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Vou para o coração de um 
País: o Centro de Portugal. 
Parto amanhã, bem cedo…
Está tudo pronto.

Vou sacudir o peso dos ombros e sair daqui.

Descobrir novas Cidades e paisagens que dizem magníficas. 

Vou à procura do coração de um País genuíno, de gente afável, 

de muitas e antigas marcas da História, de uma natureza quase 

intocada, de novas experiências, da saudável cozinha medi-

terrânica e de grandes vinhos.

Ver a paisagem mudar com o passar dos quilómetros, descobrir 

os nomes pintados nas tabuletas de cada nova terra, ver passar 

as casas, as cercas, as pontes e os rios, os animais vagarosos a 

pastarem nos campos, as pessoas céleres a percorrerem as ruas 

até chegar ao meu destino sem olhar para trás.

Quero andar a pé e ser surpreendido por cidades cosmopolitas e 

por paisagens únicas. Quero aproveitar o glamour das termas e 

ficar em forma!

Quero aproveitar estas férias por inteiro, porque me falaram de 

Castelos, de Parques Naturais, de aldeias que parecem existir 

nos contos de fadas, de cidades surpreendentes, de um patri-

mónio ímpar, de praias encantadas à beira do Atlântico! 

Levo comigo estas indicações dadas por amigos e assinaladas 

em meia dúzia de mapas.

Vou de espírito bem aberto, decidido a tirar partido destas féri-

as e a guardá-las como um tesouro, cujo valor só eu conheço.

Não há nada melhor que viajar… ao coração de um País.
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veiro, a Luminosa, vive à beira do Atlântico e os canais, que lhe definem a paisa-

gem são o espelho perfeito de uma cidade marcada pela Arte Nova.

Junto ao mar, o mundo é das dunas: na Reserva Natural das Dunas de São 

Jacinto, e em todo o cordão dunar que se estende para sul, há um infinito mundo 

a descobrir.

As casas de listas coloridas da Costa Nova são mesmo únicas. Um rodopio de cor, à 

frente da Ria da Aveiro. Do lado do mar, alguns metros acima das dunas, uma extensa 

passadeira de madeira é um convite a grandes caminhadas.

E, para descobrir a Cidade, a Buga (Bicicleta de Utilização Gratuita de Aveiro) está à 

sua espera: experimente o Campus Universitário, de traços arquitectónicos marca-

aveiro

a

a não perder BUGA (Bicicleta de Utilização Gratuita de Aveiro)
A bicicleta é a forma mais bonita, mais barata, mais saudável e 

mais ecológica de visitar Aveiro. Existem 20 parques, localizados 

nos mais estratégicos pontos da Cidade, incluindo os Terminais 

Rodoviários e Ferroviários, a servir a qualidade de vida de quem 

quer viver Aveiro ao máximo.

Quando por ali passam, as gaivotas devem perceber que 
a cidade é feita de rio, que este afina os braços estendidos 
pelos canais tentando levá-los sempre mais longe, até que 
se extinguem nas dunas.
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Passeios na Ria
Andar de Moliceiro é a mais romântica opção 

para a descoberta da “Cidade da Água”.

www.visitcentro.com

damente contemporâneos. O plano geral da Universidade é do Arquitecto 

Nuno Portas e o Campus conta com um conjunto de nomes notáveis: Siza 

Vieira, Souto Moura, Alcino Soutinho, Carrilho da Graça, Gonçalo Byrne, 

entre outros. 

Dizer que aqui se come bem não exprime, com suficiente exuberância, o que 

se passa na boa mesa, porque estamos a falar de produtos, cuja qualidade 

é reconhecida pela protecção das denominações de origem! Estamos a 

falar de pão simples, do peixe fresco, do azeite da cultura Mediterrânea, da 

memória das antigas e nobres cozinhas e desse precioso e bíblico néctar, 

que é o vinho. Aqui nascem e crescem castas que dão nome aos vinhos da 

Bairrada  e, brindar à vida é tudo o que de melhor se pode fazer, obrigatoria-

mente, ao longo de todo o ano.

Mas não é só à mesa que se oferece prazer. Começamos por aí, porque é o 

local perfeito para se estar com amigos e comentar um detalhe da paisa-

gem, as ruas de uma cidade, uma peça de museu, a aventura de se descer 

um rio, ou de subir uma montanha, um dia na praia. E à noite, como em todo 

o lado, há de tudo: espectáculos, concertos, discotecas, bares! 

As noites, no Verão, são geralmente quentes e as esplanadas estão cheias. 

Cheers!

Deve ter sido a luz que me conduziu  
os passos até ali. Não é por acaso que lhe 
chamam a Luminosa. 
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A Ria
Muitos canais que espelham o contorno de Moliceiros e o conjunto de casas de 
Arte Nova do centro de Aveiro. Um grande coração a bater na água.

Arte Nova
No Largo do Rossio, na Rua João Mendonça ou na Rua Barbosa Magalhães, a 
Arte Nova desenha o perfil elegante dos edifícios e decora sumptuosos azule-
jos, de acordo com a estética dos loucos anos 20.

Campus Universitário
Siza Vieira, Souto Moura, Alcino Soutinho, Carrilho da Graça, Gonçalo Byrne. 
Nomes de excelência da Arquitectura Portuguesa Contemporânea reunidos 
num projecto comum.

Costa Nova
O encanto de muitas casinhas, em madeira, com listas pintadas às cores! 
As casas da Costa Nova são excepcionais. Excepcionalmente únicas!

aveiro

A conhecer

Loja da Fábrica
Serviços e peças em porcelana da 

mais reputada marca portuguesa.
o que trazer
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Doces
Muitos. Nas melhores pastelarias, encontra-se 

Pão de Ló de Ovar e... Ovos. Muitos Ovos. Moles 

e cheios de açúcar.

Museu Marítimo de Ílhavo
Planeado pelos Arquitectos Nuno Mateus e José Mateus, este 
museu foi nomeado, em 2003, para o prémio para a Arquitec-
tura Contemporânea da União Europeia/ Fundação Mies Van 
Der Rohe.

Vista Alegre
Com alvará concedido em 1824 por D. João VI, a fábrica da Vista 
Alegre ganhou o título de Real Fábrica apenas cinco anos de-
pois, vendo reconhecida a arte que dominava e domina até hoje.
O Museu, a Fábrica, o bairro social do século XIX, as lojas, a 
Capela e o Teatro constituem o mundo da porcelana portuguesa 
aberto aos olhos e aos corações dos visitantes.

Ovos Moles
Dentro de barricas pintadas com alguns dos símbolos de Aveiro 
ou envolvidos em leve hóstia moldada em motivos do mar, 
este doce conventual é uma explosão de sabor que vale a pena 
experimentar.

Centro de Portugal www.visitcentro.com

Mercado de Peixe 
É um mercado delicioso. Desde 1910 que está no Bairro 

da Beira Mar. Para além do peixe, mais que fresco, tem 

sempre a opção de subir até ao restaurante, no primei-

ro andar e, depois, é só escolher. Peixe, naturalmente!
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Teatro Aveirense
Inaugurado em 1881, pela Companhia do Teatro Nacional de 
D. Maria II. A partir de 2003, a Rua Belém do Pará passou a ter 
um Teatro inteiramente renovado e, desde aí, o Salão Nobre, 
a Sala Principal e a Sala Estúdio não deixaram de ter gente: 
Teatro, Dança, Concertos, Exposições. Um ano inteiro sempre 
em festa.

Companhia de Dança Contemporânea de Aveiro
Quando o Verão chega, a leveza da dança inunda as ruas, 
quase sobre a Ria. A temporada, essa, começa mais cedo.

O que fazer
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Março/Abril  W
Feira de Março
A primeira feira franca de Aveiro teve lugar em 1434. Muitos séculos 

depois, a Feira de Março continua a ser uma grande festa.

Maio  W
Santa Joana Princesa
Todos os anos, a 12 de Maio, é como se Santa Joana saísse do Con-

vento de Jesus e voltasse à Cidade. As ruas enchem-se de cheiro a 

erva doce e de princezinhas.

Julho/Agosto  W
Regata de Moliceiros
A mais singular regata de Portugal depende das marés. A Ria de 

Aveiro enche-se de cor com muitos Moliceiros a fazerem-se à água.

