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Unidade de Saúde Familiar
ao serviço da população

Sendim
XXII Festival Intercéltico 
decorre a 5 e 6 de Agosto

Santa Combinha
Praia da Fraga da Pegada
tem “Qualidade de Ouro”
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A imponente geologia 
do vale de Arouca
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O portal jfreguesia.com é dedicado às autarquias nacionais, desde

freguesias a câmaras municipais, tendo como objectivo prestar informação útil aos 

decisores locais e permitir que as populações tenham um 

conhecimento mais completo e atempado do que se passa nas respectivas 

localidades.

Ajude-nos a melhorar, enviando sugestões, críticas e comentários para o email 

joao.ribeiro@energica.com.pt.

Contactos

Enérgica - Internet & Software , lda.

Rua dos Navegantes, 24   -   4000-357 Porto

geral@energica.com.pt

Telefone: 225 072 630

 Fax:        225 072 639

http://www.jfreguesia.com

http://www.energica.com.pt
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Ficha técnica

O enclave dos fenómenos geológicos

As localidades, como praticamente tudo o resto, buscam 
uma “especialização” que as distingam das demais e as 
elevem a um patamar de “visitáveis”. Esse é o primeiro 
passo de um longo percurso que, de seguida, passa por 
conseguir aumentar o tempo de estadia dos visitantes, 
isto numa época em que só se fala de crise e na falta de 
investimento. Num país europeu com uma costa continen-
tal superior a 800 quilómetros e clima mediterrânico, as 
localidades do interior saem ainda mais penalizadas como 
destinos turísticos.
Arouca não é uma localidade do interior, mas as difíceis 
acessibilidades transformam este concelho quase num 
enclave dentro das serras da Freita e de Montemuro. Não 
foi por acaso que este mesmo território serviu de abrigo 
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a diversas comunidades, desde os povos castrejos aos cristãos que, ainda antes da 
fundação da Nacionalidade, combateram os mouros de Norte para Sul.
Testemunho desse tempo é o Mosteiro de Arouca, ícone incontornável de toda a vida 
arouquense. É neste cenóbio, fundado entre 915 e 925, que repousam os restos mor-
tais de D.ª Mafalda, a Rainha Santa.
Ao longo dos séculos, as populações foram vivendo do que este vale fértil dava, vendo 
o gado de raça arouquesa a ganhar uma saborosa e justifi cada fama. Contudo, a his-
tória de Portugal é rica no capítulo de mosteiros e conventos, pelo que Arouca pouco 
se distingue de outras terras de origem monástica.
Nesse capítulo da “especialização”, algumas pessoas começaram a reparar em fenó-
menos geológicos que estiveram sempre lá, junto da população, e que são muito difí-
ceis de encontrar mesmo a nível internacional. Há pedrinhas que “nascem” de pedras, 
outras que parecem borôas, outras que mudam consoante a margem (sendo de xisto 
num lado e de granito do outro)... Há fósseis de animais marinhos, de quando Arouca 
estava coberta pelo mar, há 465 milhões de anos! 
Após um inventário inicial, estas raridades geológicas permitiram a Arouca tornar-se 
num geoparque de referência internacional. A 1 de Abril de 2009, o Geopark Arouca 
foi aceite como o 34.º membro da rede europeia e o 58.º da rede global de geopar-
ques, sob os auspícios da UNESCO. 
Actualmente existem 41 geossítios inventariados, catalogados, avaliados e seriados. 
Precisa de mais motivos para visitar Arouca?
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25 de Abril evocado com prémio de atletismo Limpeza de bermas
concessionada a privados

A Junta de Freguesia de Campo informa 

que a partir do dia 23 de Maio de 2011 

por decisão da Câmara Municipal de 

Valongo foi retirada a competência da 

limpeza de ruas (bermas) às Juntas 

de Freguesia do Concelho de Valongo, 

passando a limpeza a ser da respon-

sabilidade da empresa SUMA – Servi-

ços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., a 

quem, foi adjudicada esta prestação de 

serviços.

Campo

A Junta de Freguesia de Campo comemorou o seu 14.º Prémio do 25 Abril no feriado da 

Revolução, tendo vindo a publicar as fotografi as no encontro logo nos primeiros dias de 

maio.

Foi um evento muito  signifi cativo para a Vila de Campo. tendo decorrido de forma muito 

positiva e participad. Em competição estiveram 550 atletas, aos quais se juntaram os 450 

caminhantes na segunda marcha da Liberdade.

Simbolicamente comemorámos a liberdade de Expressão, a liberdade de Agir, no fundo, a 

liberdade de sermos aquilo que quisermos ser... “Hoje”, é necessário sublinhar, todos nós 

vivemos melhor do que há 37 anos, quer a nivel económico, educacional ou social.    

Num período em que se nos deparam a todos imensas difi culdades, queria deixar uma 

palavra de optimismo. Eu acredito nas pessoas desta Terra, já demonstraram no passado, 

vão continuar a demonstrar, agora e no Futuro, que juntos, com objectivos bem defi nidos, 

conseguiremos trilhar o caminho de um desenvolvimento sustentado, onde as pessoas 

sejam a parte mais importante.

Para terminar, quero ter uma palavra de agradecimento às Associações de Campo e à CM 

Valongo, que partilham com a Junta de Freguesia de Campo a organização deste evento, 

e às empresas que, mesmo num momento de imensas difi culdades, apoiam esta inicia-

tiva. Sem o vosso trabalho empenhado e sem o vosso apoio esta grande festa não terria 

sido possível.                                              

    O presidente da Junta de Freguesia,

            Alfredo Sousa
O presidente da Câmara de Matosinhos, 

Guilherme Pinto, e o director da DREN, 

António Leite, visitaram a 1 de Junho as 

escolas secundárias do Padrão da Légua 

e Augusto Gomes, duas das cinco que 

estão a ser alvo de uma requalifi cação 

pelo Ministério da Educação.

Segundo o vereador da Educação da 

autarquia, António Correia Pinto, as 

obras nas escolas do Padrão da Légua 

e Augusto Gomes estão orçadas em 

28 milhões de euro e têm um prazo 

de execução de 20 meses. “Está tudo 

em bom ritmo. A rotatividade entre os 

pré-fabricados instalados e as salas que 

vão fi cando prontas garantem o bom 

funcionamento das aulas. As obras não 

prejudicarão os alunos”, garantiu.

A Escola Secundária da Boa Nova, em 

Leça da Palmeira, entrará em obras 

em Julho. O investimento global na 

modernização das escolas do concelho 

ultrapassa os 50 milhões de euros. 

Escola do Padrão em obras

Leça da Palmeira

 > Valongo

 > Matosinhos
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Obras na rede de água suspendem fornecimentos

Os trabalhos de execução na rede públi-

ca de água, levadas a cabo pela empresa 

Águas de Gondomar, S.A, tem originado 

algumas interrupções de fornecimento, em 

nítido prejuízo de alguns lugares.

A empresa informa que fará todos os es-

forços no sentido de minimizar os efeitos 

dessa situação.

A Junta de Freguesia de Campo solicita a 

compreensão dos concidadãos directamen-

te afectados, apelando, desde já, à melhor 

colaboração.

A Sala de Exposições do Fórum Cultural de 

Ermesinde acolhe, entre 17 de Junho e 11 

de Setembro, uma exposição do conceitua-

do artista plástico Jorge Curval. 

A árvore é um dos temas que Jorge Curval 

tem explorado e esta exposição que agora 

se apresenta no Fórum Cultural de Er-

mesinde é, efectivamente, uma prova da 

preocupação pela preservação do ambien-

te fl orestal. Conforme referiu Agostinho 

Santos num artigo publicado num jornal, 

“Jorge Curval tem um conceito muito pró-

prio da natureza e, a partir daí, transfor-

ma-o em arte, seja através da pintura ou 

da escultura, seja em redor de um tronco 

ou de uma simples casca de pinheiro. O 

importante, o que se absorve da sua obra, 

é sentimento e emoção que nos convidam 

a uma refl exão profunda, intimista. Uma 

refl exão que Curval quer alargar a todos e 

com ela pretende denunciar os constantes 

atentados à fl oresta portuguesa.”

Jorge Curval (nascido no Porto, em 1958) 

frequentou a Faculdade de Belas Artes da 

Universidade do Porto de 1984 a 1987. 

Participa, desde 1984, em exposições 

individuais e colectivas, em Portugal e no 

estrangeiro. Desde 1997 lecciona a cadeira 

de Artes Plásticas na Universidade Sénior, 

no Porto. Encontra-se representado em 

diversas instituições públicas e privadas.

Do currículo destacam-se alguns locais e 

eventos onde, recentemente, tem vindo a 

apresentar as suas obras: FAC’96 – Feira 

de Arte Contemporânea – Galeria Minimal, 

Porto; Galeria Quattro, Leiria; Cooperativa 

Árvore, Porto; I Bienal de Leiria; Museu So-

ares dos Reis, Porto; Museu Amadeu Souza 

Cardoso, Amarante; X Bienal de Cerveira, 

Vila Nova de Cerveira; entre outros.

A Unidade de Saúde Familiar “Beira Douro”, unidade que agrega as freguesias de Mel-

res e Rio-Mau e que fi cará sedeada em Melres mas também com um Pólo em Rio-Mau, 

já se encontra aberta ao serviço, abarcando os 6200 utentes de ambas as freguesias.

A cerimónia de abertura decorreu a 30 de Maio, pelas 14h30, no Pólo de Melres, 

marcando o início do funcionamento da Unidade, a qual terá no seu Pólo de Melres um 

horário das 09h às 19h, em todos os dias úteis.

Esta Unidade de Saúde Familiar “Beira Douro” representa a resolução dum dos mais 

graves problemas que a freguesia de Melres vinha sentindo e que dizia respeito ao 

facto de cerca de 2000 utentes estarem sem médico de família, situação que agora 

fi ca solucionada com a entrada em funcionamento daquela estrutura, uma vez que a 

partir da abertura desta Unidade todos os utentes da freguesia de Melres terão mé-

dico de família, facto pelo qual anunciamos com imenso orgulho e plena satisfação a 

data de abertura ofi cial.

Aberta a Unidade de Saúde Familiar “Beira Douro”

Melres Ermesinde
Obras do artista plástico
Jorge Curval em exposição

 > Gondomar  > Gondomar
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Viana do Castelo, “a princesa do Lima”, foi 

o destino escolhido para a viagem anual da 

freguesia de Feirão. O passeio fi cou agendado 

para o dia 18 de Junho e, dentro de todos os 

atractivos vianenses, destaca-se a visita ao 

monte de Santa Luzia.

O regresso será feito pelo Porto, com o almoço 

a ter lugar na Quinta da Presa.

As inscrições tinham de ser realizadas até ao 

dia 5 de Junho, na sede da freguesia.

