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��ÌiÀ��À�̀ >�Û�>}i��µÕi�viâ]���ÃÌ�À�>�̀ i�Õ�>�Û�>}i��µÕi�i��Ã��ÌÀ>�Ã«�ÀÌ�Õ�

Õ��Û�>�>�Ìi]���ÃÌ�À�>�̀ i�Û�>}i��i�Û�>�>�Ìi�Õ��`�Ã�i��Õ�>�«À�VÕÀ>`>�vÕÃK��

`>µÕi�i�µÕi�Ûk�i�`>µÕ����µÕi�j�Û�ÃÌ�]�i�V��ÌÀ���i��Ãi�«Ài�«>V�wV��`i�

ÃÕL�iVÌ�Û�`>`iÃ�i��L�iVÌ�Û�`>`iÃ°�°°°®�"�Û�>�>�Ìi�Û�>��Õ����ÃiÕ�«>�Ã°��ÃÌ��

Ã�}��wV>�µÕi�Û�>��Õ�«�À�`i�ÌÀ��`i�Ã���iÃ��]�«i�>�VÕ�ÌÕÀ>�µÕi���v�À��Õ�

i� iÃÌ?� v�À�>�`�]� Ã�}��wV>� µÕi� v��]� `ÕÀ>�Ìi� �Õ�Ì>Ã� Ãi�>�>Ã]� iÃ«i����

ÀiyiVÌ�À�`>Ã� ��>}i�Ã�iÝÌiÀ��ÀiÃ�Õ�>�Û�`À>X>� ÌÀ>�Ã«>Ài�Ìi�µÕi� �ÕâiÃ�i�

Ã��LÀ>Ã�>ÌÀ>ÛiÃÃ>À>�]�Õ�>�«�>V>� Ãi�Ã�Ûi��µÕi� Ài}�ÃÌ�Õ]�i�� ÌÀ@�Ã�Ì��i�

«À�ViÃÃ�]�>Ã���«ÀiÃÃªiÃ]�>Ã�Û�âiÃ]����ÕÀ�ÖÀ�����w�`?Ûi��`i�Õ��«�Û�°

6�>�i�Ãi}Õ�`��Õ��ÃiÕ�«À�«À���«À��iVÌ�]�`k�������Ã��ÕÛ�`�Ã�D�v>V���`>`i�

`�Ã� �Ì��iÀ?À��Ã� V���`�Ã� i� `i� À>ÃÌ�� «�Ã>`�]� >Vi�Ìi� i�}>�>À�Ãi� �>�

iÃÌÀ>`>�i�Û��Ì>À�>�ÌÀ?Ã]��Õ]�«i���V��ÌÀ?À��]�«iÀÃiÛiÀi�>Ìj���Ûi�Ì>À�Ã>�`>Ã�

`iÃ>V�ÃÌÕ�>`>Ã�«>À>����Õ�`�°� K��ÌiÀ?��i���À�Û�>}i�°�]�Ãi�����«i`�À�

>�Ãi�Ã�L���`>`i]�Ài}�ÃÌi�«�À�ÃÕ>�Ûiâ���µÕi�Û�Õ�i�Ãi�Ì�Õ]���µÕi�̀ �ÃÃi�i��ÕÛ�Õ�

`�âiÀ°�°°°®�Ƃ�vi��V�`>`i]�wµÕi����i�Ì�À�Ã>Li�`�]�Ìi���Õ�Ì�Ã�À�ÃÌ�Ã°�6�>�>À�

j]�«À�Û>Ûi��i�Ìi]�Õ��`i�iÃ°��ÌÀi}Õi�>Ã�ÃÕ>Ã�y�ÀiÃ�>�µÕi��Ã>�L>�VÕ�`>À�

`i�>Ã]�i�V��iVi°�"Õ�ÀiV��iVi°� i��Õ�>�Û�>}i��j�`iw��Ì�Û>°
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>«À�Ý��>�`��`��`iÃiÀÌ�Æ��>��iÃ�>��i`�`>]�����Ì�À>��>«ªi�Ãi�V>`>�Ûiâ�

�>�Ã�>����ÌiÀ��À°�-i�iÃÌ>��Ã��>�Ã�«iÀÌ��`i�ÃiÀ�ºÕ��Ã��«>�Ã»]�j�«�ÀµÕi���

ÀÕÀ>�]�����ÌiÀ��À]�«i����i��Ã�>«>Ài�Ìi�i�Ìi]�̀ i�Ý>�̀ i�V��Ì>À\�̀ i�Ý>�̀ i�ÌiÀ�

iÃV��>Ã]� ÃiÀÛ�X�Ã��j`�V�Ã]��>ÌiÀ��`>`iÃ]�«���V�>]� ÌÀ>�Ã«�ÀÌiÃ�«ÖL��V�Ã°�

+Õi�v>Ài��Ã�i�ÌK�]�`iÃÃi�*�ÀÌÕ}>��Û>â��¶

��ÌiÀ��Ã�̀ i�º�`i�Ì�`>`i»]�«�Àj�]��>`>�j�Ã��«�iÃ°�6>��Ã�>L>�`��>À�

����ÃÃ��ÌiÀÀ�Ì�À��¶�6>��Ã�iÃµÕiViÀ�a terra¶����i�>�µÕi���Ã�>«��>��Ã]�

`i�>�µÕi���Ã�>���i�Ì>��Ã]�i�>�µÕi�V��w}ÕÀ>�����ÃÃ��iÃ«>X�]�i�>�µÕi�

V��`�V���>� >Ã� ��ÃÃ>Ã� V��Õ��V>XªiÃ� v�Ã�V>Ã°�  i�>� ��À>À>�� �Ã� ��ÃÃ�Ã�

>�Ìi«>ÃÃ>`�Ã°��>ÀV>`�Ã� «i��� ÌiÀÀ�Ì�À��]� ÌÀ>�Ã��Ì�À>����Ã� >Ã� iÃÌÀÕÌÕÀ>Ã�

Ã�V�>�Ã� V���µÕi���Ã��À}>��â>��Ã]� >Ã� ÌjV��V>Ã� >}À�V��>Ã�µÕi�i��«>ÀÌi�

>�`����>�]�i� ÌÕ`�����>�Ã�µÕi� v������`>�`��>Ã� ��ÃÃ>Ã� V��Õ��`>`iÃ�

>Ìj� ���i°�"� ÌiÀÀ�Ì�À��� j� �� i�i�i�Ì�� «iÀ�>�i�Ìi� `>� �`i�Ì�`>`i°� °°°®� ��

ÛiÀ`>`i� µÕi� iÃÌ>��Ã� V>`>� Ûiâ� �i��Ã� V��`�V���>`�Ã� «i�>�  >ÌÕÀiâ>°�

�>Ã�Ì>�Ûiâ�Ãi�>�Ãi�Ã>Ì���K��>��}��À>À°�°°°®�Ƃ«iÃ>À�`>�iÌ��}À>w>�Ãi�Ì�À�>À�

Õ�>�`�ÃV�«���>�V>`>�Ûiâ��>�Ã�º>ÀµÕi���}�V>»]��i��«�À� �ÃÃ��Ãi�«�`i��

iÃµÕiViÀ��Ã�`>`�Ã�µÕi�v�À�iVi]�>��>`�Ã�>�Ã�`>�}i�}À>w>�i�`>���ÃÌ�À�>�

Ài}���>�°�*�À��ÕÌÀ���>`�]��?�Õ�>���ÃÌ�À�>��>V���>��µÕi�Ã��Ãi�V��«Àii�`i�

`iÛ�`>�i�Ìi�µÕ>�`��Ãi�Ìi��«ÀiÃi�Ìi�>�̀ �ÛiÀÃ�`>`i�̀ i�V��«�ÀÌ>�i�Ì�Ã�

«À�«À��Ã�`>Ã�Ài}�ªiÃ]�i�>���yÕk�V�>�µÕi�iÃÌiÃ�Ì�ÛiÀ>���>Ã�>�ÌiÀ>XªiÃ�`i�

ÀÕ���`��«>�Ã°
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O ROTEIRO

A (RE)DESCOBERTA DO TERRITÓRIO

-K�� ��Ö�iÀ>Ã�>Ã�iÝ«iÀ�k�V�>Ã�µÕi�>`Ûk��`>�iÝ«��À>XK��i�`iÃV�LiÀÌ>�

`i��Õ}>ÀiÃ]��>Ã���«�ÀÌ>�i�V��ÌÀ>À�Ã��ÕXªiÃ�µÕi�«À�«�ÀV���i��>Ã�V��`�XªiÃ�

�iViÃÃ?À�>Ã�>�iÃÃ>Ã��iÃ�>Ã�iÝ«iÀ�k�V�>Ã°���Ãi�i��>�X>�̀ ����µÕjÀ�Ì�]�«ÀiÌi�`i�

Ãi�Õ���>��À�ÀiV���iV��i�Ì��`>Ã�?Ài>Ã�ÀÕÀ>�Ã]�V����«>ÀÌi���Ìi}À>�Ìi�`>���ÃÃ>�

�>XK�]�>���iÃ���Ìi�«��µÕi�>«��Ì>�«>À>���Û>Ã� v�À�>Ã�`i�`iÃV�LiÀÌ>�`�Ã�

ÃiÕÃ� i�i�i�Ì�Ã� V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V�Ã\� «>ÌÀ������� «>�Ã>}�ÃÌ�V�� i� >ÀµÕ�ÌiVÌ���V�]�

��ÌÀ��ÃiV>�i�Ìi���}>`��D�VÕ�ÌÕÀ>�i�DÃ�}i�ÌiÃ.

Ƃ«i�>�Ãi� >� Õ�� ÀiV���iV��i�Ì�� �>�Ã� «À�vÕ�`�� `�Ã� �Õ}>ÀiÃ]� >�j�� `��

µÕi�j���i`�>Ì��i�Ì�«�V�]�>�j��`��µÕi�>Ã�i�Ì�`>`iÃ�ÌÕÀ�ÃÌ�V>Ã��viÀiVi��i�µÕi�

V��`�V���>��>�«À�«À�>�iÝ«iÀ�k�V�>�̀ ��Û�Ã�Ì>�Ìi°��Ìi�`>�Ãi�Õ�>���Û>�v�À�>�̀ i�

ÛiÀ���ÌiÀÀ�Ì�À��]��>Ã�ÃÕ>Ã��>�Ã�`�ÛiÀÃ>Ã�V��«��i�ÌiÃ]���ÃÌ�}>�`��>�iÝ«��À>XK�]�

>�`iÃV�LiÀÌ>�i���i�Û��Û��i�Ì��V���>Ã�«�«Õ�>XªiÃ���V>�Ã°

/�À�>�Ãi� ��«iÀ>Ì�Û�� i�V>À>À� �� ÌiÀÀ�Ì�À��]� �K�� V���� Õ�� V���Õ�Ì�� `i�

«>ÀÌiÃ]��>Ã� V����Õ�� Ì�`�]� ÀiÃÕ�Ì>�Ìi�`>� Õ��K��`i� Ì�`>Ã� >Ã��>ÌjÀ�>Ã� i� `i�

Ì�`�Ã��Ã�i�i�i�Ì�Ã�µÕi���V��ÃÌ�ÌÕi�\�>�Ì�«�}À>w>]�>�«>�Ã>}i�]���i`�wV>`��

>ÀµÕ�ÌiVÌ���V�]�>Ã�}i�ÌiÃ]�>�ÃÕ>�VÕ�ÌÕÀ>�i��Ã�ÃiÕÃ���`�Ã�`i�Û�`>°
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 E AS EXPERIÊNCIAS

��`iÌiÀ���>`>Ã�V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V>Ã]���À�Ìi�À��«À�«�ÃÌ��>v>ÃÌ>�Ãi�`>��>��À�>�

`>Ã� À�Ì>Ã� �Õ� «À�}À>�>Ã� �?� iÝ�ÃÌi�ÌiÃ]� «À�� V��ÌÀ>À�>À� >Ã� Ìi�?Ì�V>Ã� �Ã��>`>Ã�

µÕi��Õ�Ì>Ã�ÛiâiÃ�ÃK��>�V>À>�`iÃÌ>Ã����V�>Ì�Û>Ã°� K��Ãi�«ÀiÌi�`i�VÀ�>À�Vi�?À��Ã�

rurais aliciantes em prole de um dito ÌÕÀ�Ã���ÀÕÀ>�]��>Ã�Ã���VÀ�>À�V��`�XªiÃ�i�

iÃÌ��Õ��Ã��iViÃÃ?À��Ã�µÕi�«�ÃÃ�L���Ìi��>�Û�Ã�Ì>]�>�iÝ«��À>XK�]�>�«>ÀÌ�V�«>XK��

`>Ã�«�«Õ�>XªiÃ�i�>�>«À�Ý��>XK��`>Ã�Ài>��`>`iÃ�VÕ�ÌÕÀ>�Ã�i�Ã�V�>�Ã]��>�Ài}�K��

i����«>�Ã°

ƂÃ� Û?À�>Ã� `��i�ÃªiÃ� `iÃÌi� À�Ìi�À�� «Ài�`i��Ãi� Ã�LÀiÌÕ`�� V��� >�

«À���XK��`i�iÝ«iÀ�k�V�>Ã�`i�`iÃV�LiÀÌ>�µÕi�«À�VÕÀ>��iÃÌ��Õ�>À���Û�Ã�Ì>�Ìi�>�

V���iViÀ���ÌiÀÀ�Ì�À���i�>�ÃÕ>�Ài>��`>`i]�̀ i�v�À�>��>�Ã�Ài>��ÃÌ>°�����«�ÀÌ>�Ìi�µÕi�

��À�Ìi�À��>«ÀiÃi�Ìi�i��Ã��Õ�>�V�iÀk�V�>�`i���ÌiÀÛi�XK��`i�V���Õ�Ì�]�`i���`��

>�V��viÀ�À�Õ�>����}Õ>}i��Ö��V>]��>�ÌÀ>�Ã��ÃÃK��`i�VÕ�ÌÕÀ>�i�iÝ«iÀ�k�V�>Ã°���

iÃÃi�V�>����ÃÌ�}>À�>�Û�Ã�Ì>�>��Õ}>ÀiÃ�i�iÃÌÀÕÌÕÀ>Ã��i��Ã�iÝ«�ÃÌ>Ã]��>Ã�i���>��À�

��}>XK��V���>�Ài>��`>`i]�«�À�V>�����Ã��i��Ã�V��Ûi�V���>�Ã]�«iÀ��Ì��`����ÛiÀ�

>�j��`��µÕi���i�j���i`�>Ì�°��«�À��ÃÃ���iÃ��]�����Vi�Ì�Û��>��«iÀVÕÀÃ���i�Ì�]�

D�«>À>}i��i�D�V��Ìi�«�>XK��Ì�À�>�Ãi�>�V�>Ûi�«>À>�iÃÌi�Ì�«��`i�À�Ìi�À�Ã]�µÕi�

ÀiµÕiÀi����i�Û��Û��i�Ì��`��Û�Ã�Ì>�Ìi��>�Ài>��`>`i�`��V��ÌiÝÌ��ÀÕÀ>�°
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Ƃ�Ài}�K��`>Ã�ÃiÀÀ>Ã�`>���ÕÃK�i�`��ƂX�À]���`i�>ÛÕ�Ì>��>Ã�«�Û�>XªiÃ�

`i� ��ÕÃK]� ���Ã� i� ƂÀ}>���]� j� Li�� Ài«ÀiÃi�Ì>Ì�Û>� `>Ã� �ÕÌ>XªiÃ� >� µÕi�

`iÀ>�� �Õ}>À� �Ã� V��L>ÌiÃ� `>� ,iV��µÕ�ÃÌ>� i� >� ��«�>�Ì>XK�� `i� Û?À��Ã�

Ãi���À��Ã°�°°°®��>Ã�>���«��k�V�>��>��>ÌÕÀiâ>]�Ã�LÀiÌÕ`���>Ã����Ì>��>Ã�

µÕi� `����>�� iÃÌ>Ã� «�Û�>XªiÃ]� j� Li�� �>�Ã� Û>ÃÌ>� `�� µÕi� >� �LÀ>�

�Õ�>�>°� >��>Ì>�`>��>À}>À>X>]�«ÀiÃiÀÛ>�Ãi�>��`>�Õ�>�`>Ã�À>À>Ã����>Ã�

`i�Ûi}iÌ>XK��«À���Ì�Û>]�V����Ã�ÃiÕÃ�V>ÃÌ>��i�À�Ã]�V>ÀÛ>���Ã�i�>Ûi�i�À>ÃÆ�

�>�µÕi`>�`i�?}Õ>�`>��À>}>�`>�*i�>�>Ã�v>��>Ã�`i�Ý�ÃÌ��ÀiÛiÃÌi��v�À�>Ã�

iÃ«iVÌ>VÕ�>ÀiÃÆ��Ã�Û>�iÃ�`��Ƃ�Û>�i�`��
i�À>�i�V>�Ì>���Ã�Û�>�>�ÌiÃ��À>�

«i�>Ã�ÃÕ>Ã��>À}i�Ã�vÀ��`�Ã>Ã��Õ�Ì��`>Ã�Ì�ÀÀi�ÌiÃ�`i�?}Õ>����«�`>]��À>�

«i��� ÃiÕ� ÌÀ>X>`�� Ã��Õ�Ã�� >«iÀÌ>`�� i�ÌÀi� >�Ì>Ã� ÛiÀÌi�ÌiÃ°�  K�� >`��À>�

µÕi�>Ã�>�`i�>Ã�ÃiÀÀ>�>Ã�`>���ÕÃK]�>L>�`��>`>Ã�«i��Ã�ÃiÕÃ��>L�Ì>�ÌiÃ]�

iÝ«Õ�Ã�Ã�«i�>�`ÕÀiâ>�`���Ã��>�i�Ì�]�>ÌÀ>�>���Ã���ÃÌ?�}�V�Ã�`>��>ÌÕÀiâ>�

��Ì�V>`>��Õ��Ã���««�iÃ�µÕi�ÀiÃ��ÛiÀ>��À��«iÀ�V����Ã�V��ÃÌÀ>�}��i�Ì�Ã�

`>� V�Û���â>XK�°� °°°®� *�À� Ì�`>Ã� iÃÌ>Ã� «>À>}i�Ã� >� �>ÌÕÀiâ>� ÀiÃ�ÃÌi� Ãi��

`�wVÕ�`>`iÃ� D� ��ÌiÀÛi�XK�� `�� ���i�°� -�� µÕi�� V�i}>� �Õ�Ì�� «iÀÌ��

V��Ãi}Õi�`iÃV�LÀ�À��Ã�ÛiÃÌ�}��Ã�`>����iÀ>XK��À��>�>��>�ÃiÀÀ>�`��ƂX�À]�

«�ÕV��>V��>�`>��>Ì>�`>��>À}>À>X>°
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O TERRITÓRIO - A MINHA TERRA

-K���Õ�Ì�Ã��Ã�ÌiÀÀ�Ì�À��Ã�ÀÕÀ>�Ã�µÕi�ÃiÀÛ�À�>��`i�«>�V��«>À>�iÃÌi�ÌÀ>L>���]�

«�À�ÃiÀi��Ài«ÀiÃi�Ì>Ì�Û�Ã�̀ �Ã�Vi�?À��Ã�>VÌÕ>�Ã�̀ i�̀ i}À>`>XK��i�̀ iÃÛ>��À�â>XK�]�

i� V��ÃiµÕi�Ìi�i�Ìi� >�Û�� `i� ���V�>Ì�Û>Ã� ÌÕÀ�ÃÌ�V>Ã� �i��Ã� V��ÌÀ��>`>Ã°�  ��

i�Ì>�Ì�]� �� ��ÌiÀiÃÃi� �>� iÃV���>� `>� ÃiÀÀ>� Li�ÀK]� V���� Vi�?À��� ��ÌiÀÛi�Ì�Û��

«>À>���À�Ìi�À�]�«Ài�`i�Ãi]��K��Ã��V���µÕiÃÌªiÃ�`i�v>����>À�`>`i�«>À>�V����Ã�

�Õ}>ÀiÃ]�V���>Ã�ÃÕ>Ã�«�«Õ�>XªiÃ�i�>�ÃÕ>�Ài>��`>`i�>VÌÕ>�]��>Ã�Ì>�Lj��«�À�Ãi�

>«ÀiÃi�Ì>À�Õ�>�Ài}�K��«�ÕV��`�ÛÕ�}>`>�V����Õ��`>`i�ÌiÀÀ�Ì�À�>�]�i�L�À>�V���

>�}Õ�Ã�«À�}À>�>Ã�iÃÌÀ>Ìj}�V�Ã�`i�`iÃi�Û��Û��i�Ì��i��Û�}�À°

"� `iÃ>w�� «À���À`�>�� `iÃÌi� «À��iVÌ�� v��]� `i� v�À�>� V�>À>]� >� VÀ�>XK�� `��

���>À� �L�iVÌ�Û�� Ã�LÀi� >Ã� Ìi�?Ì�V>Ã� `i� ��ÌiÀÛi�XK�]� >ÃÃ�V�>`>Ã� >�� ÌiÀÀ�Ì�À��]�

D� «>�Ã>}i�� i� DÃ� }i�ÌiÃ]� µÕi� Ãi�«Ài� V��ÃÌ�ÌÕ�À>�� �>ÌjÀ�>� �>�Ã� «iÃÃ�>�� i�

i��Ì�Û>°�ÃÃ>��L�iVÌ�Û�`>`i]��K���i��Ã�>«>�Ý��>�Ìi]�v���VÀiÃVi�`��D��i`�`>�

µÕi���ÌiÃÌi�Õ����«iÃÃ�>��i�>Ã�Ìi�À�â>XªiÃ�v�À�>�Ã�Ãi�V��V���>Û>�°�*�À�Õ���>`�]�

>� iÝ«iÀ�k�V�>�«iÃÃ�>�]� ��� ÀiV���iV��i�Ì��`>� Ài}�K�]�Li��V�������>L�ÌÕ>��

V��Ì>VÌ��V����Ã��>L�Ì>�ÌiÃ�i�>Ã�ÃÕ>Ã�iÃÌ�À�>Ã]�«iÀ��Ì�À>��µÕi�>Ã�«Ài�VÕ«>XªiÃ�

Ãi�Ì�À�>ÃÃi��Ì>�Lj��«iÃÃ�>�Ã°�*�À��ÕÌÀ�]������>À�À>V���>��v���iÃÃi�V�>��«>À>�>�

�>ÌiÀ�>��â>XK��V�i�Ì�wV>�`i�Ì�`>Ã�>Ã�µÕiÃÌªiÃ�`i�ÌÀ>L>���°

�iÃÌ>� v�À�>]� �� «À�ViÃÃ�� v��� Ãi�«Ài� Õ�>� V��ÃÌ>�Ìi� >«À�Ý��>XK�� i�

>v>ÃÌ>�i�Ì�]����̀ iV�ÀÀiÀ�̀ >Ã���®ViÀÌiâ>Ã�µÕi�Ãi�v�À>����ÃÌ>ÕÀ>�`�]���Ã��Õ}>ÀiÃ�

µÕi�Ãi�v�À>��Ài®`iÃV�LÀ��`�]��>Ã�iÃÌ�À�>Ã�µÕi�Ãi�v�À>��Ài®>«Ài�`i�`��i��>Ã�

��Ìi�XªiÃ�`i�«À��iVÌ��µÕi�Ãi�v�À>��Ài®VÀ�>�`�°
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�i� V��>� `>� ÃÕ>� vÀ>}>� «À��?À�>]� iÃ«i��>�Ãi� �>Ã� ?}Õ>Ã� V�>À>Ã� `��

Ƃ�Û>]� `�����`i}���Õ� `�� <kâiÀi]� ÌÀkÃ� À��Ã� µÕi� ��i� ÃÕ�V>�� >� >��>�`i�

vÀiÃVÕÀ>]� ��À�Ã��� i� «iÀÃ�ÃÌk�V�>]� i� Ûk�Ãi� `i� À�ÃÌ�� ÃiÀi��]� Û>}>�i�Ìi�

�À���V��i��>��V��Ã�]�«À��Ì��>��À�}�ÛiÀ�>À�>��>XK��°°°®���Õ�>��LÃÌ��>XK��

`i�V>ÀÕ�V��]��Õ`>]���`iÃÌ>]���yiÝ�Ûi�]���V>«>â�`>�«�i`>`i�`i�Vi`iÀ�>��

ÃiÕ�«À�«À���V>�Ã>X�°��>Ã�iÃÃ>�Ìi���Ã�>�`?���i���ÌÀ�Õ�v��i�>�V��Û�VXK��

`i�µÕi�Ã��i�i�«�`i�i�`iÛi�V��`Õâ�À��Ã�`iÃÌ���Ã�`>�«?ÌÀ�>���Ìi�À>°�-i��

��`�âiÀ]�Ãi����>wÀ�>À]���Li�ÀK��Ãi�Ìi�Ãi�`����`i�*�ÀÌÕ}>�°�°°°®� K���?�

V>Ã>�]� `�Ã� ��Ö�iÀ�Ã�µÕi� Ãi� iÃ«>��>��«i�>� ÃiÀÀ>� v�À>� V����«iµÕi��Ã�

ÀiL>���Ã�`i��Ûi��>Ã]���`i��K��Ìi��>��>ÃV�`��Õ��`iÃÃiÃ����i�Ã�Ãi��

LÀ����]�>«>}>`�Ã�i��Õ���`iÃ�°°°®°

�>Ã���Li�ÀK���>�Ã�V>ÃÌ�X��i�Ã��«?Ì�V��°°°®�����µÕi�wV>�>}>ÀÀ>`��DÃ�

LiÀX>Ã]�Ãi«Õ�Ì>`����Ã�>L�Ã��Ã�`��ÃiÕ�*��`K���i���Ì�V�]�i�µÕi�Ì�`�Ã��Ã�

>��Ã� Ã�Li� >��
��V�À�����«>À>� V>�Ì>À� �>� -i���À>�`>Ã� iViÃÃ�`>`iÃ� >�

V>�XK��`��ÃiÕ�`iÃÌ����°°°®°

� µÕi� À�µÕiâ>Ã� �� V�>�>�� D� V��ÃV�k�V�>� ÌiÀÀÕ��>]� >�j�� `>� ��XK��

�À�}��>��i�>LÃ�ÀÛi�Ìi�`>�ÃiÀÀ>¶

+Õ>Ãi��>`>°�°°°®��>Ã�ÌÕ`���ÃÃ����Li�ÀK���Õ�Ì�«��V>�V�����ÃiÕ�>��À°�

���V>�`��`i�V�ÕÛiÃ�v>â�Õ���>��>À]�`��>âi�Ìi�Õ�>�Ì�L�À�>`>]�`>��K�V�ÕÀÀ>�

Õ��V�LiÀÌ�À�`i�«>«>]�i�`>�V>À�i�`i�V>LÀ>�Õ�>�V�>�v>�>�`i�i�`��`iViÀ°�

°°°®��Õ�>�>}À�VÕ�ÌÕÀ>�Ãi��}À>�`iâ>�V��Ãi}Õi�Õ�>�>LÕ�`@�V�>�Ài}À>`>]�

Ã>L�À�Ã>]�V���Ì�}i�>`>����w�°

/>�Lj���K����i�>Vi�>�Õ�>�«>�Ã>}i�����«�`>�i�>LiÀÌ>°�Ƃ��K��ÃiÀ�

��Ã�L�µÕi�ÀªiÃ�i���Ã�«��V>À�Ã�`>�ÃÌÀi�>]���`i�Ãi�`iÃVi�>����viÀ���i�Ãi�

Ì�V>����VjÕ]�i�ÀÕ}>`>�i���Ài�>]�>��>ÌÕÀiâ>�Li�À�>�Ã��`i�µÕ>�`��i��

µÕ>�`��Ãi�iÃ«À>�>�i�>�i}À>°

/",�Ƃ]���}Õi����*�ÀÌÕ}>�. Lisboa: D. Quinxote. 2000
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O ROTEIRO DO CEIRA

 �� ÌÀ>X>À� `iÃÌiÃ� ÌÀ����Ã� i� V>�����Ã]� wV�Õ� V�>À�� µÕi� >Ã� V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V>Ã�

v�Ã�V>Ã� `�� ÌiÀÀ�Ì�À��� i� >Ã� ÃÕ>Ã� Ã��}Õ�>À�`>`iÃ� V��`�V���>�� «iÀVÕÀÃ�Ã� `iÃÌ>�

�>ÌÕÀiâ>°�  K�� Ãi� ÌÀ>Ì>� >«i�>Ã� `i� «iÀV�ÀÀiÀ� Õ�>� `iÌiÀ���>`>� `�ÃÌ@�V�>� i�

`>À� >� V���iViÀ� �Ã� Ã�Ì��Ã� Ì�«�V�Ã]��>Ã� Ã��� `i� i�Ìi�`iÀ� >Ã� `�viÀi�ÌiÃ� v�À�>Ã�

`i� iÝ«��À>À� Õ�� �iÃ��� ÌiÀÀ�Ì�À��]� `iÃV�LÀ��`���� i�� `�ÛiÀÃ>Ã� ÃiµÕk�V�>Ã�

iÃ«>V�>�Ã\� �LÃiÀÛ>XK�]� V��Ìi�«�>XK�]� «>À>}i�� i� iÝ«��À>XK�°� �iÃÌ>� v�À�>]�

Ì�À�>�Ãi�iÛ�`i�Ìi�µÕi]��Õ�Ì���>�Ã�`��µÕi�Õ��V>���������i>À�i�ÌÀi�Õ�����V���

i���w�]���,�Ìi�À��`��
i�À>��viÀiVi�Õ�>�Û>À�i`>`i�`i�iÝ«��À>XªiÃ]�yiÝ�Ûi�Ã�i�

>«À�«À�>`>Ã�>�Ã� Û?À��Ã� V>����i�À�Ã]�i�ÌÀi�«>ÀÌiÃ�`i�«iÀVÕÀÃ��V�ÀVÕ�>ÀiÃ]� >�Ã�

«iµÕi��Ã�`iÃÛ��Ã�>�«>ÀÌ�À�`��i�Ý��«À��V�«>�]�>V��«>��>�`��Ãi�«Ài]�`i�«iÀÌ��

�Õ�`i����}i]���À���
i�À>°

Ƃ�«>ÀÌ�À�̀ >Ã�̀ �ÛiÀÃ>Ã�Û�>}i�Ã�Ài>��â>`>Ã�i�̀ ��iÃÌÕ`��̀ >�«À�«À�>�V>ÀÌ�}À>w>�

`��ÌiÀÀ�Ì�À��]� Ì�À��Õ�Ãi�V�>À��µÕi]�>�� ��ÛjÃ�`i�>ÃÃ��>�>À�V>`>�>�`i�>��Õ�V>`>�

�>ÀV�� «>�Ã>}�ÃÌ�V�� V���� i�i�i�Ì�Ã� >� Û�Ã�Ì>À]� ��«�ÀÌ>� `iÃÌ>V>À� �Ã� �Õ}>ÀiÃ�

V�>À�i�À>�`��ÌiÀÀ�Ì�À��]��Ã�«iµÕi��Ã�}À>�`iÃ�ÌiÃ�ÕÀ�Ã�µÕi�>«i�i��D�ÃÕ>�Û�Ã�Ì>�

i]� V��ÃiµÕi�Ìi�i�Ìi]� D� `>� ÃÕ>� i�Û��Ûi�Ìi°� "� ÌiÀÀ�Ì�À��� i�� µÕiÃÌK�� iÃÌ?�

�Õ�Ì��«��ÌÕ>`��`iÃÌiÃ� �Õ}>ÀiÃ]��>Ã�>��`>�j��iViÃÃ?À��� Ì>��?���]�`i�>V�À`��

com os modos e as possibilidades de percurso e exploração do mesmo. Assim 

Ãi�`�]� v��� VÀÕV�>�� Õ�>�`�Û�ÃK��«�À� â��>Ã��Õ�iÌ>«>Ã]� >��>`>�DÃ� V>À>VÌiÀ�ÃÌ�V>Ã�

Ì�«�}À?wV>Ã�`>�Ài}�K��i�D�`�wVÕ�`>`i�`��ÃiÕ�«iÀVÕÀÃ�°
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RIO CEIRA: O CORAÇÃO DA SERRA

,iÌ��>�`��>�Ã� ����ÌiÃ�i�D���Àv���}�>�`>�«À�«À�>� ÃiÀÀ>]�>«iÃ>À�`i�ÃiÀ�

delimitada pelos nobres rios <kâiÀi e Ƃ�Û>]�j�����`iÃÌ��À���
i�À>�µÕi�V��ÃÌ�ÌÕ��

�� V�À>XK��`�� ÌiÀÀ�Ì�À���i��µÕiÃÌK�°����>Ã� ÃÕ>Ã��>À}i�Ã�µÕi� Ãi�i�V��ÌÀ>��

�Õ�Ì�Ã�̀ �Ã��>ÀV�Ã�̀ i�Ài�>XK��̀ �����i��V���>�«>�Ã>}i�]��Õ�Ì>�̀ >�V��ÃÌÀÕXK��

Ì�«�V>�`>�Li�À>�Ý�ÃÌ�Ã>�i�Ã��}Õ�>À�`>`iÃ�µÕi�i�iÛ>��iÃÌi�À���>�Õ��iÃÌ>ÌÕÌ�]�`i�

ViÀÌ����`�]��>�Ã�`�}��°��i�ViÀÌ>�v�À�>]�i�V>À�Õ�Ãi�i�ÌK����À���
i�À>�V����>�

principal iÃÌÀ>`> deste roteiro. 

"�,�"��Ƃ��� �Ƃ�Ƃ���Ƃ

°°°®

�>Ã�«�ÕV�Ã�Ã>Li��µÕ>��j���À���`>�����>�>�`i�>

�«>À>���`i�i�i�Û>�

�`��`i�i�i�Ûi�°

�«�À��ÃÃ�]�«�ÀµÕi�«iÀÌi�Vi�>��i��Ã�}i�Ìi]

���>�Ã���ÛÀi�i��>��À���À���`>�����>�>�`i�>°

*i���/i���Û>��Ãi�«>À>����Õ�`�°

*>À>�>�j��`��/i����?�>�Ƃ�jÀ�V>

�>�v�ÀÌÕ�>�`>µÕi�iÃ�µÕi�>�i�V��ÌÀ>�°

 ��}Õj���Õ�V>�«i�Ã�Õ����µÕi��?iÃÌ?®�«>À>�>�j�

���À���`>�����>�>�`i�>°

"�À���`>�����>�>�`i�>��K��v>â�«i�Ã>À�i���>`>°

+Õi��iÃÌ?�>��«j�`i�i�iÃÌ?�Ã��>��«j�`i�i°

Fernando Pessoa
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"�µÕi�j�µÕi�>����Ì>��>�V��Û�V>¶�
��Û�V>�>�«À�Ý���`>`i�V�����


jÕ��Õ�V����Ã�>ÃÌÀ�Ã�>Ã�iÃÌÀi�>Ã]�>��Õ>��Õ���-��®°� i�>���>À�j��>�Ã�vÀiÃV�Æ�

�Õ���Ûi�Ãi�i�Ãi�Ìi�Ãi]����Ûi�Ì��«�`iÀ�Ã��µÕi��>�Li�>Ã�ÛiÀÌi�ÌiÃÆ�-�LÀi�

i�>�Û�>��>Ã�>ÛiÃÆ�i��i�>��>L�Ì>�°�Ƃ����Ì>��>�«�ÀÌ>�Ì��>�>ÃVi�ÃK�]�i��Ã�

i�i�i�Ì�Ã\�>�?}Õ>]���>À]�i���«iÀ�}��`>Ã�i�ÌÀ>��>Ã��VÕ�Ì>Ã]�ÃÕLÌiÀÀ@�i>Ã]�

��viÀ�>�Ã�i�v�}�Ã>Ã°������>�i�V��Vi�ÌÀ>�iÃÌiÃ�µÕ>ÌÀ��i�i�i�Ì�Ã°�*�`i]�

>�Ì�����V>�i�Ìi]�«>ÀiViÀ�«À�ÌiVÌ�À>�i�̀ �Ã«i�Ã>`�À>�̀ i�Li�ÃÆ��>Ã�«�`i�

Ì>�Lj�� ÃiÀ� ÃÕL�Ì>�i�Ìi� «iÀ�}�Ã>]� vÀ�>]� Ã��LÀ�>� i� ��VÌÕÀ�>°� �ViÀÀ>�

�>�ÃÕ>���`i�>XK�]��Ã�Û>�iÃ�`iÃ«�`�Ã��Õ��Ã�Û>�iÃ�vjÀÌi�Ã]���V�À}���Õ���

À�>V��Æ�i�>Ã�?ÀÛ�ÀiÃ°�À}Õi��Ãi�«>À>���
jÕ]�V����«��>ÀiÃ]�i�>ÃÃÕ�i��

��}����iÃÌ>ÌÕÌ��`i�iÃV>`>Ã��?}�V>Ã°�Ƃ�ÃiÀÀ>��Õ�>����Ì>��>�ÃK��V����

µÕi�Õ�>� À>`�V>��â>XK��`>��>ÌÕÀiâ>]� V���������i�� Ãi�«Ài� Ã�ÕLi°� �

�iÃÃ>�À>`�V>��â>XK��Ãi�i�V��ÌÀ>�>�«�ÃÃ�L���`>`i�̀ i�ºV��Ì>VÌ�»�V����iÕÃ°�

 �Ã��Õ}>ÀiÃ�iÀ��Ã]���Ã�«>À>�Ã�Ã�iÃV��`�`�Ã�i��«�>�>�Ì�Ã���ÃÕÃ«i�Ì�Ã°

*,�,Ƃ]�*>Õ������Õ}>ÀiÃ��?}�V�Ã�`i�*�ÀÌÕ}>�°����ÌiÃ�->}À>`�Ã]�Ƃ�Ì�Ã�

�Õ}>ÀiÃ�i�->�ÌÕ?À��Ã°���ÃL�>\�/i�>Ã�i��iL>ÌiÃ°�Óä£ä







ANEXO I - O ROTEIRO DO CEIRA

OS ALTOS LUGARES

Ƃ«iÃ>À�`i� Ài�>V���>À� v�ÀÌi�i�Ìi� V���>�`��i�ÃK��iÃÌjÌ�V>�i� Ài��}��Ã>É

>�ÌÀ�«���}�V>]� «i�>� ��}>XK�� v�ÀÌi� µÕi� iÃÌiÃ� �Õ}>ÀiÃ� Ìk�� V��� �� `�Û���� i� ��

Ã>}À>`�]�>�`iÃ�}�>XK��`i�>�Ì�Ã��Õ}>ÀiÃ�«Ài�`i�Ãi�>��>ÌjÀ�>Ã��i��Ã�«�jÌ�V>Ã�

�Õ�vi���i����}�V>Ã°� >�ÛiÀ`>`i]����V��ÌiÝÌ��̀ ��ÌÀ>L>���]��Ã�>�Ì�Ã��Õ}>ÀiÃ são 

iviVÌ�Û>�i�Ìi��Ã�«��Ì�Ã����>�Ì��̀ ��ÌiÀÀ�Ì�À��]�VÕ�>�«�Ìk�V�>�«�`i�ÃiÀ��>��viÃÌ>�

��Ã�Ã�Ì��Ã�i�«>ÃÃ>}i�Ã]�`�Ã� �Õ}>ÀiÃ]��>ÌiÀ�>�Ã�i� ��>ÌiÀ�>�Ã]�>Ì��ÃvjÀ�V�Ã]�i��

����>Ã� `i� viÃÌ�]� Û>�iÃ� Ã��LÀ��Ã]� «��ÌiÃ]� «��`À>Ã]� Û>ÕÃ� `�Ã� À��Ã]� «�>�>�Ì�Ã]�

ensolarados...

*�À�V��ÃÌ�ÌÕ�Ài��«>ÀÌiÃ�`��ÌiÀÀ�Ì�À��]�VÕ�>Ã�Û>À�>�ÌiÃ�>�Ì��jÌÀ�V>Ã�ÃK�]�«�À�

ÛiâiÃ]�LÀÕÃV>Ã]�>�`�vVÕ�`>`i�`i�«iÀVÕÀÃ����Ã�>�Ì�Ã� �Õ}>ÀiÃ� Ì�À�>�Ãi� Ì>�Lj��

�>�Ã�V��`�V���>`>°�ƂÃÃ��]�«À���Ûi�Ãi�Õ�>�iÝ«��À>XK��`iÃÌ>�iÌ>«>]�>ÌÀ>ÛjÃ�

`>�iÃÌÀ>`>�«À��V�«>��µÕi]�i�L�À>�«iÀV�ÀÀ�Ûi���>��À�Ì>À�>�i�Ìi�«i���>ÕÌ���Ûi�]�

«iÀ��Ìi�Õ�>�>«À�Ý��>XK��Ã�}��wV>Ì�Û>�DÃ�«�«Õ�>XªiÃ�i�Õ��ÀiV���iV��i�Ì��

L>ÃÌ>�Ìi�}i�iÀ�Ã��̀ >�«>�Ã>}i���Õ�>��â>`>�i�̀ >�Õ��`>`i�ÌiÀÀ�Ì�À�>���>�Ài}�K�°

"�ÌÀ�X��`�Ã�`�Ã�>�Ì�Ã� �Õ}>ÀiÃ�j�V��«�ÃÌ��«�À�Õ�>�iÌ>«>�`i�«iÀVÕÃ��

V�ÀVÕ�>À� i�ÌÀi� >� >�`i�>� `�Ã� 
i«�Ã� i� �� *��`K�� iÝÌÀi��`>`iÃ� �«�ÃÌ>Ã®]� V���

>�}Õ�Ã� `iÃÛ��Ã� «>À>� �Õ}>ÀiÃ� `i� `iÃÌ>µÕi� i� `i� ��ÌiÀiÃÃi°� �iÃi�Û��Ûi�Ãi� >��

���}��`i�ÇÓ���}iÀ>�®��Õ��ä���V���`iÃÛ��Ã®]�i��â��>Ã�µÕi�Û>À�>��i�ÌÀi��Ã�

ÎÎä��i��Ã�£Îää��`i�>�Ì�ÌÕ`i°
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SELADA DAS EIRAS
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ESTRADA PANORÂMICA DA SERRA DO AÇOR
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PIÓDÃO
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FOZ DE ÉGUA
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SÃO PEDRO DO AÇOR  |  GONDUFO
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BARRAGEM DO ALTO DO CEIRA
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FAJÃO
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tipo de apreensão dos lugares.
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LENDA DO CERRO DA NOSSA SENHORA DA CANDOSA

 ��Ìi�«��i��µÕi��Ã���ÕÀ�Ã�>�`>Û>��«�À�iÃÌ>Ã�ÌiÀÀ>Ã]�Û�Û�>��>Ã�6?Àâi>Ã�

Õ����ÕÀ��V��ÛiÀÌ�`��>��
À�ÃÌ�>��Ã��°�
>X>Û>]�«iÃV>Û>]�>«>��>Û>�i�}Õ>À`>Û>�

V>ÃÌ>��>Ã� «>À>� �� >��� Ì�`�]� «��Ã� �>Û�>� �Õ�Ì�Ã� V>ÃÌ>��i�À�Ã°� Ƃ�>��>Û>� >Ã�

ÌiÀÀ>Ã�i�iÝ«��À>Û>��ÕÀ����Ã�À��Ã�
i�À>�i�-�Ì>�°�Ƃ�ÃÕ>�Û�`>�`i�>LÕ�`@�V�>�i�

ÌÀ>�µÕ���`>`i�>ÌÀ>�Õ�>���Ûi�>�̀ i��ÕÌÀ�Ã���ÕÀ�Ã]��K��V��ÛiÀÌ�`�Ã]�µÕi�«À�VÕÀ>À>��

«�À� Ì�`>Ã� >Ã� v�À�>Ã� >«�`iÀ>À�Ãi� `iÃÌ>Ã� ÌiÀÀ>Ã°� 
���� �K�� �� V��Ãi}Õ�À>��

«i�>Ã��ÕÌ>Ã�V���>À�>Ã�i�>À�>`���>Ã�µÕi���i�wâiÀ>�]�«��Ã�Ƃ�}Õj����«À�Ìi}�>]�

Ì��>À>��>�`iV�ÃK��`i���>v�}>À]�>�>}>�`��Ì�`>�iÃÌ>�L>V�>]�µÕi���ÕÌÀ�Ã�Ìi�«�Ã�

�?� Ì���>�Ã�`��>� �>}�>�`i�->VªiÃ°�*>À>� �ÃÃ����L���â>À>��Ì�`>�>���ÕÀ>�>�`>Ã�

ÌiÀÀ>Ã�Ã�ÌÕ>`>Ã�>Ìj�Óä��j}Õ>Ã�>��Ài`�À°��iÃ`i���>�>��iViÀ�>Ìj�>��«�À�`��Ã���

ÌÀ>L>��>Û>��Ãi��«>À>À]�«>À>�Ì>«>À���À������LÕÀ>V��̀ ��
>LÀ��°�ƂÀÀ>ÃÌ>À>��«i`À>Ã�

`�� À��� ÕÌ���â>�`���Õ�Ì>Ã� �Õ�Ì>Ã� `i� L��Ã� >� «ÕÝ>À� â�ÀÀ>Ã°� 
��� Ã>À����Ã]� v�À>��

>���Ì�>�`��iÃÃ>Ã�«i`À>Ã�i��«>Ài`iÃ�`i�i��À�i�}À�ÃÃÕÀ>��>�L>Ãi]�µÕi� �>�

`����Õ�`��V���>�>�ÌÕÀ>°�ƂÃ�?}Õ>Ã�v�À>��`iÃÛ�>`>Ã�«>À>�>�i�V�ÃÌ>��>�Ã�Ã���`>�

i�i��À�i�«i`À>Ã�`i�Ý>`>Ã�`i��>`��«>À>�>Ã�Ì>«>À]�µÕ>�`��>��ÕÀ>��>�Ì�ÛiÃÃi��?�

>Ì��}�`��L�>�>�ÌÕÀ>°��µÕ>�Ì���Ã����i�Ã�ÌÀ>L>��>Û>�]�>�v>âiÀ�«>Ài`iÃ]��>�Ã�

`i�Õ�>�Vi�Ìi�>�̀ i��Õ��iÀiÃ�i�VÀ�>�X>Ã�>V>ÀÀiÌ>Û>��ViÃÌ>Ã�̀ i�ÌiÀÀ>�̀ �Ã����ÌiÃ�

Û�â����Ã�«>À>�Ì>«>Ài��Li��>Ã�vÀiÃÌ>Ã�`>Ã�«>Ài`iÃ°�"���ÕÀ��µÕi��À�i�Ì>Û>�>Ã�

�LÀ>Ã�À�>�`i�V��Ìi�Ìi]�«��Ã���ÌÀ>L>����iÃÌ>Û>�>�Ài�`iÀ�i��>��?�µÕ>Ãi�i���i���

`>��ÕÀ>��>�µÕi�iÀ>��iViÃÃ?À���v>âiÀ�«>À>�V��Ãi}Õ�À���ÃiÕ�«jÀw`����Ìi�Ì�]�i���

��ÕÀ��VÀ�ÃÌK���K��Ãi�>«iÀViLiÀ>�`i��>`>°

À>�ÃiÝÌ>�vi�À>�i����̀ �>�Ãi}Õ��Ìi��K��Ãi�ÌÀ>L>��>Û>°��>�Ã�̀ Õ>Ã�Ãi�>�>Ã�i���

À���iÃÌ>À�>�viV�>`�°�
>`>���ÕÀ��v���̀ iÃV>�Ã>À�>�ÃÕ>Ã�V>Ã>Ã�i�>«>��>À�>���i�Ì�Ã�

«>À>�Û��Ì>À�>��ÌÀ>L>�������`�>�Ãi}Õ��Ìi°��>��K�Vi`������ÕÀ��V�ivi�V�i}�Õ�

«>À>� `�À�}�À� >Ã� �LÀ>Ão��>Ã� ��� ��V>�� �K�� �>Û�>� «>Ài`i� >�}Õ�>o�ƂÃ�«i`À>Ã�

iÃÌ>Û>��iÃ«>��>`>Ã�«i���À���>L>�Ý�°�Ƃ�ÌiÀÀ>�Ì���>�Ã�`���iÛ>`>�«i�>�V�ÀÀi�Ìi�`��

À��o�
����iÝ«��V>À�Ì>��V��Ã>¶� K��V��ÛiÀ>o���À����iÛ>Û>�«�ÕV>�?}Õ>]�«��Ã�iÀ>�

ÛiÀK�t�

 >`>o��>`>o�«�`�>�iÝ«��V>À�Ì>��>V��ÌiV��i�Ì�°�"���ÕÀ��wV�Õ�



>`��À>`��i�>Ì���Ì�]�ÛiÀ�wV>Û>�«i`À>�>�«i`À>]�>�ÛiÀ�Ãi�i�V��ÌÀ>Û>�Ã��>�Ã�

`i�ÌiÀ�Ã�`��i�«Ài}Õi�v�ÀX>°���ÛK�°� ����V>��«>ÀiV�>�µÕi��i��Õ�>�«>Ài`i�

v�À>�V��ÃÌÀÕ�`>o�Ƃ���ÕÀ>�>�v���V�i}>�`��i�Ì�`�Ã�wV>À>��>«>�iÀ�>`�Ã�V���

��µÕi�Û�>�o�Ƃ�>`��À>XK��ÌÀ>�Ãv�À��Õ�Ãi�i��À>�Û>t

"���ÕÀ���K��iÀ>�`i�`iÃ�ÃÌ�À°�/�`�Ã�>��ÌÀ>L>����>}�À>�V����>�Ã�VÕ�`>`�°�

"Ã�>��ViÀViÃ��>�Ã�vÕ�`�Ã]�>Ã�«i`À>Ã��>�Ã�ÌÀ>Û>`>Ã]���V>ÃV>����i�>�ÌiÀÀ>��>�Ã�

L>Ì�`>Ã�`i���`��>�Ì�À�>À�>��ÕÀ>��>��>�Ã�Ã���`>°�/À>L>���Õ�Ãi�V����>�Ã�>vK�i�

�>�Ã�i�ÌÕÃ�>Ã���`ÕÀ>�Ìi�ViÀV>�`i�Õ���kÃ°�ÃÌ>Û>�Õ�>��LÀ>�«iÀvi�Ì>]�«i�Ã>Û>�

����ÕÀ�°��iÃÌ>� Ûiâ� �K�� �?�µÕi�� Ãi�>� V>«>â� `i� >� `iÃÌÀÕ�Ào� ��Ìi� `i�ÌÀ�]�

µÕ>�`��Ì�`�Ã�`�À��>�]�����ÕÀ��ÌiÛi�Õ��Ã����°�ƂV�À`�Õ�iÃÌÀi�Õ��>`��i�

v��� ÛiÀ°� À>� ÛiÀ`>`io�Ƃ��ÕÀ>��>� Ì���>� `iÃ>«>ÀiV�`�o� �ÀÀ�Ì>`�]� V�>��Õ� �Ã�

}Õ>À`>Ã]�µÕi�Ì���>�V���V>`��D�`�ÃÌ@�V�>]�«>À>�ÛiÀ�µÕi��Ì���>�`iÃÌÀÕ�`��>µÕi�>�

�LÀ>°�������i�ÀiÃ«��`�`��µÕi����}Õj��«�À�>���Ì���>�«>ÃÃ>`�]��i��`i�`�>]��i��

`i����Ìi°�"LÀ�}�Õ��Ã�>��ÕÀ>À]�«�À�Ƃ�?]�µÕi�`�â�>��>�ÛiÀ`>`i]��>Ã�«Ài�`iÕ��Ã�

�>�Ã�ÀiÃ«��Ã?Ûi�Ã�«�À��K��iÃÌ>Ài��>Ìi�Ì�Ã�i�ÌiÀi��iÛ�Ì>`��Ì>��`iÃÌÀÕ�XK�°�Ƃ�

�LÀ>�Ì���>�`i�ÃiÀ�vi�Ì>�i�v���ÀiV��iX>`>�V����>�Ã�>À`�À]�ÀiVÀÕÌ�Õ��>�Ã�}i�Ìi�

i�Àiv�ÀX�Õ�>��`>��>�Ã�>�V��ÃÌÀÕXK�]�i�>��ÕÀ>��>�v���ÃÕL��`�o�ÃÕL��`�o�>Ìj�

iÃÌ>À�>�>Ì��}�À���«��Ì���>�Ã�>�Ì�°

�Ƃ�>��K�Û>��Ã�Ì>«>À���À���«>À>�i�V�iÀ�>��>}�>]�`�ÃÃio

�>Ã�`i����Ìi�ÌiÛi�Õ��Ã����°�6�Õ�Õ�>�-i���À>]��Õ��LÕÀÀ����]�i��V��>�

`>��ÕÀ>��>]�V���Õ��V>«Õâ��>�V>LiX>°�
��v�À�i���LÕÀÀ����� �>�>�`>�`�]�>Ã�

«i`À>Ã�`iÃ>«>ÀiV�>��i�>��ÕÀ>��>�`iÃ��À��>Û>�Ãi°�ƂV�À`�Õ�Ã�LÀiÃÃ>�Ì>`��i�

V�ÀÀiÕ�«>À>���>�Ì��`>��ÕÀ>��>°

�?�iÃÌ>Û>�>�-i���À>�µÕi�Û�À>����Ã����°���V��>�`��LÕÀÀ�V�]�iÃÌi�`�>�

>Ã��K�Ã�i�>Ã�«i`À>Ã��>��V>��`��i�`iÃ>«>ÀiV�>�����vÕ�`��Û>�i°�
�ÀÀiÕ�«>À>�

>�-i���À>��>Ã��K��V��Ãi}Õ�Õ°�-iÕÃ�«jÃ��K��Ãi�«�`�>���iÝiÀ�i�ÃiÕÃ�LÀ>X�Ã�

�K�� V��Ãi}Õ�>��>«>��>À� >� -i���À>°� Ãv�ÀX�Õ�Ãi�i��ÛK�o�>��ÕÀ>��>� Ì���>�

`iÃ>«>ÀiV�`��i���À���
i�À>�`iÃ��â>Û>�«>V��ÀÀi�Ì>�i�Ìi����ÃiÕ��i�Ì�°�Ƃ��`>�Û�Õ�

>�-i���À>�>�ÀiÌ�À>À�Ãi��i�Ì>�i�Ìi��>Ã��K��v���V>«>â�`i�>�>�V>�X>À°

-i}Õ�Õ� �Ã� V>�����Ã� «�À� ��`i� «>ÃÃ>À>� �� LÕÀÀ����� VÕ�>Ã� «>Ì>Ã� wV>À>��

}À>Û>`>Ã��>Ã�«i`À>Ã]�i�µÕi�>��`>����i�Ãi�«�`i��ÛiÀ]o��>Ã��K��«�`i�>�V>�X>À�
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>� -i���À>°� *À�VÕÀ�Õ� �Ã� Û�}��>�ÌiÃ� µÕi]� >ÃÃÕÃÌ>`�Ã]� ��i� }À�Ì>À>�� µÕi� Õ�>�

-i���À>��Õ�Ì�����`>�i�ÀiÃ«�>�`iVi�Ìi��>Û�>���LiÀÌ>`���Ã�µÕi�iÃÌ>Û>��`iÌ�`�Ã�

i�µÕi�Ãi�v�À>�i�L�À>����ÃiÕ�LÕÀÀ����°

 i�� >ÃÃ��� >���ÕÀ�� `iÃ�ÃÌ�Õ°� 
��iX�Õ� >� �LÀ>� `i� ��Û�� i� Àiv�ÀX�Õ� >�

Û�}��@�V�>°�/À>L>��>Û>�Ãi�>�V��ÃÌÀÕ�À�>Ìj�>��>���ÌiViÀ°�*i�>����Ìi�`i�ÌÀ��Û���>�>�

�>À�>�`��
>«ÕV��]����ÃiÕ�LÕÀÀ�V�]�i�`iÃÌÀÕ�>�ÌÕ`�°�ƂÃÃ���>V��ÌiViÕ�`ÕÀ>�Ìi�

>�}Õ�� Ìi�«�� >Ìj� µÕi� ����ÕÀ�� V��«Àii�`iÕ� µÕi� iÀ>� �� *�`iÀ���Û���� µÕi�

«À�Ìi}�>����ÕÌÀ��VÀ�ÃÌK��i�µÕi��>À�>�iÀ>�>��i�Ã>}i�À>�`�Û��>�>���«i`�À�>�ÃÕ>�

�>�`>`i°

����ÌiÀ�V�������ÕÀ��µÕi��>L�Ì>Û>��>Ã�ÌiÀÀ>Ã�i�`�ÃÃi���i\

�/Õ`��wâ�«>À>�Ìi�`iÃÌÀÕ�Ào��>Ã��iÕÃ�«À�Ìi}i�Ìi�i��>�`>�Õ�>�-i���À>�
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CEPOS

A aldeia dos Cepos, situada do ponto extremidade 

desta parte do percurso, é considerada um miradouro por 

excelência, e nela é possível desfrutar de pedaços de vista 

interminável da serra, para ambos os vales do Açor e de 

Fajão, envolvendo qualquer visitante numa deslumbrante 

apreensão da dimensão do território e da sua morfologia, 

servindo por vezes para destino de um curto passeio de 

habitantes vizinhos. 

Pela sua localização no território, a aldeia dos Cepos 

>`µÕ�Ài�Õ�>�«�Ã�XK��iÃÌÀ>Ìj}�V>����V��ÌÀ����y�ÀiÃÌ>��i��>�

protecção das terras, em particular nas épocas mais propícias 

a incêndios. Por outro lado, por não ter uma íntima relação 

com o rio Ceira, promove actividades de exploração de 

montanha e programas de lazer, directamente associado 

ao recente complexo lúdico do parque dos Cepos, com 

equipamentos desportivos e de recreio.

É notória a maior adesão nestas actividades por 

parte da população local, em especial nos dias de romaria 

e festejos religiosos, bem como das camadas mais jovens, 

nas actividades de exploração, ainda que sazonalmente.

SOITO

Num desvio do eixo principal, promove-se a 

passagem pela aldeia do Soito. Recuperada e preservada 

na imagem característica da beira xistosa, o Soito está 

V�>ÃÃ�wV>`��V����«>ÀVi�À���wV�>��`��«À�}À>�>�`>Ã�Aldeias 

de Xisto, mas, mais do que o conjunto arquitectónico 

apelativo, importa partilhar o testemunho do espírito da 

sua comunidade. Todas as intervenções arquitectónicas 

realizadas no Soito estiveram na base da promoção da 

visita, pela visão homogénea da população que, muito ou 

pouco, contribuiu para uma maior procura da aldeia.

Apesar da resistência de alguns habitantes a este 

tipo de iniciativa, foi através da comunidade local que o 

processo de dinamização da aldeia se tornou possível. 

Verdade seja que a população estrangeira residente no 

Soito e arredores tem um enorme impacto na divulgação 

do lugar, pelo espírito de união que transmite, ao mesmo 

tempo que promove pequenas actividades sociais e 

iV�����V>Ã�`�ÛiÀÃ�wV>`>Ã�µÕi�>«À�Ý��>���Ã�ÀiÃ�`i�ÌiÃ�i�

visitantes.



PRAIA FLUVIAL DA PONTE

O Colmeal é uma aldeia já com uma dimensão mais 
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apesar de ter as suas controvérsias. Por um lado, se 

têm sido feitas algumas intervenções construtivas com 

o intuito de melhorar os acessos, os espaços públicos e 

equipamentos, também é verdade que o Colmeal ainda 

possui pouca coerência de conjunto, na sua componente 

arquitectónica. Por outro, se escassam as iniciativas de 
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população na delineação de estratégias que promovam 

a aldeia, também é no Colmeal que provavelmente existe 

um maior potencial para intervir, pela relação com rio. De 

facto, é aqui que o visitante é brindado com os primeiros 

lugares de destaque, na sua íntima relação com o Ceira, 

testemunhos da humanização do território.

�� «À��i�À�� �Õ}>À]� >� «À>�>� yÕÛ�>�� `>� *��Ìi]� µÕi�

é um ponto bastante frequentado pelos habitantes 
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por visitantes. É um lugar já bastante transformado, 

por diversas razões – presença do automóvel, utentes 

com mobilidade condicionada, entre outros – mas a sua 

aura sempre soube ser mantida, na medida em que as 

relações sociais que se proporcionam nos diversos espaços 

não foram condicionadas. Entre escadas e escadinhas, 

patamares e rampas, as intervenções, ainda que um pouco 

descontroladas, não reduziram a procura deste lugar. Por 

esta razão, não se pretende fazer grandes intervenções 

e cair na tentação de alterar as lógicas de ocupação da 
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equipamentos sanitários e balneários que apoiam a visita 

e permanência, apenas se propõe um redesenho dos 
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e coerência construtiva.
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QUINTA

Em segundo lugar, a Quinta, antigo local de cultivo, 

partilhado pelos locais em parcelas independentes. Apesar 

de ser bastante convidativo e frequentado pelos habitantes 

locais, a Quinta apresenta-se mais discreta e menos 

procurada pelos visitantes, não só por não estar junto das 

vias principais, mas também porque nunca foi considerada 

como zona de lazer, mas sim de trabalho, essencialmente 

na terra. Muitas estórias se contam de homens a preparar 

os terrenos para o novo cultivo, e de mulheres a corar os 

lençóis de linho nas águas límpidas do Ceira. Na verdade, 

esse era o cenário de vivências na Quinta.