Festival do Bacalhau
Em Ílhavo, na última semana de Agosto, a Confraria do Bacalhau 

leva à cena um grande Festival do Bacalhau. Centenas de pratos 

a lembrar um sabor e uma indústria fortemente ligados à história 

da região.

Novembro  W
Festival Internacional de Águas Bravas
Em Arouca, desça o melhor rio de águas bravas em Portugal, o 

Rio Paiva. Desafie as emoções – 100% de adrenalina!

Centro de Portugal 11www.visitcentro.com
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ão me esqueço de ter lido, num texto de António Mega Ferreira, ilustrado por  

Fernanda Fragateiro, que “nada é mais misterioso do que saber beber.” Aqui, 

na Bairrada, não faltam pretextos para praticar. 

É preciso perceber o aroma, dar tempo ao vinho, descodificar no seu sabor a 

madeira, o chocolate, as flores, a fruta, a terra, as especiarias, as amoras!...

Chamar-lhe nomes, com experiência: redondo, encorpado, aveludado! Tudo coisas 

que parecem mágicas, a acontecer dentro de um elegante copo de vinho!

E depois há toda uma “Caligrafia de Prazeres”: instantes únicos, sabores delicados, 

paisagens inesquecíveis, mares de vinhas!

E a esta “Caligrafia de Prazeres” junta-se uma outra: a excelência de edifícios

n

a conhecer
Bosque Sacro
O Bosque Sacro dos Carmelitas Des-
calços é, desde 1630, um espaço de 
contemplação. Majestosos e raros, os 
Cedros do Buçaco (Cupressus Lu-
sitânica), os Eucaliptos da Tasmânia,  as 
Sequóias, as Araucárias, os Abetos e os 
Pinheiros do Himalaia cresceram num 
silêncio quase religioso.

Excepcional Requinte
Nos finais do século XIX, pela mão de 
Luigi Manini, mesmo ao pé do Convento 
de Santa Cruz do Buçaco, nascia por 
vontade real um Palácio. Ao programa 
revivalista do seu exterior, corresponde 
o interior enriquecido por uma sump-
tuosa escadaria, azulejos magníficos 
de Jorge Colaço, frescos de António 
Ramalho e pinturas de Carlos Reis. 

Curia Golf
São 20 hectares de 
um cenário deslumbrante dedicado ex-
clusivamente à boa-forma e ao prazer.

Águas
Com características muito especiais, 
brotam da nascente, gota a gota. Longe 
do stress, num ambiente perfeito, as ter-
mas do início do século XIX adaptaram-
se ao gosto do tempo: nas Termas do 
Luso e nas Termas da Curia, vive-se 
para o bem-estar.

luso curia
buçaco 
             

Sempre que aqui venho sinto-me mais optimista. 
Não vejo um copo meio-cheio. Vejo-o cheio por completo.
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revivalistas, Belle Époque ou Arte Nova, onde a hospitalidade portu-

guesa é servida com requinte!

E como se tudo isto já não fosse bastante, há ainda a grandiosidade das 

espécies únicas da Mata do Buçaco: árvores centenárias, plantadas no 

silêncio dos Carmelitas Descalços, que crescem, ainda hoje, pela força 

das águas!

Sempre que venho às Termas, às do Luso ou às da Curia, fico a sen-

tir-me um pouco mais optimista. Contemplo a Natureza, aprecio as coi-

sas boas da vida: hospitalidade, gastronomia, uma companhia serena. 

Quer beba água ou brinde com vinho, apercebo-me sempre 

que me basta apenas o que saboreio.

Nomes de Castas
Baga. Também conhecida por Tinta da
Bairrada, Poeirinho ou Baga de Louro.
Castelão. Há quem lhe chame Periquita.
Bical, ou Borrado das Moscas.
São todas da Bairrada, mas a Maria Gomes é 
uma rainha.

Fim-de-boca
O que nos fica devagar, como quando se apa-
gam as luzes do cinema: num Bairrada tinto, de 
excelência (e ele há muitos...), o vinho parece 
terminar longo, como a querer dizer que viverá 
muito mais tempo assim: perfeito!

Batidos
É o que acontece aos vinhos para chegarem a 
espumantes. O segredo está na temperatura 
constante e nas precisas voltas que, diaria-
mente, são dadas a todas as garrafas. O licor 
que lhes é misturado, tornará o sabor mais ou 
menos doce. Até que, por fim, os espumantes 
podem descansar.

Contemplo a Natureza,  
aprecio as coisas boas da vida: 
hospitalidade, gastronomia, 
uma companhia serena. 

www.visitcentro.com 13
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Convento de Santa Cruz
A simplicidade própria dos Car-
melitas Descalços do Buçaco impera, 
desde 1630, sobre o grande silêncio! 
O quartzo branco e a jorra negra são 
os únicos elementos decorativos, nas 
paredes revestidas de cortiça. 

O Museu do Vinho da Bairrada
Um projecto do Arquitecto André 
Santos que conta todas as voltas das 
uvas, até se transformarem em vinho. 
Fica em Anadia e só fecha às Segundas 
e Feriados.

Charme
No neo-manuelino Palace do Bussaco e  
no Grande Hotel da Curia, ambos data-
dos do século XIX. No Palace Hotel da 
Curia, um belíssimo edifício Arte Nova. 
No Hotel do Parque, expoente da Belle 
Époque, ou na traça, bem portuguesa, 
de Cassiano Branco, no Grande Hotel 
de Luso. Ficam todos aqui, os grandes 
hotéis de charme, aliando a beleza e 
conforto dos espaços à arte de bem 
receber.

a não perder

14 buçaco luso curia



15

Museu Militar do Buçaco
No Buçaco, as tropas anglo-lusas, comandadas 
por Wellington, confrontaram-se com o exército 
napoleónico, naquela que foi uma das mais 
importantes batalhas da Guerra Peninsular: a 
Batalha do Buçaco que ocorreu a 27 de Setem-
bro de 1810.
O Museu Militar é uma das grandes memórias 
desse tempo!

A Boa Mesa
Os segredos são muitos: o saber e arte dos 
assadores, a escolha do animal, a matança, os 
preparos e temperos. Tudo para fazer do Leitão 
da Bairrada um prazer único no mundo.

Livros
“Uma Caligrafia de Prazeres”. Os prazeres da 
vida de António Mega Ferreira. As cores, magní-
ficas, são de Fernanda Fragateiro. “O Vinho dos 
Escritores”, onde se lê o que disseram Camilo 
Castelo Branco, Eça de Queirós, António Nobre, 
José Gomes Ferreira, Tabucchi e outros, sobre 
vinhos. “Viagem a Portugal” de José Saramago. 
Imprescindível. E todos os outros livros que 
merecem ser lidos aqui.

Centro de Portugal 15www.visitcentro.com

O que fazer

Rota do Vinho da Bairrada
Na Bairrada, é impossível resistir ao prazer de descobrir 
muitos e bons vinhos, todo o ano.

Junho  W
Feira da Vinha e do Vinho
Em Junho, no Vale Santo, em Anadia. Para apresentar os 
“Vinhos de Quinta”, por  vezes raros, outras simplesmente  
surpreendentes.

Festa da Sardinha Assada
Na Curia, em Junho.

Agosto W
Festa do Leitão e do Espumante
Para comer e chorar por mais! Na Curia.

Setembro W
Festa das Vindimas
Quando Setembro chegar, vai haver festa com cheiro a vinho 
novo na Curia.

Batalha do Buçaco
É sempre a 27 de Setembro, o cortejo histórico-militar que 
comemora o aniversário da Batalha do Buçaco.
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num percurso pela História que descubro uma cidade milenar. Percorrendo os 

troços da antiga muralha, vejo todos os recantos que o tempo foi construindo. 

Nas ruas centenárias, deslumbro-me pelas memórias únicas e admiro a gran-

diosidade dos espaços.

A cidade, continua, ainda hoje, a encantar pela sua magia singular. 

É feita de memórias: árabes, judaicas e cristãs... Mas é feita também de descobertas!

A paisagem urbana constrói-se de novo, à beira rio... E os espaços têm agora o traço 

da contemporaneidade e do inconformismo que caracterizou muitas gerações de 

escritores e artistas que, “sem vergonha de agarrar a lua”, daqui partiram para marcar 

a História.