Diversas obras a terminar na freguesia Sporting campeão no pavilhão

O Pavilhão Municipal de Anreade 

encheu-se de público, entre 10 e 12 

de Junho, para assistir ao Campeonato 

Nacional de Andebol Juniores da 1.ª 

Divisão Next <21, disputado nesta fase 

fi nal pelas equipas do Sporting, F.C. 

Porto, ABC e Belenenses.

No primeiro jogo de sábado, o F.C. Por-

to não teve difi culdades em ultrapassar 

o Belenenses, tendo vencido por 36-23. 

O segundo jogo foi muito equilibrado e 

emotivo, já que a sete minutos do fi nal 

o ABC e o Sporting encontravam-se 

empatados no marcador, sendo que nos 

últimos minutos acabou por vencer a 

equipa de Lisboa por 27-24.

O título nacional foi discutido no domin-

go entre o Sporting e o F.C. Porto, num 

jogo que apenas se resolveu no minuto 

fi nal, com o Sporting a vencer por 32-

31 e a revalidar o título nacional.

Viana é o destino do passeio anual dos idosos 

AnreadeFelgueiras

Feirão

O fi m da Primavera e a aproximação do Verão é uma altura ideal para um vasto número 

de intervenções de manutenção e de recuperação, dado a humidade ser cada vez mais 

rara, a temperaturas ser mais quente e o vento não ter ainda muita força.

No lugar da Ponte, na freguesia de Felgueiras, no concelho de Resende, encontra-se em 

execução a obra de reposição do muro. Este muro faz parte das obras solicitadas pela 

Junta de Freguesia, estando os trabalhos a ser conduzidos por funcionários do Município 

de Resende.

Entretanto, outras obras têm fi cado completas neste início de Junho. Foi fi nalizada mais 

uma fase das obras que a Junta pretende levar a efeito no cemitério com a colocação de 

seis novos candeeiros.

No lugar da Relva, está concluída a reparação do muro de suporte da estrada de acesso à 

Igreja Paroquial.

Agricultura no Mosteiro
evocada na rádio TSF

O Mosteiro de Santo André, na 

freguesia de Ancede, no concelho de 

Baião, foi o mote duma crónica de rádio 

emitida pela TSF.

No programa “Sinais”, do jornalista 

Fernando Alves, foi abordada como 

era realizada a exploração agrícola na 

Quinta do Mosteiro de Santo André, em 

Ancede.

Uma versão do programa está 

disponível para consulta no sítio ofi cial 

do município de Baião na internet.

Ancede

 > Resende

 > Resende

 > Resende

 > Baião
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Santo António evocado em Lavradas

Comemorou-se, no 13 de Junho, a festa de 

Santo António em Lavradas, na freguesia 

de Beça (Boticas). A celebração religiosa 

teve início com a bênção do gado e dos 

campos, os dois principais pilares da 

sobrevivência da população local.

A celebração continuou com a missa, que 

foi seguida da procissão com a imagem de 

Santo António e a Nossa Senhora de 

Fátima, ao som de cânticos, preces e 

orações.

Santo António, santo patrono do gado e 

dos campos, é venerado um pouco por 

todas as freguesias do concelho onde se 

multiplicam as celebrações em sua honra.

Protocolo com militares resolve 
variante à aldeia de Macieira

Um protocolo assinado entre a Câmara 

de Ribeira de Pena e o Regimento de 

Engenharia nº 3 de Espinho veio 

possibilitar a construção da variante à 

aldeia de Macieira, na freguesia de Limões, 

cuja obra já está em curso.

A cooperação entre as duas entidades irá 

permitir resolver defi nitivamente um 

constrangimento de circulação rodoviária 

que condicionava o trânsito de autocarros 

e outros veículos pesados de maior 

dimensão.

Os trabalhos incidem numa distância de 

1.8 km e decorrem lateralmente à aldeia. 

A Câmara de Ribeira de Pena regozija-se 

com a realização desta obra que irá 

contribuir para diminuir assimetrias de 

acessibilidades no próprio concelho, mas 

também implicar uma maior proximidade 

com os municípios vizinhos de Mondim de 

Basto e Vila Real.

Numa realidade patente, em que as 

acessibilidades são fundamentais para o 

desenvolvimento das populações e para 

estancar a desertifi cação, o Município 

manifesta grandes expectativas que a 

construção da Variante à aldeia de 

Macieira irá favorecer a qualidade de vida 

dos habitantes.

A freguesia de Limões saúda a presença 

dos militares do Regimento de Engenharia 

nº 3 de Espinho nesta importante 

participação em prole do progresso 

comunidade, disponibilizando-lhes também 

o seu apoio e colaboração durante o 

desenrolar dos trabalhos.

A freguesia de Covas do Barroso (Boticas) foi palco, a 14 de Junho, de mais uma festa 

do Carolo de Santo António, também designado como Festa das Almas, tradição secu-

lar que o povo cumpre religiosamente.

A celebração, que reúne não só povo da freguesia, mas também o das aldeias vizi-

nhas, começou com a tradicional missa pelas almas, na Capela de Nossa Senhora da 

Saúde, no Largo do Cruzeiro. Seguiu-se, então, a procissão à volta do cruzeiro e da 

capela, ao som das orações e cânticos em honra e memória das almas do purgatório.

No fi nal, chegou o momento da distribuição do pão (cerca de 200 broas) e do vinho 

pelos presentes, sendo um grande momento de partilha e união na freguesia.

População celebra o Carolo de Santo António

Covas do Barroso Limões

Beça

 > Boticas  > Ribeira de Pena

 > Boticas
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Passeio pedestre visita o trilho da Veiga

Organizámos, a 29 de Maio, um “passeio pedestre” denominado “Trilho da Veiga de Car-

razeda de Ansiães de Marzagão e Luzelos”. O itinerário, que teve uma extensão de 14.500 

metros, iniciou-se na sede da Freguesia, às 09h00, e terminou no “Campo de Escuteiros” 

na Zona de Apoio Ofi cinal e Artesanal da Vila.

“Pelo convívio e bem-estar”, percorremos os caminhos rurais da nossa freguesia e da 

vizinha Marzagão, que este ano se nos associou.

Pudemos apreciar, entre outros, a Igreja Matriz da vila, o Pelourinho, a Fonte das Sereias, 

o antigo edifício da Câmara Municipal onde funciona a Biblioteca Municipal, a imagem do 

“Senhor dos Afl itos”, o “Moinho de Vento”, assim como a “Ponte do Galego” em Marzagão, 

a” Capela” de Luzelos e as panorâmicas de diversos ângulos.

Cais visto como prioritário
no desenvolvimento regional

PinhãoCarrazeda de Ansiães

Uma capela na freguesia de Belver, no 

concelho de Carrazeda de Ansiães, foi atingida 

por um raio durante as trovoadas que se 

abateram sobre a região nos últimos dias do 

mês de Maio. Os estragos foram visíveis e não 

deixaram indiferentes os que passam 

diariamente à frente da capela.

Toda a instalação eléctrica foi afectada, 

chegando mesmo ao quadro da Igreja 

Paroquial. A Comissão Fabriqueira lançou um 

apelo à generosidade dos amigos de Belver 

para que contribuam com algum donativo a 

fi m de se restaurar a capela o mais breve 

possível. O mesmo poderá ser entregue ao 

pároco de Belver, cónego António Júlio Cruz, 

ou a algum elemento da Comissão Fabriqueira. 

Raio atinge capela e danifi ca instalação eléctrica

Belver

A freguesia de Pinhão, no concelho de 

Alijó, foi o palco da assinatura dum 

conjunto de novos contratos com vista 

a dar cumprimento ao Plano de Desen-

volvimento Turístico do Vale do Douro. 

A cerimónia de assinatura dos contratos 

decorreu no Vintage House Hotel, numa 

iniciativa da Comissão Directiva do 

Programa Operacional Regional do 

Norte (ON.2 - O Novo Norte) e da 

Estrutura de Missão do Douro.

Deste pacote fazem parte seis 

projectos considerados “prioritários” 

para a dinâmica turística da região 

classifi cada como Património da 

Humanidade, enquanto Paisagem 

Cultural Evolutiva e Viva.

As iniciativas e os investimentos agora 

anunciados pretendem a “afi rmação do 

Douro como destino de excelência turís-

tica e de vocação internacional”. Nesse 

âmbito foram contratualizados inves-

timentos que terão o apoio do ON.2, 

referiu fonte da CCDRN.

A requalifi cação do cais do Pinhão é um 

dos projectos prioritários. O projecto 

é tutelado pelo IPTM e destina-se a 

substituir a antiga infra-estrutura, de 

forma a que possa acolher num futuro 

próximo cerca de 32 embarcações 

de recreio. Este projecto deverá ser 

executado na margem esquerda do rio 

Pinhão, próximo da confl uência com o 

rio Douro.

Os contratos assinados somam um 

investimento total orçado em 2 milhões 

de euros , sendo que desse total cerca 

de 1,3 milhões deverá ser suportado 

pelo Programa ON.2.

 > Carrazeda de Ansiães

 > Carrazeda de Ansiães

 > Alijó
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Línguas minoritárias em destaque
no Festival Intercéltico

A 12.ª edição do Festival Intercéltico de 

Sendim, nesta freguesia do concelho de 

Miranda do Douro, decorre sob o signo das 

línguas minoritárias. Em pleno coração da 

Terra de Miranda, casa da língua 

mirandesa, vão escutar-se em Sendim 

cantos em asturiano (Corquieu), em basco 

(Xabi Aburruzaga), em bretão (Gwennyn) 

e em gaélico (Altan), estando o mirandês 

nas mãos de gente da terra (Célio Pires e 

Lenga-Lenga: Gaiteiros de Sendim) e de 

gente que, vinda de fora, por estas terras 

foi adoptada há muito tempo (Né Ladeiras). 

Cinco línguas minoritárias em convívio 

intercultural com uma outra, maioritária, 

que nos palcos do Intercéltico estará 

representada por um grupo proveniente 

de Coimbra (A Barca dos Castiços). Os 

concertos do 12.ª Festival Intercéltico vão 

decorrer no Parque das Eiras, nos dias 5 e 

6 de Agosto.

Antigas profi ssões e velhos costumes atraíram algumas dezenas de pessoas à 

freguesia de Atenor, no concelho de Miranda do Douro. Nem o calor que se faz sentir 

ao longo desse dia (o último sábado de Maio) no Planalto Mirandês afastou os visi-

tantes dos locais onde se fazia o pão e o queijo ou dos locais onde se conservam os 

enchidos ou os vinhos regionais.

Numa espécie de arruada, com as tradicionais gaitas de fole a servir de banda sonora 

que animavam os convivas, os participantes puderam degustar e apreciar os produtos 

acabados de confeccionar.

