agrinemus emprega, atualmente, duas pessoas: a própria
Liliana Pinto, sócia gerente,
responsável pela gestão administrativa, financeira e comercial
da empresa, e a Ana Paula Pinto,
responsável pela produção e
logística, que fez estágio profissional na empresa, de janeiro a
setembro de 2018 e, em outubro,
foi contratada.
Liliana admite que o que lhe
dá mais gozo no seu negócio é
a parte criativa, ou seja, “é fazer
coisas diferentes, saudáveis e
boas” para os consumidores.
Dito por outras palavras, é o
tempo que dedica à melhoria e
inovação dos seus produtos. Mas
não se escusa a fazer o que quer
que seja, desde a sementeira, à
colheita, passando pelo processo
de transformação, embalamento,
promoção e comercialização do
produto.
Ao longo do ano contrata
prestadores de serviços, que a
apoiam na execução dos trabalhos da quinta, nomeadamente
um tratorista e um madeireiro,
mas confessa que a expansão
do negócio exige cada vez mais
de si e está, neste momento, à
procura de estagiários em mais
duas áreas: na área comercial e
administrativa e, na área agrícola,
pois considera prioritária a gestão
da água na quinta e a implemen30
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tação de uma série de medidas
para a sua (re)utilização.
Atualmente, a nova unidade
produtiva da Agrinemus já está
em funcionamento. A microempresa apresentou uma candidatura à ADRIMAG, no âmbito do
DLBC – Desenvolvimento Local
de Base Comunitária, para financiamento de equipamento para a
sua unidade produtiva, o qual lhe
permitiu aumentar e melhorar as
condições de transformação de
produtos agrícolas certificados
em modo de produção biológico.

Vantagens
competitivas

À questão colocada sobre
quais considera serem as principais vantagens competitivas
do seu negócio, Liliana refere
os conhecimentos técnicos que
possui como engenheira alimentar e que vai, continuamente,
complementando com a participação em diversas formações.
“Trabalhar como eu trabalho
tem os seus segredos. O knowhow que eu tenho é o que me
distingue da concorrência.”
Refere, igualmente, o facto
de a sua exploração agrícola, e a
região Norte em geral, reunirem
boas condições para o cultivo
desta leguminosa, algo que não
acontece no Centro e Sul do país,
onde se encontra o seu principal
mercado-alvo. “O tremoço é uma
cultura que gosta de terrenos
ácidos, não gosta de terrenos
calcários, muito encharcados ou
barrentos. Então, onde é que há
mais procura? Onde não é fácil
de cultivar”.
Por outro lado, o facto de ter
apostado no modo de produção
biológico confere diferenciação
ao produto e vantagens ao nível
da comercialização, numa sociedade cada vez mais preocupada
com as questões ambientais, de
saúde e do valor nutricional dos

alimentos.
“Se calhar, com o frasco e
rótulo que lancei este ano, o meu
produto já pode ir para uma loja
gourmet. Por isso, vou crescendo
na imagem e vou mantendo
a qualidade do produto. Normalmente os clientes fidelizam
com o meu produto pela sua
qualidade, cujo sabor se distingue
dos que não são produzidos em
modo biológico”.

Dificuldades
e ameaças

A principal dificuldade com
que a microempresa se depara,
atualmente, é o facto de não produzir tremoço, em modo biológico, em quantidade suficiente para
responder à procura. Apesar de
já ter celebrado alguns contratos
de comodato, para utilização de
terrenos locais, e de o número de
produtores nacionais certificados
em modo de produção biológico,
a colocar esta semente à terra,
estar a aumentar, Liliana refere
que a produção total nacional
ainda é insuficiente. Relativamente a esta dificuldade, tem
tentado sensibilizar produtores/
agricultores, com quem estabelece
contactos, para a importância do
aumento da produção.

Importância
da certificação

Um dos fatores chave de
sucesso do negócio é, para
Liliana Pinto, o reconhecimento
da qualidade e diferenciação dos
seus produtos, pelo que considera a sua certificação da maior
relevância.
Todos os produtos da Agrinemus são certificados pela CERTIPLANET, entidade que acompanha o seu trabalho e na qual
deposita toda a confiança, dada
a sua idoneidade, seriedade e por
estar associada à produção bio

arte de
viver

há muitos anos. Tendo em conta
que os seus produtos são vendidos para o mercado nacional e
internacional, interessa-lhe que a
entidade certificadora tenha um
reconhecimento internacional e
a CERTIPLANET faz parte de uma
rede internacional que é a CERTIBIONET, com sede na Bélgica.

Projetos para
o futuro

A quinta tem uma floresta
autóctone bastante diversificada
que a empresária pretende valorizar através de uma candidatura
que apresentou ao SI2E. A empreendedora tenciona apostar na
produção de bolota de carvalho,
a qual pretende utilizar para a
produção de novos alimentos.

Curiosidades

sobre o
tremoço

• É uma leguminosa (semente do
tremoceiro)
• Existe há vários séculos na
Europa
• Em Portugal produz-se a espécie Lupinus albus (tremoceiro
branco)
• O interesse pelo tremoço tem
vindo a aumentar a nível mundial
• O tremoço cozido com casca
possui um teor proteico de 12% e
de fibras alimentares 55%.
• Os compostos bioativos que
possui conferem-lhe propriedades nutracêuticas, nomeadamente na redução da glicémia,
colestrolémia, triglicémia, tendo
ainda efeito hepatoprotetor

Fonte: https://www.researchgate.net/
publication/268150828_Tremoco_Lupinus_albus_composicao_nutricional_propriedades_nutraceuticas_e_aplicacoes_na_
industria_alimentar

Licor Pterospartum,
o licor de carqueja de pronúncia latina e
sabor bem português
Texto e fotografias Carminda Gonçalves

O nome da marca não é fácil de pronunciar, mas dizer-se Liquor Pterospartum ou Licor de Carqueja é precisamente a
mesma coisa. O elemento diferenciador deste licor encontra-se, sim, na qualidade, sabor e originalidade da receita.
abraçar um novo projeto. Como gosta da área
do turismo, criou, em 2014, uma empresa a
que deu o nome de MANILHARTE, que é o
acrónimo de Movimento, Aventura, Natureza,
Ideias, Lugares, História e Arte. Pouco tempo
depois já estava a estabelecer parcerias com a
Agência Abreu e Cruzeiros do Douro e a organizar passeios e viagens.
Entretanto, arrendou uma pequena loja no
centro da vila de Castro Daire, e instalou aí o

seu espaço de atendimento ao público. Passado algum tempo, Ida David e Miguel, o seu
marido, pensaram em rentabilizar mais aquele
espaço transformando-o num ponto de venda
de artesanato e produtos agroalimentares. Para
além de ser uma atividade que se complementava bem com o turismo, era, também, uma
forma de ajudar a escoar a produção artesanal
local.
Ida fez os contactos necessários com

A mentora do
projeto e como
tudo começou

C

hama-se Ida David, tem 54 anos, e
é tradutora intérprete, mas nunca
chegou a exercer a profissão. Depois de ter feito parte de um projeto familiar, numa empresa de artefactos de
cimento, decidiu, com o apoio do marido,
montanhasmagicas.pt
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artesãos e produtores locais e começou a
vender, na sua loja, os mais diversos produtos,
desde as “brezas”, que são cestos de palha e
silva, típicos da Serra do Montemuro, às meias
e luvas de lã, peças de têxtil-lar em linho, chapéus, alfinetes, carteiras e outros acessórios
de moda, miniaturas em madeira, entre outros. Também vende produtos agroalimentares
como mel, geleias, infusões, condimentos e
maçã desidratada, esta de um produtor local, já
com alguma dimensão. Na loja, Ida David, ainda reserva um espaço para promover e vender
livros de autores castrenses.

Licor de Carqueja,
da ideia à conceção
A ideia de começar a produzir licor de
carqueja surgiu quando Ida David e Miguel
se aperceberam de que estavam “a vender
produtos de muita gente” e não tinham nada,
de produção própria, para vender. Miguel, que
é da aldeia do Rossão, localizada em plena
Serra do Montemuro, pensou: “nós temos a
carqueja, que é a planta mais emblemática da
nossa serra, porque não aproveitá-la?” E foi
daí que surgiu a ideia de criar o Licor de Carqueja. “A receita foi criada por nós, após várias
experiências”, refere Ida David. “Na produção
do licor usamos aguardente e mel produzidos
localmente, água, canela, açúcar e infusão de
carqueja”.
O licor é vendido em garrafas de 10cl,
15cl e 75cl, envoltas numa capucha de burel e
acompanhadas por uma pequena caneca de
barro com o nome da marca “Pterospartum”,
que é “Carqueja” em latim. Anualmente, a empresa produz cerca de mil litros deste licor, que
se vende muito bem, especialmente no verão,
sendo que os principais clientes são visitantes,

evasão
residentes e emigrantes. Também há empresas que começam a solicitar o produto para
revenda.
Para além do licor de carqueja, a MANILHARTE estabeleceu uma parceria com uma
produtora de bombons de chocolate, que os
recheia com o licor de carqueja, embala-os e
entrega-os a Ida David para os vender na loja
com a sua própria marca.
No que diz respeito à promoção e divulgação dos produtos, Ida David tem apostado
na participação em feiras e exposições e na
dinamização das redes sociais. Também na
unidade de alojamento local que tem em Castro Daire, a Casa da Lagoa, tem o cuidado de
deixar um miminho para os hóspedes degustarem, que inclui Bolo Podre, típico da Serra
do Montemuro, e uma pequena garrafa de licor de carqueja, funcionando como uma ação
promocional.
Dado o sucesso que o produto tem conseguido alcançar, desejam avançar para uma
produção em maior escala. Neste âmbito,
consideram importante e desejam proceder à
certificação do produto.

MANILHARTE
Rua Dr. Pio Figueiredo, 4
Castro Daire
Tel.: +351 232 374 279 | 963680164
manilharteturismo@gmail.com
www.manilharte.pt

Desportos de Inverno
Rafting,
emoção
sem limites!