é

coimbra

Pátio da Inquisição
Em Coimbra, o Pátio da Inquisição deve o seu nome ao 
conjunto de edifícios de valor histórico e arquitectónico, 
onde funcionou, a partir de 1548, o Tribunal do Santo 
Ofício. As celas podem hoje antever-se através dos
grossos vidros que lhes colocaram e que lhes servem de 
tecto. A recuperação do edifício, liderada pelos Arquitec-
tos João Mendes Ribeiro e Teresa Alfaiate, privilegiou a 

transparência entre o passado e o presente como
essência do programa de intervenção.

Parque Verde do Mondego
Em Coimbra e à beira rio, é um projecto da autoria do 
Arquitecto Camilo Cortesão. Para apanhar sol, andar a 
pé, levar os miúdos a passear, comer, ouvir música, ler ou 
namorar…

a não perder

Incompreensivelmente, há quem diga que tem 
mais encanto na hora da despedida.
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Fevereiro W
A Dança dos Cús
É em Fevereiro, em Cabanas de Viriato – Carregal do Sal,  
que o Carnaval mais português do Centro de Portugal 
se alegra com gigantones, bailes e bandas filarmónicas. 
Enchem-se de cores as ruas e espera-se pelo dia do En-
trudo para ver a “Dança Grande” ou “Dança dos Cús”.

Maio W
Queima das Fitas
Em Maio, Coimbra veste-se 
de muitas cores. Tantas quan-
tas as das Faculdades que ce-
lebram mais um ano lectivo. A 
Queima das Fitas vai começar, 
como manda a tradição, com 
uma Serenata Monumental.

Junho W
Dixieland
Um grande Festival de Jazz a inundar as ruas de 
Cantanhede.

Julho W
Rainha Santa
De dois em dois anos, no início de Julho, Coimbra pára para 
ver a Rainha D.ª Isabel atravessar a Ponte de Santa Clara.  
Como que por milagre, hão-de aparecer meninas vestidas 
de clarissas, com cheiro a rosas.

Julho/Agosto W
Citemor
Em Montemor-o-Velho, no Castelo e no Teatro Esther de 
Carvalho, teatro, cinema e muito boa música.

No Verão W
Boa onda 
A animação é total, porque o calendário da Figueira da Foz 
é mesmo surpreendente.

Todo o Ano W
O CAE
O Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, no 
enorme espaço verde das Abadias, é incontornável. Uma 
programação de luxo todos os dias do ano.

Passear no Paralelo 40
Desfrutar do encanto do Oceano 
Atlântico, da Figueira da Foz até à 
Praia de Mira.

Fado de Coimbra 
Foi renovado. Mas continua a ser cantado, exclusivamente, no 
masculino. Mesmo quando celebra muitas mulheres... à capella,
é obrigatório ouvir.
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A conhecer 

Universidade de Coimbra
Uma das mais antigas Universidades da Europa, foi fundada em Lisboa em 
1290 e transferida definitivamente para Coimbra em 1537, instalando-se no 
Paço Real.
Neste local, os romanos edificaram o pretorium, o que revela a sua importância 
estratégica e militar. Mais tarde foi o local escolhido para a alcáçova árabe que 
teria uma configuração geométrica similar à configuração actual. O Paço das 
Escolas, vulgarmente conhecido como Pátio da Universidade, continua a marcar 
a história da cidade. É lá que se podem ver a Biblioteca Joanina, a Capela de São 
Miguel, a Torre da Universidade, a Via Latina, o antigo Colégio de São Pedro e a 
Porta Férrea guardada, pelo menos desde 1634, por um Archeiro.

Biblioteca Joanina
Em estilo barroco, a Biblioteca Joanina foi construída em 1717, no reinado de
D. João V. Verdadeiramente sumptuosa, esta é uma obra claramente ligada ao
Império Português de então. As madeiras exóticas, brasileiras e orientais, as 
requintadas pinturas, a riqueza das estantes douradas e um imponente retrato 
de D. João V, atribuído a Domenico Duprà, prendem-nos os olhos.
Na Biblioteca Joanina estão depositados os principais fundos de Livro Antigo. 
São 1.250 m2, ocupados por obras notáveis, todas datadas até 1800.

Livros, cds, a excelência dos Vinhos 
Portugueses e… uma chávena de café!
Em Coimbra, é um prazer deambular pelas livrarias, 
comprar boa música, procurar a excelência dos bons 
vinhos portugueses ou tomar um bom café, com a arte 
Manuelina em redor.

Mel da 
Serra da Lousã
De cor âmbar, ou âmbar escuro, quase negro, com um 
aroma peculiar e alguma adstringência, devida ao néctar 
das urzes. As suas características particulares estão inti-
mamente ligadas ao ecossistema onde predominam Er-
icáceas e Soutos, que fazem a excelência deste Produto 
com Denominação de Origem Protegida.

o que trazer

18 coimbra
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Mosteiro de Santa Cruz
Fundado em 1131 pelos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, marcou um 
período absolutamente fundamental na afirmação da identidade de Portugal 
e contribuiu para a clara afirmação política de Coimbra, durante a primeira 
Dinastia. Hoje é Panteão Nacional, por nele se encontrarem os túmulos de D. 
Afonso Henriques, primeiro Rei de Portugal (n. Coimbra 1109 - f. Coimbra 1185) 
e de seu filho, D. Sancho I.

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
Situado na margem esquerda do Mondego, foi mandado edificar por von-
tade da Rainha Santa Isabel. A construção, da autoria do Mestre Domingos 
Domingues, iniciou-se em 1286. Ocupado por freiras Clarissas, o mosteiro havia 
de ser sagrado em 1330, mas cedo começou a ser afectado pelas inundações 
do Rio Mondego. D. Isabel de Aragão foi aqui sepultada em 1336, ano em que o 
Mosteiro ainda acolhia os peregrinos de Santiago de Compostela. Em 1677, as 
cheias do Mondego obrigariam ao abandono definitivo do Mosteiro que ainda 
hoje continua a ser o monumento mais importante para o estudo do Gótico em 
Portugal.

D. Isabel de Aragão, a Rainha Santa
No Mosteiro de Santa Clara-a-Nova pode visitar-se o túmulo de D. Isabel de 
Aragão, a Padroeira de Coimbra, executado em 1330 num único bloco cal-
cário pelo Mestre Pêro. O Apóstolo Santiago, que se encontra num dos nichos, 
tal como o bordão de peregrina e a bolsa de esmolas, esculpidas na estátua 
jacente, atestam a condição da Rainha Santa como Peregrina a Santiago de 
Compostela.

Queijo do Rabaçal 
É um queijo curado, de pasta branca semi-dura a dura, 
com poucos (pequenos e irregulares) ou nenhuns olhos... 
Na Primavera, o Queijo do Rabaçal fica, como diria Eça 
de Queirós, redondo e divino.

Nozes e Mel
Em Setembro, por ocasião da Feira de S. Miguel, em 
Penela, as nozes e o mel aliam-se, num cabaz de harmo-
niosa doçura.

www.visitcentro.com
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Inês de Castro
Inês residia no Paço do Convento de Santa Clara-a-
-Velha, e era aí que recebia as cartas de amor de Pedro 
que, segundo a lenda, eram transportadas por um 
pequeno cano que levava as águas das fontes da Quin-
ta do Pombal, hoje Quinta das Lágrimas, até à cerca 
do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. As conturbadas 
ligações entre os reinos de Portugal e Castela, haviam 
de ditar um final verdadeiramente trágico, para esta 
eterna história de amor.

A Estrada Romana
As ruas e as casas com os seus frescos pátios, o chão 
pavimentado de mosaicos policromados e o perfume 
que emanaria dos banhos, fazem-nos imaginar uma 
Conímbriga faustosa, quase imperial.
A 8 Milhas, no Rabaçal, os pavimentos do antigo 

Palácio revelam antigas influências do Próximo 
Oriente. Tesselas que, juntas, desenham nos mosaicos 
árvores e flores muito parecidas com os pavimentos, 
também Romanos, das Villae do Norte de África. 
Muito perto, em Santiago da Guarda, fica a velha 
Torre dos Condes de Castelo Melhor: estava localizada 
no Caminho para Santiago de Compostela que, de To-
mar, atravessava o Rabaçal e Conímbriga para seguir, 
depois, em direcção a Coimbra.

