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ONDE PORTUGAL SE FEZ! 
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V
erdejante concelho do 
Alto Minho, percorrido 
pelo carismático Rio 
Vez e moldado por va-

les e montanhas de beleza única, 
Arcos de Valdevez está envolto 
por uma paisagem deslumbran-
te integrada maioritariamente no 
Parque Nacional da Peneda-Ge-
rês. 
Mas não é apenas a beleza natu-
ral que torna este território tão 
sedutor: é rico em Tradições e 
História, foi aqui "Onde Portugal 
Se Fez", com Património cons-
truído, desde o Centro Histórico 
às antigas casas solarengas e às 
igrejas ornamentadas pelo me-
lhor do Barroco Nacional. 
Podemos de igual modo escutar 
o murmúrio do Tempo quando 
nos deixamos deslumbrar por 
locais como Soajo, Sistelo, Erme-
lo, Rio Frio, Miranda, ou o San-
tuário da Na S,  da Peneda. 
Descubra o Parque Nacional da 
Peneda-Gerês, onde irá encon-

 

trar cascatas e lagoas na-

 

turais, algumas delas qua-

 

se secretas, conhecidas 

e 

• 
apenas pelos habitantes e por al-
guns aventureiros. Dê um mer-
gulho! O Parque Nacional é um 
ótimo local para praticar monta-
nhismo e aproveitar os vários 
percursos pedestres oficiais. 
Na Porta do Mezio, entrada no 
Parque, a paragem é obrigatória 
Atividades não vão faltar. À noite, 
fique para observar as estrelas  

através de telescópios. 
Visite o Museu da Água ao Ar Li-

 

vre do Rio Vez e faça deste local 
o seu ponto de partida para vi-
venciar dias inesquecíveis. 
Aventure-se pelos mais de 
300km de trilhos espalhados 

pelo nosso território, ou disfrute 
simplesmente dos 33 km que a 
Ecovia do Vez lhe tem para ofe-
recer, com direito a locais para-
disíacos para banhos refrescan-
tes no rio. 
Este é também um território que 
traz consigo narrativas de feitos 
heroicos que ajudaram a fundar 
a Nação portuguesa e que tem 
no Recontro de Valdevez de 1141, 
travado entre Afonso Henriques 
e seu primo Afonso VII de Leão, 
oseu expoente máximo, motivo 
pelo qual o concelho assume or-
gulhosamente a frase «Arcos de 
Valdevez: Onde Portugal Se 
Fez». 
Um dos grandes ex-líbris desses 
tempos é o Paço de Giela, o local 
ideal para disfrutar num final de 

tarde e viajar no tempo neste 
castelo, que é Monumento Na-
cional. 
Arcos de Valdevez tem também 
uma ampla oferta gastronómica 
e, por lá, vai encontrar uma co-
zinha familiar, na qual se reno-
vam preciosas receitas ances-
trais. O mais difícil é escolher! 
Conviva com amigos e prove a 
broa de milho, o prato gastronó-

mico Came da Cachena com Ar-
roz de Feijão Tarreste ou o Cozi-
do à Moda dos Arcos, feito com 
as carnes de produtores locais. Já 
para não falar dos Charutos dos 
Arcos, uns enroladinhos de açú-
car e doce de ovos que valeram o 
selo de "7 Maravilhas Doces de 
Portugal". 
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Sugerimos igualmente um pas-
seio pelas adegas e vinhas, segui-
do de uma degustação nas ratas 
de petiscos, ou no espaço "Vi-
nhos e Sabores", na Vila, um local 
de excelência para usufruir de 
um conjunto de provas vínicas, 
sempre bem harmonizadas com 
os melhores produtos locais. 

Visite! 