Contudo, além de ainda conter estruturas de apoio à 

actividade agrícola, como o antigo moinho, agora em ruína, 

e os socalcos no terreno de cultivo, este lugar reservado 

potencia também um bom espaço balnear, apesar de 

mais discreto e menos procurado. No entanto, não se tem 

como objectivo criar maior densidade na visita ao local – 

iÃÃi�j�>��?Ã���V>À?VÌiÀ�`>�«À>�>�yÕÛ�>��>V��>�ÀiviÀ�`>]��>�Ã�

exposta ao público em geral – por isso, sugere-se apenas 

um tratamento dos caminhos e dos acessos à Quinta.



SENHOR DA AMARGURA  |  CORTADA

Em terceiro, sugere-se um pequeno desvio ao 

parque de merendas das Seladas, pertencente à aldeia 

do Colmeal, um lugar dedicado e utilizado para romarias 

e festejos em honra do Nosso Senhor da Amargura, 

padroeiro da aldeia. É um local frequentado sazonalmente, 

possuindo estruturas sanitárias, de confecção e piquenique 
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convívio e sociabilidade entre habitantes locais e visitantes.

Por último, a Cortada, um lugar extremamente 

`�ÃVÀiÌ�]� µÕ>Ãi� V>�Õy>`�]� V���iV�`�� i� Û�Ã�Ì>`�� >«i�>Ã�

por locais. Num contexto singular, a Cortada surge como 

primeiro marco radical da relação humana com a paisagem 

e a natureza. Contando a história do rompimento bruto dos 

rochedos, para alteração do curso do rio e consequente 

aproveitamento de terrenos para cultivo, a Cortada torna-

se num lugar bastante particular, sendo propício a cenários 

de lazer, sociabilidade e convívio, frequentado pelas gentes 
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ao sítio, expectando a chegada dos corajosos praticantes 

de canoagem, na descida anual do Ceira. Mas, aparte 

deste fenómeno, e pelo facto do lugar apenas ser acessível 

pelo visitante que tem facilidade em movimentar-se em 

terrenos íngremes, a Cortada torna-se num dos recantos 

escondidos do território. Propõe-se o melhoramento dos 

V>�����Ã]�«�ÃÃ�L���Ì>�`��Õ��>ViÃÃ���>�Ã�`iw��`��i��>�Ã�

seguro.
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CANDOSA

Adiante na estrada nacional, surge a aldeia da 

Candosa, um pequeno povoado. Apesar de se apresentar 

um pouco descaracterizado e ter um número muito 

reduzido de habitantes, torna-se um lugar curioso, pela 

forte relação que ainda mantém no território, no que 

respeita à actividade agrícola.

A aldeia ainda desfruta do funcionamento de estruturas 

antigas – como a ponte velha e o lagar – que outrora 

foram vitais ao quotidiano da população. O entendimento 

desta relação humana com a paisagem é mais clara se 

a experiência for tomada pelos trilhos mais próximos 

à povoação que, de certa forma, não representam os 

caminhos mais convencionais da actualidade, mas ainda 

são testemunhos das vivências passadas.

QUINTA DA FOZ DA FONTE

No seguimento do eixo, depois de Capelo, alcança-

se a aldeia da Sandinha. De população pouco numerosa, 

a Sandinha foi palco de pequenas recuperações – antiga 

escola, torre sineira, e largo da igreja – e consequentemente 
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a estima dos seus habitantes. Apesar de não existirem 

muitas actividades recreativas na aldeia, nem mesmo 

grande procura à estadia de visitantes, são os arredores da 

Sandinha que se alegam possuidores de tesouros de singular 

interesse, e que passam perfeitamente despercebidos a 

quem não está familiarizado com a zona, as suas vivências 

e as suas estórias. 

Em primeiro lugar, e porque interessa entender essas 

vivências e testemunhar a dura vida do campo, propõe-

se a passagem pela antiga ponte de Sandinha, que conta 

as caminhadas semanais da população para as cerimónias 

religiosas que tinham lugar na aldeia sede – Cadafaz – cujo 

percurso sinuoso relata a devoção e o quase sacrifício dos 

habitantes em prole da fé e da tradição. A ponte é uma 

estrutura antiga que se preservou, apesar de hoje dia ser 

utilizada apenas para acesso a terrenos de cultivo perto da 

povoação.

Em segundo lugar, o grande tesouro escondido nesta 

zona é, sem margem de dúvida, a Quinta da Foz da Fonte, 

com características semelhantes ao lugar da Cortada, no 

contexto da intervenção humana na paisagem. Nesta antiga 

quinta senhorial, testemunha-se um outro rompimento 

do rochedo maciço sob o qual agora corre o rio Ceira. É 

um marco quase arquitectónico, pela forma talhada que 
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quinta, singelo e modesto, além de estar em plenas 

condições de reaproveitamento, apresenta uma posição 

quase estratégica, no controlo de território envolvente, 

característica que, de certa forma, complementa o interesse 

de visita a este ponto do percurso. Com o intuito de 

preservar o carácter reservado deste lugar, e uma vez que 

não é acessível por estrada regular, pretende-se constitui-

lo enquanto ponto de passagem de caminhos pedestres, 

melhorando os seus acessos, tornando-os mais seguros e 
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num programa de observação e investigação das espécies 

animais da região, que naturalmente estão mais visíveis em 

habitat natural, nos recantos menos frequentados pelos 

visitantes, como este.



CABREIRA  |  PRAIA FLUVIAL DO LAGAR

Continuando a seguir o Ceira nos seus encantos, é 

na aldeia de Cabreira que se testemunha um reavivar de 

um povoado anteriormente adormecido e sem grande 

interesse, à partida, de intervenção. Apesar de ter uma 

dimensão e número de habitantes bastante considerável, a 

aldeia sempre foi mais uma, entre muitas aldeias de segundo 

plano, na zona. No entanto, com uniões administrativas e 

pela sua posição central, é na Cabreira que se desenvolvem 
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sociais dos populares – cafés e espaços de convívio -, e por 

outro, criaram novos postos de trabalho – lar de idosos -, 

tanto para os residentes da aldeia como para os das aldeias 

vizinhas. E, apesar de, do ponto de vista construtivo e de 

coerência de conjunto arquitectónico, estes equipamentos 

não apresentarem grande sensibilidade e/ou integração 

no meio, representam sem dúvida uma fonte de 

desenvolvimento económico e social da povoação.

No entanto, é também na Cabreira que o visitante 

é brindado com tesouros que, embora anteriormente 

tivessem um carácter meramente funcional, promovem 

hoje uma grande relação com a natureza, o território 
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actividades tradicionais. Destaca-se, em primeiro lugar, 

a actual zona balnear – que serviu já de cenário à sétima 

arte portuguesa -  com um lagar ainda em funcionamento 

pelos engenhos antigos, e com o conjunto de trinta e cinco 

casebres ou tulhas que serviram de armazenamento de 

gado e colheitas agrícolas dos terrenos adjacentes. Estas 

tulhas são de dimensão muito reduzida, mas encontram-

se em perfeito estado de conservação, assim como o 

lagar. Uma vez que esta zona é já bastante frequentada 

por locais e visitantes, não se pretende criar excedente 

de visita ou aumento da densidade de estadia. Por isso, 

apenas se propõe a melhoria dos acessos, um redesenho 

dos patamares e das zonas de espaço balnear, bem como 

a recuperação das tulhas na frente ribeirinha, com o intuito 

de auxiliar a actividade balnear, em especial nas épocas 
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sociais e dos modos de apropriação dos espaços.
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CASTELEJO

Atravessando a antiga ponte, alcança-se o antigo 

lagar e o Castelejo abandonados, outrora a antiga 
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elemento tem características de particular interesse. Por um 

lado, apesar de discreto, tem uma localização imponente, 
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outro, o próprio edifício apresenta uma tipologia particular, 
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recuperação para programas de estadia temporário, como 

complemento à zona balnear e aos caminhos pedestres 

mais à frente abordados.



CORTECEGA

Numa etapa seguinte, o troço entre Cabreira e 

Cortecega, aldeia seguinte, é valorizado essencialmente 

pelo percurso de estrada, com o intuito de motivar o visitante 

a ter perspectivas do território e das suas características 
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lugares, através de um afastamento do elemento primordial 

do roteiro – o rio Ceira. Pretende-se a criação de pequenos 

espaços de contemplação da paisagem e miradouro de 

descanso, com algum estacionamento.

CARCAVELOS

Como parte integrante de um dos trilhos propostos, 

enquanto complementos ao roteiro, pretende-se uma 

passagem pela aldeia de Carcavelos. O povoado em si 

não representa maior interesse arquitectónico de conjunto 

relativamente às aldeias já referidas, no entanto, torna-se 

interessante promover a sua visita, principalmente pela 
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À semelhança do Poço da Cesta (nos altos lugares), a 
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falhas nos maciços graníticos que circundam o rio Ceira, 

criando patamares semelhantes e propícios à actividade 

balnear.
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GÓIS

Seguida da passagem pela aldeia de Cortecega, 

o visitante é acolhido pela singela vila de Góis, sede de 

Concelho. Góis ainda apresenta muitas características 

de pequeno povoado, dada a sua própria dimensão, as 
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repleto de unidades de vizinhança muito comuns em meios 

rurais. Apesar de ter sido forçada a crescer, pontuando a 
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bastante equipada de programas turísticos, de recepção 

ao visitante, bem como de alojamento, não havendo 

necessidade de promover novas estratégias de atracção. 

No entanto, propõe-se criar um apelo à coerência 

de conjunto, tendo em consideração o património 

arquitectónico e paisagístico existente na vila e arredores. 

Pretende-se apenas destacar alguns dos seus pontos fortes, 

como a antiga ponte, o Castelo e o geoglifo da Espada de 

Santiago – que sugere a passagem dos antigos Caminhos 

de Santiago - , como lugares a visitar. Do ponto de vista 

construtivo, sugere-se uma regulamentação mais rigorosa 
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de alguns dos acessos e arruamentos. A partir da vila de 

Góis, é proposto um desvio até ao pequeno povoado 

de Carcavelos, cujo destaque gira em torno da acanhada 

zona balnear, que sugere alguma intervenção humana na 

natureza. Pretende-se apenas melhorar os acessos ao lugar, 

tornando-os mais visíveis, interessantes e seguros.

VILA NOVA DO CEIRA

Continuando de mãos dadas com o Ceira, eis que 

surge a povoação homónima do mesmo: Vila Nova do 

Ceira. Desde o século XII que o povoado é referenciado, 

tendo sido considerada uma vila bastante abastada, pelas 

tipologias urbanas e arquitectónicas ainda hoje presentes.

 Esta vila é também rica em pequenas zonas de 

lazer, embora existam poucas unidades turísticas, como 

alojamento e informações. Não se pretende intervir na vila 

em si, dados os melhoramentos recentes, mas sim destacar 

os seus lugares únicos, tesouros que se situam nos seus 

arredores.



um novo olhar e um novo desenho nesta questão. O acesso 

ao santuário é directo através da estrada nacional, que dá 

seguimento ao Roteiro do Ceira, mas o cerro apenas é 

acessível num desvio de estrada secundária, em condições 

mais precárias.

O Santuário da Nossa Senhora da Candosa é composto 

pela capela homónima e pela sua envolvente que, além de 

se assumir como generoso espaço de celebração e romaria, 

oferece um dos mais particulares e interessantes pontos de 

reconhecimento do território, na sua vertente paisagística. É 

através de um pequeno miradouro, toscamente concebido 

abaixo do santuário, que o visitante tem a percepção da 

integração dos povoados no território bem da humanização 

da paisagem e dos marcos que contam esse testemunho.

NOSSA SENHORA DA CANDOSA  |  SANTUÁRIO

Destaca-se o núcleo da Nossa Senhora da Candosa, 

composto pelo Cerro e pelo Santuário dedicado à 

celebração do milagre do mesmo. Este complexo é 

considerado de extremo interesse turístico, pelas romarias 

e procissões em honra da entidade religiosa, bem como na 

zona balnear adjacente ao marco paisagístico do próprio 

cerro, que facilmente atrai visitantes pela sua singular 

expressão no lugar, bem como na estreita relação com o 

rio Ceira.

No entanto, o acesso às duas vertentes deste grande 

lugar é feito de forma independente, separada e com 
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NOSSA SENHORA DA CANDOSA  |  CERRO

Na outra vertente do complexo, o Cerro da Nossa 

Senhora da Candosa é actualmente palco de actividade 

balnear. Esta pequena zona, apenas acessível por caminhos 

de terra batida, é procurada essencialmente por visitantes 

curiosos, que pretendem registar no seu passeio este 

marco humanizado de singular escala.

Este pequeno espaço balnear apresenta-se nas 

condições mínimas de ocupação, apenas com sanitários 

de apoio. No entanto, não se pretende maior densidade 

de visita ao local, por se tornar único, na vertente do 

entendimento da pegada humana no território e não 

propriamente como local de lazer balnear.



QUINTA DA MARIA MENDES

Contudo, é no desvio necessário à visita da zona 

balnear do cerro que o visitante tem a oportunidade de 

contactar directamente com as antigas estruturas de 

produção agrícola e biológica, como a Quinta da Maria 

Mendes.

Este complexo arquitectónico, composto por 

habitação, lagar, armazéns e terrenos agrícolas, encontra-

se maioritariamente abandonado, mas em excelentes 

condições de reaproveitamento, num programa que se 

pretende em contexto de desenvolvimento das actividades 

tradicionais e desenvolvimento económico.

São propostos melhoramentos de acessos e maior 

relação urbana do complexo, assim como a recuperação de 
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produção e venda de produtos tradicionais e espaços de 
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INTERVENÇÕES
NÚCLEOS DA CABREIRA E MARIA MENDES
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9.2 | PELOS TRILHOS DO CEIRA

Dada a ambição de distinguir o Roteiro do Ceira de 

outros percursos já existentes, na oferta de diferentes formas 

de exploração e entendimento do território, aliada ao facto 

de, em partes do roteiro, não ser possível um contacto tão 

directo através do uso da estrada principal e do automóvel, 

tornou-se essencial o desenho de outro tipo de caminhos, 

de maior aproximação e relação íntima com os lugares, 

com o rio Ceira e com as gentes locais. Neste sentido, 

surgem os Trilhos do Ceira, os caminhos secundários, 

de percurso pedonal, que se tornam reveladores das 

diversas realidades do território, na relação humana com 

a paisagem. É nestes trilhos que o Roteiro do Ceira ganha 

mais impacto, dada a proposta de aproximação do visitante 

aos lugares, promovendo um novo olhar e uma verdadeira 

(re)descoberta dos mesmos.

Para o troço dos médios lugares, são propostos dois 

trilhos pedonais. Um primeiro percurso de 10,5km, entre 
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Cabreira, que se desenvolve paralelamente à estrada, 

tocando em lugares já mencionados, como Quinta e a 

Cortada (Colmeal), Candosa, e Quinta da Foz da Fonte 

(Sandinha). O segundo, sendo um trilho menor, é um 

percurso de cerca de 4,5km, entre Cortecega e Góis, que 

atravessa o rio Ceira, pela Barragem de Monte Redondo 

e pela aldeia de Carcavelos, permitindo um maior 
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Ceira.