A denominada “Ronda das Adegas” serviu de chamariz para os apreciadores dos 

prazeres de Baco, que de copo na mão entravam nas antigas adegas para apreciar os 

vinhos produzidos na região.

E como diz o ditado popular, “haja saúde e coza o forno”, algumas mulheres da aldeia 

puseram mãos à obra e durante dia foram várias as fornadas de pão que saíram dos 

fornos. O mel, o sabão, os sabonetes de leite de burra, os enchidos, a doçaria tradi-

cional foram outros dos produtos que deliciaram o grupo envolvido nas actividades.

Mais abaixo, mãos habilidosas e desenrascadas de uma outra mulher moldavam o 

queijo segundo métodos tradicionais. A pastora sempre foi dizendo que as mulheres 

de agora não são como as de antigamente, “preferem comprar as coisas, do que sujar 

as mãos a fazê-las”.

A iniciativa serviu ainda para “dar a conhecer” um pouco das tradições e formas de 

vida ainda em uso na aldeia. E não fosse Atenor a capital do gado asinino do Planalto 

Mirandês, os dóceis animais também se associaram à festa, transportando os visi-

tantes por passeios pelas imediações da freguesia.

A título de curiosidade, refi ra-se que a freguesia tem contrariado a desertifi cação 

com uma subida da população em cerca de 12 por cento nos últimos dois anos, não 

à custa do aumento da natalidade, pois só existe um bebé na localidade, mas através 

da fi xação de jovens oriundos de outras zonas do País. Alguns deles estão ligados a 

associações agro-pecuária, nomeadamente de Protecção do Gado Asinino

“Tem havido uma procura de casas para recuperar por parte das pessoas que vêm do 

litoral em busca de um pouco de qualidade de vida”, explica o presidente da Junta de 

Freguesia de Atenor, Moisés Pêra Fernandes.

Profi ssões e costumes de antigamente atraem visitantes

Atenor Sendim

Vila celebra 21.º aniversário

No próximo dia 13 de Julho, Sendim, em 

Miranda do Douro, comemora o 21.º 

aniversário de elevação a vila.

Este ano o programa está recheado de 

surpresas, uma das quais é a apresentação 

pública das “Pauliteiras de Sendim”.

Para além disso, já é habitual a realiza-

ção de um jantar de convívio com toda a 

população.

Segundo, Aquilino Ginjo, o presidente da 

Junta de Freguesia de Sendim, “este é um 

dia de extrema importância para todos os 

sendineses”, sublinha.

 > Miranda do Douro  > Miranda do Douro
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Freguesia aposta na produção fotovoltaica “Auto da Criação do Mundo”
regressa às ruas da aldeia

Já há mais de seis décadas que uma 

tradição da aldeia de Urrós, no 

concelho de Mogadouro, estava 

esque-cida, devendo agora ser 

reabilitada graças ao um trabalho de 

recolha sobre teatro popular que está 

a ser feito na freguesia.

Foi há 62 anos que pela primeira vez o 

“Auto da Criação do Mundo”, uma peça 

de raiz popular e cariz religioso, foi 

representada na freguesia. Agora, uma 

recolha sobre Teatro Popular 

Transmontano que tem a participação 

da Faculdade de Letras de Lisboa, 

Centro de Tradições Populares 

Portuguesas, Centro de Estudo de 

Teatro, a Câmara Municipal de 

Mogadouro e a Junta de Freguesia de 

Urrós permitiu reabilitar a tradição, 

voltando novamente às ruas da aldeia a 

explicação sobre a origem do mundo.

Dentro deste projecto realiza-se 

também nos dias 18 e 19 de Agosto um  

Ciclo de Conferências sobre o tema e 

a representação do Auto da Criação do 

Mundo ou Principio do Mundo, 

respectivamente, texto de cariz 

religioso, e prática durante o Ciclo do 

Natal em Trás-os-Montes.

Após 62 anos de interregno cujas datas 

de 1924, 1935 e 1949 em Urrós foram 

registo de presença de multidões na 

aldeia, recupera-se agora esta antiga 

tradição teatral, com elementos 

participantes de 1949 e sob a 

orientação do Investigador do CTPP da 

Faculdade de Letras de Lisboa, 

David Luís Casimiro, natural de Urrós, 

realizar-se-á a representação fi dedigna 

legada pela tríade de regrantes, hoje 

falecidos, Salustiano Augusto Ovelheiro, 

Fructuoso Augusto Calvo e António José 

Guerra. 

UrrósPeredo da Bemposta

A freguesia de Peredo da Bemposta é uma 

das mais recentes a apostar na produção de 

energia eléctrica para venda à rede pública. A 

freguesia vai produzir energia para vender à 

EDP através de um sistema fotovoltaico para 

microgeração fi xo, que será instalado no poli-

desportivo e na sede da Junta.

A freguesia esteve também reunida, no pas-

sado dia 19 de Junho, para um convívio de 

pesca. A concentração teve início pelas 08h30, 

no Juncal, com a organização do evento a ser 

da responsabilidade da Comissão de Festas de 

Santo Cristo da Saúde 2011.

Finda a atividade piscatória, seguiu-se o tradi-

cional almoço-convívio.

Caminhada junto ao rio Sabor

Brunhoso

Integrada nas caminhadas mensais organizadas pelo Ginásio Municipal realizou-se, a 29 

de Maio, uma caminhada que teve início em Brunhoso e terminou no rio Sabor, no lugar 

da Barca, na distância de 8km. Contou com a participação de 105 caminheiros do 

concelho e outros de concelhos vizinhos.

Com uma diversidade de paisagem, da fauna e da fl ora, proporcionou-se um belíssimo 

passeio através das serras que bordejam o rio Sabor, com especial beleza e encanto na 

Fraga do Poio, que oferece uma vista exuberante sobre o rio Sabor e as suas margens 

alcantiladas.

No fi nal da caminhada os participantes foram surpreendidos com um excelente almoço, 

junto ao rio Sabor, oferecido pela Junta de Freguesia de Brunhoso, proporcionando 

convívio e camaradagem.

 > Mogadouro > Mogadouro

 > Mogadouro
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Museu de Arte Sacra com
sala para exposições temporárias

A Sala de Exposições Temporárias do Mu-

seu de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros 

já está aberta ao público, tendo sido 

estreada com a exposição “Escultura 

Religiosa – Os gen(ios)es escultórioas”.

Esta mostra conjuga três gerações da 

escultura estatuária religiosa. Além da 

expressão pela mesma forma de arte, a 

partilha de um apelido comum, indissociá-

vel da arte sacra portuguesa: Thedim. José 

Ferreira Thedim (pai), José Ferreira Thedim 

(fi lho) e Mamede Thedim (neto), este ainda 

vivo, são autores de uma imensa obra. 

A inauguração da Sala de Exposições 

Temporárias, onde diferentes artistas 

exporão ao longo do ano, consubstancia a 

ampliação verifi cada no Museu de Arte 

Sacra no arranque para a terceira tempora-

da. Foram introduzidas algumas modifi ca-

ções no seu funcionamento, enriquecendo-

-o com novas ofertas culturais.

A Praia da Fraga da Pegada, na Albufeira do Azibo, foi de novo classifi cada com Quali-

dade de Ouro. A Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, apresen-

tou a 1 de Junho a listagem das praias distinguidas e este espaço na freguesia de 

Santa Combinha, em Macedo de Cavaleiros, voltou a receber a distinção mais elevada.

A acrescentar ao título da Bandeira Azul, consecutivamente atribuído, o Azibo tem, 

para a Quercus, mais uma vez, Qualidade de Ouro. Esta classifi cação é feita de acordo 

com uma avaliação efetuada relativamente à qualidade da água, segundo exigentes 

critérios. A classifi cação geral das praias tem como referência a listagem disponibiliza-

da pelo Instituto da Água, que realiza as respetivas análises, ao abrigo da legislação 

nacional e comunitária. O índice de qualidade da água da Praia da Fraga da Pegada é 

classifi cada como “Excelente”, a mais importante classifi cação a nível nacional.

Praia da Fraga da Pegada com “Qualidade de Ouro”

Santa Combinha
Cavaleiros
Macedo de

 > M. Cavaleiros

 > Macedo de Cavaleiros



a visitar   revista.jfreguesia.com

Mosteiro presente em toda a vida do vale
desde tempos anteriores ao couto de D. Afonso Henriques

Arouca

12

Com uma História que remonta a tempos pré-Nacionais, Arouca foi um espaço territorial 

com identidade própria, muitos séculos antes de ser concelho. O mais antigo documento 

conhecido com referência a “Aravoca” é do século VI e encontra-se no “Paroquial Suévico”.

Uma vez adquirida a emancipação, em 1513, foi-se autonomizando das tutelas que o agri-

lhoavam até atingir, em 1917, a actual confi guração territorial e administrativa.

O actual concelho de Arouca é o resultado do antigo Couto, da concessão do foral de D. Ma-

nuel em 1513, das posteriores reformas administrativas levadas a efeito pelos Liberais em 

1836 e de uma última ampliação durante a Primeira República.

Os monumentos funerários, espalhados um pouco por todo o concelho, certifi cam a presen-

ça humana em terras de Arouca desde tempos pré-históricos. As primitivas denominações 

de “arauca” e “araducta”, entre outras, defi nem um território que se perde nas brumas de 

tempos pré-nacionais e se consubstanciam no Couto, com limites defi nidos em Carta doada 

por Afonso Henriques ao Mosteiro, no ano de 1132.

Este mesmo Mosteiro, numa Idade Medieval em que as lutas pela território tinham um forte 

cunho religioso, marcou a vida, a economia e a cultura dos diversos povos que ao longo do 

tempo se abrigaram nestas paragens. O progressivo recuo dos árabes para Sul, permitiu a 

estabilização social e o crescimento populacional que foi crescendo sob a tutela do Mosteiro 

e dos senhores. 

No início do século XIII, Arouca era um vale fértil e votado ao sossego, com um povo que 

se dedicava ao amanho da terra e à pastorícia. A fi lha de Sancho I, D. Mafalda, que o povo 

de Arouca adoptou como Rainha e Santa, recolheu-se ainda jovem ao Mosteiro e tomou as 

rédeas da administração do território. Mais tarde, com a intervenção da Santa Sé, D. Afon-

so III viria a confi rmar o Couto por Carta de 1257. 

A evolução para concelho aconteceria aquando das reformas Manuelinas, por Foral de 

1513. No ano seguinte, um Foral consagrava os concelhos de Alvarenga e de Fermedo. A 

situação manteve-se até 1836, quando parte das freguesias de Alvarenga foram integra-

das no concelho de Arouca. Também o concelho de Fermedo seria extinto, mais tarde, com 

algumas freguesias a passarem para Arouca.

Por Lei de 1917, Covêlo de Paivó, do vizinho concelho de S. Pedro do Sul, passou para o de 

Arouca, completando-se o alargamento do território concelhio.