Castelo de Montemor-o-Velho
O Castelo de Montmayur – nome que os Árabes 
davam a Montemor – era, em pleno século XII, parte 
da cintura avançada do sistema defensivo da cidade 
de Coimbra. Hoje, para além dos vestígios históricos, 
oferece uma vista inigualável. Os campos do Mondego 
são reinos mágicos, debaixo do céu. Nos seus 

coimbra20
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voos diários as cegonhas vêem-nos como desenhos 
rectilíneos, pintados de verde logo no princípio do 
Verão e que vão mudando de cor, muito lentamente, 
até chegar o Outono. 

Figueira da Foz
O carácter cosmopolita da cidade começou com a 
inauguração do “Theatro–Circo Saraiva de Car-
valho” nos finais do século XIX. Foi nesta época que, 
no chamado Bairro Novo, começaram a construir-se 
belas residências Arte Nova e o Theatro foi trans-
formado em Casino. Os anos deixaram na cidade 
marcas de nobreza: o Palácio Sotto Mayor e os seus 
românticos jardins, o modernismo português na 
Esplanada Silva Guimarães e no edifício do Grande 
Hotel, a animação nas tardes de triunfo do Coliseu 
Figueirense. Hoje, a Figueira da Foz continua cosmo-

polita, carregada com a energia do futuro. O Parque 
das Abadias é o centro da Cidade Contemporânea.

A Paisagem
Os cumes arredondados de montanhas xistosas, e o 
corte dramático que entre elas fazem grandes pene-
dias, apresentam o majestoso cenário que aqui vale 
a pena descobrir. Nas vertentes húmidas, aparecem 
vestígios da floresta sempre-verde e até o Azevinho 
ou o Loureiro surpreendem na subida. Mais acima, 
nos solos quase esqueléticos, vivem urzes e giestas 
que, mal a Primavera chega, cobrem as montanhas 
de rosa e lilás. O panorama na Serra da Lousã e na 
Serra do Açor é deslumbrante.

www.visitcentro.com 21Centro de Portugal
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ão há quem me tire da cabeça a imagem que guardo de Viseu. É um colorido 

renque de tílias majestosas a sombrear o Rossio e, mais abaixo, as magnólias em 

flor, no fim da Primavera. É o coração da cidade, onde tudo se agita com uma 

nova vida desde que se requalificaram o espaço e os monumentos. Os edifícios 

que traçam o centro, originários do século XIX, permanecem imponentes marcando o 

compasso do tempo, enquanto as ruas devolvidas aos cidadãos e as praças, cheias de 

gente, testemunham o sucesso do trabalho assinado por Siza Vieira e Souto Moura.

São as paisagens deslumbrantes, dentro e fora da cidade, o convite a descansar os olhos 

no verde das Serras da Arada, Freita, Caramulo e Montemuro ou nas cores ilimitadas 

das pinturas de Grão Vasco. Fica mesmo ali à mão, no Paço dos Três Escalões, o Museu 

n

viseu

a não perder Paisagens
Todas juntas nas Serras do Caramulo, do Montemuro, da 
Freita e Arada! Cenários encantados! Aldeias escondidas, 
caminhos sinuosos e velhas estradas romanas. De cortar 
a respiração!

Termas
As águas minerais são uma dádiva da terra, fonte de vida 
sabiamente aproveitada nas estâncias termais de São 
Pedro do Sul, Alcafache, Cavaca, Carvalhal, Felgueira e 
Sangemil.

Museu do Caramulo 
Obras de Vieira da Silva, 
Picasso ou Salvador Dalí e 
uma ímpar colecção 
de automóveis vintage desde o Benz de 
1886 até ao Ferrari 456 de 1998! Pelo meio, um  Bugatti 
35 B, um Pegaso Sport, um Chrysler Imperial, um Rolls-
Royce, um Cadillac…

De todas as recordações que trouxe de Viseu, a mais 
preciosa é esta imagem que me vem à cabeça de manchas 
verde-tília, praças cheias de riso e a temeridade do herói 
lusitano.
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Bioparque
É nos Carvalhais, S. Pedro do Sul. 
São 100.000 m2 para uma grande aventura e para a família inteira: 
andar a pé, descobrir plantas e pássaros, fazer desportos radicais, ou só 
mesmo relaxar!

Golfe
O Campo de Golfe Montebelo é o reino en-
cantado para ficar em forma. Entre a Serra da 
Estrela e a Serra do Caramulo há 200 hectares 
e 27 buracos à sua espera.

www.visitcentro.com

onde estão os quadros de um dos mais geniais pintores 

portugueses!

É a severidade e a nobreza granítica, a temeridade e per-

sistência do guerreiro Viriato, líder da tribo Lusitana que re-

sistia à invasão romana da Península Ibérica, cuja figura ficou 

indelevelmente gravada no espírito e na pedra de Viseu.

Esta imagem feita de mil experiências, emoções e até al-

guma imaginação, é a minha recordação de Viseu. Que bom 

que é poder fechar os olhos e lembrar as festas que enchem 

de arte os meses de Verão, os sabores de alguns dos mais 

reputados vinhos portugueses. Entre todas as recordações 

que trouxe de Viseu, a mais preciosa é o prazer de descobrir 

com amigos o que de melhor Portugal tem.
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Cava do Viriato
Um acampamento militar Romano que a imaginação popular ligou à figura de 
Viriato – esse mítico guerreiro que preenche a identidade portuguesa.

Entradas
A muralha Romana de Viseu não resistiu, na sua totalidade, à voracidade 
do tempo. Ficaram vestígios na actual Rua Formosa e na Porta do Soar que, 
granítica e severa, dá acesso a um dos trechos mais bonitos da cidade.

Adro da Sé
Enquadrada pela Varanda dos Cónegos e Torre de Menagem, pela Sé
Catedral, pelo Paço dos Três Escalões – actual Museu Grão Vasco –, e pela 
Igreja da Misericórdia, esta é uma das mais nobres praças de Portugal.

A conhecer

o que trazer Loja do Museu
Peças inspiradas ou réplicas de obras originais dos mu-
seus portugueses e uma livraria especializada em arte, 
são propostas tentadoras no Museu Grão Vasco.

Vinhos do Dão
A Rota do Vinho do Dão (com cerca de 30 unidades 
aderentes), é uma das opções para degustar e comprar 
vinhos de qualidade. Os tintos são encorpados, de cor rubi 
com aroma e sabor delicados. Nos brancos distinguem-se 
aromas frutados, relativamente complexos, mas deli-

cados, frescos na boca e com um final elegante. Ambos 
conseguem envelhecer de uma forma nobre e harmo-
niosa.

24 viseu
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Feito à Mão
Mantas, casacos, meias, luvas, cachecóis, camisolas, gorros. Peças 
de lã bem quentinhas que, com um design renovado, reinventam as 
técnicas e funcionalidades tradicionais. É só aproveitar para descobrir 
paisagens nunca vistas, como na Serra de Montemuro, e encontrar as 
Cooperativas “Combate ao Frio”, “Capuchinhas do Montemuro” e o 
Centro Regional de Artesanato.
Mas também há bordados únicos em Tibaldinho, barro negro em 
Molelos e em Mangualde, e tecelagem em algodão, linho e lã na Esta-
ção de Artes e Sabores, em São Pedro do Sul.

Moinho da Carvalha Gorda
“Na Natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”!
É isso mesmo que acontece no Moinho da Carvalha Gorda, em Cam-
pia: a partir de desperdicios textêis, e de forma artesanal, fazem-se 
peças únicas em papel!

Doces
Com base em receitas muito antigas ainda se fazem doces delícias 
como as castanhas e outros doces de ovos de Viseu, os pastéis de 
feijão de Mangualde, os pastéis de Vouzela ou os caçoilinhos, folares 
e queijadinhas de São Pedro do Sul.

Maçã Bravo de Esmolfe
Conhecida desde o século XVIII e originária da aldeia de Esmolfe, 
Penalva do Castelo, é um produto exclusivamente Português. A Maçã 
é um fruto pequeno, verde esbranquiçado. Apresenta odor intenso 
e agradável, sui generis. A polpa é branca macia, sucosa, doce, com 
qualidades gustativas prolongadas.