Ambos os trilhos pretendem-se desenhados e 

concebidos de forma permanente, de modo a resistirem 

às alterações dos níveis das águas do Ceira, podendo ser 

utilizados durante todo o ano.



9.3 | PASSAGEM E PERMANÊNCIA

No desenvolvimento do Roteiro do Ceira, tornou-

se evidente a estreita relação das diversas intervenções 

propostas e o modo como se pretende que o visitante 

entenda e explore o território. É esta a verdadeira 

materialização das premissas para este percurso e para 

a (re)descoberta da serra beirã, da sua paisagem cultural 

e humana, que se traduzem em intenções de passagem 

e/ou permanência nos lugares, apelando à observação, 

contemplação, paragem e exploração dos mesmos.

Neste sentido, pela necessidade de balizar este 

trabalho académico, mas sempre com intenção de 

apresentar a maior complementaridade possível nas 

soluções propostas, optou-se por criar dois núcleos 

de intervenção: Cabreira e Maria Mendes, que foram 

selecionados com propósitos diferentes, mas que se 

interligam, no panorama geral dos objectivos do trabalho. 

Por um lado, a Cabreira que, pela zona balnear das tulhas 

e pelo Castelejo, constitui uma zona de grande interacção 

com a paisagem e com as antigas estruturas tradicionais, 

e que, por sua vez, activa, além do roteiro geral, um dos 

trilhos do Ceira, promovendo uma maior aproximação 

à natureza e aos habitantes locais. Por outro lado, o 

núcleo da Maria Mendes, que se entende em estreita 

relação com o Santuário e Cerro da Nossa Senhora da 

Candosa, promove ao mesmo tempo as zonas de romaria 

e celebração religiosa, espaços de lazer e relação com o 

Ceira, e a actividade de produção agrícola, constituindo 

por isso num foco activador do Roteiro.
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CABREIRA  |  PRAIA FLUVIAL DO LAGAR

No seguimento da estratégia apontada anteriormente 

para o núcleo da Cabreira, pretende-se criar lógicas de 

procura e permanência diferentes mas complementares, 

tanto na zona balnear como no Castelejo.

A zona balnear constitui o ponto de chegada/

partida num dos percursos pedestres propostos e por isso 

propõe-se que a linguagem construtiva desse momento de 

encontro seja suave, discreto e em estreita semelhança com 

o conjunto. Na zona balnear propriamente dita, foi possível 

constatar que existem diferentes formas de apropriação 

por parte dos visitantes: uns chegam com interesse de 

permanecerem durante todo o dia, utilizando os patamares 

junto do rio para mergulhos e lazer, ao mesmo tempo que 

bom estado de conservação, mas dadas as suas reduzidas 

dimensões, optou-se por recuperar aquelas que constituem 

a frente ribeirinha, em pequenos equipamentos de apoio 

à actividade balnear, como um espaço de confecção 

e lavagem, que se relaciona com a zona de refeição e 

piquenique, instalações sanitárias, um pequeno balneário 

e uma casa de arrumos. Do ponto de vista construtivo, 

a intervenção proposta pretende manter a linguagem 

tradicional, conferindo e mantendo a coerência do conjunto.

De modo a não criar uma excessiva densidade de 

visitantes ao local, não se desenha estacionamento, além 

do que existe.

a camada infantil se delicia com as águas calmas nas zonas 

mais baixas no Ceira; outros juntam-se para conviveram, 

apreciam refeições em conjunto e contemplam a paisagem 

solarenga do lugar. Neste sentido, tornou-se imperativo 

criar estruturas de apoio à actividade balnear, ao mesmo 

tempo que se motivam os visitantes a conhecerem um 

pouco mais sobre o lugar, e a descobrirem os seus recantos.

Propõe-se portanto o aproveitamento do antigo 

lagar – recuperado para pequeno museu, que ilustra o 

funcionamento do equipamento, pelos utensílios originais 

-, para pequeno espaço museológico, uma pequena loja 

de produtos biológicos e um pequeno bar de apoio à 

época sazonal de maior vista. Todas as tulhas estão em 
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ANEXO II - DO MIRADOURO AO CERRO

CABREIRA  |  CASTELEJO
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mais resguardada, que induz para um programa menos 

público, mas igualmente concordante com os objectivos 

do trabalho. Pretende-se criar um programa de alojamento 

temporário, no qual os visitantes possam pernoitar, criando 

condições de estadia aquando da descoberta dos lugares. 

Neste sentido, à semelhança do programa de residência, 

criam-se espaços de convívio que promovem a troca de 

experiências e partilha de estórias, ao mesmo tempo que 

se desenham espaços de descanso e de dormida. Uma 

vez que os acessos existentes são exteriores e situam-se 

�>Ã� iÝÌÀi��`>`iÃ� `�� i`�v�V��]� >� V��w}ÕÀ>XK�� `�Ã� Û?À��Ã�

espaços é pensada, de modo a criar zonas distintas de 

partilha. Assim, no piso térreo, desenvolvem-se as zonas 

comuns – refeição, convívio e recepção – e desenha-se 

um pequeno quarto de apoio a visitantes com alguma 

��L���`>`i�V��`�V���>`>Æ�i����«�Ã��ÃÕ«iÀ��À]�wÝ>��Ãi�>Ã�

camaratas apoiadas por um núcleo sanitário, central, que 

as separa e as torna independentes.

Do ponto de vista de linguagem arquitectónica, e 

apesar das intervenções descontroladas anteriormente 

feitas ao edifício, pretende-se manter a materialidade 

construtiva, mas confere-se alguma contemporaneidade 

ao elemento, através do rompimento dos pequenos vãos 

existentes no piso térreo, em prole do aproveitamento do 

espaço envolvente – utilizado para um terraço comum – 

i� `�� `iÃi���� `�Ã� ����ÌiÃ� `i� `iV��Ûi]� µÕi� V��w}ÕÀ>��

naturalmente um muro de protecção e bancos que 

proporcionam momentos de descanso e convívio.

Por questões de regulamentação, são melhorados 

os acessos ao Castelejo – tanto pela estrada secundária, 

como pelo caminho pedestre vindo da zona balnear – 

e é desenhado um pequeno estacionamento, para os 

utilizadores do equipamento de alojamento.



































NOSSA SENHORA DA CANDOSA  |  MARIA MENDES

No núcleo da Maria Mendes, tal como abordado 

antes, pretende-se criar relações de aproximação aos 

lugares, tanto pela vertente paisagística e dos marcos 

humanos no território, como pela actividade agrícola e 

de produção. Nesta lógica, as intervenções são propostas 

para zonas diferentes, mas interligadas entre si: o Santuário 

da Nossa Senhora da Candosa, em ligação com o cerro, e 

a Quinta da Maria Mendes.

O Santuário é facilmente acedido pela estrada 

nacional, e estão presentes a Igreja da Nossa Senhora da 

Candosa, uma zona de romaria e festas populares, e um 

pequeno coreto. Em torno do santuário, é possível desfrutar 

de vários pontos de vista sobre a paisagem, tanto para Vila 

Nova do Ceira, como para os montes e vales que o rio 

Ceira vai desenhando. A partir da plataforma do santuário, 

é possível fazer a descida, por uma escadaria tosca, cravada 

do duro rochedo granítico, até ao miradouro, onde se 

pode contemplar o Cerro, o marco humano na paisagem 

– quase vertiginoso - que celebra o popular milagre da 

Nossa Senhora da Candosa, que originou a construção 

do santuário. No entanto, o entendimento deste marco é 

Ì>�Lj��«�ÃÃ�Ûi�� q� i��>�Ã�`�ÀiVÌ�� >Ìj� q�«i�>� â��>�yÕÛ�>��

junto do rio. Aqui a noção da escala da pegada humana é 

muito clara, pelo talhar bruto na rocha e pelo modo como 

o homem se adaptou à paisagem e aos seus obstáculos. Na 

â��>� yÕÛ�>�]� Õ�� Ì>�Ì�� «À�VÕÀ>`>� «�À� Û�Ã�Ì>�ÌiÃ]� «ÀiÌi�`i�

se apenas melhorar as instalações sanitárias, apoiando a 

actividade balnear, e os acessos, facilitando a chegada das 

pessoas, bem como os seus – já habituais – automóveis. É 

importante reforçar que os acessos ao santuário e ao cerro 

não são os mesmo, funcionando de forma independente: 

um directamente pela estrada nacional, e outro pelo 

caminho secundário e mais longo, e em fracas condições de 

circulação. Por isso, para a visita junto da zona balnear do 

Cerro, é necessário fazer o percurso nesse caminho, passando 

necessariamente pelo complexo da Quinta da Maria Mendes.















A referida quinta, situa-se à margem do rio Ceira, pelo 

estratégico aproveitamento para as áreas de cultivo e de 

produção. É constituída por sete edifícios, tipologicamente 

diferentes, mas, através de alguns elementos construtivos, 

v���«�ÃÃ�Ûi��`i`Õâ�À�µÕi� Ãi� ÌÀ>Ì>�`i�Õ��V��«�iÝ��`�Ã�w�>�Ã�

do século XIX, pelo normal atraso da adopção de estilos 

arquitectónicos, em especial em zonas rurais. 

Pela perspectiva de investimento e promoção do 

desenvolvimento económico nas actividades tradicionais, 

pretende-se manter o carácter produtivo do complexo da 

quinta, garantindo as condições necessárias as actividades, 

bem como criar alojamento temporário e permanentes, para 

diversos cenários de apropriação ou visita do lugar.

Na estratégia de intervenção, entendeu-se o complexo 

em três zonas: a zona laboral ou industrial, constituída pelo maior 

edifício, de traços industriais modestos e que, claramente, é 

«�ÃÌiÀ��À�>��ÀiÃÌ>�Ìi�V��«�iÝ��i`�wV>`�Æ�>�â��>�V��Õ��Ì?À�>]�

que contém o principal núcleo de edifícios, adjacentes em si e 

com um pátio interior; e a zona frente rio, constituída por um 

pequeno casebre e os terrenos de cultivo. Na zona industrial, 

é proposta a recuperação do edifício central, no programa de 

produção de queijo e mel – produtos mais comuns e afamados 

na região -, com o intuito de criar novos postos de trabalho, 

ao mesmo tempo que se divulga a produção tradicional, 

aproveitando sempre as estruturas já existentes. No ponto 

de vista construtivo, o edifício, tendo sido toscamente 

desenhado e erigido – muito na base da construção rápida e 

pouco cuidada – apresenta tipologias de vãos e alçados muito 

pouco interessantes, pretendendo-se assim o seu redesenho, 

mantendo a sua estrutura e composição, conferindo-lhe alguma 

contemporaneidade que permita, também por razões técnicas 

e operativas, melhores condições laborais. Estão garantidas à 

partida as infraestruturas necessárias à construção deste tipo 

de programas – electricidade, rede de esgotos e águas -, tendo 

Ãi�«Ài�i��>Ìi�XK��>Ã�iÃ«iV�wV�`>`iÃ�`iÃÌi�Ì�«��`i�«iµÕi�>�

indústria, em prole da preservação dos elementos naturais e 

paisagísticos do lugar, como o Ceira.

Na zona comunitária, são propostos os programas de 

alojamento e de trabalho empresarial, operando em todos os 

edifícios do conjunto referido. Em primeiro lugar, pretende-se 

reaproveitar um dos edifícios para a componente de escritório 

e trabalho empresarial, ligado à indústria dos produtos na 

região, criando espaços de recepção ao público para a sua 

comercialização. Em segundo, uma vez que se pretende 

VÀ�>À��«�ÀÌÕ��`>`i�«>À>�>�v�À�>XK��«À�wÃÃ���>���iÃÌ>Ã�?Ài>Ã]�

pretende-se garantir o alojamento dos trabalhadores do 
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terceiro lugar, com o objectivo de promover estes lugares, e 

associada à actividade turística na zona, tanto pelas actividades 

na natureza, pelo lazer ou mesmo pelas peregrinações aos 

diversos lugares sagrados – nomeadamente o santuário da 

Nossa Senhora da Candosa -, propõe-se, num dos edifícios, o 

programa de albergue turístico, que dê resposta à procura e visita 

desta zona, e que ao mesmo tempo promova a aproximação 

com as populações e actividades tradicionais, dando espaço à 

partilha de experiência e saberes. Além do albergue, redesenha-

se também a pequena habitação – a única que aparenta estar 

em utilização – para acolher o(s) responsável(eis) pela Quinta - os 

chamados mordomos -, que faria(m) toda a gestão de visitas na 

zona.

Por último, na zona ribeirinha, pretende-se dar continuidade 

ao aproveitamento das áreas de cultivo. No entanto, considera-

se que o casebre, por estar mais afastado do restante complexo, 

e separado por uma ribeira que lhe confere bastante privacidade, 

não representa uma grande mais valia para recuperação, 

assumindo-se como o edifício a ser recuperado, a posteriori, 

V>Ã��Ãi��ÕÃÌ�wµÕi°
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ORAÇÃO DE SANTIAGO

Apóstolo Santiago, 

Escolhido entre os primeiros,

Tu foste o primeiro a beber

No cálice do Senhor, 

E és o grande protetor dos peregrinos;

Faz-nos fortes na fé

E alegre na esperança,

Em nosso caminhar

De peregrino

Seguindo o caminho 

Da vida de Cristo 

E alenta-nos para que 

Finalmente, 

Alcancemos a glória 

De Deus Pai, 

Assim Seja.



CAMINHOS E ROTEIROS

A experiência de descoberta do território implica então uma postura 

demorada, atenta e curiosa que permita uma apreensão rica da realidade que 

no envolve, que genericamente é associada à ideia de explorar, caminhar, 

percorrer, ideia esta já bem anterior aos tempos actuais. Se antes percorrer 

o território por determinados caminhos era um acto de mera sobrevivência e 

adaptação ao meio, agora é palco de novos modos de vivê-lo e conhecê-lo.

Dos traçados mais primórdios, tomemos como exemplo os caminhos 

que, além da sua componente lógica – política e administrativa – também 

se moldaram a vertentes espirituais, religiosas, ligadas à fé e ao percurso da 

salvação. Datadas desde o Império Romano, muitas das estradas e caminhos 

desenhados em Portugal têm a sua origem nas antigas vias para Roma, e 

embora já não apresentem qualquer semelhança, tanto na sua imagem como 

na sua função, estas vias eram muito mais do que o meio de comunicação no 

território. De outra perspectiva, existem também os roteiros da peregrinação, 

como os tão conhecidos Caminhos de Santiago, que estão de certa forma 

estabilizados no seu percurso e que, hoje em dia, conferem uma enorme 

importância em muitas das deslocações pelo território português, entre outros 

países. Movidos pela fé religiosa, os peregrinos palmilham os caminhos e vão 

descobrindo os lugares por onde passam, adquirindo uma maior compreensão 

do território, nem sempre afável, e da paisagem que o acompanha. 
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Neste sentido, é essencial conferir ao percurso e à viagem a sua 

importância, na apreensão dos territórios e da própria paisagem, porque, 

na verdade, a verdadeira forma de conhecer e compreender o património 

arquitectónico e paisagístico é através da viagem1, do percurso cultural. 