Desengane-se quem pensa que no
inverno não há nada para fazer ao ar
livre. Algumas das mais emocionantes
atividades de desporto aventura podem
(e devem) realizar-se no inverno e, melhor ainda, em contacto com a água.
Uma dessas atividades é, naturalmente,
o rafting. E se há um local de eleição para
a prática desta modalidade desportiva,
esse local é o rio Paiva.
O rafting é um desporto que põe em
prática a capacidade de superar situações de
perigo, combinando aventura, emoção, trabalho de equipa e desfrute da natureza. A melhor
altura do ano para se praticar rafting é de outubro/novembro a abril/maio, consoante os anos
sejam mais ou menos chuvosos, uma vez que
é necessário um bom caudal para se praticar a
modalidade.
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Rafting com o Clube do Paiva
Troços de rafting:
Arouca - Castelo de Paiva - Cinfães
• Meitriz - Areinho - a partir dos 8 anos
• Espiunca - Travanca - a partir dos 12
anos
• Vau - Espiunca - partir dos 16 anos
Inclui
• Equipamento completo (fato neoprene,
botins, camisola térmica, impermeável, colete
e capacete); seguro; guias; transfer no local;
foto-report.
Preços e condições
• Preços em função do troço selecionado
e do número de participantes.

Consultar:
Clube do Paiva
Fraguinhas, Alvarenga, Arouca
RNAAT 41/2007
+351 965 424 146
clubedopaiva@gmail.com
www.clubedopaiva.com

Rafting com a Turnauga
Programas integrados
• 1 – Passadiços + Rafting (Passadiços
Espiunca/Vau + Rafting Vau/Espiunca)
• 2 – Passadiços + Rafting (Passadiços
Areinho/Vau + Rafting Vau/ Espiunca)
• 3 – Rafting + Arvorismo ( Rafting Espiunca/Praia Km 10 + Arvorismo Praia Km 10)
• 4 – Rafting + Arvorismo + Rafting
(Rafting Espiunca/Km 10 + Arvorismo + Rafting / Travanca)
• 5 - Rafting (Espiunca/Praia Km 10)
• 6 - Rafting (Espiunca/Travanca)
• 7 – Passadiços + Rafting + Arvorismo
(Passadiços Espiunca/Vau + Rafting Vau/Praia
Km10 + Arvorismo Praia Km10)

Inclui
Equipamento térmico e de segurança;
monitorização; reforço energético ou alimentar; seguros; apoio logístico.
Preços e condições
Preços em função do programa selecionado e do número de participantes.

Consultar:
Turnauga
Avenida Joaquim Martins
Ponte de Pessegueiro do Vouga
Sever do Vouga
RNAAT 41/2002
+351 967 092 027
turnauga@turnauga.net
www.turnauga.net

Passeios
de Jipe
Jeep
Tour

Serra da Freita,
com a Just Come

U

m passeio de jipe, pelo planalto da Serra da Freita, por
estrada, estradões e algumas experiências de todo-o-terreno num roteiro que une alguns dos
principais locais de interesse do Arouca
Geopark.
Neste tour terá oportunidade de visitar
alguns monumentos arqueológicos como a
“Portela da Anta” e a “Calçada Romana”; visitar

e compreender alguns fenómenos geológicos
como as “Pedras Parideiras”, “Marmitas de Gigante”, “Pedras Boroas” e “Frecha da Mizarela”
(a cascata mais alta de Portugal continental!) e
deslumbrar-se com panorâmicas únicas desde
o miradouro do “Detrelo da Malhada” ou da
torre do Radar Meteorológico da Serra da Freita, de onde se podem observar as mais importantes serras do Centro e Norte de Portugal,
até alcançar o mar!

Ficha Técnica:
• Duração: 4h00 / 8h00
• Calendário: todo o ano
• Dificuldade: moderada
• Âmbito: natureza
• Idade: mínimo 6 anos
• Modalidades: day tour (8h); short tour (4h)
Inclui
Guia Intérprete; transporte em veículo 4X4;
bilhete para a Casa das Pedras Parideiras; seguro de acidentes pessoais; garrafa de água;
reforço energético com produtos locais; refeição típica (day tour); reportagem fotográfica.
Preços e condições
Preços em função da modalidade e do
número de participantes. Preços especiais para
crianças até 12 anos.

Consultar:
Just Come
Rua Dr. Simões Júnior, 44, Arouca
RNAVT 5479
RNAAT 522/2017
+351 918460295 | 916965147
info@justcome.pt
www.justcome.pt
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evasão
Travessia de inverno da

Serra do Montemuro

Descrição do
percurso

A

travessia do alto da Serra do
Montemuro é um percurso circular, todo ele acima da cota dos
1200m, que tem como ponto de
partida e chegada as Portas do Montemuro. É
aqui que se localiza o principal miradouro da
serra – o Miradouro das Portas do Montemuro
- e onde se encontra a linha divisória entre os
municípios de Castro Daire e Cinfães. A partir deste miradouro é possível contemplar as
paisagens desde o vale do Paiva até à Serra da
Estrela (lado de Castro Daire), bem como observar todo o vale do Bestança até ao rio Douro
(lado de Cinfães).

Pontos de
interesse
• Capela de Nossa Senhora do Amparo ou
Capela das Portas
Construída em 1758, esta capela assinala
um lugar de culto de vários séculos.
• Muralha das Portas do Montemuro
Observar as ruínas arqueológicas deste,
outrora, gigante “muro”, é conhecer a origem
desta serra. Supõe-se que tenha sido um povoado fortificado da idade do ferro (1200 a.C),
pertencente ao período da civilização Castreja,
posteriormente utilizado na época Romana e
mais tarde por D. Afonso Henriques na batalha
da Reconquista.

Todos os anos, no inverno, a neve regressa à Serra do Montemuro, tornando as suas paisagens verdadeiramente mágicas!
Foi por isso que decidimos convidar alguém que conhecesse bem os caminhos desta serra, a sugerir um percurso particularmente interessante para se fazer com neve, mas igualmente atrativo para fazer sem ela.
Natural de Castro Daire e gestor da empresa de animação turística “Visite Montemuro”, Toni Leitão, propõe-nos uma travessia do alto da Serra
do Montemuro, que conjuga a descoberta de uma parte da história desta serra com a observação das suas paisagens, na estação mais fria do ano.
Com neve ou sem neve, vista-se “a rigor”, traga as luvas, o gorro e o cachecol e acompanhe-nos nesta travessia memorável pelo alto da serra
do Montemuro!
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• Rodeio de Faifa – local onde pernoitavam pastores, rebanhos e cães
Reconhecimento da trajetória feita pelo
rebanho durante um dia de apascentação e
seu enquadramento na “Última Rota da Transumância”, fenómeno pastoril recriado através
de um evento anual, promovido pelo Município
de Castro Daire, em finais de junho, inícios
de julho, e que tem vindo a afirmar-se como
grande dinamizador da serra e das suas gentes.

• Talegre
Domo rochoso onde se regista o ponto
mais elevado da Serra do Montemuro, localizado a 1382m de altitude. Possui uma paisagem
magnífica sobre o vale do rio Bestança e sobre
diversas formas graníticas do planalto serrano
(penedos).
• Abrigo de pastores
Um refúgio natural, entre penedos, muito
utilizado pelos pastores para se abrigarem das
intempéries.
• Planalto da Serra do Montemuro
Ao caminhar na direção da aldeia da Gralheira (Cinfães), é possível avistar-se o maior
planalto de montanha em Portugal, onde se
insere a Lagoa de D. João (Resende). Também
se observam as serras do Marão e Alvão.
O regresso às Portas do Montemuro é feito
pelo lado contrário ao Talegre, proporcionando uma perspetiva diferente deste ponto mais
importante da serra, bem como da vertente
voltada para a aldeia de Alhões.

Características
do percurso
• Ponto de partida e chegada: Portas do
Montemuro
• GPS: 40º57`59.04``N / 8º00`34.01``O
• Tipo de percurso: circular
• Extensão: +/- 13,7 Km
• Grau de dificuldade: médio / alto. Caso
o percurso seja feito com neve, a mesma dificulta a progressão, e exige maior esforço físico.
• Âmbito: paisagístico e histórico

Recomendações
• Boa condição física
• Calçado e meias de caminhada (de
preferência botas impermeáveis)
• Camisolas técnicas respiráveis, casaco
polar e casaco impermeável
• Mochila (de caminhada) e manta térmica
• Alimentação para 1 dia e 1,5l de água

VISITE MONTEMURO
Turismo de Natureza
RNAAT 1545/2018
Cêtos, Pinheiro, Castro Daire
+351 934 098 536 | 933 307 933
visitemontemuro@gmail.com
www.visitemontemuro.pt
montanhasmagicas.pt
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em
		DESTAQUE
Arouca Geopark

um percurso notável rumo ao
desenvolvimento sustentável
Texto Carminda Gonçalves Fotografias AGA e ADRIMAG

Em Arouca não é só do Homem que reza a História, nem tão pouco a História nos é narrada, apenas, pelo Homem. As mais
ancestrais e surpreendentes histórias da Terra e do Homem, em Arouca, são-nos contadas pelas rochas, paisagens, serras e rios
que aqui existem. E foi precisamente da valorização destes elementos naturais que se começou a traçar um percurso, estratégico
e ponderado, rumo ao desenvolvimento sustentável, através da criação de um Geoparque Mundial da UNESCO.
Poucos serão aqueles que, no nosso país, ainda não ouviram falar do Arouca Geopark. O segundo geoparque português, criado em abril de
2009, foi classificado e reconhecido pela Comissão de Coordenação da Rede Europeia de Geoparques, na sequência de uma candidatura apresentada pela AGA – Associação Geoparque Arouca, àquela Rede Europeia e à Rede Global de Geoparques, sob os auspícios da UNESCO. Em 2016
esta rede passou a estar diretamente sob a égide da UNESCO, passando os geoparques a ter a designação de Geoparques Mundiais da UNESCO.