Síntese de resumo histórico elaborado pelo professor António Vilar

Feira das Colheitas
mantém tradições antigas

Porque “quem canta seu mal espanta”, 

em grupos que reuniam quase toda a 

população de cada lugar, de sol a sol, 

das sementeiras até às colheitas, no 

trabalho duro do amanho da terra, na 

eira ou nas desfolhadas, o povo can-

tou através dos séculos e transmitiu as 

cantigas de geração em geração. Virgílio 

Pereira reuniu a maior parte delas no 

Cancioneiro de Arouca.

Decorria ainda a II Guerra Mundial e 

apertado o cerco da ditadura, quando 

o organismo corporativo, Grémio da 

Lavoura, criou a Feira das Colheitas.

Os ranchos folclóricos que então surgi-

ram, para além de actuações em várias 

festas e romarias, tinham como ponto 

culminante a Feira das Colheitas, o fi m 

do ciclo, o desarmar da tenda, antes da 

côdea à lareira no Inverno longo que se 

avizinhava.

Pelas freguesias e lugares maiores de 

cada uma delas, foram surgindo e mor-

rendo os agrupamentos folclóricos.

Embora num ou outro vão tendo reapa-

recimentos pontuais em função ainda 

da Feira das Colheitas, apenas dois 

agrupamentos estão voltados para a 

recolha e aperfeiçoamento dos cantares 

de outrora, bem como a preservação de 

instrumentos e trajes que a globalização 

fez cair em desuso. São eles o Grupo 

Etnográfi co de Moldes e o Grupo Etno-

gráfi co de Fermedo e Mato.
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Agenda cultural
Festival “sons da água” regressa em Agosto

A Banda Sinfónica Portuguesa, sob a direcção do maestro arouquense António Costa e 
com a participação especial dos coros e de um grupo de teatro de Arouca, apresenta o 
concerto “Sons da Água”, no próximo dia 27 de Agosto, a partir das 21h30.
Este concerto decorrerá na praia fl uvial da Paradinha, um dos locais mais belos que 
o rio Paiva nos proporciona. “Sons da Água” é uma organização da Câmara Municipal 
de Arouca e ADRIMAG, com o patrocínio da Águas de Douro e Paiva e o apoio da Casa 
do Povo de Santa Cruz de Alvarenga, Junta de Freguesia de Alvarenga e Associação 
Amigos da Paradinha.
A obra apresentada será “D. Garcia”, do compositor português Joly Braga Santos, 
com textos de David Mourão Ferreira e Natália Correia. O concerto pretende também 
homenagear o compositor e a escritora. 

O Conjunto Etnográfi co de Moldes 
organiza, de 17 a 20 de Agosto, o XXIX 
Festival Internacional de Folclore de 
Arouca.
Consolidado no panorama cultural 
arouquense, o Festival é uma oportunidade 
para apreciarmos o que de melhor se faz 
pelo folclore nacional e internacional.
Este ano, o evento conta com a presença 
de um grupo italiano (Gruppo Folklorístico 
Pietraperzia, oriundo da Sicília). Haverá 
uma ofi cina de dança, uma mostra de 
artesanato e uma noite gastronómica, que 
irão ajudar à divulgação do património 
folclórico nacional e internacional.
No dia 20, após o desfi le etnográfi co, os 
grupos apresentam-se, a partir das 22 
horas, no Terreiro de Santa Mafalda. 
Actuarão o Grupo de Danças e Cantares 
de Serzedo, o Grupo Folclórico Os 
Fogueteiros de Arada, o Grupo Folclórico 
de S. Pedro de Merufe, o Grupo Folclórico 
de Benfi ca do Ribatejo, o Rancho 
Folclórico do Ourondo e o Conjunto 
Etnográfi co de Moldes de Danças e Corais 
Arouquenses.

Alvarenga
Capital do mundo e do bife

Considerada por muitos como a capital do mundo... e do bife, Alvarenga é das fre-
guesias que mais nome tem dado à excelente carne arouquesa. O rio Paiva corre pelo 
vale de Alvarenga e proporciona terras férteis, na encosta leste da serra de Montemu-
ro. A agricultura foi, durante séculos, a grande riqueza de uma Alvarenga que chegou 
a ser concelho, abrangendo os lugares que, posteriormente, deram origem às fregue-
sias de Canelas e de Janarde. O concelho de Alvarenga foi suprimido a 6 de Novembro 
de 1886 por decreto de D. Pedro V. A memória desse tempo é evocada pelo Pelouri-
nho de Trancoso, classifi cado imóvel de interesse público em 1933.
O milho, o vinho verde, o azeite, o mel e a cera eram as principais produções em 
Alvarenga até que as duas guerras mundiais estimularam a corrida ao volfrâmio, tão 
abundante que chegava a ser usado para fazer muros. 

O rio Paiva é, nesta zona, palco por exce-
lência de desportos de aventura, como o 
rafting e as descidas de águas bravas. A 
pureza destas águas permite ainda que a 
freguesia disponha de zonas balneares de 
excelência, com destaque para as praias do 
Areínho, do Vau e da Paradinha. Esta últi-
ma fi ca na aldeia homónima, com as típicas 
casas em xisto e cobertas por ardósia.
Para atravessar o rio, a rainha D. Maria 
mandou construir, em 1791, a ponte de Al-
varenga, uma impressionante estrutura em 
cantaria com dois arcos de volta inteira.
O mesmo Paiva fez com que em Alvarenga 
fosse criada uma situação ímpar, a Carreira 
dos Moinhos. Trata-se de um conjunto de 
17 moinhos dispostos em rodízio, aprovei-
tando a mesma água. 
No património religioso salienta-se a igreja 
matriz, datada do século XI e edifi cada 
em granito da região. As capelas de Santo 
António, de Nossa Senhora do Monte e do 
Senhor dos Afl itos são outros templos que 
merecem uma visita.
As diversas quintas e casas senhoriais são 
outros atractivos que justifi cam a visita.

Folclore internacional
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Em Figueiredo toca a banda mais antiga do País

A freguesia de S. Salvador do Burgo era abadia de apresentação do Mosteiro de 
Arouca, pertencendo à diocese de Lamego até 1882, ano em que passou a integrar 
a do Porto. A vila do Burgo teve também as designações de Vila Meã e Burgo Novo, 
chegando a ser elevada a concelho. Contudo, o escasso tamanho desse município 
levou a que fosse extinto em 1817, sendo anexado ao de Arouca a 17 de Dezembro. 
As “memórias paroquiais” de 1758 referem que “a dita vila do Burgo he cabeça de 
concelho próprio, mas não tem mais que huma rua e he couto da dita Madre Abba-
deça de Arouca”. O mesmo pároco que elaborou esse relatório acrescentou que eram 
excessivamente grandes as rendas que se pagavam ao Convento de Arouca.
A atestar a existência do concelho permanece o Pelourinho do Burgo, que o tempo 
desfez mas que o povo restaurou, encontrando-se actualmente junto à capela. Foi 
classifi cado pelo IPPAR como Imóvel de Interesse Público em 1933.
Bastante conhecido é também o calvário de Santo Aleixo, padroeiro dos pedintes e 
dos peregrinos. Segundo a tradição, Santo Aleixo era de uma família muito rica, mas 
retirou-se para Edessa (a actual Urfa, na Turquia), onde distribuiu os seus bens aos 
pobres e passou a viver de esmolas. Segundo uma lenda, o Papa Inocêncio I estava a 
celebrar uma missa para o imperador quando ouviu uma voz dizer ”procure o Homem 
de Deus”. Guiado pela voz, ele e o imperador foram a uma casa onde encontraram 
Santo Aleixo morto e envolto em roupas rasgadas e debaixo de uma escada, segu-
rando com a mão um pergaminho com o seu nome e sua história, em 404. Daí que 
na arte litúrgica da Igreja ele seja mostrado ou a segurar uma escada, em farrapos 
dormindo debaixo de uma escada, como um pedinte ajoelhado ante o Papa ou a dar 
uma carta ao Papa.
A freguesia do Burgo é também rica no panorama cultural, com realce para a arte da 
música. A Banda Musical de Figueiredo merece ser salientada por ser a mais antiga 
do País! Foi fundada em 1741, quando o então padre da freguesia, Mendes de Sousa, 
decidiu juntar uns homens capazes de tocar alguns instrumentos para abrilhantar a 
festa em honra do Senhor da Boa Morte. Esse grupo chamado “Capela da Música” deu 
origem, mais tarde, à Banda Musical de Figueiredo.
No fi nal do século XIX, um grupo de músicos saiu e veio a fundar a Banda Musical do 
Burgo. Com escritura de 24 de Abril de 1901, teve como primeiro regente Manuel da 
Costa Oliveira. Após um período áureo, sob a regência de Adriano de Sousa Cavadi-
nha, a banda entrou em declínio e em meados do século passado chegou a desapare-
cer. A 9 de Outubro de 2008, foi feita a escritura de reactivação.

Burgo

A medieval Torre dos Mouros

A Torre Medieval do Burgo é um edifício 

com características góticas, edifi cada a 

meia encosta, com domínio visual sobre o 

vale de Arouca e de frente para o Castro 

de Valinhas que lhe sustenta a lenda de 

“Torre dos Mouros” que vem dos tempos da 

Reconquista Cristã, em tempos medievais. 

Situada no lugar de Lourosa de Campos, 

datada do século XII, é uma torre senho-

rial, quadrangular, com uma cisterna (hoje 

enterrada) com seteiras e matacães e uma 

inscrição ainda não decifrada.