Excelência
A Sé de Viseu.

Genialidade
Nas pinturas de Grão Vasco, no Museu com o seu nome.

O coração da Cidade
O coração da cidade bate no Rossio. É a praça central, onde toda a gente se 
pode encontrar sob as ávores frondosas. Entre as várias ruas que aqui vão dar, a 
Rua Formosa destaca-se por ainda conservar apontamentos de Arte Nova.

www.visitcentro.com 25
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O que fazer 

Mercado das Antiguidades
No terceiro sábado de cada mês, as Antiguidades vêm à rua.
Animação garantida, no Mercado 02 de Maio.

Teatro Viriato
Muito do que acontece em Viseu passa por aqui: Teatro, 
Dança, Concertos, Jazz. O melhor de Portugal entra em cena 
no palco do Largo Mouzinho de Albuquerque, em Viseu.

Julho W
Tom de Festa 
Em pleno Verão, na terceira semana de Julho, as músicas do 
mundo aquecem e dão o tom da festa em Tondela.

Agosto W
Andanças 
Na primeira semana de Agosto, em Carvalhais – S.Pedro do 
Sul, a dança, a experimentação do corpo e dos movimentos, 
tomam conta de tudo e de todos neste Festival Internacional 
de Música e Dança Tradicional. O “Andanças” é um Festival 
onde não se vem ver, vem-se fazer.

Altitudes 
Na segunda quinzena de Agosto, é em Campo Benfeito que 
se juntam companhias de teatro, artistas plásticos e muita 
música. Tudo servido com uma paisagem esplendorosa.

Agosto/Setembro W
Feira de S. Mateus 
Uma das mais antigas Feiras de Portugal, 
acontece todos os anos de 15 de Agosto a 21 
de Setembro.
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uando dei por mim no sopé da serra, já levava pressa de galgar à Torre. É só lá 

em cima, do alto daqueles 2.000 metros, que se conquista a recompensa pelo 

esforço da subida e finalmente se compreende a majestade, a imponência 

desta Serra que é mesmo uma rainha!

Até onde o olhar avista, as dissonâncias do relevo harmonizam enormes blocos 

erráticos de granito, lagoas de desgaste, encostas vertiginosas e, lá muito em baixo, os 

vales glaciares do Zêzere, de Loriga e de Unhais da Serra. 

São cenários impressionantes, marcados por uma história com pelo menos 20.000 

anos, quando as neves permanentes e os glaciares tomavam conta da paisagem para 

depois, muito lentamente, deslizarem até altitudes mais baixas.

q

a não perder A Paisagem
De uma riqueza magní-
fica, em todas as  
estações do ano.

Vales Glaciares 
Os Vales Glaciares do Zêzere, em Manteigas, de Unhais 
da Serra, de Loriga, do Covão Grande e do Covão do Urso, 
lembram-nos como as neves já foram, aqui, eternas.

Fábricas Reais
Muitos e complexos fios da história que desenvolveram a 
produção de lanifícios em Portugal enquanto moldavam 
a vida e os costumes de muitos homens e mulheres. Na 
Antiga Real Fábrica dos Panos, na Covilhã, fica o Museu 
dos Lanifícios. Rigorosamente, a não perder!

serra da estrela
Esta é, de entre as serras de Portugal, a que mais 
brilha. Uma estrela no nosso coração.
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A Lã
Das muitas ovelhas que salpicam 
a paisagem de branco sujo, vem a 
lã quente e confortável, para lutar 
contra os rigores do Inverno.

Solar do Queijo da Serra
Em Celorico da Beira, no antigo Paço Municipal, vale a pena visitar o 
Solar do Queijo da Serra e saborear um queijo de excelência.

No Vale Glaciar do Zêzere – o maior da Europa com 13 Km 

de comprimento, sinto-me no coração da mais genial ousa-

dia: a natureza e os segredos destes blocos imensos,

a delicadeza das muito pequenas flores aos meus pés, 

a água límpida, a imensidão ímpar desta paisagem! 

Não me posso esquecer de contar, a quem me quiser ouvir, 

que o contraste entre os detalhes da vida a esta altitude e 

a grandiosidade das velhíssimas escarpas nos faz sentir… 

minúsculos. O que se vê, tudo o que se vê, é absolutamente 

deslumbrante, porque o que se vê é a Serra da Estrela!

www.visitcentro.com
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Sinto-me no coração da mais genial ousadia: 
a natureza e os segredos destes blocos imensos, a 
delicadeza das muito pequenas flores aos meus 
pés, a água límpida, a imensidão impar desta 
paisagem!

serra da estrela30
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Parque Natural da Serra da 
Estrela
São quase 100.000 hectares de 
natureza a desfrutar de Inverno 
ou de Verão, em caminhadas 
que se podem estender por dias. 
Quanto à direcção a tomar, não 
há lugar para enganos: é sem-
pre a subir em direcção ao céu.

Gente de cá
Nasceram na Serra da Estrela e 
são o orgulho das suas terras, entre muitos outros, o 
escritor Virgílio Ferreira, de Melo; Pêro da Covilhã, que 
em 1487 partiu em busca do Reino de Prestes João e da 
Indía; e Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil.

Castelos
Em Linhares da Beira, em Celorico da Beira, em 
Trancoso, em Pinhel, em Almeida, em Castelo Rodrigo, 
em Castelo Bom, em Castelo Mendo, em Vilar Maior, 
em Alfaiates, no Sabugal, em 
Belmonte, em Sortelha, na 
Guarda. E, mais para sul, a 
caminho do Tejo Internacio-
nal, os de Penamacor, Penha 
Garcia, Monsanto e Idanha-
-a-Velha. Castelos sem fim a 
marcar estrategicamente o 
lugar dos homens.

Museu Judaico de Belmonte
Em Belmonte, memória viva do antigo e 
riquíssimo Portugal judaico, encon-
tram-se o Museu Judaico e a Sinago-
ga. É a história de um povo que foi 
decisivo para o desenvolvimento do 
comércio e o incremento da indústria 
têxtil de lanifícios na Serra da Estrela. 
Deixou nos centros históricos antigas 
judiarias, testemunho da importância 
destas antigas comunidades.

Aldeias Históricas
Uma rota encantada: Linhares da 
Beira, Trancoso, Castelo Rodrigo, 
Almeida, Castelo Mendo, Sortelha, 
Belmonte, Monsanto, Idanha-a-
-Velha, Castelo Novo, Piódão.

A conhecer

www.visitcentro.com
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o que trazer
Queijo da Serra da Estrela
De pasta mole, amanteigada ou dura, este queijo 
obtém-se a partir do esgotamento lento da coalhada, 
após coagulação do leite de ovelha crú pela acção do 
cardo (Cynara cardunculus L). O tradicional maneio dos 
rebanhos, aliado à manufactura, 
imprimem ao Queijo Serra da 
Estrela a excelência própria dos 
produtos com Denominação de 
Origem Protegida.

Peças em lã
A Serra da Estrela é o sítio certo para procurar a notável 
inovação que mãos femininas imprimem às peças feitas 
com lã.

Pão e Broa
Nada mais simples. Como o espírito da Serra, em de-
liciosas e grossas fatias. E a arte de o fazer, está toda 
em Seia, no Museu do Pão.

32 serra da estrela
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Cabrito Serra da Estrela
Proveniente de uma raça autóctone, a Raça Serrana, o cabrito que aqui 
se prova é exemplo consagrado da excelência gastronómica portuguesa. 

Enchidos da Serra da Estrela
Come-se muito bem na Serra da Estrela. Os enchidos – morcelas da 
Guarda, chouriço, farinheiras, borlhões, são incontornáveis nas mais 
nobres mesas. De comer e chorar por mais. 

Frutas
De muitas cores e muitos sabores: maçãs, pêssegos, cerejas. Frutas 
deliciosas, a provar a generosidade da natureza. Todas com Indicação 
Geográfica Protegida.

O que fazer 

A Serra da Estrela a partir do Céu
Linhares, Covilhã e Manteigas são os melhores locais para 
o parapente em Portugal, quer se seja principiante ou já 
saiba aproveitar as correntes térmicas.