Conceito de
Geoparque

O

conceito de geoparque está intimamente ligado à ideia de
desenvolvimento
territorial e baseia-se na existência e proteção de um património
geológico de exceção. O conceito tem quase 20 anos e foi
lançado pelas Redes Europeia e
Global de Geoparques, na altura,
sob os auspícios da UNESCO.
O ponto de partida para a
criação de qualquer Geoparque
é a singularidade do património
geológico existente num determinado território, com fronteiras
bem definidas. Esse património
geológico deve ser constituído
por um conjunto de geossítios
(sítios de interesse geológico),
que se evidenciem pela sua raridade, valor científico, educativo
e/ou turístico. Complementarmente um Geoparque deve
identificar e valorizar os sítios de
interesse histórico e/ou cultural,
arqueológico e ecológico existentes nesse território.
Assim, a criação de um
Geoparque assenta em 3 pilares
fundamentais:
1. Na geoconservação
2. Na educação para o
desenvolvimento sustentável
3. No turismo/geoturismo
Deve, então, ser definida
uma estratégia de desenvolvimento territorial e um plano de
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ação (revistos a cada 4 anos) que
promovam a conservação do património geológico, a educação
e o geoturismo, bem como o desenvolvimento de novos serviços
e produtos locais, agroalimentares e artesanais, que contribuam
para a dinamização da economia
local e para a criação de novas
oportunidades de emprego.

Arouca
Geopark,
da ideia
ao projeto
A ideia de criação do Arouca
Geopark surgiu do reconhecimento público da existência de
um património geológico de
inestimável valor, no Município
de Arouca. Em dezembro de
2005 essa ideia veio a público
pela primeira vez, durante as
Jornadas da Terra, organizadas
pela URTIARDA e pelo Conjunto
Etnográfico de Moldes de Danças
e Corais Arouquenses, dedicadas
naquela edição ao “Ordenamento
do Território, Turismo e Desenvolvimento Sustentável”. Foi neste
evento que o Professor Doutor
Artur Abreu Sá, paleontólogo que
se dedicou ao estudo dos fósseis
de Canelas, em Arouca, propôs
ao então Presidente da Câmara
Municipal de Arouca, Artur Neves,
a criação do Arouca Geopark,
apresentando como fundamento
a relevância do património geológico do município, e o facto de
se tratar de um projeto abrangente e estrutural para Arouca.

Nesse dia, o recém-empossado
Presidente da Câmara garantiu
que, no que dependesse da câmara municipal, a implementação
do projeto seria uma realidade.
A partir daí começaram a
reunir-se os parceiros-chave
para o desenvolvimento deste
processo, nomeadamente o
próprio Município de Arouca e
a ADRIMAG – Associação de
Desenvolvimento Rural Integrado
das Serras de Montemuro, Arada
e Gralheira, com sede em Arouca.
Foram apresentadas diversas candidaturas a programas cofinanciadores, por ambas as entidades,
no sentido de se identificar e caracterizar o Património Geológico
do município, e realizar algumas
visitas de estudo a geoparques já
existentes na Europa, para partilha
de boas práticas no âmbito da
criação e implementação de um
Geoparque. Complementarmente, foram sendo publicados
diversos trabalhos científicos, que
deram a conhecer a significativa

importância científica, educativa e
turística do Património Geológico
do município de Arouca.
Todas estas ações tinham
como principal objetivo proceder,
a curto/médio prazo, à formalização da candidatura do “Geoparque Arouca” às Redes Europeia
e Global de Geoparques, sob os
auspícios da UNESCO, o que veio
a acontecer em agosto de 2008.
Para o efeito tornou-se necessário criar uma estrutura que
se dedicasse à gestão do Geoparque, o que veio a concretizar-se
em junho de 2008, com a constituição da AGA – Associação
Geoparque Arouca. A AGA é uma
associação de direito privado,
sem fins lucrativos, que tem por
objeto a “realização de aões
para o desenvolvimento sócio
económico, cultural e ambiental, sustentável e equilibrado do
concelho de Arouca e da região
através da gestão do Geoparque
Arouca”.
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O impacto da classificação
“Geoparque” no município
de Arouca

O

reconhecimento de Arouca
como Geoparque Mundial da
UNESCO assume-se como um
dos marcos mais relevantes
da História deste concelho, na medida
em que a sua prosperidade e desenvolvimento económico, se devem, em grande
parte, à dinâmica turística gerada por esta
classificação. Arouca passou a figurar no
mapa de uma das mais relevantes redes de
territórios classificados, a nível mundial,
trazendo imensos benefícios, quer no que
se refere à valorização do seu vasto e rico
património geológico, quer no que diz
respeito à melhoria da qualidade de vida
dos seus habitantes. Ninguém pode negar
a influência que este reconhecimento teve
no desenvolvimento do concelho, aos
mais diversos níveis - económico, social,
cultural e mesmo, identitário, na medida
em que a identidade do território já é indissociável do Geoparque da UNESCO.

A relevância do capital humano
na gestão do Arouca Geopark

E

stando os seus desígnios
entregues à gestão da AGA
– Associação Geoparque
Arouca – o sucesso do Arouca
Geopark deve-se, em primeira instância, à
dinâmica do órgão diretivo desta entidade,
presidido pelo Município de Arouca, e do
qual, também, fazem parte, o Turismo do
Porto e Norte de Portugal, ER (vice-presidente), Manuel Valério Soares Figueiredo,

Unipessoal (secretário); a ADRIMAG (tesoureiro); o Turismo do Centro de Portugal, ER (Vogal); o Hotel S. Pedro, Sociedade
Hoteleira, Lda (suplente) e o Clube do Paiva
– Teles, Soares & Teles, Lda (suplente).
Igualmente relevante é a competência
da sua equipa técnica, constituída por elementos das mais diversas áreas científicas
e técnicas, desde a geologia à biologia,
passando pela economia, turismo, engenharia agrícola, engenharia do ambiente, e
arqueologia, e no âmbito da qual assumem
papel de destaque os seus coordenadores,
científico e executivo.
Os associados da AGA, atualmente 7
públicos e 40 privados, nomeadamente
juntas de freguesia, associações de desenvolvimento, associações empresariais
e industriais, associações de defesa do
património e ambiente, empresas das áreas
da restauração, alojamento, animação
turística e viagens, artesãos, produtores
locais, cooperativas agrícolas, agrupamentos de escolas, entre outros, dão suporte e,
simultaneamente, beneficiam das múltiplas
atividades que a AGA desenvolve ao longo
do ano.
Para além dos associados e das entidades que compõem os órgãos sociais da
AGA, o sucesso do Arouca Geopark deve-se, em muito, às pessoas e às entidades,
residentes e não residentes, sedeadas
ou não, em Arouca, que têm orgulho no
Arouca Geopark e contribuem para o seu
crescimento e desenvolvimento. Em suma
deve-se, também, àqueles que, direta ou
indiretamente, o promovem e levam o seu
nome mais longe.

Arouca Geopark, um território
que é preciso sentir

B

aseado nos valores da natureza e, sobretudo, nos valores da
geologia, o Arouca Geopark é
um território que tem de ser
vivido e sentido para ser, realmente, compreendido e protegido. Não basta ouvir
falar do Arouca Geopark e do seu valioso
património geológico, é preciso observá-lo, interpretá-lo, conhecê-lo e senti-lo,
in loco.
É a geomorfologia das serras, o percurso dos rios, a singularidade das pedras
(o seu formato, cor, textura e composição),
que, juntamente com o conhecimento
de quem se dedicou ao seu estudo, nos
ajudam a compreender, em breves momentos, as mais surpreendentes histórias
da evolução do planeta Terra. O Arouca
Geopark é assim, um local onde se aprende
de forma lúdica e descontraída. Onde se
desfruta da paisagem e das atividades ao
ar livre, enquanto se descobre o porquê de
um rio tomar uma direção em vez de outra,
ou o porquê das marcas de animais com
milhões e milhões de anos se encontrarem
gravadas na pedra e perdurarem até aos
dias de hoje ou, ainda, o porquê de um vale
ser mais ou menos encaixado.
Mas um geoparque não é um território
onde se vai só para aprender, e para aprender só com a natureza ou com a geologia. É
um lugar onde tudo se conjuga – natureza,
cultura, tradição, arte, ruralidade, gastronomia, e muito mais - para proporcionar
experiências autênticas e inesquecíveis. É
um território de onde se parte com a alma
e o coração cheios e com uma vontade
imensa de regressar.

BI do Arouca Geopark
Data de criação: abril de 2009
Entidade gestora: AGA – Associação Geoparque Arouca
Área geográfica: 328 km2. A área geográfica do Arouca Geopark corresponde à área administrativa do Município com o mesmo nome.
Nº de freguesias: 16
Nº de habitantes: 22.359 habitantes (Censos 2011)
Pontos mais altos: Serra da Freita (1102m) e Serra do Montemuro (1222m)
Pontos mais baixos: leitos dos rios Arda, Paiva e Paivô (cotas inferiores a 200m)
Áreas classificadas no território: Rede Natura 2000 – Rio Paiva (10%), Serras da Freita e Arada (34%) e serra do Montemuro (3%)
Nº total de geossítios inventariados: 41
Geossítios de relevância internacional: Trilobites Gigantes de Canelas, Pedras Parideiras, Frecha da Mizarela, Icnofósseis do Vale do Paiva
Outros: Mosteiro de Santa Maria de Arouca e Museu de Arte Sacra, Passadiços do Paiva, Rede Municipal de Percursos Pedestres, Rota
dos Geossítios, Museu das Trilobites - Centro de Interpretação Geológica de Canelas
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Frecha da Mizarela, Arouca
Joel Oliveira Santos
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ENTREVISTA | Margarida Belém

®

entre
vista

AD: Quais considera ser os projetos-chave desenvolvidos pela AGA – Associação Geoparque Arouca, em prol do desenvolvimento sustentável do território Arouca Geopark, desde
a sua constituição até à atualidade?