A Torre e a quinta onde se situa pertence-

ram a cavaleiros medievais. Referentes

à sua transacção ou penhora existem 

diversos documentos datados do século 

XIII. Ainda no século XIII a quinta dos 

mouros pertenceu ao Mosteiro de Paços de 

Sousa, que a transmitiu aos jesuítas em 

1283. A sua posse passaria depois para a 

Universidade de Coimbra, que acabaria por 

vendê-la. É um edifício sólido, em grani-

to, único no concelho e encontra-se em 

bom estado de conservação, apesar de ser 

utilizada como palheiro e não ter qualquer 

intervenção ofi cial, quer no que diz respeito 

à conservação, quer à classifi cação como 

imóvel de interesse público. Por isso, pode 

visitar-se só com autorização dos proprie-

tários.
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Cabreiros
Tempos do minério atraíram milhares a Rio de Frades

As minas de volfrâmio de Rio de Frades são a grande fama da freguesia de Cabreiros, 
mesmo estando desactivadas há dezenas de anos. Durante a II Guerra Mundial, a cor-
rida a este minério (utilizado no fabrico de armas e munições) fez atrair à região mi-
lhares de pessoas, tanto mais que os empregos na altura eram extremamente raros, 
mesmo os ligados à actividade agrícola. Estas minas de Rio de Frades, onde chegaram 
a trabalhar mais de 3000 pessoas, foram tão ou mais importantes do que a mina de 
Neves Corvo (Alentejo), uma das mais importantes minas actuais da Europa.
As primeiras minas de volfrâmio de Rio de Frades foram demarcadas em Maio de 
1914, por estrangeiros. Aquando das duas Guerras Mundiais, as minas eram explora-
das pela Companhia Mineira do Norte de Portugal, que pertencia a alemães.
Durante esse período áureo da actividade mineira surgiram diversas explorações, 

propriedades individuais ou de pequenas 
empresas que operavam nas periferias da 
demarcação das grandes minas de Rio de 
Frades. Para tal terá contribuído, por certo, 
o facto da freguesia fi car situada em pleno 
maciço de Fuste, particularmente rico em 
minérios como volframite e cassiterite.
Durante dezenas de anos foram abertas 
mais de seis quilómetros de galerias. Uma 
delas, acessível perto do aglomerado de 
habitações designado “Bairro de Cima”, tem 
cerca de 157 metros e fura o monte em 
linha recta, indo desembocar junto a uma 
queda de água, num cenário de grande 
beleza.
A freguesia começou por ter dois lugares, 
Cabreiros e Tebilhão, referenciados no 
Censo de 1527, altura em que era apresen-
tação da donatária do Mosteiro de Arouca. 
Agora, é composta por mais dois, Rio de 
Frades e Cando.
O património cultural e edifi cado é compos-
to pela igreja matriz e pela capela de Santa 
Bárbara. Aconselha-se, ainda, uma visita à 
aldeia tradicional, ao lugar do Cando, aos 
moinhos de água e à serra da Cabreira.
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O Vale de Moldes

O topónimo Moldes embora envolto em alguma controvérsia poderá ter tido origem 
em Riu de Molinus (rio de moinhos) nome primitivo dado ao rio que atravessa o vale 
de Moldes, desagua no rio Paivó e que terá assumido larga importância ao longo dos 
séculos no referido vale. 
Encontra-se documentado, já no séc. X, que existira a paróquia de Santa Maria de 
Moldes, no entanto, essa autonomia perder-se-ia e a paróquia de Santa Maria de Mol-
des  seria anexa à paróquia de S. Bartolomeu de Arouca.  
A perda de autonomia ocorreria no seguimento de uma contenda entre um fi dalgo de 
Moldes e o bispo de Lamego que alegava a usurpação de algumas propriedades suas. 
A contenda viria a ser resolvida com o comprometimento por parte dos descendentes 
do referido fi dalgo em legarem à Igreja propriedades em Moldes para criação do mos-
teiro de S. Pedro. Legar território em Moldes ao mosteiro de S. Pedro, é entendido, 
por alguns, como o primeiro passo para a perda dessa autonomia.
Séculos mais tarde, já em meados do séc. XVIII, em 1742, os habitantes de Mol-
des reivindicavam a separação da paróquia de Arouca alegando para o efeito que a 
capela de Santo Estêvão já havia sido igreja. A aspiração de restaurar a autonomia da 
paróquia manteve-se ao longo de várias décadas. Em 1824, os habitantes de Moldes 
requerem ao Bispo de Lamego a restauração da paróquia no vale de Moldes alegando 
a larga distância em relação a Arouca mas também que um só pároco em Arouca, não 
seria sufi ciente para acudir com os sacramentos aos enfermos de Moldes.
 As freiras foram sempre contrapondo e conseguindo gerir as pretensões de autono-
mia dos habitantes de Moldes muito embora desde 1820 os habitantes tenham mos-
trado resistência ao pagamento de foros. 
Em 1833, identifi cam-se habitantes de Moldes na vanguarda do movimento liberal 
arouquense liderado pelo Capitão de Ordenanças Manuel Alves do Vale Quaresma, de 
Fundo de Vila (Moldes).  Em 1834, outros habitantes para além do apoio ao movi-
mento liberal incluíram-se também  no movimento contra o pagamento de foros. José 
Bernardo Pereira de Vasconcelos, Presidente da Câmara ao nomear, em 1834, Manuel 
Alves do Vale Quaresma para comissário político do vale de Moldes e inclusive da fre-
guesia de Cabreiros, deu o primeiro passo para a autonomia da freguesia. 
A paróquia de Santo Estêvão de Moldes já com a autorização do bispo seria restaura-
da em 1845 com efeitos práticos a partir de 1846. 

Moldes

Ruralidade: Legados 
e perspectivas de desenvolvimento

Em tempos  que o mundo rural vai perden-

do as suas matrizes é ainda possível en-

contrar reminiscências de um passado não 

longínquo e perspectivar novas possibilida-

des de desenvolvimento em contexto rural. 

Espaços de representação emergentes das 

vivências rurais, os grupos folclóricos para 

além do trabalho de recolha, preservação 

e divulgação que se propõem fazer per-

mitem-nos conhecer as dinâmicas sociais 

e politicas culturais das comunidades em 

que estão inseridos. A freguesia de Moldes 

acolhe um grupo de folclore que tem esse 

valor acrescido. As quase sete décadas 

de existência do Conjunto Etnográfi co de 

Moldes atestam um signifi cativo trabalho 

de mediação patrimonial e, por outro lado, 

elege-o como um espaço privilegiado para 

conhecimento dessas dinâmicas sociais e 

político-culturais.  

Embora padeçam de males como a deser-

tifi cação e alterações no tecido socioeconó-

mico, as comunidades rurais reinventam-

se e descobrem novas perspectivas de 

desenvolvimento. Restaurante Típico Casa 

no Campo (Espinheiro) e Restaurante Pe-

drógão (Pedrógão), na freguesia de Moldes,  

consubstanciam novas perspectivas de de-

senvolvimento para o mundo rural. Sabe-

res, sabores e temperos tradicionais aliados 

à produção autóctone de produtos são os 

ingredientes para projectos de sucesso e de 

sustentabilidade em contexto rural. 
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Minas de Regoufe ricas em volfrâmio

A freguesia de Covêlo de Paivó teve uma presença indirecta na II Guerra Mundial, 

contribuindo para o triunfo dos Aliados. Era junto a Regoufe que funcionava a mina de 

Poça da Cadela, concessionada em 1915 pelo francês Auguste Thomas e que era ex-

plorada, na altura do confl ito, pela Companhia Portuguesas de Minas, que pertencia a 

ingleses. Desta mina foram extraídas mais de 639 mil toneladas de minério de volfrâ-

mio entre 1935 e 1951. Toda a zona era propício à abertura de minas, rica em fi lões 

encaixados no granito de Regoufe, mas a mina de Poça da Cadela era a mais produ-

tiva, ocupando vários pisos e tendo mais de uma dezena de entradas de galerias. É 

também nesta zona que corre a ribeira de Regoufe, em cujo leito existem algumas 

“marmitas de gigante”, depressões escavadas na rocha pelo redemoinhar de seixos 

trazidos pelas correntes. Estas correntes 

eram também aproveitadas pelos antigos 

moinhos, de onde saía a borôa de Regoufe.

Junto a esta ribeira existe uma gravura 

rupestre que representa o sol, supondo-

se que era adorada como o deus-sol pelos 

povos primitivos que a gravaram. 

Outro destino muito procurado é Drave. 

Agora desabitada, esta aldeia é constituída 

por um pequeno casario todo em pedra 

onde se destaca a capela, a única cons-

trução revestida de cal, e onde só se pode 

chegar por trilhos apenas transitáveis ao 

pedestrianismo. 

Na aldeia de Covêlo de Paivó destaca-se a 

Igreja Matriz de S. Pedro, embora o casario 

também seja interessante pelo “diálogo” 

entre as paredes de granito e os telhados 

de xisto e o rio Paivó, que no verão, con-

vida a mergulhar nas suas águas límpidas. 

Nas serranias envolventes é criado o cabri-

to de arada, um dos principais ingredientes 

para a gastronomia local, como o cabrito 

assado no forno a lenha e a cabra estufada.

Covêlo de Paivó

Trilobites trazem fama mundial

As trilobites gigantes são a marca distintiva da freguesia de 

Canelas, mesmo a nível mundial. São fósseis de animais mari-

nhos que viveram no mar da época há cerca de 490 milhões de 

anos, sendo, pela riqueza científi ca, um fenómeno raro mesmo 

a nível mundial. O tamanho destas trilobites, gigante, reforça 

Canelas como pólo de atracção para a investigação científi ca.

O Centro de Interpretação Geológica de Canelas, um museu com 

um raro e valioso património geológico (para além das famosas 

trilobites), é um ponto central para a exploração desta freguesia, 

muito procurada em épocas de calor pelas suas praias fl uviais, 

em especial a do Vau e a do Areínho.

Canelas
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Albergaria da Serra
A fama da Frecha da Mizarela e das pedras parideiras

A Frecha da Mizarela é dos locais mais emblemáticos do concelho, sendo talvez o mais 
conhecido a nível nacional. Isto porque esta queda de água, na freguesia de Alber-
garia da Serra, é a cascata mais alta de Portugal continental. As águas do rio Caima 
ganham lanço no planalto da Freita, a uma altitude de cerca de 900 metros, despe-
nhando-se de seguida num desnível superior a 70 metros. Esta impressionante queda 
de água tem ainda a particularidade de ser antecedida por um pronunciado contacto 
litológico entre dois solos bem diferentes, quando o granito da serra da Freita e as 
rochas xistograuváquicas (do período ante-ordovícico) se encontram.
É também na freguesia de Albergaria da Serra que se encontra outro dos ex-líbris de 
Arouca, as pedras parideiras. É um fenómeno geológico raro mesmo a nível mundial, 
reforçado por crenças ancestrais de rituais de fertilidade. Na verdade, o granito da 

Castanheira é composto por nódulos de 
biotite que, num processo de erosão inter-
na, se soltam da “pedra mãe”, famosa por 
ser... parideira. Albergaria da Serra é das 
freguesias mais bem representadas no Ge-
oparque, daí que haja mais locais a visitar.
Como pontos de apoio ao turismo encon-
tram-se as aldeias da freguesia: Albergaria, 
onde nasce o rio Caima, junto do qual exis-
te um parque de lazer; Cabaços; Casta-
nheira, com muros em pedras parideiras; 
Ribeira; e Mizarela, cujo casario antecede a 
famosa queda de água e os acessos pedo-
nais ao sopé da cascata.
São povoações com origens remotas numa 
freguesia que já teve vários nomes, todos 
ligados à albergaria fundada por D. Mafal-
da, a avó homónima da Rainha Santa. Uma 
grande mamoa e a toponímia de lugares 
como Portela de Anta e Anta atestam a an-
tiguidade de lugares por onde, na época ro-
mana, passava a via ligava Viseu ao Porto.
Agora, os percursos pedestres, vários e 
devidamente sinalizados, ajudam a desco-
brir as belezas naturais inconfundíveis da 
freguesia.