Andar a pé
Descubra a paisagem, seguindo 
os  diversos percursos existentes 
no Parque Natural da Serra da 
Estrela, ou na Serra da Malcata.

Ski e Snowboard
Quando a Serra se enche de neve, 
as pistas enchem-se de gente 
colorida.

Ver e Ouvir no TMG
Não é só a Natureza que se vê e que se ouve! No Teatro 
Municipal da Guarda, a programação é de excelência, o 
ano inteiro!

Maio W
Rampa da Serra da Estrela 
A pontuar para o Campeonato Europeu de Montanha de 
Automobilismo, a Rampa da Serra da Estrela, é obriga-
tória, em todas as agendas!

Agosto W
Pega ao Forcão 
Festejar no Festival de “Pega ao Forcão”, que inunda todo 
o Concelho do Sabugal.

Outubro W
Cine’Eco 
O Festival Internacional de Cinema e Vídeo de Ambiente 
da Serra da Estrela, chega todos os anos a Seia.
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a não perder

ão pude deixar de achar curioso que, no seu “Discurso sobre as Águas de Penha 

Garcia”, editado em 1725, o Dr. António Ribeiro Sanches, que mais tarde seria o 

médico da Czarina Catarina II da Rússia, fizesse já uma referência à qualidade 

das águas de Monfortinho. “Ir a águas” era o que faziam nos anos cinquenta 

os meus bisavós, em peregrinações românticas que os conduziam a ficar instalados 

em hotéis cheios de glamour. Por quilómetros em redor, então como agora, o peso da 

história era evidente nas animadas visitas que se faziam a Idanha-a-Velha, Monsanto, 

Penha Garcia. E há a água, que nas Termas de Monfortinho serve as mais modernas 

técnicas de hidroterapia. É o que me apetece, sob este calor que se vai tornando habi-

tual com a proximidade de cada Verão.

n

É mágico em qualquer altura do ano, mas na Primavera 
enche-se de estevas em flor que, ao longe, parecem 
miraculosos flocos de neve. O rosmaninho deixa um rasto 
de aroma intenso e os pássaros fazem gloriosos voos 

primaveris. De manhã bem cedo, as cegonhas brancas 
andam pelos campos, lá para os lados da Zebreira. E há 
outros nomes sugestivos: Rosmaninhal, Segura, e essa 
poderosa terra do fim, Salvaterra do Extremo.

Parque Natural do Tejo Internacional

tejo
     internacional

Descobri que há no Centro de Portugal um 
romantismo feito de correntes de água,
arquitectura e história que nos transporta 
ao charme e glamour dos anos 50.
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Aqui esqueço-me de tomar decisões e deixo-me
comandar por toda a espécie de ordens benfazejas, 
atenuando com a leveza transparente da água aqui 
nascida, o fogo e a sede do corpo e da mente.

Bebo à exaustão, massajam-me potentes jactos. Tudo borbulha e se move, 

como convém à vida.

Faço tudo isto de manhã ou ao pôr do sol, enquanto em pleno parque – 

generosa majestade da natureza – muitas espécies de pássaros gorjeiam e 

chilreiam. Durante as horas de calor, tanto eu como eles nos abrigamos sob 

as copas cerradas das árvores. Eu passeando, lendo e fotografando, eles 

quase inexistentes de silêncio, mudos de modorra.

O Nome das Aves
Muitos pássaros de cores 
maravilhosas e aves de porte 
imperial. Algumas vão partir no 
final do Verão, para voltarem 
na próxima primavera.

Fotografia
São irresistíveis as sombras das velhas senhoras, projectadas contra as 

paredes. Lá estão elas em Salvaterra do Extremo, a apanhar o fresco da 

tarde, com as suas agulhas nas mãos ágeis. A fazer renda e a fazer sombra.

www.visitcentro.com
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Genial

O Génio da Natureza também 
pode ser fotografado. 
Pode fazê-lo bem cedo, à hora 
em que alguns animais acor-
dam e outros vão dormir. No 
Parque Natural do Tejo Interna-
cional há safaris fotográficos e, 
quando Setembro chegar, ouvir 
a brama dos veados é uma 
experiência única.

Geopark
Naturtejo da
Meseta Meridional

Integrado na Rede Global de Geoparques da 
Unesco, o Geopark Naturtejo da Meseta Meridi-
onal é a extraordinária prova de como há 500 
milhões de anos o mar dominava sob Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-
-a-Nova e Vila Velha de Ródão. São os fósseis 

que mostram o dia-a-dia de animais fantásticos 
há muito extintos, com um detalhe impressio-
nante! 
As águas que correm hoje nos rios, revelam-nos 
uma paisagem antiquíssima, feita de extensas 
planícies e profundos vales, que rasgam mon-
tanhas de curiosas formas. Rochas dobradas 
como folhas de papel lá estão, eternas e imperi-
ais, a desafiar o tempo.

Viva a Saúde
Porque se pode andar a pé! Ouvir pássaros, muitos, logo pela manhã! Pode-se também 

beber água! É um luxo chamado hidroterapia nas Termas de Monfortinho.

História
Em Monsanto

Foi um castro Lusitano; foi ocupado pelos Romanos; foi conquistado aos Mouros e 

doado à Ordem do Templo por D. Afonso Henriques. Hoje, lá bem no alto, a imponente 

muralha subsiste, como se fosse imune ao tempo.

o que trazer

Colchas de Castelo Branco
De inspiração oriental, bordadas 

com fio de seda em pano de 

linho, podem ser vistas no Museu 

Francisco Tavares Proença Júnior. 

Depois, é só perguntar onde 

encomendar.

Azeites
Com Denominação de Origem 

Protegida, os Azeites da Beira 

Baixa provêm de azeitonas cujos 

nomes – galega, cordovil e bical – 

têm sonoridades quase mágicas. 

De elevada qualidade, 

levemente frutados, estes azeites 

constituem ofertas sempre 

apreciadas.

tejo internacional
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Queijos
Curados, de pasta semifina ou semimole, 

cor amarelada, o Queijo de Castelo

Branco, ou o Queijo Amarelo da Beira 

Baixa. Para quem prefere queijos de pasta 

dura ou semidura, o Queijo Picante da 

Beira Baixa. Todos com Denominação de 

Origem Protegida.

Em Penha Garcia

Os Templários aqui ergueram, sobre o Castro Romano, o Castelo que abarca 

uma vastidão em horizontes! E depois, a surpresa das águas vale bem a 

subida!

E em Idanha-a-Velha

Sobre as ruínas da cidade romana Igaeditanorum foi, provavelmente, 

fundada no séc. I A.C.. Os Visigodos estiveram aqui e, por esta altura, a 

então Egitânia passou a ser sede de uma Diocese. Depois, em 713, vieram 

os Muçulmanos! D. Afonso Henriques doou estas Terras aos Templários e, 

no século XIV, a muito velha Idanha passou a pertencer à Ordem de Cristo. 

Os trechos de muralhas, provavelmente romanas, foram reconstruídos na 

época medieval. A torre de menagem, quadrangular, assenta no podium de 

um templo romano.

www.visitcentro.com
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Março/Abril  W
Semana Santa
No concelho de Idanha-a-Nova, a Semana Santa tem característi-
cas absolutamente singulares: no Ladoeiro, na Sexta-feira Santa, 
só os homens participam da Procissão dos Penitentes. Vão silen-
ciosos pelas ruas, enquanto as mulheres espreitam pelas janelas 
iluminadas por muitas velas.
Em Alcafozes, as melodias da Semana Santa continuam a ser en-
toadas em Latim, pelas vozes únicas da Beira Baixa. Um Portugal 
genuíno, longe do mar.

Festa dos Apitos
No sábado de Aleluia, as ruas de Idanha-a-Nova inundam-se de 
gente com apitos, que espera que o Pároco lhes atire, literalmente 
janela abaixo, uma chuva de amêndoas.

Abril/Maio  W
Senhora do Almortão
Quinze dias após a Páscoa, em Idanha-a-Nova, canta-se à
Senhora do Almortão.