Margarida Belém

Presidente da Câmara Municipal de Arouca
e Presidente da Direção da AGA Associação Geoparque Arouca
Entrevista realizada por Carminda Gonçalves Fotografias Câmara Municipal de Arouca

Margarida Maria de Sousa Correia Belém, 57 anos, é natural
de Arouca e preside ao executivo da Câmara Municipal deste
concelho desde outubro de 2017. É licenciada em Turismo pelo
Instituto Superior de Assistentes e Intérpretes, com formação
pós-graduada no desenvolvimento e gestão de destinos turísticos. Durante vários anos, foi responsável pelo Posto de Turismo da Região de Turismo da Rota da Luz (RTRL) em Arouca.
Posteriormente, integrou os serviços centrais desta Região de
Turismo, onde foi coordenadora dos serviços (administrativos,
financeiros, técnicos/promoção) e chefe da Divisão de Promoção Interna e Externa.
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m 2009, foi convidada a integrar o executivo da Câmara Municipal de Arouca, onde exerceu funções, durante 2 mandatos, como Vereadora do Turismo, Cultura, Desporto, Educação e Ação Social. Em 2017, candidatou-se à Presidência da
Câmara Municipal de Arouca, pelo Partido Socialista, tendo sido a primeira mulher a ser eleita Presidente da Câmara Municipal de Arouca.
Atualmente, entre outras funções, representa o Município de Arouca
na Área Metropolitana do Porto, como Vice-Presidente do Conselho
Diretivo, e na ADRIMAG – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira, como Presidente da
Direção.
Ainda enquanto Vereadora deste Município, assumiu, em 2009,
a responsabilidade de representar a Câmara Municipal de Arouca, na
presidência da Direção da AGA – Associação Geoparque Arouca, cargo
que ocupa até hoje.
Margarida Belém (MB) é, assim, a convidada da ADRIMAG (AD) na rúbrica “Entrevista”, dedicada ao tema em destaque: “Arouca Geopark, um
percurso notável rumo ao desenvolvimento sustentável”.

MB: A Associação Geoparque Arouca, que
este ano se encontra a celebrar o seu 10.º aniversário, tem sido fundamental para o desenvolvimento sustentável do Arouca Geopark,
confundindo-se, no bom sentido, a história da
AGA com a do Geoparque. Nestes 10 anos de
atividade, vários foram os projetos que, de forma autónoma ou em parceria
com o Município e com outras entidades, empreendeu,
sempre com o objetivo da
salvaguarda e fruição do património, geológico e não só.
Entre estes, destaco o projeto
da Gestão Ativa do Geoparque
Arouca, no âmbito do qual se
procedeu à infraestruturação
dos geossítios, tornando os
mesmos acessíveis para visita, a colocação de sinalética
e a edição do Guia da Rota
dos Geossitios, entre outras
publicações. É também fundamental o trabalho efetuado
no âmbito da geoeducação
e da capacitação dos recursos humanos locais, com
a promoção da formação
“Guias Intérpretes do Arouca
Geopark”, o desenvolvimento
de programas e projetos educativos com a comunidade
escolar, em particular a local,
a disponibilização de visitas
guiadas e interpretadas no
território com particular destaque para as desenvolvidas
nos Passadiços do Paiva. Importa ainda destacar a gestão
de projetos e infraestruturas
municipais como é o caso do
Arouca Agrícola e do Geofood, a Casa das Pedras Parideiras, Radar Meteorológico e Loja Interativa de Turismo e a edição de um conjunto
de publicações técnicas e outras de âmbito
geral, como é o caso do Guia da Biodiversidade.

AD: Que princípios orientam a gestão do
Arouca Geopark?
MB: O Arouca Geopark pretende configurar-se como um destino de excelência no
âmbito do geoturismo, junto dos mercados

emissores estratégicos e num território de
ciência que promova a geoeducação para a
sustentabilidade e o conhecimento científico
com base no património geológico e restante
património natural e cultural. Nesse sentido,
são princípios orientadores: 1) conhecimento
para a salvaguarda do património – o Arouca
Geopark procura proteger, valorizar e dinamizar os recursos naturais e patrimoniais,
promovendo ações de educação e sensibilização ambiental, assumindo-se como um
motor de educação para a sustentabilidade do
território e para a valorização e apropriação

atores como a comunidade escolar, os agentes
económicos, e até a nível nacional e internacional, com a participação noutras redes (veja-se o Roteiro de Minas) e o acolhimento de
visitas, a partilha de boas práticas com outros
geoparques e entidades com interesse no projeto de desenvolvimento territorial assente no
património que temos vindo a efetuar.

AD: Enquanto cidadã arouquense, quais são
os principais benefícios que tem em residir
num município classificado como Geoparque
da UNESCO?
MB: Termos a UNESCO
associada ao nosso território
é, de um ponto de vista interno, um motivo de grande orgulho. Externamente e porque
a UNESCO traz agregada a si
uma imagem de qualidade,
permite-nos diferenciar positivamente face a outros territórios e destinos turísticos.
Este é um setor com elevada
concorrência, em que muitos
são os apelos aos visitantes,
pelo que é importante que ao
fazerem a sua escolha tenham
como garante de qualidade
este “selo” que é dado pelo
reconhecimento da UNESCO.

AD: De que forma os projetos
promovidos pelo Município
de Arouca, sobretudo na área
do turismo, contribuem para
o sucesso do Arouca Geopark
e para o incremento do turismo/geoturismo? Dê, por
favor, alguns exemplos.

do património natural e cultural local; 2) geração de valor económico e social: o Arouca
Geopark aposta numa perspetiva de crescimento económico e criação de emprego para
o desenvolvimento sustentável, promovendo
a qualidade e excelência do destino Arouca
Geopark, contribuindo para a diversificação da
oferta turística de Portugal, assente na singularidade e excecionalidade do património geológico de relevância internacional; 3) Trabalho
em rede e em parceria, que está desde logo
na génese da própria Associação Geoparque
Arouca, e também no trabalho desenvolvido a
nível local, com um conjunto diversificado de

MB: O Arouca Geopark
é, na sua génese, um projeto
de desenvolvimento territorial que tem como área de intervenção todo
o Município de Arouca. Nesse sentido, os diversos projetos, sobretudo os de forte pendor turístico, desenvolvidos pelo Município
têm sempre como orientação o geoturismo
e o desenvolvimento sustentável, procurando-se que funcionem de modo sinérgico e
complementar. É interessante, por exemplo,
verificar-se que a procura pelos Passadiços
do Paiva impulsionou a procura por outros
pontos turísticos do município, como é o
caso da Serra da Freita e da Casa das Pedras
Parideiras. Esta aposta que o Município, mas
também outras entidades como é o caso da
montanhasmagicas.pt

43

AGA e investidores particulares,
têm efetuado, tem dado um forte
impulso à atividade económica
e turística. A nível económico,
verificou-se um aumento significativo dos fluxos turísticos, tendo
o número de visitantes passado
de cerca de 10.000 visitantes/ano
em 2008, para 30.000 em 2013 e
250.000 visitantes/ano em 2017.
A respetiva receita turística passou de cerca de 5.000.000€ em
2008, para cerca de 15.000.000€
em 2017. Este valor acrescentado
bruto (VAB) na economia local
representa hoje já cerca de 10%
do VAB total do concelho de
Arouca.
Nos últimos 10 anos, com o
estabelecimento da estrutura de
gestão do projeto Arouca Geopark, desencadeado e promovido
pelo Município de Arouca, foram
criados 15 postos de trabalho
diretos e indiretamente, mais de
cinquenta postos de trabalhos
com o surgimento de novas unidades de alojamento, restauração
e animação turística, unidades
museológicas, serviços de táxis,
operadores turísticos, entre outros. O Arouca Geopark fez,
assim, despoletar o empreendedorismo nas mais diversas áreas.
Hoje este projeto continua a
crescer e a diversificar-se, estimulando novas ações e atividades, é
exemplo disso o apoio prestado
aos agricultores/produtores locais
no estímulo à produção e comercialização de produtos agrícolas
locais integrando esta oferta nos
programas e circuitos turísticos.

AD: Que limites existem entre
as atribuições/competências do
Município de Arouca e as da AGA
– Associação Geoparque Arouca,
no que diz respeito à implementação de uma estratégia de
desenvolvimento turístico no
concelho?
MB: Uma ideia que reiteradamente tenho vindo a afirmar é
que ninguém faz nada sozinho e
isto ainda é ainda mais verdade
num projeto de desenvolvimento
territorial com a abrangência do
Arouca Geopark. Nesse sentido,
o Município e a AGA são efetivos
parceiros na implementação da
estratégia de desenvolvimento
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turístico do território, funcionando em complementaridade,
tendo em conta as competências
e recursos de cada uma destas
entidades. Dito isto, importa ainda
referir que a implementação da
estratégia de desenvolvimento
turístico não se esgota, de todo,
no papel destas duas entidades.
São fundamentais também a este
nível os diversos atores económicos e turísticos, públicos ou privados, de âmbito local, regional ou
nacional. O Arouca Geopark é
assim um verdadeiro trabalho em
equipa, liderado pelo Município e
pela AGA. Só com este envolvimento é que é possível alcançar
o que alcançamos já e trilhar este
longo caminho de afirmação do
Arouca Geopark como destino
turístico.

AD: Que importância atribui
aos municípios que integram o
território Montanhas Mágicas,
no contexto da estratégia de
desenvolvimento sustentável
definida, a curto/médio prazo,
para o Arouca Geopark?
MB: Em linha com o que
referi acima, o Arouca Geopark
não é uma ilha. Nesse sentido
encontra-se integrado em diversas dinâmicas territoriais, como é
o caso das Montanhas Mágicas,
mas também a Área Metropolitana do Porto, a Região de Turismo
do Porto e Norte de Portugal. É
assim importante o estabelecimento de parcerias, a criação de
sinergias, o desenvolvimento de
trabalho em conjunto, por forma
a levar ainda mais longe a afirmação de uma região.

AD: O Arouca Geopark ou o
Município de Arouca, já desenvolveram ou têm intenção de
desenvolver algum projeto em
parceria com um ou mais destes
municípios? Se sim, quais?
MB: Há um longo trabalho
de parceria entre o Município de
Arouca e os restantes municípios
que, como Arouca, integram
a ADRIMAG, trabalho este que
é inclusive anterior ao projeto
das Montanhas Mágicas. Mas
focando-me no trabalho em

montanhas mágicas®

parceria desenvolvido após o
surgimento das Montanhas
Mágicas, devo referir o inventário
do património geológico nos 7
municípios, efetuado pela AGA, a
certificação no âmbito da Carta
Europeia de Turismo Sustentável,
a participação na Rota da Água
e da Pedra, bem como na futura
grande Rota de BTT Montanhas
Mágicas. O acolhimento de visitas
e outros eventos no âmbito das
Montanhas Mágicas são outros
dos exemplos que poderei dar
deste trabalho em parceria.