Escariz
Vestígios ancestrais em terras banhadas pelo Arda

A origem do topónimo da freguesia de Escariz demonstra a antiguidade desta ter-
ra, uma vez que provém do germânico “Aschari”, adaptado no período da ocupação 
romana para “Ascário”, que signifi cava o guerreiro armado com uma lança de haste de 
madeira de freixo. A existência de vários castros e mamoas reforça a teoria de que a 
freguesia de Escariz era povoada desde tempos remotos. Provas disso são os teste-
munhos de estruturas defensivas, como um reduto com três plataformas e três linhas 
de muralhas, bem como ruínas de construções habitacionais e fragmentos de cerâmi-
ca que têm sido encontrados em diversos pontos da freguesia.
A paróquia de Santo André de Escariz é citada nas Inquirições de 1288. Até ao século 
XV, a Igreja Matriz terá sido um convento de freiras beneditinas, sendo então uma 
vigararia anexa a esse convento; com a mudanças das freiras para um convento no 

Porto passou a reitoria independente.
Mais tarde, Escariz integrou o concelho de 
Fermêdo, dissolvido em 1855, passando 
então para o concelho de Arouca.
Escariz é uma freguesia que apresenta um 
considerável potencial de desenvolvimento. 
Um dos fatores determinantes, para tal, é a 
localização geográfi ca, a curta distância dos 
concelhos de Oliveira de Azeméis, de São 
João da Madeira e de Santa Maria da Feira 
e próxima a um dos acessos à A32. 
Sendo uma das freguesias mais populosas 
da zona ocidental do concelho, têm sido 
aqui implantadas infraestruturas para dar 
resposta às necessidades da  população re-
sidente e das freguesias limítrofes: Escola 
Básica do 2.º e 3.º ciclos, Piscinas Munici-
pais, Centro de Saúde, Farmácia, Posto de 
Correios e (em construção) o Centro social 
com três valências (centro de dia, apoio ao 
domicílio e creche).
De tradição agrícola, a freguesia tem 
assistido, ao longo dos últimos anos, à 
implantação de um diversifi cado tecido em-
presarial, com iniciativas nos mais variados 
ramos da atividade industrial e comercial.
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Investimentos avultados no pólo escolar e na rede viária

Na freguesia de Rossas estão em curso alguns investimentos que prometem melhorar 

a qualidade da educação e da circulação rodoviária. A construção de um novo pólo es-

colar é a face mais visível do novo modernismo de Rossas, perspectivando condições 

de excelência para os próximos alunos desta freguesia e também de alguns lugares de 

freguesias vizinhas. A intervenção, em curso (primeira fotografi a), prevê a requalifi -

cação e ampliação da actual Escola Básica de Rossas, de forma a dotar o edifício com 

oito salas de aula para o ensino básico e mais três salas para o jardim-de-infância, 

bem como um refeitório. Uma das maiores alegrias da freguesia foi ter conseguido 

que o novo pólo mantenha uma cantina para servir a população escolar, dando res-

posta a uma reivindicação essencial para a freguesia e para a Junta de Rossas.

Previsto na Carta Educativa do município, 

o novo pólo escolar representa um investi-

mento na ordem dos 2,3 milhões de euros, 

comparticipado em 80 por cento por fundos 

comunitários.

A outra grande obra actualmente em curso 

é a requalifi cação de alguns troços da 

Estrada Nacional 326 (segunda foto), 

nomeadamente entre a nova rotunda no 

lugar da Fonte e o lugar de Senras. O valor 

desta intervenção supera os 552 mil euros. 

As obras vão tornar real um sonho já com 

algum tempo, dado que a degradação das 

bermas colocava em causa a segurança dos 

peões, em zona próxima à Escola do Paço.

Estas duas grandes obras marcam um novo 

despertar para Rossas, freguesia fértil e 

verdejante onde sobressaem os campos 

em socalcos. Uma terra rica onde resistem 

ainda casas rurais com muitas décadas 

de histórias para contar, como a Casa do 

Outeiro, a Casa da Quinta Campo de Fora 

e a Casa da Comenda, erguidas em granito 

da região.

Rossas

Fertilidade deste tempos castrejos

Uma várzea é um terreno cultivável junto aos rios e é ao rio 

Arda que a freguesia de Várzea deve o seu nome e a sua tradi-

ção agrícola. A fertilidade destas terras permitiu um povoamento 

ancestral, como o comprovam os vestígios de povoações castre-

jas encontrados em diversos pontos da freguesia. Um dos mais 

importantes achados é o casal rústico da Malafaia, descoberto 

em 1987 e que se caracteriza pela presença de blocos de pedra 

e telha tipo romano.

O principal argumento turístico de Várzea é a Igreja do Divino 

Salvador, referida em documentos do século X. As capelas de S. 

Pedro e de Sanfi ns também justifi cam a visita.

Várzea
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Arouca
Mosteiro guarda restos mortais da Rainha Santa Mafalda

Arouca é a freguesia sede do concelho homónimo. O povoamento do território da fre-
guesia remonta a épocas pré-romanas, o que é comprovado por um número bastante 
elevado de monumentos megalíticos, e também pela existência de um castro, que 
ainda no século XII era lembrado como referência na localização das “villas”.
Arouca era, nos inícios da Nacionalidade, o nome de um território, embora a povoação 
tenha existido na antiguidade: o desaparecimento dessa Arouca primitiva explica-
se pela evolução das civilizações, que foram abandonando os montes e deixando de 
dar uma utilização permanente às fortifi cações. A actual freguesia de Arouca é uma 
povoação de origem monástica, que não corresponde a essa Arouca primitiva. O nome 
advém do Mosteiro de S. Pedro de Arouca, assim conhecido por estar no território, 
sendo a designação abreviada atribuída à povoação nascida à sombra do cenóbio.

O Mosteiro, fundado entre 915 e 925, teve 
diversos proprietários até passar para a 
coroa. 
Em 1220, as freiras obtiveram licença para 
que se efectuasse a demolição da Igreja 
Matriz de S. Pedro, pois embaraçava as 
obras de ampliação do mosteiro, cedendo a 
igreja conventual para o serviço da paró-
quia. Nesse templo existem imagens valio-
sas e um importante conjunto de retábulos 
de talha dourada, conservando-se nele os 
restos mortais de D. Mafalda, Rainha Santa 
de Arouca. 
É também no Mosteiro que se encontra o 
Museu de Arte Sacra.
Dois outros edifícios, para além do conven-
to, merecem referência entre o património 
da freguesia: o antigo hospital, que era a 
casa dos padres que assistiam às religio-
sas, e a casa dos Malafaias, conhecida pela 
“Casa Grande”.
São também de nomear as capelas da 
Misericórdia e da Nossa Senhora da Mó, 
em cuja serra homónima nasce o rio 
Marialva; e o Calvário, que impressiona na 
sua imensa força telúrica.

Cooperativa Agrícola de Arouca
Uma casa para o Produtor desde 1944

Há 67 anos que o Produtor de Arouca tem uma casa. A Cooperativa Agrícola de 
Arouca foi criada em 1944 com o objectivo de defender os Agricultores do Concelho e 
colaborar intimamente com todos eles.
A percepção desta cumplicidade faz da Cooperativa, hoje, o mais alto ponto de repre-
sentação da Agricultura em Arouca, com intervenção a todos os níveis.
Desde o aconselhamento agrícola, protagonizado por técnicos creditados, até ao 
fornecimento de factores de produção, através de um sistema organizado de entregas 
às explorações, tudo se faz na Cooperativa para que o Produtor se sinta em casa em 

todos os momentos do seu trabalho. 
A Cooperativa também disponibiliza os ser-
viços de contabilidade, assistência veteri-
nária e do sistema nacional de identifi cação 
e registo animal.
Actualmente, a Cooperativa assiste todo 
o Concelho de Arouca e algumas explora-
ções fora dele. O âmbito mais alargado do 
serviço de assistência veterinária, faz-se 
propagar a todo o Concelho de Vale de 
Cambra, para além de Arouca. 
Os factores de produção são entregues 
diariamente e podem ser adquiridos num 
dos dois armazéns de que a Cooperativa 
dispõe – armazém da Casinha, na freguesia 
de Santa Eulália, e armazém de Cabeçais, 
na freguesia de Fermêdo.
Para além dos armazéns, a Cooperativa 
dispões de uma loja renovada na Sede, na 
vila de Arouca, onde o leque de produtos à 
disposição é cada vez maior.
Os bons preços, a extensa oferta e compe-
tência dos serviços são linhas mestras que 
a Cooperativa tem vindo a seguir, resultan-
do no seu sucesso e receptividade junto do 
meio rural.
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Pólo Escolar pronto a tempo do próximo ano lectivo

A obra mais ansiada pela população da freguesia de Chave está praticamente pronta 

a ser usada. Trata-se do Pólo Escolar de Chave, o maior investimento de sempre na 

freguesia e que já justifi cou uma entrevista ao presidente da Junta de Freguesia, José 

Fevereiro, no primeiro número desta revista. Para além de proporcionar melhores con-

dições aos alunos da freguesia, bem como a alunos de lugares de freguesias vizinhas, 

o novo Pólo Escolar, orçado em dois milhões de euros, vai ainda motivar algumas 

intervenções complementares, nomeadamente o prolongamento ou a instalação de 

infra-estruturas como as redes de saneamento ou de distribuição de água. Estas duas 

infra-estruturas, aliás, têm vindo a ser requalifi cadas e ampliadas nos anos mais re-

centes, como aconteceu nos lugares de Bouça e de Chão de Ave.

É pela qualidade de vida, pelos serviços 

que presta aos locais e pela criação de 

emprego que a freguesia de Chave quer 

projectar o futuro. Refl exo dessa aposta,

uma empresa com sede em Barbeito, a 

Chatron, foi este ano distinguida com uma 

menção honrosa do prémio “Inovação 

Tektónica”, vendo assim reconhecida a 

qualidade dum projecto que associa um kit 

fotovoltaico a um kit de iluminação led de 

consumo reduzido.

Localizada numa das encostas mais suaves 

da serra da Freita, esta terra era uma 

“chave” para quem circulava entre o litoral 

e o interior, sobretudo nas rotas entre Porto 

e Viseu. Descendo até junto do rio Arda, a 

freguesia apresenta vários lugares disper-

sos por terrenos bastante férteis na maioria 

dos casos, daí que as principais actividades 

económicas fossem a agricultura, silvicultu-

ra e a pastorícia. Neste século XXI, é nesta 

freguesia que se encontra a Zona Industrial 

da Farrapa, a que emprega mais pessoas 

em todo o concelho de Arouca.