Os muitos dos relatos e testemunhos escritos e desenhados dos viajantes 

portugueses – de Orlando Ribeiro a José Mattoso, de Fernando Távora 

a Alexandre Alves Costa, de Miguel Torga a José Saramago – verificam-se 

um enorme espólio cultural, pela influência que tiveram nas suas obras, nas 

mais diversas vertentes, representando fonte de reflexão nas temáticas de 

exploração do território nacional e do património arquitectónico, paisagístico 

e cultural.

Por outro lado, assistimos à pontuação da paisagem por parte de núcleos 

urbanizados que, apesar de dispersos, partilham a mesma origem etimológica. 

Em especial no contexto rural, o próprio património arquitectónico e cultural 

existente encontra-se muito esparso no território e as ligações entre eles ainda 

são frágeis. Por isso, os caminhos e os roteiros podem ser considerados o seu 

elemento unificador, sendo que são o que fisicamente liga e une os diversos 

lugares, ao mesmo tempo que promovem a viagem e o processo intelectual e 

sensorial de reconhecimento destas áreas. 

1. CALVETE, Mariana - Itinerâncias e Percursos da Memória. Desenho que suporte a relação entre 
património, território e paisagem. Tese de Mestrado. Lisboa: Faculdade de Arquitectura Universidade 

de Lisboa. 2013 p.23 
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Os caminhos para Santiago de Compostela foram historicamente 

tantos, que provavelmente fica além das nossas capacidades do século 

XXI descobrir todos. Sabemos através de estudos e investigações que 

Góis está situado numa destas velhas rotas peregrinas. Actualmente, a 

espada de Santiago na encosta de Góis demonstra-o..

A partir da Alta Idade Média, e até aos nossos dias, peregrinos de 

toda a Europa, nomeadamente, da Europa Ocidental, meteram-se e 

ainda se metem, hoje, a caminho de Santiago de Compostela.

Nos primeiros tempos utilizaram, como transporte; os barcos, os 

carros de bois, os cavalos e os burros. Também faziam as “caminhadas” 

a pé. Afinal todos queriam ir a Compostela, na Galiza, ver o “Santiago 

Matamoros”. 

Santiago é recordado como um dos discípulos de Jesus, que se diz 

ter vindo para a Península Ibérica durante o seu sacerdócio e que pregou 

a mensagem do Senhor (de amor e perdão) – no Monte Santiaguiño. Foi 

executado em 44. A lenda diz que dois dos seus seguidores transportaram 

o seu corpo, de barco, de Jerusalém para a Galiza, a pedido da rainha 

Lupar que tinha sido convertida ao cristianismo, sepultando-o perto do 

local que agora tem o seu nome. 

Existem duas versões sobre a fundação de Santiago de Compostela:

Alguns dizem que por volta de 820 um eremita, chamado Pelayo, 

vivia na floresta de Libredon (antigo nome de Santiago de Compostela), 

quando testemunhou uma chuva de estrelas caindo sobre o local onde 

as relíquias de Santiago foram sepultadas.
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Outros dizem que as relíquias de Santiago foram descobertas em 835 

por Theodomir, bispo de Iria Flavia, o qual foi guiado por uma estrela, 

para o local onde elas se encontravam.

Ambas as versões falam da grande importância desempenhada 

pela estrela, nesta lenda. É possível que a palavra Compostela seja um 

topónimo das palavras latinas “Campus Stellae”, isto é, Campo das 

Estrelas.

A maior parte das fontes concorda com esta narração, uma vez que 

a Reconquista cristã, na sua missão, tinha por fim expulsar os Mouros da 

Península Ibérica. Com ironia, o apóstolo de Cristo foi reinventado como 

sendo ele um assassino dos pagãos, um cavaleiro, num cavalo branco, 

massacrando com uma só mão os ‘infiéis’ muçulmanos.

Seja qual for a razão, de “defensor da fé” ou, talvez, em memória 

das suas origens (apóstolo de Cristo), o local de descanso eterno, de 

Santiago cresceu, passando de um centro de culto, da Galiza, para um 

grande centro de peregrinação durante vários séculos. O terceiro em 

importância depois de Jerusalém e Roma. A sua popularidade decresceu 

no século XV, porem nos fins do século XX e nos inícios do século XXI, 

surge um novo interesse pelos “Caminhos de Santiago de Compostela”.

http://www.goisproperty.com/portugues/regiao%20de%20Gois/

Santiago_de_Compostella.html
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CAMINHOS DE SANTIAGO

O mapeamento dos Caminhos de Santiago foi essencial inclusive no 

reconhecimento do próprio território. No entanto, grande parte do registo da 

sua presença na região da beira foi perdida ou encontra-se em fraco estado 

de conservação, sendo apenas possível de deduzir o seu traçado através dos 

dois grandes signos talhados nas encostas do Ceira: os geoglifos de Santiago.

 Tanto em Góis (espada) como em Fajão (concha), estes símbolos, 

visíveis a distâncias bastante grandes, assumem-se como marcos primários 

de sinalização no território e, pelo seu significado, tudo indica que seriam 

as grandes imagens que orientavam os peregrinos que se deslocavam a 

Compostela, percorrendo o território beirão.

Assim, poder-se-á assumir que os caminhos da fé tiveram outrora uma 

importância extrema no território, embora, por um lado não seja possível datar 

com precisão a era da sua existência, e por outro, talvez pela dificuldade de 

percursos, o seu traçado tenha sido alterado ou desviado por entre lugares 

menos impiedosos.



Os caminhos percorridos pelos peregrinos portugueses eram muitos 

e variados. Em geral, eram escolhidos os caminhos mais comuns e 

mais frequentados, para evitar encontros indesejados com bandidos e 

salteadores. Em rigor, não podemos, pois, apontar apenas um Caminho 

Português. Antes da marcação efectiva do Caminho no terreno, não 

havia nem início, nem um percurso definido. Historicamente, a partir de 

Lisboa, podemos falar de dois grandes caminhos que atravessam o país 

de Sul a Norte, um na costa e um no interior.

Em 1992, em preparação para o ano Jacobeu de 1993, foi marcado 

pela Asociación Gallega de Amigos del Camiño de Santiago, o Caminho 

Português na Galiza, partindo de Tui. Em 1995, em colaboração com as 

Câmaras Municipais de Valença e Ponte de Lima e com a Associação 

de Valença do Minho dos Amigos do Caminho de Santiago foi marcado 

o troço Ponte de Lima – Tui. A Associação dos Amigos do Caminho 

Português a Santiago de Ponte de Lima sinalizou o lanço entre Porto, 

Barcelos e Ponte de Lima nos anos seguintes.

(...)

O Caminho Central foi finalmente marcado desde Lisboa, em 2006, 

numa colaboração entre a Asociación Galega Amigos do Camiño de 

Santiago, a Associação de Amigos do Caminho de Santiago do Norte de 

Portugal e a Associação de Valença dos Amigos do Caminho de Santiago 

(...).

Este caminho, que começa na Sé de Lisboa, segue para Santarém, 

passando pela Golegã, Tomar, Coimbra, Porto, Barcelos, Ponte de Lima 

e atravessa a fronteira em Valença. Em Espanha, passa por Tui, Porriño, 

Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón e chega finalmente a 

Santiago. O caminho foi sinalizado para Santiago (de sul para norte) 

com setas amarelas e placas de identificação. Mas embora o percurso 

esteja definido desde 2006, muitos europeus resolvem seguir os seus 

antepassados à letra e sair da porta de casa, como os peregrinos do 

passado que peregrinavam guiando-se pelas estrelas até Santiago, 
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seguem caminhos alternativos, historicamente documentados como vias 

de peregrinação medievais.

Há registo histórico das seguintes ligações: de Lisboa a Coimbra 

por Leiria; de Braga à Portela do Homem, Ourense, Santiago; de Ponte 

de Lima a Ponte da Barca e Vilarinho das Furnas; de Coimbra a Viseu, 

Chaves e Verin. A alternativa de Barcelos a Viana do Castelo, Caminha, 

Vila Nova de Cerveira, Valença está a ser sinalizada pelo responsável 

pelo Albergue de São Pedro de Rates. A Via da Prata24 passa também 

por Portugal. Entra no nosso país em Alcanices e passa por Bragança, 

Segirei, Soutochão, atravessa a fronteira em Feces de abaixo para Verin, 

Ourense e Santiago. Encontrámos ainda relatos de vários peregrinos que 

viajaram para Santiago do sul do nosso país e, embora saibamos que 

existiam rotas de peregrinação, ainda não foi feito o levantamento de 

nenhum percurso a Sul de Lisboa.

Todos estes Caminhos são considerados pelas estatísticas oficiais 

como fazendo parte do Caminho Português. No ano de 2008, 12 5141 

peregrinos solicitaram o comprovativo de conclusão do caminho, a 

Compostela, à chegada a Santiago. Destes, 9770 percorreram o Caminho 

Português. Com cerca de 8% do total de peregrinos, este traçado é 

o segundo mais percorrido (depois do Caminho Francês), tendência 

que se mantém pelo menos desde 2006 (não estão disponíveis dados 

anteriores).

MENDES, Ana Catarina - Peregrinos a Santiago de Compostela: uma 

etnografia do Caminho Português. Tese de Mestrado. Lisboa: Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 2009
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Deixa que eu te descubra, anónima paisagem,

Corpo de virgem que não amo ainda!

Fauno das fragas e dos horizontes,

Sonho contigo sem te conhecer…

Sonho contigo nua, a pertencer

Ao silêncio devasso e à solidão!

Num pesadelo, vejo amanhecer

O sol e o vento no teu coração!

E é um ciúme de Otelo que me rói!

Só eu não posso acarinhar a sombra

Do teu rosto velado!

Só eu vivo afastado

Dos teus encantos!

E são tantos

E tais!

Que eu não posso, paisagem,

Esperar mais!

TORGA, Miguel - Diário V
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Este último anexo ilustra, de forma sucinta e resumida, todo o processo 

de trabalho do projecto final de mestrado, detalhando os avanços e os recuos 

ao longo destes últimos meses.

Considerou-se importante a partilha deste processo, uma vez que, no 

âmbito académico, o tópico deste trabalho representa temáticas de projecto 

pouco habituais, na situação actual do ensino, e por isso, torna-se essencial 

o entendimento do compromisso e da carga que tal constitui, bem como nas 

principais dificuldades na obtenção de informação e outros.

Importa também referir algumas outras actividades externas ao trabalho 

que fizeram parte do percurso académico, compondo o calendário de trabalho 

em paralelo com o projecto final.



_Vontade de intervir no Concelho de Góis, pela familiaridade 

para com a zona, pelo reconhecimento dos lugares e pelo 

testemunho das principais preocupações dos habitantes locais e das 

fracas soluções, no que respeita à promoção turística.

_Entrega de um tema geral para Seminários de Investigação

_Recolha de documentação fotográfica da zona conhecida, 

anteriores à fundamentação da proposta de trabalho

- Conversas com Professor Paulo Pereira

OUTUBRO 2013

_Visita de Conny, Roope, Tibo, Christoph e Jan

_I Noite de Serenatas

_SHMUA V

_I Incógnito - TAPCE
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_Apresentação de Tese de Mestrado de Mariana Calvete: 

Itinerâncias e Percursos da Memória. Trabalho final de mestrado 

bastante elucidativo quanto ao processo e escala do projecto; 

muitas referências a ter em conta para o trabalho.

_Cartografia Militar

_Conversas com Professor José Cabido

- Conversas com Professor Paulo Pereira

_Definição do tema, de forma mais detalhada e entrega das  

questões de trabalho e objectivos.

QUESTÕES DE TRABALHO
_Como interligar o património disperso no território, através 

do desenho arquitectónico que permita a sua (re)descoberta e 

permanência?

_Será possível a proposta de novos programas em núcleos 

urbanizados com uma génese ou aura já tão sedimentados? Poderá 

a nova construção constituir um novo olhar para a herança na região?

_Como diferenciar este tipo de roteiro de outros percursos 

existentes?

_Será possível combater o popular turismo rural, ligado a uma 

elite de visitantes, e proporcionar uma experiência de contacto 

directo com a cultura e as gentes das nossas terras?

NOVEMBRO 2013

_Visita de Camille e Daniel

_Fundação da FA-International



_Conversa com Professor José Cabido: é preciso definir 

objectivos concretos e sobretudo delinear a metodologia de 

projecto a adoptar; entender o foco do trabalho, facilmente se pode 

perder nas temáticas do rural.

_Definir premissas de definição teórica do trabalho.

_Motivações como ponto de partida: de forma racional

_Encontrar casos de estudo, preferencialmente a diversas 

escalas de intervenção do território.

_Preparação de trabalho de campo, na (re)visita aos locais.
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DEZEMBRO 2013

_Tomar

_Entrega da proposta de Trabalho Final de Mestrado; Tema, 

Objectivos, Questões de Trabalho, Estado dos Conhecimentos, 

Metodologia, Calendarização, Estrutura do Trabalho e Bibliografia.

PROPOSTA TRABALHO FINAL DE MESTRADO

_UM ROTEIRO PARA A SERRA BEIRÃ

_Novos traçados e reabilitação dinamizadores de uma região

_Orientador: Professor José Cabido

_Co-Orientador: Professor Paulo Pereira

- Bibliografia

- Análise de cartas e convenções relacionadas com a paisagem, 

património e turismo.



OBJECTIVOS

Em primeiro lugar, será imprescindível entender o lugar – a 

Serra do Açor – reconhecendo-o como a nossa terra, identidade 

da região ou o país que o abrange. Este reconhecimento está para 

além da catalogação do seu edificado, abrangendo o seu património 

paisagístico e cultural, do qual também fazem parte as gentes, o seu 

modo de vida, as suas tradições e as suas estórias. Entender o modo 

de vivência do lugar, pressupõe à partida perceber a sua história, as 

origens passadas que, evidentes ou não, criaram o seu presente, os 

seus marcos e as suas influências. Sob o ponto de vista da própria 

promoção regional, todos estas aspectos podem incorporar um 

conjunto de atracções turísticas que não se fiquem apenas pela 

contemplação ou pela pura experiência de observador, mas que 

instigue ao contacto directo com estas realizadas. De um ponto de 

vista exequível, esta reflexão traduz-se em levantamentos locais das 

características orográficas, morfológicas, culturais, patrimoniais e 

sociais, que servem de base objectiva para uma análise detalhada, 

que permita apontar hipóteses de intervenção na região.

De seguida, será importante reconhecer este lugar como um 

conjunto alargado de pequenos núcleos povoados dispersos no 

território, ligados não só de forma física, mas também pelo seu 

carácter epistemológico. Este último, após o entender do lugar, 

torna-se inegável, no entanto, no que diz respeito à malha de 

estruturas físicas que interligam estes pontos do território, começam 

a levantar- se outras questões, pois nem sempre eles representam a 

maneira mais entusiasmante de descobrir um lugar ou um território. 

Desta forma, será então necessário reflectir sobre os vínculos entre 

estes pontos dispersos do território, sob a perspectiva de descoberta 

do mesmo, de modo a que as experiências do visitante não se fique 
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pelo imediato ou pelo popularmente típico, mas sim que incentive 

o percorrer, a parar e permanecer, bem como participar naquelas 

que são as práticas locais, com as populações locais. Para isso, será 

necessário recorrer a viagens e permanência da parte do autor, para 

que o reconhecimento do interesse dos diversos locais seja mais 

concreto, e as suas lógicas vinculativas sejam melhor justificadas. 