AD: Como encara o eventual
alargamento do Arouca Geopark
aos restantes 6 municípios que
integram o território Montanhas
Mágicas®, tendo em conta os
seguintes aspetos:
a) no âmbito das últimas
reavaliações do Arouca Geopark,
as Redes Europeia e Global de
Geoparques da UNESCO recomendaram o seu alargamento a
estes municípios;
b) em 2013/2014, foi
promovido pela ADRIMAG e desenvolvido pela AGA, um estudo
que demonstra a relevância do
património geológico destes
municípios;
c) a futura sustentabilidade
económica da estrutura de
gestão do Arouca Geopark?
MB: O caminho faz-se caminhando. Vamos continuar a dar
passos firmes na consolidação do
Arouca Geopark, estando sempre
disponíveis, como até aqui, para
trabalharmos em equipa e em
parceria.

AD: Que projetos e/ou ações
estratégicas estão programadas,
a curto/médio prazo, para o território Arouca Geopark?

MB: Um dos mais icónicos
será a construção da maior ponte
pedonal suspensa do mundo,
junto às Aguieiras nos Passadiços
do Paiva, que deverá abrir ao
público no próximo ano, e que
permitirá consolidar o projeto
dos Passadiços. A intervenção no
Mosteiro de Arouca, nomeadamente na área de acolhimento
aos visitantes, será também
fundamental, permitindo relançar
este monumento como uma
das âncoras do desenvolvimento turístico local, mas também
regional. A construção da ciclovia,
a renovação do Museu Municipal
de Arouca, a criação do Museu da
Raça Arouquesa, a recuperação
dos Viveiros da Granja para centro de educação ambiental são
outros dos projetos que temos
programados e que certamente
irão contribuir para consolidação
do Arouca Geopark.

Prazeres
à Mesa

AD: Quais são os principais
argumentos ou sugestões que
apresenta quando convida
alguém a visitar o território
Arouca Geopark?
MB: Um território de
emoções fortes, pelas experiências na natureza que é possível
fruir, pelos prazeres da boa mesa
que é possível degustar, pela
afabilidade e bem receber das
nossas gentes. Um território
genuíno, com uma oferta turística
de excelência, e tão perto do
Porto!

Neste inverno procure aconchego
nos sabores da montanha
Texto Carminda Gonçalves Fotografias ADRIMAG e cedidas pelas unidades de restauração

Obrigada!

Na estação mais fria do ano procurámos ir ao encontro de lugares e sabores que nos aconchegam o corpo e o espírito.
Decidimos, por isso, subir à montanha. E porquê? Porque quisemos conjugar 4 experiências gastronómicas irrecusáveis, com
um passeio descontraído por 4 Aldeias de Portugal® onde, pese embora o frio próprio da época, prevalece a calorosa hospitalidade de quem nos recebe.
montanhasmagicas.pt
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Adega Típica da Pena
São Pedro do Sul

N

um dos locais
mais remotos da
serra da Arada,
aninhada no
sopé da serra de S. Macário,
há uma aldeia que guarda
um dos melhores segredos
gastronómicos das Montanhas Mágicas: referimo-nos à
aldeia da Pena e à adega que
já faz parte do seu ADN, a
Adega Típica da Pena.
No decorrer de um passeio pela aldeia, ponto de visita
obrigatória em qualquer roteiro
turístico que se faça por estas
montanhas, não há quem resista
a entrar na pequena adega. Instalada numa típica casa de xisto, a
sua decoração espelha as vivências e as tradições locais bem
como as memórias de quem por
ali passa, registadas em centenas, talvez milhares de pequenos
papeis, de formas irregulares, que
revestem as paredes da sala de
jantar.
A Adega Típica da Pena é um
negócio familiar com 18 anos,
dinamizado por um casal que
trocou a azáfama da cidade de
Lisboa, pela paz e tranquilidade
da montanha. Ana Brito, de 38
anos, natural desta aldeia, é a
autora dos deliciosos pratos
típicos que são aí são servidos.
O marido, Alfredo Brito, natural
da Serra da Estrela, para além de
dar uma mãozinha na cozinha,
também serve à mesa. Aos fins
de semana e nos períodos de
férias escolares, as filhas, Mariana
e Margarida, de 17 e 11 anos,
respetivamente, também dão
uma ajuda.

À mesa
A ementa é composta pelas
mais diversas especialidades gastronómicas típicas de montanha.
No que se refere aos petiscos,
merecem destaque os enchidos,
os fumados e os queijos serranos
de cabra e ovelha. Os pratos
principais incluem cabrito e vitela
grelhados ou assados no forno a
lenha, e o arroz de cabidela.
Quanto à carta de vinhos,
para além do vinho da casa, pode
optar-se por marcas do Alentejo,
Douro e Dão. Nas sobremesas,
dá-se preferência ao tradicional
pudim de ovos, mas também
pode escolher-se um delicioso
doce da casa ou mousse de
chocolate. Para digestivo, a Ana
e o Alfredo têm licor de mel,
amora, e pêssego, bem como a
tradicional aguardente, simples
ou com mel.
Neste inverno não deixe,
por isso, de ir à Adega Típica da
Pena e degustar as suas especialidades gastronómicas, num
ambiente caloroso e descontraído. Aproveite para (re)visitar a
aldeia, eleita uma das 49 “Aldeias
Remotas” mais belas de Portugal,
no âmbito do concurso, “7 Maravilhas de Portugal – Aldeias”. Se o
tempo ajudar, percorra o lendário
“caminho do morto que matou o
vivo” e dê um salto à “Livraria da
Pena”, sítio de elevado interesse
ecológico e geológico, situado a
escassos metros.

ADEGA TÍPICA DA PENA
Aldeia da Pena, Covas do Rio, São Pedro do Sul
Tel.: 232 731 808 | 926 549 388
Aberto de domingo a segunda-feira, das 08h00 às 21h00
Não encerra para férias
Assados: marcar de véspera
Preço médio: 20€
Capacidade: 30 no interior + 100 na esplanada
Comodidades: Serviço à Carta | Grupos | Lareira | Acesso à internet
Acesso Wifi | Café Snack-bar e/ou Pub | Esplanada
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Restaurante Recanto dos Carvalhos
Cinfães

A

fama do restaurante Recanto
dos Carvalhos
não é de hoje e
quem já o conhece, planifica
o seu roteiro pela Serra do
Montemuro, de modo a fazer
coincidir a hora da refeição
com uma visita à aldeia da
Gralheira.
É bem no centro desta Aldeia
de Portugal®, numa antiga casa
de granito, que o restaurante
se encontra instalado. A sala
de refeições, localizada no 1º
andar, está dividida em pequenos
espaços, criando um ambiente
mais intimista e acolhedor. Da
sua decoração rústica destacam-se as ferramentas e utensílios,
expostos nas paredes, retratando
usos, costumes e tradições locais.
Em 2014 Cassilda Santos,
natural de Viseu, soube por intermédio de amigos que o restaurante estava à venda, foi vê-lo e
confessa que “foi amor à primeira
vista”. Decidiu comprá-lo. Desde
então, para além do atendimento caloroso a que habituou
os clientes, estes sabem que,
também, podem contar com um
serviço gastronómico de grande
qualidade.

À mesa

O cardápio do Recanto dos
Carvalhos é rico e diversificado.
Destacam-se o javali e o anho,
assados na brasa, bem como a
posta, nacos e costeletas de vitela
arouquesa grelhados. Também
merecem referência o Cozido
à Moda da Gralheira, o Cabrito
Assado no Forno e a tradicional

Vitela Arouquesa assada no forno
a lenha. Para quem aprecia os
sabores da cozinha italiana, o
restaurante serve umas deliciosas “Pizza à Lavrador” e “Pizza
Capucha”, utilizando ingredientes
típicos da gastronomia local. E a
verdade é que são deliciosas!
No que diz respeito a bebidas,
o restaurante dispõe de uma invejável carta de vinhos que inclui
marcas do Douro, Dão e Alentejo,
para além dos Vinhos Verdes
de produção local e o vinho da
casa. Quanto às sobremesas é
impossível resistir à especialidade
da casa, ou seja, ao “Doce à Recanto” e, também, ao tradicional
pudim de ovos.

O que ver
e fazer

Depois de por à prova todas
as suas faculdades gustativas, não
deixe de dar um passeio pela aldeia da Gralheira. Não é à toa que
lhe chamam “Princesa da Serra”.
É que, com alguma frequência,
durante o inverno, esta aldeia, que
é a mais alta da Serra do Montemuro e uma das mais altas de
Portugal, fica envolvida num extenso manto de neve. No núcleo
mais antigo da aldeia sobressaem
as casas de granito, com paredes
largas, mantendo algumas delas,
a primitiva cober-tura de colmo.
Aqui também se pode visitar o
Centro Interpretativo da Gralheira – Casa do Ribeirinho. Todos
os anos, por altura da quadra
natalícia, a serra enche-se aqui de
magia com a “Aldeia do Pai Natal”,
um evento que promove inúmeras
atividades de animação cultural.

RESTAURANTE RECANTO DOS CARVALHOS
Largo dos Carvalhos, Gralheira, Cinfães
Tel.: +351 255 571 566 | 962020038
Aberto de quarta-feira a segunda-feira, das 12h00 às 22h00
Encerra à terça-feira
Preço médio: 15€ - 20€ | Pratos económicos: 7€
Capacidade: 104 lugares
Comodidades: Serviço à Carta | Grupos | Acesso à internet
Acesso WiFi | Ar condicionado | Estacionamento privativo
montanhasmagicas.pt
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Restaurante Típico do Mezio
Castro Daire

Não é um restaurante de luxo, ou com estrelas Michelin, nem tão pouco serve pratos gourmet, pelo menos por enquanto.
Mas não precisa. O Restaurante Típico do Mezio, de decoração simples e ambiente descontraído, onde se juntam viajantes,
profissionais e residentes, conquistou fama graças ao prato típico, que já se tornou um ícone da gastronomia local: o “arroz de
feijão com salpicão”. Se o seu inimitável sabor se deve à qualidade dos ingredientes, aos temperos, ao modo de confeção, ou ao
conjunto dos três, só a Filomena, a cozinheira, pode dizê-lo.
Certo é que, quem entra no restaurante já não sai de lá sem experimentar esta iguaria.