Chave

Vitela de raça arouquesa e doces conventuais

Arouca recebe, ao longo do ano, milhares de visitantes cativados pela 

excelência da sua gastonomia. Os pratos à base de vitela de raça arou-

quesa e do cabrito da Gralheira e a doçaria regional e conventual consti-

tuem alguns dos maiores atractivos.

Os animais de raça arouquesa são de pequeno porte, de formas har-

moniosas e de pelagem clara. São criados em liberdade pelas encostas 

serranas, alimentados à base da vegetação natural que recobre essas 

encostas, facto que confere à sua carne, deliciosamente tenra, um 

inigualável sabor. Esta carne está reconhecida com a denominação de 

origem protegida e está certifi cada desde 1998.

Na doçaria, o pão-de-ló, as castanhas doces e as trilobites são as mais 

famosas especialidades locais.

Gastronomia
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“Quem não conhece Meitriz não é verdadeiramente feliz”

A zona de recreio e lazer de Janarde, situado a cerca de 20 quilómetros da vila de 
Arouca, é um dos locais mais em voga na freguesia de Janarde. Trata-se de uma zona 
de recreio e lazer localizada na margem do rio Paiva. Este curso de água banha o vale 
estreito das zonas mais fundas da freguesia, delimitando-a da de Alvarenga. Contudo, 
existe uma pequena parte de Janarde que se situa na margem direita do rio Paiva, 
encravada entre as águas e a freguesia vizinha de Alvarenga. Até há poucas décadas, 
os habitantes desses lugares tinham de esperar que o caudal do rio permitisse a tra-
vessia por barco. Quando tal não era possível, era preciso percorrer muitas dezenas 
de quilómetros para se chegar à outra margem. 
Junto à zona de recreio e lazer situa-se a aldeia que deu o nome à freguesia, Janarde. 
As casas construídas de forma típica, em xisto, preservam as características de rura-
lidade desta terra. É uma pequena aldeia, pitoresca, perdida entre as serras e o rio 
Paiva, com uma área de cerca de 1746 hectares e centena e meia de habitantes.

É na freguesia de Janarde que se situa uma aldeia que, de tão característica, até deu 

origem a um ditado popular na região: “quem não conhece Meitriz não é verdadei-

ramente feliz”. Meitriz, com as suas casinhas de xisto, integra a rede das “Aldeias de 

Portugal”, um conceito que visa valorizar, promover e conservar o património rural, 

a cultura tradicional, a paisagem e a melhoria da qualidade de vida das populações. 

A praia fl uvial de Meitriz, equipada com balneários e com espaço de estacionamento 

para dez viaturas, é outro dos destinos obrigatórios para quem visita a freguesia.
A fundação da freguesia de Janarde foi confi rmada a 10 de Dezembro de 1803, pondo 
termo a décadas (ou séculos) de pertença às terras de Alvarenga. Os moradores dos 
lugares de Carvoeiro, Telhe, Silveiras, Póvoa, Bacelo, Meitriz e Janarde eram os princi-
pais interessados na separação, sobretudo nas difi culdades que sentiam para ir à sede 
da freguesia em tempos de cheias, pois a mesma situava-se no outro lado do rio.
O pároco de Alvarenga já havia relatado, num documento datado de 24 de Agosto 
de 1788, a vontade dos fi éis da zona envolvente à capela de S. Barnabé de Janarde 
de se separarem da freguesia de Alvarenga. O mesmo pároco foi, por isso, um dos 
principais opositores a tal medida, no que teve o apoio da Universidade de Coimbra. 
Foi preciso o bispo de Lamego pôr termo à situação, deferindo a vontade popular em 
1784, embora a criação da freguesia só tenha acontecido anos mais tarde, em 1803, 
por acórdão do Tribunal da Santa Igreja Patriarcal.

Janarde

Percurso pedrestre famoso
por ser a “Rota das Tormentas”

O PR “Rota das Tormentas” tem início e fi m 

na freguesia de Janarde, entre a capela de 

Silveiras e a aldeia de Janarde, podendo 

ser realizado nos dois sentidos. A opção 

de subir até Silveiras é que trouxe o nome 

de “tormentoso” a este percurso, de nível 

muito difícil; já a descida de Silveiras para 

Janarde é de nível de difi culdade modera-

do. Como não há transporte de recolha, 

o regresso tem de ser feito no sentido 

inverso. Descendo até à ribeira de Silveiras 

e depois do atravessamento desta inicia-

se a subida. Primeiro por um caminho de 

calçada, depois por trilhos de montanha até 

ao ponto mais alto do percurso: à portela 

Malhada, com 646 metros de altitude. O 

caminho prossegue até se iniciar a descida 

para Cortegaça, sempre com uma paisa-

gem deslumbrante: vales profundos que 

se encaminham para o rio Paiva, encostas 

íngremes e fl oridas e a serra de Montemuro  

a norte. Em Cortegaça inicia-se uma pe-

quena subida até à cumeada, iniciando-se 

depois a descida para Meitriz. Este caminho 

era o que ligava o “caminho dos fune-

rais” a Meitriz sem ir à Portela e por onde 

antigamente descia o gado para a feira de 

Castro de Aire, sendo assim conhecido pelo 

“caminho das vacas”. Passando-se a aldeia 

de Meitriz, ruma-se até à ponte sobre o rio 

Paiva que faz a ligação com  Além-do-Barco 

e com Sobral, mais acima. Junto à ponte, 

inicia-se a subida pelo estradão que nos 

leva ao antigo “caminho dos funerais” de 

Meitriz. Sobe-se até ao antigo caminho de 

Silveiras e aí inicia-se a suave descida para 

Janarde.
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Carvalho secular é o símbolo da freguesia

A freguesia de São Miguel do Mato apresenta a característica invulgar de não ter uma 
centralidade defi nida. De entre os lugares que compõem a freguesia é em Belece que 
se encontra instalado o edifício sede da Junta de Freguesia. Outros lugares que com-
põem a freguesia são Baloca, Baia, Carvalhal Redondo, Chã, Covelas, Forno, Lázaro, 
Mosteirô, Paradela, Pereira, São Miguel do Mato e Viso.
Em tempos idos existiu na freguesia um pequeno mosteiro, consagrado ao arcanjo 
S. Miguel, mas o mesmo foi extinto e passou a igreja secular, sendo que já o era em 
1275, ano em que uma bula de Gregório X confi rma o padroado. Este passou para o 
colégio de Évora e depois para a Universidade de Coimbra.
Mais do que monumentos ou património edifi cado, a visita a esta freguesia justifi ca-
-se pelas paisagens de zona serrana com características agrícolas, atravessada por 

diversos pontos de água. Numa dessas 
passagens, mais propriamente na ribeira 
da Amieira, foi construída a “ponte velha”, 
estrutura que se encontra ligeiramente 
escondida pela vegetação que cresceu em 
volta. O repouso e o convívio fazem-se 
também no parque de lazer situado ao lado 
da igreja paroquial de S. Miguel do Mato. 
No adro da igreja paroquial encontra-se 
um carvalho centenário, árvore que é um 
símbolo da freguesia.
Uma das ambições da freguesia é ver con-
cretizada a estrada intermunicipal, consi-
derada “a porta de entrada” do concelho. 
Isto porque a via, que será concretizada, 
cruzará os municípios de Arouca, Castelo 
de Paiva e Gondomar, aproximando São 
Miguel do Mato do rio Douro.
Refi ra-se que é na freguesia que se encon-
tra o “marco dos 4 concelhos”, um marco 
geodésico que assinala o limite territorial 
dos concelhos de Arouca, Castelo de Paiva, 
Santa Maria da Feira e Gondomar. Deste 
local alcançam-se vistas magnifi cas, como 
as serras do maciço Freita/Montemuro e 
também o rio Douro.

São Miguel do Mato
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Capela Mortuária com inauguração em 2011

A freguesia de Santa Eulália é uma das maiores do concelho de Arouca, cobrindo uma 
área aproximada de 14,12 km2, estendendo-se dos limites administrativos do vizinho 
concelho de Castelo de Paiva às encostas da serra da Freita, passando pelo fértil vale 
do Arda. Com uma posição relativamente central ao concelho, a freguesia de Santa 
Eulália, tem uma confi guração aproximada N-S e, de acordo os Censos de 2001, 2339 
habitantes.
A Capela Mortuária de Santa Eulália entrou fi nalmente em construção no passado 
mês de Maio de 2011. Trata-se de uma obra muito querida pelos residentes desta 
freguesia, que se localiza junto à Igreja e Cemitérios Paroquiais de Santa Eulália. De 
arquitectura moderna, em contraste com a tradicional existente, a Junta de Freguesia 
de Santa Eulália pretende que a inauguração decorra até ao fi nal do ano de 2011.
O acesso ao adro de Santa Eulália foi também uma das obras mais nobres realizadas 
recentemente por esta Junta, nomeadamente através da abertura da estrada que liga 
o Adro da Igreja à estrada da Manga, facilitando em muito o trânsito e embelezando 
o local. Esta intervenção também englobou a colocação de infra-estruturas de água, 
saneamento básico, electricidade e telecomunicações.

Santa Eulália

Memorial de Santo António
é Monumento Nacional

Classifi cado como Monumento Nacional, em 
Junho de 1910, é o “memorial” do lugar de 
Santo António. Este monumento é dos mais 
importantes de um conjunto de outros que 
do mesmo género se encontram no Norte 
do País. É também, no conjunto dos monu-
mentos do género, encontrados à beira de 
antigas vias que ligavam Arouca ao berço 
da nacionalidade, dos mais elegantes e 
completos. Trata-se de um arco funerário, 
também denominado memorial ou mar-
moiral, e que terá servido para perpetuar 
a memória de um nobre importante da 
localidade, aquando do seu falecimento. Foi 
construído à beira da estrada, no cruza-
mento das vias para Norte e para o litoral, 
o cruzamento para Castelo de Paiva e para 
o Porto, a cerca de 2 kms a Poente do Mos-
teiro. É românico e datado do século XII. 
Pela datação e por comparação com outros 
monumentos do género, não fi cam dúvi-
das quanto à sua função de monumento 
funerário. Por aí se desfaz a lenda popular 
que atribui a este monumento o nome de 
arco da Rainha Santa, por supostamente aí 
ter parado para descansar o jumento que 
transportava o caixão com Santa Mafalda, 
que teria morrido em Rio Tinto, perto do 
Porto.
Posteriormente, foram acrescentadas duas 
cruzes ao monumento. Por causa
da abertura da estrada, o monumento foi 
deslocado e valorizado para o sítio onde 
presentemente se encontra. Trata-se de 
um dos maiores pontos turísticos do 
Arouca Geopark.