Neste sentido, surge o conceito de Rota ou Roteiro, como unificador 

destes pontos territoriais, o qual se pretende abordar e desenvolver 

ao longo deste trabalho, traduzindo-se, de forma prática, no fio 

condutor da componente de projecto do mesmo. Sendo ele a base 

da proposta para a região, será necessário delinear estratégias da 

sua revitalização, por locais ou pontos específicos do roteiro que 

dinamizem os povoados, sejam eles vilas, aldeias, rio, alminhas, ou 

outros. Será através destes elementos que se instiga o visitante a 

explorar e a querer descobrir mais, ao longo do percurso, convivendo 

com as realidades locais e as suas tradições.

Em terceiro lugar, consolidada a rota unificadora destes lugares, 

torna-se essencial levar o entendimento do território a uma escala 

mais reduzida, compreendendo as questões mais relacionadas com 

a sua própria edificação, tanto numa escala mais urbana, no que 

respeita à configuração dos povoados, associada às características 

morfológicas da região, bem como a uma escala mais próxima 

do edifício, no que se traduz nas diferentes tipologias e métodos 

construtivos vernaculares, caracterizadores dos lugares. Entender 

estas vertentes mais específicas torna-se crucial para o desenho de 

intervenção em maior harmonia com o contexto em que se insere, 

pois pressupõe um conhecimento das técnicas construtivas da zona, 

bem como as suas origens e as suas funcionalidades. No ponto de 



vista de projecto, este processo seria uma abordagem e reflexão na 

adequação da intervenção, sendo reabilitação ou contemporânea, 

à imagem do lugar.

Seguidamente, será importante, neste harmonizar da 

intervenção ao lugar, apontar, dentro das dinâmicas internas dos 

vários pontos do território, atentar num núcleo urbanizado (ou 

arredores) e delinear um programa estratégico que visa a sua 

revitalização, e que se torne ponto chave na própria dinamização do 

roteiro. Nesta perspectiva de dinamização de uma região, o desenho 

de novos traçados que estimulem a sua descoberta e exploração 

não pode apenas ficar-se por si só, uma vez que são necessárias 

estratégias a escalas mais locais, que activem este percurso turístico, 

oferecendo, nas suas paragens, serviços e outras actividades que, 

por um lado cativem o visitante a permanecer no lugar, e por outro 

façam que as economias locais se desenvolvam. Assim, poderemos, 

ao longo do roteiro, desfrutar de experiências directas a um prazo 

mais alargado, que estejam disponíveis em todos os pontos do 

roteiro. No âmbito deste trabalho, as áreas de intervenção serão 

forçosamente reduzidas, dado ao seu carácter académico, no 

entanto, as estratégias delineadas para essas áreas serão tomadas 

como exemplo ou ponto de partida para aquela que seria a lógica 

de intervenção global ao longo de todo o roteiro.

Por último, pretende-se reflectir acerca deste tipo de 

intervenção, na medida em que não se pretende que seja apenas 

uma operação exterior ao contexto em que se insere, mas sim que 

integre a sua génese, que possua também a alma do lugar, como 

sua, apesar de ser construção nova. A ideia da identidade do lugar 

deve permanecer intacta e inalterável, pressupondo que a própria 

intervenção terá necessariamente de se adaptar àquelas que eram 
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as condições (culturais, tradicionais, geográficas, morfológicas, 

sociais) da região.

METODOLOGIA

FASE 1 – ESCALA REGIONAL

1.1 Reconhecimento da região da Serra do Açor, além do que é 

familiar ao autor.

1.2 Investigação teórica no local:

- levantamentos, caracterização geológica e orográfica;

- tipologias arquitectónicas e suas funcionalidades;

- arquitecturas de produção e patrimonial e disposição de 

conjuntos habitacionais da povoação; - disposição urbana no 

lugar;

- casos transformados (com intervenções posteriores à sua 

origem);

- casos de estudo contemporâneos (ex.: Loural Village, 

Colmeal, Góis).

FASE 2 – A ROTA

2.1 Traçar uma rota geral que integre/cubra as áreas mais 

significativas desse lugar:

- áreas protegidas da serra;

- roteiros temáticos já existentes (ex.: Caminhos de Santiago);

- principais elementos geográficos (rios, aldeias, matas).

2.2 Relacionar a rota com as práticas tradicionais e com a 

população local.



FASE 3 – ESCALA LOCAL

3.1 A uma escala mais local, escolher um troço da rota geral e, 

nela, entender as possíveis ligações

e relações mais íntimas entre os vários pontos do mesmo;

3.2 Definir uma estratégia para este troço, apontando os sítios 

de interesse, relativamente ao património edificado, territorial e 

mais identitário do lugar.

FASE 4 – ESCALA EDIFICADO

4.1 Escolha de um núcleo urbanizado (aldeia) dentro do troço 

da Rota, delineando estratégias programáticas que dinamizem o 

percurso, tomando este caso, como exemplo para outros núcleos 

ao longo do mesmo:

- reabilitação do edificado antigo e redesenho de outros 

dispositivos; - não interferir com a aura do lugar.

FASE 5 - PROJECTO

Produção de peças finais.

_Viagem a Amsterdão e Enschede
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INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES

_UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization

_ICOMOS - The International Council on Monuments and Sites

_ICCROM - The International Centre for the Study of the 

Preservation and Restoration of Cultural Property

_IUCN - The International Union for the Conservation of Nature

_ICOM - The International Council of Museums

_DGPC - Direcção Geral do Património Cultural

_IGESPAR - Insitituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico

_IMC - Instituto dos Museus e Conservação

CARTAS E CONVENÇÕES

_1931 Carta de Atenas

_1964 Carta de Veneza

_1972 Convenção para a Protecção do Património Mundial, 

Cultural e Natural

_1975 Carta Europeia do Património Arquitectónico

_1976 Recomendação sobre a salvaguarda dos conjuntos 

históricos e da sua função na vida contemporânea

_1982 Convenção para a salvaguarda do património arquitectónico 

da Europa

_1987 Carta de Washington sobre a salvaguarda das cidades 

históricas

_1995 Carta de Lisboa sobre a reabilitação urbana integrada

_1999 Carta Internacional sobre o Turismo Cultural

_1999 Carta sobre o Património Construído Vernáculo

JANEIRO 2014



_2000 Convenção Europeia da Paisagem

_2003 Convenção para a salvaguarda do património cultural 

imaterial

_2008 Declaração de Québec

_2008 Carta dos Itinerários Culturais

_Exame final de primeiro semestre

_Primeiro retiro no Colmeal; retorno às origens; olhar racional

_Rota das Aldeias de Xisto

_Revisita às aldeias conhecidas
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FEVEREIRO 2014

_Recepção aos alunos Erasmus

_Feira Internacional

_Conversa com Professor Paulo Pereira: passagem dos 

Caminhos de Santiago pela beira; geoglifos; curso do rio como eixo 

principal do roteiro.

_Conversa com Professor José Cabido: população rural, a sua 

fixação, as causas demográficas e actual cenário do mundo rural.

_Estruturação da cartografia: fazer pedido às Câmaras 

Municipais para documentos vectoriais; Góis, Arganil, Pampilhosa 

e Lousã.





ANEXO IV - PROCESSO DE TRABALHO



MARÇO 2014

_Visita Annika e Tom

_XII Hipócrates

_V Viriatus (Viseu)

_Cartografia e mais cartografia

_Estruturação do Roteiro; delineação da rota lado a lado com 

o rio Ceira; diversas formas de percurso no território

_Seminários: entrega do capitulo de projecto, com 

apresentação das principais intenções do trabalho; estado da arte; 

objectivos e metodologia

_Conversa com Professor José Cabido: relação cidade/campo; 

vantagem da experiência pessoa (usá-la!!)

_Outras referências menos convencionais na arquitectura: 

Miguel Torga, Jaime Cortesão, José Saramago

_Tese de Mestrado da Inês Lopes: Intervenção numa aldeia 

numa perspectiva de reconversão; orientação de José Cabido; 

perceber outra escala de intervenção; entender a metodologia e a 

fundamentação do trabalho.
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ABRIL 2014

_Viagem a Montreux, Suíça

_Viagem ao Porto e a Braga

_Casos de Estudo: Aldeias Históricas de Portugal, Aldeias de 

Xisto, Loural Village

_Cartografia e mais cartografia; nenhuma resposta das 

Câmaras; voltar a enviar pedido

_Retiro no Colmeal: contacto com Turismo de Góis, Trans 

Serrano, e Aldeias de Xisto

_Conversa com Professor Paulo Pereira; informações sobre 

Caminhos de Santiago e Toponímias



MAIO 2014

_Caminhada: Pelos Trilhos do Ceira

_Aniversário ArquitecTuna

_Visita de Yulia

_Bênção de Finalistas

_XVI ApocalISCSPiano

_Cartografia e mais cartografia

_Visitas e reconhecimento de mais lugares; delineação do 

Roteiro e entendimento das diversas explorações no território

_Caminhada; trilhos do Ceira, caminhos pedonais de grande 

aproximação ao rio, às populações e às actividades tradicionais;

_Proposta de caminhos pedonais como complemento ao 

roteiro geral
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JUNHO 2014

_Visita de Andrea e Lászlo

_Entrega do trabalho para Operações Visuais no Espaço 

Arquitectónico; Casa da Música

_Cartografia e mais cartografia: resposta positiva da Câmara 

de Arganil

_Compreensão e delimitação do roteiro em três partes: Altos, 

Médios e Baixos Lugares

_Configuração e justificação da divisão prende-se com as 

altimetrias que condicionam o tipo de percurso; delineação de 

estratégias para cada etapa.



JULHO 2014

- Barreiro

_Cartografia e mais cartografia: resposta negativa da Câmara 

da Lousã e nenhuma resposta da Câmara da Pampilhosa da Serra; 

voltar e enviar o pedido e insistir!

_Conversa com Professor José Cabido: ponto de situação 

antes do verão: divisão do roteiro bastante feliz; balizamento do 

projecto; onde intervir? Porquê?

_Documento escrito: cenário rural de Portugal
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AGOSTO 2014

_Viagem a Braga

_Cartografia e mais cartografia: resposta negativa da Câmara 

da Lousã e da Pampilhosa da Serra; voltar a insistir, falar directamente 

com os departamentos de gestão de obras públicas

_Revisita dos locais em época balnear; perceber a procura 

turística, a densidade demográfica e a ocupação dos diversos 

espaços públicos.

_Delimitação das intervenções: médios lugares!

_Documento escrito: ler Orlando Ribeiro, Álvaro Domingues, 

Juhanni Pallasmaa, Paulo Pereira e José Mattoso



SETEMBRO 2014

_Visita Mouna, Alix e Nora

_Recepção aos Erasmus

_Preparação festival I Vielas Vadias

_SHMUFI Marvão, Portalegre

_Cartografia e mais cartografia: finalmente toda a 

documentação vectorial a 1:10000. 

_Conversa com Professor José Cabido: ponto de situação, 

impossível para entrega em Setembro; médios lugares como etapa 

a desenvolver

_Conversa com Professor Paulo Pereira: médios lugares 

como etapa a desenvolver; qualidade e desvantagens dos diversos 

lugares; entendimento mais profundo dos hábitos tradicionais; ver 

Cadernos Dos Territórios ao Lugar (antigos alunos); exemplo gráfico 

de apresentação da cartografia como desenhos de projecto.

_Documento escrito: definir um índice como guideline de de 

fundamentação teórica.

_TRÊS CAPÍTULOS: Temas/Inquietações; Proposta e Projecto
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OUTUBRO 2014

_Lisboa Open House

_SHMUA VI

_Preparação festival I Vielas Vadias

_Aniversário FA-International

DOCUMENTO ESCRITO

CAPÍTULO I - TEMAS E INQUIETAÇÕES
1. PORTUGAL RURAL

2. PATRIMÓNIO PAISAGÍSTICO

3. RURAL COMO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO

CAPÍTULO II - PROPOSTA
4. CASOS DE ESTUDO

5. O ROTEIRO

CAPÍTULO III - PROJECTO
6. O TERRITÓRIO

7. ROTEIRO DO CEIRA

8. OS LUGARES

9. DO MIRADOURO AO CERRO

_Conversa com Professor José Cabido: estrutura do texto 

bastante bem delineada mas é importante balizar o trabalho. 

Intervenções de projecto: Cabreira e Quinta Maria Mendes

_Conversa com Professor Paulo Pereira: boa estrutura de 

escrita, mas é muito texto, atenção ao limite; importante: cartografia 

em zoom;  desenhos específicos da topografia, levantamento in situ.

_Retiro no Colmeal e Sandinha; confirmação das intervenções; 

levantamento das Tulhas, Castelejo e Quinta da Maria Mendes.



NOVEMBRO 2014

_Festival I Vielas Vadias - última actuação

_Cartografia e mais cartografia: acabar escalas 1:50000 e 

1:25000, roteiro geral;

_Documento escrito: finalizar o CAPÍTULO II - PROPOSTA

_Conversa com Professor José Cabido: texto está bom e muito 

perceptível; aproveitar a vantagem do testemunho pessoal e tornar 

o texto menos ‘frio’, aquando da explicação dos lugares; autonomia 

dos regulamentos; o trabalho é diferente e singular e a escrita não 

deve ficar presa a limites regulamentares; justificação da divisão dos 

lugares deve vir acompanhada de elementos gráficos que, só por si, 

justifiquem essa mesma divisão, ajuda no discurso; estratégia geral 

da apresentação final, painéis.

_Conversa com Professor Paulo Pereira: o texto está bom e 

bastante perceptível, continua a escrever; intervenções em dois 

núcleos, como activadores de elementos distintos.
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DEZEMBRO 2014

_II Incógnito

_Lagoa de Albufeira

_Documento escrito: centralizar no CAPÍTULO I - TEMAS E 

INQUIETAÇÕES

_Cartografia e mais cartografia: acabar escalas 1:10000, 

1:5000 e 1:2500

_Núcleos de intervenção: Cabreira e Maria Mendes. Definir 

programa em detalhe: Lazer, Alojamento e Produção Agrícola

_Conversa com Professor José Cabido: documento escrito 

bem encaminhado; definir metas mais específicas; desenhos finais a 

começar de fechar, reestruturação dos painéis finais e planeamento 

das maquetas; discussão dos programas das intervenções; discussão 

dos elementos complementares ao documento: quatro anexos.

_Conversa com Professor Paulo Pereira: texto bem 

encaminhado; discussão dos programas das intervenções.



JANEIRO 2015 _Cartografia e mais cartografia: desenhos das intervenções à 

escala 1:200 e 1:50.

_Documento escrito: finalizar CAPÍTULO I - TEMAS E 

INQUIETAÇÕES e CAPÍTULO III - PROJECTO; 

_Conversa com Professor José Cabido: fechar texto, está 

encaminhado e óptimo de se ler; apresentação final: elementos nos 

painéis, 4 maquetas (tulhas, castelejo, cerro e quinta)

_Conversa com Professor Paulo Pereira: texto está bom; 

reformulação e complemento do tema dos altos lugares (mais 

poético)

_Revisão do documento escrito!!

_Entrega do documento provisório!
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FEVEREIRO 2015

MARÇO 2015

_Planeamento formal das maquetas.

_Cartografia e mais cartografia: finalização das peças finais 

TODAS: revisão das escalas do roteiro e conclusão das escalas de 

intervenção: 1:200, 1:100 e 1:50

_Montagem dos painéis: 10 painéis ao baixo, a lembrar 

a cartografia antiga, dar um ênfase ao elemento primordial do 

projecto: o TERRITÓRIO!

_02 de Março de 2015
APRESENTAÇÃO DO PROJECTO FINAL DE MESTRADO





Ao meu eterno companheiro de estrada.