ção da Associação Etnográfica do Montemuro
foi criada a sua “irmã gémea” (palavras da Profª
Dolores), a Cooperativa dos Artesãos do Montemuro.
Com a dinâmica que começou a gerar-se
no Mezio, em resultado da produção e venda
de artesanato na cooperativa, artesãos e clientes começaram a sentir a falta de um local para
comer, dado que nas proximidades não existia qualquer restaurante. Convém referir que a
sede da associação e da cooperativa, localiza-se, precisamente, à face da estrada nacional
2. Foi então que a Profª Dolores, presidente da
direção da referida associação, mesmo sem o
apoio dos seus colegas da direção, encetou
todos os esforços para que se avançasse com
a criação de um restaurante no Mezio. E conseguiu! Em 1988, ou seja, há precisamente 30
anos, abria ao público o Restaurante Típico do
Mezio.

Sobre o “arroz
de feijão com
salpicão”

Como surge, então, o “arroz de feijão
com salpicão”? António Magalhães conta que
foi feito “um levantamento das tradições gastronómicas da Serra do Montemuro”, estando
o “arroz de feijão com salpicão” entre os pratos
identificados. “Cada família fazia como entendia”, refere, “mas, habitualmente, este prato
era servido em dias festivos como o Carnaval, ou em dias de trabalhos mais pesados na
agricultura”. Foi a partir deste levantamento
que a Profª Dolores decidiu recriar esta receita”. António refere que, na região, o Restaurante Típico do Mezio foi pioneiro a servir o arroz
de feijão como acompanhamento (em vez das
habituais batatas fritas) e que o “arroz de feijão
com salpicão” foi, desde sempre, uma das especialidades da casa. “Os clientes pedem-nos
a receita, inclusive perguntam-nos onde compramos o salpicão, e que tipo de feijão e arroz
utilizamos, para poderem reproduzir a receita,
mas quando voltam cá dizem-nos que o sabor
não é igual. Já chegaram ao ponto de nos pedirem para levar a água daqui.”
António diz que “também se pensou em
recriar um outro prato tradicional que era o
“rolão”, feito com milho moído de forma grosseira (nalgumas zonas do país chamam-lhe
“carolas”). Como as pessoas não tinham poder
de compra, uma vez que viviam quase exclusivamente da agricultura, e em certos anos havia
crise de mercearia, o “rolão” era comido em
substituição do arroz, geralmente sem carne.
Mas a receita não teve o mesmo sucesso que o
“arroz de feijão com salpicão”.

À mesa
Como pratos típicos, para além do “arroz
de feijão com salpicão”, que sai todos os dias,
o restaurante serve o “cabrito assado no forno”
(aos domingos ou por encomenda), os” torresmos”, e o “feijão com couve”, acompanhado de
carne fumada, cozida. Em relação a entradas

Origem do
Restaurante
A curiosidade sobre a origem deste prato e do restaurante que o
serve, era tanta, que nos levou à conversa com António Magalhães, de
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51 anos, responsável pela entidade que faz a sua gestão. Ora,
é impossível falar do Restaurante Típico
do Mezio sem abordar um pouco da história da Associação Etnográfica e Social do Montemuro, e da sua principal impulsionadora e dinamizadora, a Profª. Dolores de Jesus, já falecida. Esta
associação, criada por sua principal iniciativa, no ano de 1981, com o
objetivo de preservar o património cultural e etnográfico da Serra do
Montemuro, e de ajudar a impedir a desertificação, começou por trabalhar a componente do artesanato. Por este motivo, logo após a cria-

destacam-se a “bola de salpicão”, o presunto
e a moira. A carta de vinhos inclui néctares do
Douro, Lafões e Alentejo, para além do vinho
da casa. À sobremesa não faltam o tradicional
leite creme, a aletria e o pudim.

O que ver e fazer
Ao lado do Restaurante Típico do Mezio,
encontram-se a loja e a oficina da Cooperativa dos Artesãos do Montemuro e, no primeiro
andar, o Museu Etnográfico. A escassos metros
pode-se explorar o património histórico-cultural e edificado da aldeia do Mezio, classificada como Aldeia de Portugal®, e visitar a Ervital,
empresa que produz infusões e condimentos
em modo biológico. A cerca de 8km localiza-se a aldeia de Campo Benfeito, também classificada como Aldeia de Portugal®, onde têm
sede o Grupo das Capuchinhas do Montemuro
e o Teatro Regional da Serra do Montemuro. A
partir desta aldeia é possível fazer o percurso
da “Estação da Biodiversidade de Campo Benfeito”, com cerca de 1km.

RESTAURANTE TÍPICO DO MEZIO
Largo Prof. Dolores de Jesus, Estrada Nacional 2, Mezio, Castro Daire
Tel.: 254 689 265 | 254 689 265
Aberto de domingo a segunda-feira, das 12h00 às 22h00
Encerra domingo de Páscoa, dia de Natal e dia 24 de dezembro ao jantar.
Preço médio: 12€
Pratos económicos: 7,00€
Capacidade: 50-60 lugares (sala com lareira); 100-110 lugares (sala
com ar condicionado)
Comodidades: Serviço à Carta | Grupos | Acesso à internet
Acesso WiFi | Lareira | Ar condicionado | Café Snack-bar e/ou Pub
Acesso a pessoas com mobilidade reduzida | Estacionamento privativo
BAR DO MEZIO
Aberto das 7h30m às 22h
Capacidade: 30 pessoas
montanhasmagicas.pt
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Restaurante Nino da Freita
Vale de Cambra

A gastronomia é um dos principais cartões de visita da aldeia da Felgueira, localizada na encosta sul da serra da Freita, a cerca
de 14km do centro de Vale de Cambra.
Nesta encantadora Aldeia de Portugal® existem dois restaurantes e, a qualquer um que decida ir, o cardápio não desilude. Mas
hoje vamos explorar alguns segredos do Restaurante Nino da Freita, por ser o “mais jovem” e, provavelmente, menos conhecido.
Mas, voltamos a referir, “provavelmente”, pois as especialidades gastronómicas do Chef Nino facilmente conquistaram fama,
graças a uma das mais antigas e eficazes técnicas de marketing “o passa-palavra”.

À mesa

A

história do Nino da Freita começa
em 2004, quando o Chef Nino
decidiu regressar a Portugal, com
a esposa, após ter vivido e trabalhado na Suiça, durante 16 anos. Neste período
dedicou-se ao ramo da hotelaria e, nos últimos
4 anos, geriu o seu próprio restaurante.
Quando regressou quis dar continuidade
à atividade profissional que desenvolveu na
Suiça, mas confessa que, no início, passou por
algumas dificuldades. No entanto, esta situação facilmente se reverteu, graças a uma feliz
coincidência. Um dia, no restaurante, um amigo pediu que lhe fosse servida “Carne de Porco
à Alentejana”. Contudo, para além de não ser
um prato típico da região e de não estar contemplado no menu, o Chef Nino admite que
nunca tinha experimentado fazê-lo. Mesmo
assim não recusou o pedido. Foi para a cozinha
e, como tinha uma ideia dos ingredientes necessários, reinventou a receita e preparou uma
50
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“Carne de Porco à Nino da Freita”, inspirada na
receita da Carne de Porco à Alentejana. Resultado: o amigo admitiu que nunca tinha comido
uma “Carne de Porco à Alentejana” tão boa.
A partir daí, e graças ao já mencionado
“passa-palavra”, o restaurante passou a ser
procurado, em especial, devido a este prato,
que passou a chamar-se “Carne de Porco à
Alentejana à Chef Nino”. E diga-se, a bem da
verdade, que todos os pratos preparados pelo
Chef Nino, são irresistíveis.

Para além da já referida Carne de Porco
à Alentejana à Chef Nino, merecem especial
referência o Cabrito Espalmado, assado inteiro
no forno a lenha, ideal para grupos de 8-10
pessoas (cabrito criado na Serra da Freita); o
Cabrito na Brasa à Chef Nino; o Naco de Vitela Grosso com Hortaliça; o Prato de Caça de
Javali à Chef Nino; a Espetada Mista de “Carne
e Marisco”; a Espetada de Polvo e Lulas; o Arroz Aguarento de Carqueja; e o Bacalhau à
Lagareiro. Mas o cardápio é bem mais extenso.
Consulte o website do restaurante para saber
que pratos exigem pré-reserva.
No que se refere a vinhos, pode dizer-se
que o Chef Nino dispõe de uma excelente garrafeira, com marcas do Douro, Dão, Alentejo,
Região Demarcada dos Vinhos Verdes, entre
outros.
Quanto a sobremesas, merece destaque o
Crepe Recheado à Chef Nino e o Folhado de
Pêra e Maçã (este último feito por encomenda),

bem como os tradicionais leite-creme, pudim
caseiro e mousse de chocolate com rum mexicano.

O que ver e fazer
Aproveite o tempo que lhe sobra para visitar a Felgueira e a loja de artesanato localizada
no centro da aldeia. Se tiver oportunidade faça
uma visita à serra da Freita e aos seus geossítos
mais emblemáticos. Contemple as magníficas
paisagens, e se o tempo o permitir, faça uma
agradável caminhada pelo planalto da serra.

RESTAURANTE NINO DA FREITA
Caminho da Anta nº 1, Felgueira,
Arões, Vale de Cambra
Tel.: +351 256 425 029 | 91 33 90 272
www.ninodafreita.com
Horário: aberto todos os dias
Encerra: 4ª feira ao jantar
Horário da cozinha: até às 22h30m ao fim de semana e 21h30 durante
a semana
Preço médio: 15€ - 20€
Pratos económicos: 8€ - 12,5€
Capacidade: 80 lugares no salão principal; 40 lugares no telheiro; 30
lugares na esplanada; 200 lugares na tenda para eventos.
Comodidades: serviço à carta | take away por encomenda | grupos
catering | acesso à internet | acesso wifi | ar condicionado
acesso a pessoas com mobilidade reduzida | esplanada.
montanhasmagicas.pt
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que oferece, como se estivessem a viajar para qualquer outra
parte da Europa. Destaca, ainda,
a importância do passa-palavra
como forma de conquistar novos clientes.