Maio  W
Festa do Castelo ou das Cruzes
No início de Maio, a Festa das Cruzes vai 
voltar a Monsanto: restos de  
paganismo que a tradição cristã 
não conseguiu, de todo, apagar! 
Lá vai a bezerra e muitos potes 
de barro, caiados de branco, 
cheios de flores silvestres, Cas-
telo abaixo...
A abundância da Primavera, mis-
turada com feitos heróicos!

Festival de Percussões de Monsanto
World Music com as percussões em destaque.

Agosto  W
Lua Cheia de Agosto
Quando há lua cheia, passo a passo, faz-se a “Rota do Contra-
bando”. Começa sempre às 20H30, no Largo Chão da Igreja, em 

Penha Garcia.

Feira Franca
Pode comprar-se de tudo, na Feira Franca de Castelo Branco.

Adufes
Os sons únicos da Beira Baixa. Em Monsanto e 
Penha Garcia.
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escobri-as uma por uma, como nos contos de fadas: Linhares, Trancoso, 

Castelo Rodrigo, Almeida, Castelo Mendo, Sortelha, Belmonte, Monsanto, 

Idanha-a-Velha, Castelo Novo e Piodão! Abundam muralhas, como assinaturas 

do tempo sobre o chão pisado pelos séculos. 

Ruas misturadas com histórias de pessoas que se conhecem pelo nome!

Pequenos recantos encantados, prontos para uma fotografia.

Paisagens inundadas pelo sol, onde se descobre a geometria das oliveiras e dos 

pomares de fruto, ou as muitas ovelhas que salpicam o horizonte!

São locais de saberes antigos. Um Portugal, genuíno e generoso!

d
Inspirado pelos castelos, pelas torres e passagens, pelos 
arcos e as pontes, sinto por momentos que uso na cabeça 
a coroa do próprio rei.

aldeias históricas

a não perder Boas Vistas
Onde quer que seja, a natureza é surpreendente e única.

Feito à Mão 
Compotas, doces, licores, pão, queijos, peças de lã ou de 
linho, adufes, marafonas... Tudo feito à mão. Um luxo!

Comer Bem 
Tudo o que é bom e genuíno! A não perder.
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Linhares 
Magnífico, altivo, secular! O castelo de 
Linhares da Beira marcou, estrategica-
mente, a linha defensiva do Rio Mondego!

Trancoso
Já foi dote de princesas. Continua a ser 
um belo presente, porque a paisagem é 
magnífica, o centro histórico é único e as 
intervenções contemporâneas acres-
ceram-lhe encanto.

Castelo Rodrigo
A 820 metros de altitude, Castelo Rodrigo 
continua imperial. Muito perto, com a 
severidade românica da Ordem de Cister e 
o silêncio de todos os locais imponentes, lá 
está o Convento de Santa Maria de Aguiar. 
Único!

Almeida
O Castelo de Almeida foi edificado na Idade 
Média mas a histórica explosão ocorrida 
por ocasião da III Invasão Francesa não o 
poupou. Bem antes, na pré-história, aqui 
existiu um povoado fortificado. E os árabes 
não deixaram de constatar a importância 
estratégia de Al Meda.

Castelo Mendo
A marcar a entrada de Castelo Mendo, dois 
berrões da Idade do Ferro convidam a
passar a porta e entrar num cenário deslum-
brante.

Sortelha
Local encantado por muitas lendas e de-
fendido, há milénios, por severas muralhas. 
A sua importância estratégica mereceu o 
cuidado de muitos Reinados até D. Manuel.

Belmonte
O seu castelo fez parte da linha defensiva do 
Alto Côa mas, Belmonte, quase se confunde 
com a sua comunidade judaica.
Os Judeus chegaram a Belmonte no séc. XIII, 
resistiram à Inquisição, fizeram-se criptoju-
deus e, séculos depois, nos finais do séc. XX, 
construíram a sua Sinagoga. 

Monsanto
Em Monsanto, as pedras de fantásticas 
dimensões dominam tudo, num majestoso e 
imperial silêncio.

Idanha-a-Velha
Em Idanha-a-Velha, os vestígios transmitem 
a imponência de diferentes culturas. A 
beleza das epígrafes romanas; a perfeição 
de aduelas que, todas juntas, formam arcos 

a desafiar a gravidade; os vestígios Árabes; 
a austeridade e imponência cristãs, remon-
tando ao período Suevo e Visigótico.

Castelo Novo
O encanto na encosta leste da Serra da 
Gardunha! 
Pedras que ajudaram a fazer História... 

Piodão
No coração da Serra do Açor, é um presépio 
de xisto a morar na encosta!

A Conhecer

Produtos Kosher 
A cultura judaica mantém-se viva e há mesmo possibi-
lidade de comprar os vinhos “Terras de Belmonte” ou 
“Sepharad” e o azeite “Ribeiro Sanches”.

Azeites
Com Denominação de Origem Protegida, os azeites, 
levemente frutados, são de elevada qualidade. Uma 
grande prenda!

aldeias históricas
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ste ano voltei a sentir vontade de trepar às árvores para colher fruta fresca. 

Era criança da última vez que o fiz, mas o brilho vermelho das cerejas do Fundão 

foi mais forte que eu e dei por mim a trincá-las com a voracidade de quem 

anseia viver.

Abril, a chamar pelo Verão, trouxe flores sem conta, a brotar no cimo de muitas árvores, 

tantas como bolhinhas de espuma num mar revolto. E Junho, fértil de calor, transfor-

mou-as em esferas de carne-fruta a rebentar de sabor na boca.

Aqui, os Caminhos das Cerejas, gritam aos quatro ventos que há cheiro a flores e a fruta, 

que a este tom de vermelho se devia chamar vermelho-paixão!

e
A Primavera faz-se Verão, à medida que milhares 
de esferas vermelho-paixão gritam que o Centro de 
Portugal cheira a flores e a fruta.

caminho
     das cerejas

a não perder De Março a Maio 
Os meses em que 
todas as árvores 
estão em flor!

Núcleo Museológico de Castelo Novo
Para ajudar a apontar as datas, descrever os contextos e 
contar as histórias dos vestígios que subsistem, surgiu o 
novo núcleo museológico na Casa da Câmara.

Aqui viveu Eugénio de Andrade 
O menino José Fontinhas viveu numa pequena casa na 
Póvoa da Atalaia, a encher-se de mãe, de branco e de 
luz. Mais tarde descobriu que este país “tem esta voz 
doce de quem acorda cedo para cantar nas silvas” (in “O 
Outro Nome da Terra”).

Palácio do Picadeiro
Em Alpedrinha, o Palácio do Picadeiro, totalmente recu-
perado, é o coração das Rotas da Transumância.
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O que fazer 

Abril W
Quadragésima
É o ciclo de tradições da Quaresma, no Fundão: Cânticos, En-
comendação das Almas, Martírios, Rei da Glória, Verónica. Na 
Sexta-Feira Santa, a Procissão do Ecce Homo é marcada pelo 

silêncio, mas o Sábado de Aleluia marca já um novo ciclo.

Junho W
Festa da Cereja
O Fundão pintado de vermelho-
-paixão.

Julho W
O Festival do Vento
É de certeza um dos mais belos e 
tangíveis acontecimentos do Verão. 
Com inovação e arte, Castelo Novo vai 
voltar aproveitar o que sempre teve: 
desde a leve brisa, ao vento que se 

faz ouvir.

Setembro W
Rotas da Transumância
Chocalhos 
Vão voltar a fazer-se. Ao som de 
chocalhos, homens e animais entre o Fundão e Alpedrinha.

Outubro W
International Young  Film Festival - Imago
Um Festival com os novos valores do cinema e muita 
música. Tudo na Cidade do Engenho e das Artes no Fundão. 

Dezembro W
Festa da Tibórnia
No Fundão, recuperam-se as tradições da apanha da azeitona 
para o fabrico do azeite regional. Depois, é vê-lo chegar à 
mesa: fios de ouro a regar o mais saboroso pão.

www.visitcentro.com

o que trazer Chocolates recheados com Cerejas
Aparecem à venda sempre que a cerejas chegam.

Compotas e Licores
As delícias que os frutos dão.

Peças de Linho 
Fazem-se peças maravilhosas na Casa das Tecedeiras! Fica 
em Janeiro de Cima e é um exemplo admirável de como a 
recuperação de uma velha Casa de Xisto pode dar lugar a 
novos sonhos.

A Conhecer

A Paisagem

Flores mil. À medida que os dias crescem, chegam flores de cerejeira, 

flores de pessegueiro e flores de macieira! Paisagens únicas que 

começam no Fundão e se prolongam pela Covilhã e Belmonte.

As Cerejas

Ir às cerejas é uma festa para todos os sentidos. Uma festa enriquecida 

pelas diferentes texturas de cada variedade regional. Todas vermelhas, 

carnudas e deliciosas.

Castelo Novo

O encanto na encosta leste da Serra da Gardunha. É lá que, em Julho, 

se vão fazer pequenos milagres com o vento, quando a lua estiver, outra 

vez, nova.

Alpedrinha

Nobre, elegante e sumptuosa. No colo tranquilo da Gardunha, tem a 

ternura dos dias que passam ao sabor das cerejas.

A Moagem - Cidade do Engenho e das Artes

A antiga Moagem do Fundão é agora um espaço, genialmente recu-

perado, onde se serve Engenho e Arte! Todo o ano.

43
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ão muitos. Todos bem junto à fronteira, altivos, a contar a extraordinária história 

de um Portugal muito antigo e a visão estratégica de um Rei, a todos os títulos 

notável: D. Diniz!

Dei-me conta como são magníficos os Castelos de Fronteira: pelas formas 

construtivas, pela paisagem que se olha em redor. Muitos pertenceram à Ordem dos 

Templários mas, muito antes disso, estes foram certamente locais que, pela sua im-

portância estratégica, terão sido ocupados pelos homens!

Parece aqui haver uma ligação perfeita entre esse passado, em muitos casos ainda por 

descobrir, e o presente: há na paisagem grandiosa, no engenho construtivo, na severi-

dade das formas um encanto único! 

s
Estas são as mesmas pedras que placidamente viram
morrer os guerreiros que se bateram como feras por 
Portugal.

a não perder Almeida
As muralhas do Castelo de Almeida, com uma extensão 
superior a 2.500 metros e que, vistas do céu, se assemelham 
a uma estrela de doze pontas.

Sabugal
A imponente estrutura do Castelo do Sabugal, cuja torre 
de menagem, de altura invulgar e de planta pentagonal, é 
conhecida por “Torre das Cinco Quinas”. Um dos castelos 
representados na bandeira de Portugal.

Sortelha
Um castelo magnífico com quatro portas, algumas delas 
falsas, e imponentes torres, de planta quadrada: a Torre 
de Menagem, no centro da cidadela e a Torre do Facho a 
noroeste, junto à Porta Falsa!  

Penamacor 
Doado por D. Sancho I a D. Gualdim Pais, Mestre da Ordem 
dos Templários, em 1189, o Castelo de Penamacor distingue-
-se pela sua Torre de Vigia isolada. 

castelos de 
       fronteira
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Castelo Rodrigo, Pinhel, Almeida, Castelo Bom, Castelo Mendo, 

Vilar Maior, Alfaiates, Sabugal, Sortelha, Guarda, Belmonte, 

Penamacor, Penha Garcia, Monsanto e Idanha-a-Velha! 

Nomes que guardo, porque vou voltar!

Belmonte
A 615 metros de altitude, sobre o Rio Zêzere, o Cas-
telo de Belmonte é verdadeiramente imponente. Aqui 
terá nascido Pedro Álvares Cabral, que muitos anos 
depois haveria de descobrir o Brasil.

www.visitcentro.com
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xiste um mundo onde tudo se aproveita: as padieiras das portas e das janelas 

são de castanho, as lajes de xisto estão nos beirais, por cima das telhas e nas 

soleiras. Há telhas de canudo e as ferragens das portas são antigas!

Dos soutos vêm as castanhas e a sopa de castanha é famosa até hoje. A cabra 

come-se quando velha e, macerada pelo vinho tinto, torna-se macia e dá sabor à 

chanfana. Das pequenas hortas vêm grelos frescos que, misturados com a broa e o 

azeite, chegam a migas deliciosas. Das urzes e com muitas abelhas ainda hoje se faz 

um excelente mel. O pão faz-se em casa e o seu cheiro perfuma as estreitas ruas. Os 

cabritos andam serra acima, serra abaixo, e isso faz deles pratos deliciosos quando o 

tempo próprio chega!

e
Ainda há pouco vi um mundo de pedra que, 
quase por milagre, não ficou parado no tempo. 
Valeu-lhe a vontade de quem soube antever no 
xisto cinzento os matizes de um vasto potencial.

aldeias do xisto

a não perder A Vista
Em Álvaro a albufeira do Cabril é magnífica.

“Ó da Barca!”
É a exclamação que serve para atravessar o Rio 
Zêzere, em Janeiro de Cima. De um lado estamos na 
Pampilhosa da Serra. Do outro, no Fundão.

Comprar Sonhos 
Os panos de muitas 
cores que as senhoras 
da Casa das Tece-
deiras, em Janeiro 
de Cima, tecem, representam sonhos de um futuro 
melhor. Vale a pena contribuir para que se realizem.
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E depois neste mundo, com umas quantas casinhas enca-

valitadas nas encostas, parecem apenas existir “quartos 

com vista”!  Mas não! Não é verdade! Existem pessoas, em 

regra com grandes rostos de avó, que partilham toda a 

sabedoria de um mundo em que tudo é escasso!  

Decidi, por isso, tomar nota dos nomes deste mundo: Aigra 

Nova, Aigra Velha, Comareira, Pena, Cerdeira, Talasnal, 

Candal, Chiqueiro, Casal Novo, Gondramaz, Benfeita, Fajão, 

Janeiro de Baixo, Janeiro de Cima, Barroca, Água Formosa, 

Álvaro, Sarzedas, Martim Branco, Pedrogão Pequeno, Foz 

do Cobrão, Casal de S. Simão, Ferrarias de S. João. 

São as “Aldeias do Xisto”.

A conhecer 

Fajão
Com quase todas as 
casas recuperadas, 
sente-se aqui uma nova 
vida. A qualidade da 
recuperação é visível nos 
detalhes: as aldrabas, 
as caixas que escondem os contadores, os 
locais destinados a guardar a madeira que se há-de queimar 
no Inverno, a iluminação pública, os pequenos espaços comu-
nitários valorizados, incluindo aquele em que se queimará o 
“madeiro”, no próximo Natal.

Era uma vez na Comareira
É a história deliciosa da D. Adelaide, que rega a sua pequena 
horta com vista... para a majestosa Serra da Lousã. Com 77 
anos de idade, D. Adelaide viu a sua pequena Comareira ga-
nhar a dignidade que a histórica escassez lhe devia. Há agora, 
mesmo por cima da Comareira, um muito amplo “balcão” 
com o maior dos bens: a perfeição de um mundo que ainda 
não percebemos por inteiro.

Mundo das pedras
Para fazer um muro, uma 
parede, ou uma casa de 
pedras de xisto é preciso 
arte. A arte reaprendida 
por 14 pessoas dispostas 
a voltar a trabalhar o 
xisto com mestria. E é 
vê-la, paredes acima, em 
casas velhas que ficaram 
novas.

Loja dos Talasnicos
No Talasnal. Nesta casinha exemplarmente recuperada, 
toma-se café, provam-se Talasnicos e, em dois dedos de con-
versa, descobre-se o encanto dos mais pequenos lugares.

Casa das Tecedeiras
Fica em Janeiro de Cima e foi tecida com xisto e calhau 
rolado. Cá fora há um grande tear, uma escultura fabulosa, a 
marcar o contraste entre a tradição e a modernidade!

Semana Cultural das “Terras do Xisto”
Em Agosto, as Aldeias do Xisto, estão em 
festa: Música, teatro, cinema, 
circo. Tudo na rua.

Mel, Medronho, Pão, Talasnicos, Cabrito da Ti Lena
O mel tem Denominação de Origem Protegida. Com o medronho fazem-se compotas e 
aguardente. Mas antes disso, os apetitosos frutos vermelhos salpicam de cor a paisa-
gem. O pão é feito por muitas sábias mãos, incluindo as do Mário, no Talasnal. Quanto ao 
cabrito, nada como saboreá-lo debaixo de uma parreira, com vista para a Serra da Lousã.
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