São preocupações da Junta de Freguesia de Santa Eulália, a mobilização dos seus 
residentes, dos mais novos aos de maior idade. Neste sentido, foi promovido no pre-
sente ano de 2011 o evento “Santa Eulália em movimento - Arouca com Saúde” e o já 
tradicional passeio dos idosos.
A 16 de Abril de 2011 realizou-se, no Polidesportivo de Santa Eulália, localizado junto 
à escola da Boavista, a actividade “Santa Eulália em movimento - Arouca com Saúde”. 
Foi realizada em colaboração com a Professora Sílvia Soares – “Ginástica para Todos” 
e juntou cerca de 150 participantes nas múltiplas actividades propostas: Dança de 
Salão, Cycling, Combat, Aeróbica, Aerodance, Step, Nutrição, Medição da Tensão 
Arterial, Medição da Composição Corporal, Massagens e Fisioterapia. Contou ainda 
com actividades dirigidas a crianças, para que os adultos pudessem usufruir despreo-
cupadamente desta actividade. Foi uma belíssima tarde de Primavera, que promoveu 
o desporto e a saúde!
No dia 4 de Julho de 2011, foi promovido o Passeio dos Idosos, que levou a Fátima 
cerca de 200 residentes em Santa Eulália com mais de 60 anos. Constou do programa 
a visita ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima e a missa das 11h00 na Igreja da 
Santíssima Trindade, tendo o almoço sido servido na Quinta do Moinho em Porto de 
Mós. Foi um dia de grande alegria e convívio para todos o que nele participaram.

Acções de carácter social mobilizam os residentes



a visitar revista.jfreguesia.com

28

Tropêço
Riqueza em azeite deu o nome à freguesia

Na freguesia de Tropêço, mais propriamente no lugar de Cela, existiu uma ermida de-
dicada a S. João Baptista, da qual D. Afonso Henriques fez couto, em Março de 1171, 
ao abade Domingos e sucessores. O couto cobria parte das freguesias de Tropêço, 
Rossas, Chave e Mansores e tinha como limites Fontão, Longo, Corujeira, Faldreu, 
Zendo, Saril, Chave, Mansores, descendo depois até ao rio Arda. Determinou o rei que 
Pedro Gonçalves, então juiz de Arouca, fosse meter os respectivos marcos na compa-
nhia do abade.
A ermida e o couto (que não teve longa duração) sofreram diversas vicissitudes. A 
certa altura, surgiram demandas entre os mosteiros de Paço de Sousa e de S. Cris-
tóvão de Lafões sobre o padroado da ermida e seu couto, bem como sobre diversos 
casais. Para dirimirem a questão, foram nomeados juízes que sentenciaram perten-

cerem inteiramente (ermida, couto e 
casais) ao mosteiro de Paço de Sousa. Este 
comprometeu-se a entregar 400 libras ao 
Mosteiro de Lafões como indemnização 
pelas despesas das demandas.
Na freguesia de Tropêço eram, em 1788, 
invocados três santos que apadrinhavam 
três capelas distintas: a de Santa Bárbara, 
a de S. João, e a de S. Vicente. Todas estas 
capelas existem no presente. Da mesma 
data podemos ainda saber que os espaços 
sagrados passavam também por casas 
particulares. Refere-se o relatório paroquial 
de 1788 ao oratório particular “que está 
nas casas do sargento-mor deste concelho 
o Doutor Alexandre José Ferreira Brandão, 
que tem seu retábulo dourado, calix e pate-
na também dourados, e tudo o mais neces-
sário para se dizer missa com decência”.
Os etimologistas consideram que a desig-
nação de Tropêço tem a ver com Trapete, 
vocábulo que é relativo ao azeite e à sua 
produção. Noutros tempos, a freguesia teve 
o nome de Oliveira. Desta forma se pode 
aferir que a freguesia sempre foi rica em 
tradição agrícola.

Urrô
Curato da apresentação do Mosteiro de Arouca

O “Coto do Muro”, na freguesia de Urrô, é uma importante estação arqueológica em 
cuja base se encontra o Lugar da Cividade e o Lugar de Campo de Abade, onde se 
suspeita ter existido uma igreja. Os historiadores acreditam que seria neste local que 
teria sido edifi cado o “castro de Arauca”, um castro com uma posição dominante sobre 
o vale de Arouca. É daí que se supõe vir o nome da freguesia, pois Urrô será uma 
deturpação de “orriolo” ou “arriola”, que signifi ca pequeno vale, o que é concordante 
com a localização geográfi ca da freguesia. Já “Arauca” viria a dar o nome à região.
A estação arqueológica do “Coto do Muro” sobe do Matinho, Regadas e Pedra Má, da 
freguesia de Rossas, da Pedra Má e Caracuste, de Várzea, e espraia-se, do lado opos-
to, por terras de S. Miguel de Urrô. São Miguel é o orago de Urrô e havia dado o nome 
à freguesia desde tempos idos. A antiga freguesia de S. Miguel de Urrô era curato da 

apresentação do Mosteiro de Arouca, ane-
xação confi rmada por D. João III a 22 de 
Junho de 1554, passando depois a abadia. 
É também a S. Miguel que está consagrada 
a igreja matriz, muito bem conservada, 
com cinco altares e encimada por uma 
bela torre sineira de estilo românico. Este 
templo é imóvel de interesse público desde 
Novembro de 1951. O retábulo-mor é de 
estilo barroco nacional (1725), os outros 
são joaninos. É curiosa a galilé da entrada 
principal com as suas sineiras.
Do património cultural edifi cado desta-
cam-se ainda a capela de S. Lourenço, nas 
imediações da igreja matriz, a Capela de 
Santo António, no lugar de Lourosa de 
Matos, a capela da Casa da Cela e a Capela 
de Nossa Senhora da Lage, perto do lugar 
de Merujal. Nesta última capela realiza-se, 
a cada 3 de Maio a célebre festa das cru-
zes, muito concorrida por gente de Arouca 
e também da zona de Vale de Cambra.
A beleza paisagísta de Urrô pode ser admi-
rada no PR16, o percurso pedestre conhe-
cido por “caminhada exótica” e que tem 
parte do percuro nesta freguesia.
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Feira dos Treze é uma tradição ainda presente

A freguesia de Fermêdo chegou a ser concelho com justiças próprias, apesar de se 
desconhecer a data da sua formação. Há quem afi rme que o concelho foi instituído 
ainda antes da Nacionalidade e que teria sido o conde D. Henrique quem lhe concede-
ra tal privilégio, porém, não existem documentos que o confi rmem. Em 1275, D. Afon-
so III concedeu foral a Fermêdo, confi rmando assim a existência do mesmo, apesar 
dessa sentença datar de 22 de Novembro de 1490.
Cabeçais era a sede desse concelho e a Praça, central, era o ponto nevrálgico de 
mercadorias e pessoas que se deslocavam entre o Sul e o Norte, bem como entre o 
interior e o litoral. Era na Praça, um autêntico centro de negócios à época, que se 
concentravam os agricultores, feirantes e comerciantes de Fermêdo e de freguesias 
vizinhas, como Escariz e São Miguel do Mato. A importância das feiras, cada vez mais 
habituais e concorridas, fez disparar a infl uência de Cabeçais, sendo ainda hoje famo-
sa a Feira dos Treze. Esta era uma feira franca (livre de impostos) que se realizava 
mensalmente ao dia 13, sendo que a 13 de Julho coincidia com a Feira das Debulhas, 
também famosa e onde, desde tempos já longínquos, se realizava a venda do gado, 
com especial destaque para a raça arouquesa.
Esta tradição continua bem viva, com os comerciantes e a população a responderem 
em grande número. A Praça continua a ser a centralidade de toda a vida da freguesia, 
bem como desta área do concelho e partes de concelhos vizinhos, sobretudo da Feira. 
Prova disso é que nesta Praça se encontram vários serviços, como farmácias e estabe-
lecimentos bancários e de restauração, entre outros. A Praça foi, assim, a escolha 
natural para receber a Casa da Cultura de Fermêdo, aproveitando as instalações que, 
nos tempos de concelho, eram a Casa da Câmara, o Tribunal e a cadeia.

O concelho de Fermêdo foi extinto a 24 de Outubro de 1855, passando a freguesia a 

integrar o concelho de Arouca. Em Cabeçais existiam dois pelourinhos e duas Casas 

da Câmara; um de cada pertencia aos donatários e os outros ao concelho de Fermedo. 

Também a igreja tem data de fundação desconhecida, embora se saiba que o edifício 

foi reconstruído em 1480. O terramoto de 1755 destruiu a capela-mor, que foi restau-

rada em 1785.
Embora a igreja seja o ponto central da vida religiosa da freguesia, Fermêdo é rica em 
tradições festivas e em romarias. A Romaria a Nossa Senhora da Saúde realiza-se em 
Cabeçais a 15 de Agosto; na Capela de Borralhoso, em Julho, ocorre a Romaria à Se-
nhora da Boa Fortuna; a Romaria ao Senhor dos Afl itos realiza-se na capela de Cela, 
no primeiro domingo de Maio; e a Festa do Santíssimo e comunhão solene realiza-se 
na Igreja Matriz no dia do Corpo de Deus.

Fermêdo

História remonta aos tempos
dos visigodos

O topónimo Fermedo parece derivar de 

“Pharamundo” ou “Faramondo”, antropóni-

mo godo do início do século V. A derivação 

da palavra para “Fermudo” e depois para 

“Fermêdo” terá ocorrido nos primeiros 

séculos da Nacionalidade.

O território de Fermêdo foi habitado desde 

a pré-história, como o comprovam alguns 

vestígios descobertos nos montes próximo 

da freguesia. A ocupação pelos romanos é 

também atestada por algumas lápides.

Os primeiros donatários da freguesia foram 

os frades do Convento de Crestuma, a 

quem havia sido doado o território por 

volta de 922. A 30 de Maio de 1445, D. 

João I encarregou o prior D. Frei Álvaro 

Gonçalves Camelo de fazer a troca, entre o 

rei e Aires Gomes de Figueiredo, do terço 

que este possuía na vila de Aveiro, por al-

gumas casas reais; esta troca foi feita com 

as terras de Fermêdo, que passaram assim 

aos duques de Aveiro e destes, por casa-

mento, aos condes da Feira, que trocaram 

estas terras com os Peixoto, do Porto, 

situação que se mantinha em 1758, como 

referem as “memórias paroquiais”

Os privilégios concedidos até então a 

Fermêdo foram confi rmados por Foral 

Novo de D. Manuel I, a 27 de Setembro de 

1514.Muito mais antigo, nomeadamente 

de 1147 (ainda anterior à Nacionalidade), 

é o cruzeiro localizado na praça da igreja. 

A base, supõe-se, é ainda a original. Já a 

parte superior, mais exposta ao desgaste, 

teve necessidade de sofrer algumas inter-

venções de restauro.

Feira das Debulhas 2010
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