O

Inspirados pela Natureza
Texto Carminda Gonçalves
Fotografias Carminda Gonçalves, Hotel Douro 41 e Hotel Rural da Freita

Conforto, qualidade e modernidade. Três palavras-chave que abrem as portas de um hotel 5*, um hotel rural e uma casa de
campo, onde a tranquilidade, o bem-estar e o contacto com a natureza são prioridades absolutas.
Rio Moment’s

Rio Moment’s
Castelo de Paiva

A

primeira coisa que salta à
vista quando nos aproximamos da Rio Moment’s –
Country House Paiva Valley
é a harmonia do conjunto arquitetónico
e o seu perfeito enquadramento na paisagem natural envolvente.
Bastavam estas primeiras impressões, e a
tranquilidade do lugar, onde apenas se ouvem
os sons da água e da envolvente natural, para
o viajante tomar a decisão imediata de ficar
por ali uns dias, a desfrutar de todos aqueles
elementos.
Mas o jovem casal, proprietário da unidade
de Turismo no Espaço Rural, não se limitou a
desenhar o projeto perfeito e a fazer a conjugação ideal dos materiais utilizados na recuperação das casas, nomeadamente o xisto, o
granito, a madeira e o aço. Também planeou
uma decoração moderna, prática e confor52

Inverno 2018

tável, bem como um conjunto de serviços e
comodidades, que não deixam margem para
dúvidas quando consta de decidir ficar, ou não,
nesta casa de campo, à beira-rio.
Foi desta forma que a Cristina, empresária,
e o Marcos, arquiteto, decidiram, em 2010,
valorizar e rentabilizar uma quinta que já vinha
do tempo dos avós da Cristina. Lino Borges
Gomes, responsável pela gestão do empreendimento desde outubro de 2016, que teve a
amabilidade de nos receber na Rio Moment’s,
diz que se tratou de “uma recuperação séria,
muito grande, que levou 5 anos a ficar concluída”. Apesar de, na sua opinião pessoal, se tratar
de “uma obra bastante arrojada”, considera
que “eles apostaram muitíssimo bem, porque
os resultados estão à vista e é uma unidade de
alojamento de referência na região”.
A Rio Moment’s tem um mercado-alvo
muito alargado, abrangendo clientes nacionais
e estrangeiros, nomeadamente provenientes

da Holanda, Alemanha, Inglaterra, França e
Espanha. Relativamente ao mercado nacional,
Lino Borges refere que 80% dos hóspedes da
Rio Moment’s vêm com o objetivo de visitar os
Passadiços do Paiva. Em muitos casos, os hóspedes permanecem na unidade de alojamento
por períodos mais longos e, nestes casos, para
além de poderem desfrutar de todas as comodidades de que a unidade de alojamento dispõe, são-lhes sugeridos programas de visitas e
atividades no território.
Lino Borges considera que este tipo de
alojamentos, de menor dimensão, tem uma
procura cada vez maior, na medida em que
os clientes gostam de um atendimento mais
personalizado. Refere, também, que há um
número significativo de clientes, provenientes
das cidades, mesmo das mais próximas, como
o Porto, Santa Maria da Feira e São João da
Madeira, que vêm passar um fim de semana
à Rio Moment’s e desfrutar da tranquilidade

empreendimento
turístico, que
reúne condições
excecionais
para o descanso, o contato
com a natureza e o desporto,
é constituído por 3 casas de
campo: a Casa da Várzea, com 9
quartos (4 no rés do chão e 5 no
primeiro andar); a Casa do Rio,
com 4 quartos, e a Casa da Bela
Vista, com 3 quartos. Todos têm
uma decoração diferente, mas
sempre num estilo moderno,
dando prioridade ao conforto.
A Rio Moment’s – Country
House Paiva Valley também dispõe de uma sala de pequenos-almoços com vistas fantásticas
sobre o vale do Paiva, uma zona
de SPA, outra de massagens e
uma sala de leitura, bem como
de uma piscina exterior, com
um excelente espaço relvado.
Ainda dentro da propriedade, é
possível desfrutar de agradáveis

passeios pelos jardins e caminhos que conduzem à natureza
envolvente.
No que diz respeito a visitas
e atividades, a localização privilegiada do alojamento permite
chegar, em poucos minutos, aos
emblemáticos Passadiços do
Paiva, em Arouca, ao Percurso
Viver o Douro e Quintas de
Vinhos Verdes de Castelo de
Paiva e, ainda, participar num
vasto conjunto de atividades de
desporto aventura, no território
Montanhas Mágicas, nomeadamente rafting e kayaking no rio
Paiva, BTT, passeios de jipe e
a cavalo, entre muitos outros.
Informe-se no alojamento.

Nota: projeto cofinanciado no âmbito
do sub-programa3 do PRODER.

RIO MOMENT’S COUNTRY HOUSE PAIVA VALLEY
Lugar de Várzea, Bairros, Castelo de Paiva
Tel.: +351 962 343 498
Quartos duplos a partir de 90 euros por noite
(inclui pequeno-almoço)
Nº de quartos: 16
riomoments@gmail.com
www.riomoments.com

montanhasmagicas.pt
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Douro 41 Hotel & SPA*****
Castelo de Paiva

C

ontemporâneo. Harmonioso.
Sedutor. O Douro 41 Hotel &
Spa - que deve o seu nome
ao facto de estar localizado
ao km 41 da estrada nacional 222 - tem
tudo para ser o seu hotel de eleição.
Harmoniosamente implantado em socalcos, inspirados no Douro Vinhateiro, este hotel
seduz, desde logo, pela forma discreta com
que se impõe na paisagem. Foi, aliás, “a força
da natureza envolvente e a calma inquie-tante
do Rio Douro”, que inspiraram Cristina Jorge
de Carvalho, arquiteta e designer de interiores,
na renovação da decoração do hotel, no contexto do projeto de ampliação e remodelação
a que foi sujeito recentemente e, na sequência
da qual, obteve a classificação de Hotel de 5*.
Como refere Cristina Carvalho, “a decoração
procurou “vestir” os espaços ou-trora vazios,
dando-lhes alma e conforto num conceito:
Feel at Home”. Os muros de xisto, o vidro e o
verde da natureza conjugam-se na perfeição,
dando protagonismo à paisagem, que torna a
curva do Rio o seu elemento decorativo mais
cativante.

O Douro 41 Hotel & Spa é composto por
56 quartos e 5 suites, todos com muita luz
natural e vistas magníficas sobre o Douro e a
envolvente natural. Possui uma fluvina com
capacidade para 26 embarcações; um restaurante panorâmico com especialidades de
gastronomia regional, um Spa com circuito de
hidroterapia, uma piscina exterior panorâmica,
um ginásio, bares e 2 salas de reuniões e eventos.
A 10km do centro de Castelo de Paiva,
40km da cidade do Porto, 55km do Aeroporto
do Porto e 160km da fronteira com Espanha
(Tui), este hotel é o local ideal para passar uns
dias de puro relaxamento. Para além da excelente localização e comodidades do hotel,
há muito para descobrir e explorar nas Montanhas Mágicas®, um território com 5 espaços classificados (4 Rede Natura 2000 e um
Geoparque da UNESCO), com uma ampla
oferta de atividades culturais e experiências na
natureza.

DOURO 41 HOTEL & SPA*****
EN 222, Km 41 - Vista Alegre
Raiva, Castelo de Paiva
Tel.: +351 255 690 160
Quartos duplos a partir de 120,00€ por noite (inclui pequeno-almoço)
Nº de quartos: 56 + 5 suites
Refeição: 35 euros (por pessoa)
reservations@douro41.com
www.douro41.com
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Hotel Rural da Freita ***
Arouca

P

ercorrer trilhos pedestres,
descobrir e interpretar geossítios, subir aos miradouros e
contemplar as paisagens deslumbrantes que daí se avistam, são experiências únicas, que ficam na memória
de milhares de pessoas que passam pela
Serra da Freita.

Mas, acordar num quarto de hotel, abrir
as janelas pela manhã e respirar o ar puro da
montanha, ou contemplar o pôr do sol, com
vistas sobre as paisagens mais emblemáticas
desta serra, é um privilégio reservado apenas
a quem fica alojado no Hotel Rural da Freita.
Esta unidade de alojamento, há muito ansiada por quem visitava a serra, resulta de um
projeto abraçado pelo Davide Fernandes, um
jovem empreendedor de 25 anos, que, com o
apoio do pai, decidiu criar um empreendimento turístico moderno, confortável e prático,
correspondendo às expectativas de quem procura este território.
Davide, residente no planalto da Serra da
Freita e Guia na Casa das Pedras Parideiras, há
muito que se tinha apercebido desta lacuna na

oferta de alojamento e, por isso, avançou com
o projeto com garantias de que o investimento
seria um sucesso. E, de facto, tem sido.
Aberto ao público desde abril de 2018, o
Hotel Rural da Freita é composto por 10 quartos,
com nomes inspirados em geossítios e pontos
de interesse turístico do Arouca Geopark. O
hotel, em granito, apesenta uma arquitetura
simples, fiel aos principais traços da arquitetura vernacular. A decoração é moderna com
a presença de padrões e elementos naturais.
O pequeno almoço é preparado à base de
produtos regionais.
Localizado a 17 km da vila de Arouca, 57Km
da cidade do Porto, 82Km do aeroporto e
65Km de Aveiro, o Hotel Rural da Freita é o local ideal para uma estada curta ou prolongada,
oferecendo-lhe a oportunidade de conhecer,
com tempo e de forma descontraída, quer o
Arouca Geopark Mundial da UNESCO quer o
restante território Montanhas Mágicas®.

HOTEL RURAL DA FREITA
Aldeia da Mizarela, Albergaria da Serra, Arouca
Tel.: +351 256 130 993
Quartos duplos a partir de 50 euros por noite (inclui pequeno-almoço)
Nº de quartos: 10
geral@hoteluraldafreita.pt
www.hotelruraldafreita.pt

montanhasmagicas.pt
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Fevereiro 2019
2 de fevereiro de 2019
Espetáculo com Fernando Rocha

Inverno 2018/2019
Dezembro 2018

versos artigos de artesanato, feitos por artesãos
locais. A feira realiza-se no último domingo de
cada mês e tem início às 9 horas, terminando
por volta das 17h.

21 a 23 de dezembro de 2018
Bolsa de Intercâmbio
Cultural da Rede

Janeiro 2019
19 de janeiro de 2019
XXXIII Encontro de Janeiras
Loja Interativa de Turismo de Arouca
Horário: 21h30m
Tel.: +351 917 429 297
O Orfeão de Arouca é uma das associações
arouquenses que preservam a tradição dos
cantares de janeiras. Desde a sua fundação que
realiza o Encontro de Janeiras de Arouca. Nesta edição conta com a participação do Grupo
Alva Canto (Alvaiázere) e do grupo de cante
alentejano Os Lagoias (Portalegre).

Último domingo de cada mês
Feira Agrícola de Castelo de Paiva
Largo do Conde, Castelo de Paiva
Tel.: +351 255 689 500

Praça do Município e Convento de
S. José, São Pedro do Sul
Tel.: +351 232 720 140
Atividades diversas de música, animação, teatro
circo e teatro de rua. Entrada livre.
cultura@cm-spsul.pt
www.cm-spsul.pt

27 de janeiro de 2019
Corta Mato Distrital Curto

Centro Cultural de Macieira
de Cambra
Vale de Cambra
Horário: 22h00
Tel.: +351 256 420 510
É com muita honra que Vale de Cambra
recebe Fernando Rocha, o reconhecido humorista português que arranca gargalhadas a
multidões. Neste espetáculo, aconselhado a
maiores de 16 anos, vamos recordar algumas
das suas mais famosas piadas e rir com as suas
inimitáveis histórias. Bilhetes à venda no Serviço de Atendimento ao Munícipe e no dia do
espetáculo no Centro Cultural.

Março 2019
Março de 2019 (todo o mês)
Rota da Lampreia e da Vitela
Restaurantes aderentes de
Sever do Vouga
Tel.: +351 234 555 566

agentes locais, na valorização de produtos locais, tais como a - lampreia e a vitela e o património natural e cultural - e que já são um
forte motivo de visita e de promoção do concelho e das seguintes regiões: Ria de Aveiro
e Montanhas Mágicas. São pratos fortes deste
evento, o “Arroz de Lampreia”, a “Lampreia à
Bordalesa” e a Vitela Assada com Arroz do Forno, associando a estes prazeres gastronómicos
outras experiências como partir à descoberta
da natureza e do património histórico do território.
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Nesta feira mensal encontrará produtos frescos e transformados, de agricultores e produtores locais, nomeadamente frutas, legumes,
vegetais, fumeiro, enchidos, compotas, vinhos,
licores e mel. Também encontrará os mais di-

Biblioteca Municipal de
Sever do Vouga
Horário:
Tel.: +351 234 556 013

9 de março de 2019
Memórias Partilhadas - Teatro
Centro Cultural de Macieira
de Cambra
Horário: 21h30
Tel.: +351 256 420 510
A Co-produção do Teatro do
Montemuro e Teatro Nacional Dona Maria II
apresenta “Memórias Partilhadas”, uma encenação de Steve Johnstone, a partir dos
textos de Peter Cann, Therese Collins e Abel
Neves. Três objetos: uma carteira, um lápis e
uma almofada. Três monólogos que nos contam as histórias de objetos que têm muito para

Largo do Conde, Castelo de Paiva
Tel.: +351 255 689 500
Em janeiro Castelo de Paiva vai receber várias
centenas de atletas para a grande festa do
atletismo aveirense, num evento que realça o
notável trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas coletividades locais em prol da
promoção e incentivo da prática desta modalidade no concelho.

O Ninho tem como inspiração um dos poemas
mais singelos do escritor português Miguel
Torga, que em poucas linhas revela que um
segredo bem guardado pode fortalecer uma
amizade verdadeira. Com um enredo minimalista, a narrativa faz-se de um acaso; a curiosidade de um menino, despertada por uma
mera coincidência, desencadeia o início de
uma teia de afetos. O Ninho é um projeto notável que deixa no público, crianças e adultos,
uma vontade imensa de deixar à solta a imaginação. É um convite à valorização das coisas
simples da vida, as que são fáceis de entender
e as que devemos guardar como as mais importantes.

22 de dezembro de 2018
VI Corrida S. Silvestre
Manuel dos Santos Almeida
São Pedro do Sul
Horário: 19h00
Tel.: +351 232 724 375
Percurso com 10.000 metros entre S. Pedro do
Sul e as Termas, percorrendo o troço da ecopista.
desporto@cm-spsul.pt
www.cm-spsul.pt
Inscrições em stopandgo.com.pt

16 de março de 2019
“Ninho”, das Partículas Elementares –
Teatro de Marionetas

A Rota da Lampreia e da Vitela visa promover/
divulgar o território concelhio, contribuindo
para o seu desenvolvimento económico,
através da concertação de sinergias entre os

partilhar e que se ligam entre si de uma forma
ou de outra. Para maiores de 12 anos. Bilhetes à
venda no Serviço de Atendimento ao Munícipe
e no dia do espetáculo no Centro Cultural.
montanhasmagicas.pt
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23 e 24 de março de 2019
Aventura do Equinócio
Planalto da Serra da Freita, Arouca
Rio Gresso, Sever do Vouga
Tel.: +351 934 134 428

Abril 2019

14 de abril de 2019
Montemuro Granfondo
Cinfães / Serra do Montemuro
Tel.: +351 255 560 560

Maio 2019

22 a 24 de maio de 2019
Conferência Geonatura
Destinos de Natureza e
Estilos de Vida Saudáveis
Arouca Geopark
Loja Interativa de Turismo de Arouca
Tel.: +351 256 940 254

montanhas mágicas®

EXPLORE | Info

Explore as serras de Montemuro, Arada e Gralheira
Montanhas Mágicas ®

EM PAPEL

Caminhada – Descoberta das Montanhas
Mágicas + Caminhada Aquática
A Primavera sempre foi considerada uma época de renovação, de alegria e em que a Natureza se renova e renasce. Por isso, nada como
aproveitar o primeiro fim de semana após o
Equinócio da Primavera e descobrir a magia
destas serras, a autenticidade da vida nas suas
aldeias e tesouros de água e pedra escondidos
e revelados pelo meio da sua natureza agreste.
Valores e mais informações sob consulta.

Finais de Março de 2019
3º Festival da Lampreia e do Sável
Zona Ribeirinha de Boure/Sardoura,
Castelo de Paiva
Tel.: +351 255 689 500

Cinfães volta a receber mais uma grande prova
de ciclismo - o Montemuro Granfondo. Depois
do sucesso das edições anteriores, a Bikeservice prepara mais uma edição que promete ser
um evento inesquecível, com todos os ingredientes que o tornarão numa aventura épica.
Cinfães será o local de partida, havendo três
hipóteses para lá regressar, cortando a meta
deste Montemuro Granfondo by Trek 2019: os
120 km do Granfondo, os 87 km do Mediofondo ou o 57 km do Minifondo.
Vamos levar-te a conhecer a inexplorada Serra
de Montemuro, tocando os céus com uma
passagem a 1200 metros de altitude. No final,
provarás o saboroso Arroz de Aba, prato típico
da região e que te permitirá repor as energias
perdidas.
Em 2018, mais de mil ciclistas aceitaram o desafio e lançaram-se à descoberta. A 14 de abril
de 2019, vem tu também redescobrir Cinfães.
Todas as informações em
www.montemurogranfondo.com

Promovida pela AGA - Associação Geoparque
Arouca, em parceria com a Câmara Municipal
de Arouca, a conferência pretende ser um espaço para debate e transferência de conhecimentos e boas práticas nas áreas dos destinos de natureza, que conjuguem a fruição do
património natural com o património cultural,
promovendo os estilos de vida saudáveis.
“Natureza, Comunidade Local e Turismo”; “Destinos de Natureza e Estilos de Vida Saudáveis”;
“Agricultura, Alimentação e Produtos locais em
Destinos de Natureza”; e “Atividade física nos
Destinos de Natureza” são os temas-chave
deste evento de âmbito nacional que tem
como públicos-alvo técnicos de turismo e
outros agentes do setor turístico, nutricionistas, professores de Educação Física, amantes
de desporto, etc. A Conferência Geonatura é
cofinanciada pelo programa Norte 2020. Mais
informações através do email
geral@conferenciageonatura.com
e/ou do website
http://www.conferenciageonatura.com

Guia Turístico das Montanhas Mágicas (2.ª Edição)

Guia de Turismo de Natureza das Montanhas Mágicas (2.ª Edição)

Disponíveis em português, inglês e espanhol, na ADRIMAG e nas Lojas Interativas e Postos e Turismo dos 7 municípios que integram as Montanhas Mágicas.
Custo unitário: 10,00€

					

Guia da Rota da Água e da Pedra

					
					
					

Disponível em português, inglês e espanhol e francês.
Disponível nas Lojas Interativas e Postos e Turismo das Montanhas Mágicas.
Oferta na compra do Guia Turístico ou do Guia de Turismo da Natureza

							Material de distribuição gratuita
							Brochuras “Montanhas Mágicas”
							Brochura
“Rota da ÁGua e da Pedra”
Montanhas Mágicas®
							
Mapas Turísticos ilustrados: Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire,
							
Cinfães, São Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra
Experiencing our nature! • Viva a nossa natureza!

A Câmara Municipal de Castelo de Paiva promove, no final de março, o Festival da Lampreia. Trata-se de um evento gastronómico
orientado para a degustação desta iguaria da
cozinha regional, que é já uma marca identitária e cultural do concelho. O evento, com
localização privilegiada junto ao rio Douro, na
zona ribeirinha de Boure, em Sardoura, contará
com um programa de animação musical, protagonizado pela atuação de orquestras típicas,
grupos de concertinas e animação de rua.
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Arouca | Castelo de Paiva | Castro Daire | Cinfães | São Pedro do Sul | Sever do Vouga | Vale de Cambra

EM PLATAFORMAS ELETRÓNICAS			
www.montanhasmagicas.pt					
www.rota-ap.pt							

REDES SOCIAIS
facebook.com/MontanhasMagicas
facebook.com/rota.ap.pt
montanhasmagicas.pt
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Cofinanciamento:

