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RESUMO  

 

O destino de Turismo da Serra da Estrela não se encontra apenas delimitada em torno 

do maior relevo da cordilheira central lusa e pela montanha mais elevada e emblemática 

do território continental português. Contendo um vasto património ambiental e cultural, 

material e imaterial, ancorado nos modos de vida de montanha, nas formas de 

transformação dos recursos agro-silvo-pastoris, nas características funcionais e 

arquitetónicas das suas aldeias e vilas e nos recursos naturais presentes no seu território, 

constitui o principal destino de turismo de interior do nosso país. A Serra da Estrela está 

normalmente associado à neve e aos seus desportos de inverno, ou então está 

intimamente ligada, por tradição, à zona de produção do Queijo da Serra da Estrela. No 

entanto, detem um vasto conjunto de produtos para oferecer aos turistas que procuram 

conhecer a região, e dela obter as experiencias e as identidades ligadas à sua cultura, 

práticas agro-pastoris, gastronomia e paisagens ecoculuturais diversificadas, com 

identidade e capacidade de atrair visitantes. 

Embora, o maior destaque seja o produto: Queijo da Serra da Estrela, esta é uma região 

rica em produtos agroalimentares, com uma gama de produtos de qualidade, de origem 

vegetal e animal, que potenciam a gastronomia regional, promovendo ofertas de elevada 

qualidade e identidade, capazes de gerar notoriedade alargar a procura e em simultâneo 

o estímulo da economia local, ligada à produção destes bens alimentares. Como tal, 

torna-se necessário inventariar e, consequentemente valorizar, os produtos desta região, 

dando-lhe um novo “rosto identitário” e promovendo-os tanto ao nível nacional como 

internacionalmente. Neste âmbito pretende-se descrever os produtos agroalimentares de 

maior identidade da Serra da Estrela e, posteriormente, dar-lhes uma nova imagem a 

título experimental, promovendo investigação aplicada, suportada nas características da 

região e no seu potencial turístico. 
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 Palavras-Chave: Turismo. Serra da Estrela. Produtos Agroalimentares.  

 

 

 

ABSTRACT  

 

Tourism destination of "Serra da Estrela" not only is bounded around the greater 

weight of the Portuguese central mountain range and the highest mountain and 

emblematic of the Portuguese mainland. Containing a vast cultural heritage, both 

tangible and intangible, anchored in the ways of mountain life, in the forms of 

transformation of agriculture, forestry and grazing resources, the functional and 

architectural characteristics of their villages and towns and natural resources in their 

territory is the main inland tourism destination of our country. This destination is 

usually associated with snow and its winter sports, or is closely connected by tradition, 

the cheese production area of "Serra da Estrela". However, holds a wide range of 

products to offer tourists looking to visit the region, and obtain the experiences and 

identities related to their culture, agro-pastoral practices, cuisine and diverse landscapes 

ecoculuturais with identity and ability to attract visitors.  

Although, the main highlight is the product: Cheese “Serra da Estrela”,  this is a region 

rich in food products, with a range of quality products, vegetable and animal, that 

enhance the regional cuisine, promoting high quality and offers identity, capable of 

generating notoriety expand demand and simultaneously stimulating local economy, 

linked to the production of these food products. As such, it is necessary to identify and 

therefore value, the products of this region, giving it a new "identity face" and 

promoting them both nationally and internationally. In this context it is intended to 

describe the food products of greater identity of the “Serra da Estrela” and then give 

them a new image on an experimental basis, promoting applied research, supported the 

characteristics of the region and its tourism potential. 

 

Keywords: Tourism. “Serra da Estrela”. Agrifood products. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os produtos agroalimentares de elevada qualidade permitem melhorar os produtos 

turísticos e a experiência turística desenvolvida, cuja expansão produtiva fomenta o 

estímulo económico e social para manter e revigorar a viabilidade da produção agrícola 

e dos setores de transformação agroalimentar. A qualidade, o valor comercial e a 

esquisitez de paladares das produções em modo biológico, a sua promoção e 

qualificação como herança cultural e gastronómica da região Serra da Estrela projetam 

novas oportunidades de negócio e de valorização deste destino. Em simultâneo esta 

promoção permite combater a progressiva desertificação do mundo rural, onde se insere 

a região, perpetuar os modos de vida tradicionais, valorizar a sua produção com 

denominação de origem e credibilizar os produtos agroalimentares com fatores 

dinamizadores da economia local. 

Neste sentido, é necessário aproveitar os recursos existentes, promovendo os produtos 

agroalimentares a uma escala internacional, cativando um crescente número de turistas e 

apreciadores de comida com identidade, tradição e esquisitez de paladar, constituindo 

assim excelente contributo, para a promoção e desenvolvimento turístico da região da 

Serra da Estrela.  

O desenvolvimento do espaço rural pressupõe estratégias de diversificação económica 

dentro do setor agroalimentar e, para além deste, recorrendo a instrumentos (como um 

programa de ações elaborado e aprovado por todas as partes implicadas) de 

desenvolvimento que assentem em objetivos fundamentais (como o desenvolvimento 

económico e social; a melhoria da qualidade de vida das populações; a conservação e 

valorização do património; a gestão dos fluxos dos visitantes e o aumento da qualidade 
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de oferta turística, …) permitindo assim, a sua sustentabilidade socioeconómica e 

ecológica. 

Há necessidade de equilibrar as responsabilidades de todos os setores económicos, 

nomeadamente, no setor primário valorizando a agricultura, a pecuária, o extrativismo 

vegetal (por exemplo de origem animal – carne, pele e óleos ou vegetal – frutos e 

folhas) e até a mineração, através do recurso natural mais evidente em Portugal: a 

exploração da água. Posteriormente, no setor secundário, as matérias-primas do setor 

primário devem ser transformadas em produtos de consumo mais apelativos e 

apetecíveis, dando uma nova “roupagem”, por exemplo: aos alimentos agroalimentares, 

e ainda, possibilitar a comercialização dos produtos e da prestação dos serviços (setor 

terciário) envolventes (comércio, alojamento e alimentação, transportes, comunicações, 

serviços financeiros, entre outros) de forma mais eficaz, mais sustentável e 

economicamente mais favorável.  

O desenvolvimento do espaço rural deve ser mais valorizado, permitindo que haja uma 

gestão e uma ampliação nos mercados dos diferentes setores económicos, envolvendo as 

populações (produtores, comerciantes, instituições locais públicas e privadas e ainda, a 

população civil) fomentando novas relações quer sejam a nível nacional como 

internacional, e desta forma, estimular a sua economia.  

Cada vez mais, o espaço rural é percebido de forma crescente como prestador de 

serviços e um produtor de alimentos de qualidade com dimensão multifuncional, com 

responsabilidades no equilíbrio ecológico global, integrando novas funções com 

destaque para o recreio e o lazer. 

No entanto, políticas correntes – tais como, o Programa de Desenvolvimento Rural do 

Continente (PRODER), cofinanciado pelo Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural (FEADER), abrangido por medidas de Modernização e 

Capacitação das Empresas (Medida 1.1.1), Apoio a Investimentos de Pequena 

Dimensão (Medida 1.1.2) e Apoio à Instalação de Jovens Agricultores (Medida 1.1.3) - 

de promoção do empreendedorismo apostam, quase exclusivamente, na promoção do 

empresário individual, medindo a respetiva eficácia pela criação líquida de negócios 

sem qualquer preocupação com o tipo destes e com o papel que realmente 

desempenham no desenvolvimento territorial (Moreira, 2010). Além disso, o acesso aos 

fundos de apoio estatais ou da União Europeia contam com dificuldades acrescidas na 



15 

 

 

informação, e sobretudo na capacidade para lidar com a burocracia inerente aos 

programas de apoio. 

A atividade turística é um fenómeno de dimensão global que contribui para o 

desenvolvimento dos povos, através da convivência, do intercâmbio de culturas, dos 

fluxos económicos, da dinamização da atividade produtiva, da atenuação dos 

desequilíbrios regionais, da valorização dos patrimónios e da imagem geral dos espaços 

turísticos (Lickorish & Jenkins, 1997 citado por Fonseca, 2007). 

A Serra da Estrela inserida na Região Centro de Portugal detém, endogenamente, 

potencial para se assumir num destino turístico relevante a nível nacional. Os fatores de 

atração são pautados pela diversidade e riqueza inerente aos recursos turísticos (naturais 

e culturais), hospitalidade dos residentes, bem como a localização geográfica devido às 

boas acessibilidades e proximidade de Espanha, os preços competitivos e segurança, são 

algumas das razões que contribuem para evidenciar o elevado potencial desta Região. 

A competitividade da Serra da Estrela depende da sua dinâmica económica, da 

capacidade do território oferecer condições para a criação de atividades em meio rural, 

através de soluções que combinem inovação e recursos endógenos, facilitando a 

expansão dos negócios existentes, mas também atraindo para este território novos 

investidores. Os investimentos que podem ser direcionados para o turismo ecológico 

(ecoturismo), no enogastroturismo (turismo aliado à vinicultura e gastronomia) ou até 

turismo vivencial (ligado às experiências rurais proporcionando aos turistas 

experiências ao nível da agricultura, da pastorícia e da manufatura os produtos, por 

exemplo), além da aposta no setor primário e secundário (como nos têxteis e derivados 

dos produtos agroalimentares) com qualidade efetiva dos seus processos e produtos e 

maior sustentabilidade economicamente.  

Neste sentido torna-se necessário investir na criação de condições favoráveis à fixação 

de novos investimentos, mas também valorizar e potenciar os recursos existentes em 

prol do desenvolvimento económico. É fundamental estabelecer ligações com outras 

Entidades Públicas e Privadas (municípios, empresas de áreas diversificadas – produção 

e produtores, comerciais, turismo, marketing, saúde e desporto, … - centros de 

investigação, escolas) para trabalharem em conjunto e de forma articulada promovendo 

soluções estratégicas para a valorização e qualificação do destino Serra da Estrela.  
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A Serra da Estrela terá que assumir enquanto destino turístico, uma oferta turística 

diversificada, dando a conhecer ao exterior não só locais de beleza natural, como o 

património construído, a sua gastronomia, cultura e modos de vidas. A oferta turística 

deve ser articulada, apostando-se na venda de “circuitos” diferenciados, que contribuam 

para a permanência do turista no território. 

Esta investigação procura inventariar, descrever e promover os produtos 

agroalimentares únicos da Região da Serra da Estrela – Turismo do Centro - como 

fatores potenciadores e qualificadores do turismo e desenvolvimento regional.  

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

apresenta-se o enquadramento da região turística definida como destino Serra da Estrela 

e os munícipes representativos. No segundo capítulo a revisão da literatura assenta na 

importância do Turismo Sustentável na Serra da Estrela e a valorização dos produtos 

agroalimentares regionais. No terceiro capítulo analisa-se e descreve-se os produtos 

agroalimentares pertencentes ao território do Turismo do Centro – da região da Serra da 

Estrela – muitos dos quais são portadores de Denominação de Origem Protegida. Após 

a inventariação dos produtos agroalimentares da região da Serra da Estrela, procede-se 

ao estudo exploratório escolhendo como amostras três produtos agroalimentares – o 

queijo da Serra da Estrela, o borrego e a maçã bravo Esmolfe - para realizar a 

metodologia experimental através da confeção dos produtos com a intenção de lhes dar 

uma maior visibilidade internacionalmente. Por último são feitas as considerações finais 

acerca da importância da divulgação dos produtos para o desenvolvimento do Turismo 

do Centro. 
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CAPÍTULO I. A REGIÃO TURÍSTICA DEFINIDA COMO DESTINO SERRA 

DA ESTRELA 

 

As montanhas têm verificado uma crescente valorização ecocultural e interesse 

turístico, face aos recursos naturais e culturais que albergam e à perceção de integridade 

e autenticidade que lhe está associada. A imagem de espaço isolado, inóspito, explorado 

com base na extração de recursos naturais abundantes – hídricos, florestais e mineiros –, 

dominante até às primeiras décadas do século XX, alterou-se, passando a montanha a 

ser alvo de outras funções e usuários que promoveram mudanças na tradicional 

organização social e económica (Fernandes, G., 2011). A Montanha foi refúgio de 

campanhas contra múltiplos invasores, na qual o Homem foi lentamente transformando 

no seu lar, colocando ao seu serviço os recursos disponíveis e respondendo com 

inteligência às dificuldades motivadas pela geografia e pelo clima.  

Esta evolução fez chegar até nós um território com largos espaços naturais e semi-

naturais nas zonas mais altas, conservando valores científicos, paisagísticos e culturais 

que vieram a justificar a sua classificação como Parque Natural. 

O destino Serra da Estrela abrange muito mais do que a simplicidade da diversão na 

neve das famílias ou grupos de amigos na montanha mais alto de Portugal Continental. 
A serra tem verificado no decorrer dos últimos anos, em virtude de um conjunto de 

fatores internos e externos favoráveis, uma importante valorização do turismo, como 

atividade geradora de riqueza e bem-estar social, resultante das suas possibilidades para 

as práticas desportivas, de ócio e lazer, da valorização do património cultural e da 

qualificação dos meios de acolhimento e experiencias que tem para oferecer, a par da 

qualidade dos seus recursos gastronómicos. 

 

1.1.POSICIONAMENTO DA REGIÃO DA SERRA DA ESTRELA 

 

A Serra da Estrela localiza-se na região centro de Portugal, sendo a mais importante 

montanha continental. Sobressai de uma região relativamente plana e pouco elevada, 

integrando um conjunto montanhoso de orientação NESW, sendo a sua altitude máxima 

de 1993m. 
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A Serra da Estrela representa uma extensa área, densamente habitada na sua periferia, e 

cujo processo de povoamento se iniciou há mais de oito mil anos. 

A área de montanha, Serra da Estrela1 (correspondente à NUT III – Serra da Estrela) 

encontra-se posicionada em três concelhos: Seia, Gouveia e Fornos de Algodres, cuja 

pertença é o Distrito da Guarda. A Serra da Estrela está situada numa parte significativa 

dos Concelhos de Gouveia e Seia e nela estão implantadas as cidades de Gouveia e Seia 

e grande número de aldeias. 

Segundo, o Anuário Estatístico da Região Centro – INE, em 2013 (NUT III Serra da 

Estrela), a região da Serra da Estrela referida anteriormente, está distribuído por uma 

área de 867,8 km2, registando, uma densidade populacional média de 48,9 habitantes 

por Km2. 

No entanto, o destino turístico Serra da Estrela não abrange apenas os concelhos já 

referidos, envolve ainda outros concelhos, situados nos concelhos do Distrito de 

Coimbra (Oliveira do Hospital) e Castelo Branco (Covilhã e Belmonte), incluindo 

outros do Distrito da Guarda (Celorico da Beira, Manteigas e Guarda) e cuja 

delimitação foi estabelecida pelo Observatório de Turismo da Serra da Estrela (OTSE), 

integrando assim, os nove concelhos. 

Toda esta região do destino turístico Serra da Estrela, apesar de, na dependência de um 

organismo único de promoção turística, apresenta características geomorfológicas muito 

diversificadas e um conjunto de infra-estruturas turísticas distribuído de forma bastante 

heterogénea. Ao nível das valências em que se sustenta a atividade turística, a região 

revela ainda uma distribuição de recursos muito diferenciada, apresentando cada 

município diferentes tipos de atrativos (natural, cultural, rural…).  

Em termos de afluência turística, o ponto mais alto de Portugal continental – a torre da 

Serra da Estrela, especialmente visitada na época da neve – continua a ser o principal 

ponto turístico mais procurado neste território. Todavia, um tal atrativo turístico não 

                                                           
1 A Serra da Estrela e o Rio Mondego dominam este território atravessado pelo troço da A25, constituindo o 
principal eixo da rede rodoviária, fundamental à linha de acesso da região. Outro meio de ligação é a Linha da Beira 
Alta que atravessa o concelho de Fornos de Algodres, cuja estação é na sede do Concelho. A proximidade da Serra da 
Estrela às estações de Nelas e Mangualde (Distrito de Viseu) e à diversidade de circuitos que dispõem, incluindo o 
acesso aos meios rodoviários, além do transporte de Mercadorias que Mangualde apresenta são algumas das 
vantagens que a região da Serra da Estrela detêm para potenciar a sua economia. Contudo, a qualidade das 
acessibilidades vai piorando à medida que nos afastamos do A25 e nos aproximamos da Serra da Estrela. 
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parece estar a beneficiar todos os municípios abrangidos. Além disso parece que os 

males do isolamento e interioridade refletem a sua debilidade económica e social 

(Vieira, 2008). 

A Serra da Estrela integra um mosaico diversificado de recursos e valores, constituindo 

um dos mais bens preservado ecossistemas naturais, alindo modos de vida, tradições e 

elementos culturais que potenciam a sus visitação ao longo do ano. É, em simultâneo, 

representativa dos valores que se colocam ao nível do desenvolvimento e 

sustentabilidade dos espaços rurais e naturais, uma vez que contém uma grande riqueza 

ao nível do património natural, paisagístico e histórico-cultural.   

 

1.2.MUNICÍPIOS REPRESENTATIVOS DO TURISMO DA SERRA DA 

ESTRELA 
 

Recorrendo ao território delimitado pelo Observatório de Turismo da Serra da Estrela, a 

investigação na área do Turismo da Serra da Estrela encerra, então, os concelhos de 

Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Guarda, Gouveia, Seia, Manteigas, Covilhã, 

Belmonte e Oliveira do Hospital. Estes concelhos são contíguos, integrando os seis 

primeiros, o Distrito da Guarda, os três seguintes, o Distrito de Castelo Branco e, o 

último, o Distrito de Coimbra. 

E importante salientar que existem diversos roteiros nestes concelhos que mostram as 

“maravilhas” da natureza e da história de toda a região turística da Serra da Estrela. 

Atendendo à diversidade abordar-se-á a história, a localização, as condições 

climatéricas, os setores económicos e algumas referências das freguesias dos concelhos 

referidos anteriormente. 



20 

 

 

Ilustração 1 - Território da Serra da Estrela (Sardo et al., 2013) 

 

1.2.1.CONCELHO DE SEIA 

 

Em tempo de férias, o concelho de Seia é um excelente concelho para visitar e apreciar 

os encantos do mundo rural, onde brilha o chão verde dos socalcos, as águas límpidas 

da Serra da Estrela e o sorriso das gentes que fizeram dos velhos vales glaciares novas 

terras de pão. Localizado na encosta Norte da Serra da Estrela, no coração da Região 

Centro e do País, o concelho de Seia beneficia de uma posição central no território 

português. 

Administrativamente integrado no distrito da Guarda, em termos sociais e económicos 

tem vindo a estar cada vez mais sob a influência do efeito polarizador das áreas 

metropolitanas de Viseu e Coimbra, devido sobretudo à maior oferta de emprego no 

sector terciário disponibilizado por estes centros urbanos. Não obstante, continua a 
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oferecer diversos serviços públicos, como o Hospital Distrital e a Sede de Círculo 

Judicial, que lhe conferem uma área de influência supramunicipal. 

O Concelho de Seia (2009) caracteriza-se por uma geografia física heterogénea, 

registando profundas variações no sentido Sudeste/Noroeste, conducentes a assimetrias 

na ocupação do território. A geomorfologia deste território é marcada pela Serra da 

Estrela, sendo no seu ponto mais alto, a Torre, que Seia atinge a sua altimetria máxima 

(1.993 metros). Em oposição a cota mínima regista-se no quadrante Norte do Concelho, 

junto ao rio Mondego (755 metros) (Mais Centro, Programa Operacional Regional do 

Centro, acedido em 2013). 

Condicionada pela disposição e orografia da Serra, as freguesias situadas no setor Sul e, 

sobretudo, Sudeste caraterizam-se por uma variação acentuada da altimetria, com 

declives abruptos, enquanto as freguesias situadas a Norte/Noroeste apresentam uma 

topografia com menores oscilações. 

Quanto à litologia, não obstante o predomínio de rochas graníticas, existem outros 

complexos litológicos com relevância quer pela sua expressão territorial, como é o caso 

dos xistos e grauvaques, que dominam no interior concelhio, quer pela sua expressão 

paisagística, como é o caso dos depósitos glaciários. 

As características topográficas, a altitude, assim como a localização marcada pela 

continentalidade, têm uma correlação direta com o tipo de clima existente. Com efeito, a 

temperatura encontra-se nitidamente influenciada pela disposição da Cordilheira 

Central, daí a que a temperatura média do ar aumente progressivamente de Sudeste para 

Noroeste. Assim, enquanto nos setores Sul, Sudeste e Este do território os valores 

médios anuais da temperatura oscilam entre 7,5ºC e 10,0ºC, no sentido Noroeste a 

temperatura média diária do ar aumenta gradualmente atingindo os valores mais 

elevados (entre 12,5ºC e 15,0ºC) nas freguesias de Girabolhos, Paranhos, Travancinha. 

Consequentemente, o ambiente térmico invernal é muito mais rigoroso na área da Serra 

da Estrela, enquanto o ambiente térmico estival é aí mais confortável (fresco), 

aumentando de temperatura à medida que se avança para Noroeste, o que produz um 

contrate territorial no que concerne ao índice de conforto bioclimático (Câmara 

Municipal de Seia, 2009).  

Condicionada pelos mesmos fatores, a repartição territorial da precipitação reproduz o 

modelo espacial da temperatura, registando valores médios anuais mais elevados na área 
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de serra, diminuindo progressivamente para Noroeste, ainda que globalmente o 

concelho constitua uma área chuvosa face aos valores médios nacionais. Com efeito, a 

passagem de frentes provenientes do oceano, associadas às baixas pressões subpolares, 

conjugadas com o efeito orográfico, promovem a existência de elevados quantitativos 

de precipitação neste território. 

As características pluviométricas contribuem para que Seia seja uma área de elevado 

escoamento. Com efeito, a rede hidrográfica concelhia é densa, destacando-se como 

cursos de água principais: o Rio Alva e o Rio Seia, os quais atravessam o concelho 

longitudinalmente, o primeiro mais a Sul e o segundo entre Pinhanços e a área limítrofe 

entre Travancinha e Tourais. O território concelhio integra a bacia hidrográfica do 

Mondego. O Rio Alva, que nasce próximo do Sabugueiro, à cota de aproximadamente 

1700 metros, constitui um dos principais afluentes da margem esquerda do Mondego, 

confluindo com este a cerca de 4km a montante de Penacova (Câmara Municipal de 

Seia, 2009). 

Dispondo de um vasto conjunto de ribeiras, entre as quais se destaca a Ribeira do 

Alvoco, situada no sector Sul, Seia contém ainda várias Lagoas, tendencialmente 

concentradas na Serra da Estrela, entre as quais se destaca, pela sua maior dimensão, a 

Lagoa Comprida. 

Seia é considerada, por muitos, a porta aberta à Serra da Estrela, à sua imponência 

natural, às suas emoções da neve e à pureza das suas paisagens. Cidade de origem 

antiga, desde sempre serrana e panorâmica, a quem os romanos denominaram de 

Civitatem Sennam (Fernando, 2011).  

O pastoreio e o fabrico do queijo remontam à Proto-História, tal como os Lusitanos, 

povo de pastores e guerreiros dos Montes Hermínios, cuja bravura e resistência a Roma 

é relatada desde o séc. IV d.C., por historiadores gregos e latinos. Esses tempos 

revelam-se hoje no Castro de S. Romão, a 4 kms de Seia. Em volta de um Tor granítico 

vêem-se três muralhas de grandes blocos. No centro da cidade, a história é mais recente. 

Do seu antigo castelo medieval que foi conquistado aos Mouros por D. Afonso 

Henriques, em 1132 (Fernando, 2011), só resta o terreiro rochoso, hoje ocupado pela 

Igreja Matriz e envolvido por belo panorama e pelo Bairro do Castelo, todo ele cruzado 

de ruelas estreitas e casario de rosto antigo. Mais abaixo pode ver a Casa das Obras, 

edifício apalaçado do séc. XVIII, onde estão os atuais Paços do Concelho e que foi o 
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antigo Solar dos Albuquerques e quartel-general de Wellington durante a última invasão 

napoleónica (Solares de Portugal, acedido em 2013).  

O Concelho de Seia é composto por 29 freguesias - Alvoco da Serra, Cabeça, 

Carragozela, Girabolhos, Lapa dos Dinheiros, Loriga, Paranhos, Pinhaços Sandomil, 

Santa Marinha, Santiago, São Martinho, São Romão, Seia, Torroselo, Torroselo, 

Tourais, Travancinha, Valezim, Vide, Vila Cova, Folhadosa, entre outras -, com 

características bastante heterogéneas e que se encontram em diferentes trajetórias e 

estágios de desenvolvimento social e económico. 

De acordo com o Plano Estratégico deste Concelho (2009), a freguesia do Alvoco da 

Serra é, presumivelmente, uma povoação de origem pré-romana, que foi elevada a vila 

sede do concelho por foral atribuído por D. Manuel em 1514. A proximidade às 

matérias-primas e a abundância de recursos hídricos foram fatores determinantes para 

que esta povoação fosse um dos primeiros focos de industrialização do concelho, 

datando a primeira fábrica têxtil aqui instalada do ano de 1856. A freguesia apresenta 

uma densidade populacional muito baixa. 

Considerando a distribuição da população empregada por setores de atividade 

(indicador que implica geralmente alguma sub-representação do setor primário), é 

evidente o peso importante que o setor secundário continua a ter na estrutura do 

emprego local. 

Acredita-se que as origens da povoação da freguesia de Lajes remontam à Alta Idade 

Média, mais precisamente à Primeira Dinastia. A maior parte da população empregada 

enquadra-se no setor secundário e no setor terciário. Das produções agrícolas, apenas a 

vitivinicultura merece algum destaque, sendo que as restantes produções resultam de 

uma agricultura de subsistência e complemento dos rendimentos familiares provenientes 

de outras atividades (Câmara Municipal de Seia, 2009). 

No Concelho de Seia existem referências da manufatura de lanifícios desde o século 

XVII, mas foi a partir de meados do século XIX que o concelho iniciou uma nova fase 

de crescimento com a instalação das primeiras fábricas de lanifícios (Centro de Estudos 

Geográficos, acedido em 2013). Na década de 1930 foi criada a primeira metalurgia e, 

na década de 1950, surgiram os primeiros investimentos na indústria da confeção, sendo 

que estes dois setores, sem a importância de há 20 anos, continuam a ser fundamentais 

para a economia local (Câmara Municipal de Seia, 2009). 
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A freguesia de Pinhaços, de povoamento muito antigo, integra, a aldeia de Sabugueiro, 

localizada num vale da Serra da Estrela, a 1.200 metros de altitude, é comummente 

conhecida como a "aldeia mais alta de Portugal”, com uma densidade populacional 

muito baixa. O alojamento em Sabugueiro, formal e informal, é bastante procurado 

principalmente nos meses de Inverno, contribuindo a atividade turística grandemente 

para a sustentabilidade da economia local. Outras atividades com grande expressão são 

as indústrias artesanais, que dão origem aos produtos típicos da região: queijo, pão, 

enchidos, cestaria, vestuário e outro artesanato. A população agrícola tem uma 

dimensão relativamente reduzida. Os registos históricos associam o povoamento de 

Sameice à primeira Dinastia e à Ordem de Aviz. Nas atividades económicas, a 

agricultura mantém um peso significativo, assim como a proporção da população 

empregada no setor primário (Câmara Municipal de Seia, 2009). 

Seia terá sido fundada pelos Túrdulos (tribo celtibérica) há 2.400 anos, tendo 

posteriormente sido habitada por romanos (Opidum Sena) e, durante os períodos da 

invasão árabe e da reconquista, foi objeto de diversos combates entre árabes e cristãos. 

Com a fundação da nacionalidade, obteve de D. Afonso Henriques o seu primeiro foral, 

em 1136. A 3 de Julho de 1986, foi elevada a cidade. Para além da sede de concelho, a 

freguesia integra ainda outras povoações, designadamente Arrifana, Quintela, Vodra, 

Vales, Póvoa Velha e Aldeia da Serra. Foi das poucas freguesias que registaram um 

crescimento demográfico positivo nas últimas décadas, o que se deve sobretudo à 

atração para Seia de população oriunda de outras freguesias do concelho, em busca de 

emprego e de habitação. Com a crise do setor têxtil e o encerramento da maioria das 

fábricas localizadas no resto do concelho, a cidade reforçou o seu peso empregador, 

registando-se simultaneamente uma terciarização da sua estrutura produtiva e de 

emprego. O setor secundário e o setor primário têm hoje, mais expressão social do que 

propriamente económica (Câmara Municipal de Seia, 2009). 

Indícios históricos apontam para que a fundação de Torroselo remonta ao princípio da 

nacionalidade. Em 1514, foi-lhe atribuído foral por D. Manuel I, tendo sido vila e sede 

de concelho durante séculos. Quanto às atividades económicas, existe uma distribuição 

muito equivalente do emprego entre os sectores secundário e terciário, destacando-se a 

indústria têxtil e de confeções e os lacticínios (queijo Serra da Estrela). Dos produtos 
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agrícolas, deve-se realçar pela sua importância o azeite, o vinho, os cereais e o mel 

(Câmara Municipal de Seia, 2009). 

Os vestígios históricos mais antigos apontam para que os Romanos tenham sido os 

primeiros ocupantes de Tourais. A agricultura e pecuária é uma atividade que mantém 

alguma importância, mas desenvolvida sobretudo como complemento de outras 

atividades principais, sendo que a população agrícola é muito significativa, mas o sector 

primário representa apenas um peso assinalável do emprego total. As produções mais 

relevantes são as de produtos hortícolas, vinha, olival e criação de gado ovino e caprino. 

No setor secundário destaca-se a construção civil. De resto, o comércio e os serviços são 

as atividades atualmente com maior relevância em termos de emprego (Câmara 

Municipal de Seia, 2009 e Terralusa, 2013). 

No Concelho de Seia, um dos roteiros desta região, e em particular deste concelho, é 

pelos vales encantados do Alva, Loriga e Alvoco onde se podem efetuar diversos 

circuitos e/ou rotas. Um outro roteiro turístico (entre muitos outros) é a denominada 

Rota da Neve que consiste num passeio à Lagoa Comprida e ao planalto da Torre, pela 

aldeia do Sabugueiro – a mais alta de Portugal. Sempre pelo caminho mais curto para ir 

esquiar ou apenas gozar o prazer puro da Natureza em altitude. 

 

1.2.3.CONCELHO DA COVILHÃ 

 

A Covilhã é a terra da indústria da lã, berço de descobridores de quinhentos, hoje 

cosmopolita cidade universitária, integrada no distrito de Castelo Branco, região da 

Beira Interior, o concelho da Covilhã tem uma área de mais de 550 km2, abrangendo 

administrativamente 31 freguesias: as vilas de Boidobra, Ferro, Paul, Teixoso, 

Tortosendo, Unhais da Serra, Vila do Carvalho; e a cidade da Covilhã, entre outras, 

constituída por quatro freguesias urbanas: S. Martinho, S. Pedro, Santa Maria e 

Conceição (site Câmara Municipal da Covilhã). 

Na vertente sudeste da Serra da Estrela, a Covilhã é um dos principais centros urbanos 

do interior do país. A cidade está localizada a 20 Km do ponto mais alto de Portugal 

Continental, a Torre (1.993 m) e o seu núcleo urbano estende-se entre os 450 e os 800 m 

de altitude. É uma urbe de características muito próprias desde há séculos, conjugando 

simultaneamente factos únicos na realidade portuguesa. A Torre pertence aos concelhos 

http://portugal.veraki.pt/distritos/distritos.php?iddist=15
http://portugal.veraki.pt/regioes/regioes.php
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2300
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2309
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2312
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2320
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2321
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2322
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2297
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=5244
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2316
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2317
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2304
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de Covilhã, Manteigas e Seia. A Torre também dá o nome à localidade onde está 

situada, a parte mais elevada da serra (Serra da Estrela Sítios Nobres, acedido em 2013 

e Turismo Serra da Estrela, 2013). 

O clima do município é mediterrânico, sendo que as precipitações são mais escassas no 

verão. Os Verões apresentam temperaturas altas, enquanto os Invernos têm temperaturas 

amenas durante o dia e mais baixas à noite. O frio aumenta conforme a altitude, 

variando de temperaturas mais altas nas partes mais baixas a temperaturas negativas e 

ocorrências de neve, por vezes abundantes, nas áreas mais elevadas, como a localidade 

de Penhas da Saúde, acima de 1 500 metros de altitude, a apenas 9 km da Torre. Na área 

urbana da Covilhã, a neve raramente aparece e, geralmente, não acumula sobre o solo. 

Quanto à vegetação, há o predomínio de bosques, com árvores como o carvalho e a 

azinheira, entre outras. Entre a vegetação arbustiva, a carqueja é bastante encontrada. A 

vegetação torna-se escassa em direção à Torre (Martins, 2009). 

Os solos do concelho são na sua maioria compostos por xisto e granito, sendo que a sua 

área florestal é constituída essencialmente por carvalho negral e castanheiro. 

Na vertente da Serra da Estrela, a uma altitude de 690 metros, localizam-se as termas de 

Unhais da Serra, considerada uma importante estância hidrológica nacional. As águas 

das duas nascentes, a Fonte dos Banhos e a Fonte do Cortiço (situados nas termas do 

Centro de Saúde de Unhais da Serra), são especialmente aconselhadas para o tratamento 

de reumatismos e doenças do aparelho cardíaco. 
Há 800 anos aqui existe o trabalho da lã que hoje se reflete principalmente em modernas 

unidades industriais, sendo a Covilhã um dos principais centros de lanifícios da Europa. 

Era já na Idade Média uma das principais "vilas do reino" - um ponto de cruzamento de 

estradas e caminhos (Câmara Municipal da Covilhã, 2013), situação em seguida 

confirmada pelo facto de grandes figuras naturais da cidade ou dos arredores se terem 

tornado determinantes em todos os grandes descobrimentos dos séculos. XV e XVI: o 

avanço no Atlântico, o caminho marítimo para a Índia, as descobertas da América e do 

Brasil, a primeira viagem de circum-navegação da Terra (Martins, 2009). 

A Covilhã encontra-se no centro de uma região onde se localizam 9 das 10 Aldeias 

Históricas portuguesas. É a cidade mais próxima da estância de inverno onde se 

localizam as únicas pistas de esqui portuguesas e às quais se acede percorrendo 

espantosas paisagens de montanha. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neve
http://pt.wikipedia.org/wiki/Penhas_da_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carvalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Azinheira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pterospartum_tridentatum
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O povoamento do território que corresponde ao atual concelho da Covilhã é bastante 

remoto, considerando os vários vestígios encontrados na sua área, nomeadamente os de 

castros lusitanos que confirmam a ocupação humana posterior à romanização. 

Atualmente, a Covilhã é o centro universitário e tecnológico onde se sedia a 

Universidade da Beira Interior que conta com cerca de 5.500 estudantes pertencentes a 

vários cursos superiores. Aos seus pés desenvolveu-se um riquíssimo e fértil vale de 

grandes aptidões frutícolas (cereja, pêssego, maçã, pêra) e vinícolas, a Cova da Beira. A 

Covilhã teve o primeiro foral em 1186 e desde aí e até ao presente manteve uma 

situação de extrema importância histórica, cultural e económica na vida de Portugal 

(Câmara Municipal da Covilhã, 2013). 

Em Portugal existem, definidas pelo estado, dez Aldeias Históricas. Todas envolvidas 

num programa de recuperação, tornaram-se verdadeiras joias da arquitetura medieval. A 

Covilhã situa-se precisamente no centro de uma área que inclui nove dessas Aldeias, 

facto que permite visitas globais a partir da cidade. As distâncias variam entre os 25 e os 

100 Km, estando localizadas a Norte - Almeida, Linhares, Marialva, Castelo Rodrigo e 

Castelo Mendo, a Sul - Castelo Novo, Monsanto, Idanha-a-Velha e a Leste – Sortelha 

(Projectos INSERRADAESTRELA.COM, acedido em 2013). 

A partir da Covilhã tem-se o acesso mais simples, mais curto e mais panorâmico à Torre 

e a todo o Maciço da Serra da Estrela. Para lá chegar sobe-se pela EN 339 que começa 

por passar pelo Parque Florestal da Covilhã, onde à direita há um miradouro sobre a 

cidade e as planuras da Cova da Beira e, à esquerda, o leito da ribeira da Degoldra, 

berço secular da indústria de lanifícios. O Parque Natural da Serra da Estrela começa no 

cruzamento para Rosa Negra e o Parque de Campismo do Peão antecede os miradouros 

das Portas dos Hermínios e da Varanda dos Carqueijais onde há um miradouro e um 

panorama imenso das terras de Portugal e Espanha (Martins, acedido em 2013 e Câmara 

Municipal da Covilhã, 2013 

A subida continua até às Penhas da Saúde, uma magnífica estância de férias em altitude, 

onde dá gosto passear junto ao Lago Viriato e que antecede os majestosos vales 

glaciários de Manteigas e de Unhais da Serra, vilas onde existem excelentes zonas 

termais. A caminho das pistas de esqui da Torre, admira-se a planura branca e suave da 

Nave de Santo António, rodeada pela grandiosidade dos Três Cântaros, em cujo sopé 

gira a estrada, atravessando túneis e acompanhando os morros de neve. Próximo do 
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Covão do Boi encontra-se o monumento a Nossa Senhora da Estrela, esculpido em 

baixo-relevo no final dos anos 40 por António Duarte. Até chegar à Torre surge o topo 

do Cântaro Magro, à direita, antes do cruzamento que dá acesso ao local mais alto de 

Portugal Continental, cerca de 2.000 metros de altitude (Projectos 

INSERRADAESTRELA.COM, acedido em 2013). 

Poucos centros urbanos podem assumir uma atividade económica regular ao longo de 

oito séculos, mas é esse o caso da Covilhã e do trabalho dos lanifícios. Como 

manufatura primeiro, como indústria depois, o certo é que ainda hoje a cidade é um dos 

principais centros europeus de produção de lanifícios. Atualmente, esta indústria produz 

por ano cerca de 40.000 Km de tecido, e é fornecedora de grandes marcas têxteis 

mundiais como a Hugo Boss, Armani, Zenga, Marks (Projectos 

INSERRADAESTRELA.COM, acedido em 2013). 

O concelho da Covilhã faz parte da sub-região agrícola da Cova da Beira, sendo que a 

agricultura, a pastorícia e a fruticultura são atividades de relevo para a economia local. 

No entanto, tem-se vindo a assistir a um desenvolvimento considerável do sector 

secundário, com particular relevo para as indústrias de laticínios, refrigerantes, sabões, 

cal, telha, tijolos, entre outras. Grande parte do concelho é dominada pela Serra da 

Estrela e pela Cova da Beira sendo atravessado pelo rio Zêzere. A Cova da Beira está 

localizada no eixo Guarda-Covilhã-Castelo Branco, fazendo fronteira com Espanha. O 

seu topónimo primitivo terá sido "Cova Plana", estando o seu significado preso às 

características morfológicas da região: "cova", por se encontrar entre as Serras da 

Estrela, da Gata, da Malcata e da Gardunha; e "plana", pois constitui uma "planície" 

entre as montanhas (Câmara Municipal da Covilhã, 2013). 

 

1.2.3.CONCELHO DE MANTEIGAS 

 

A história de Manteigas data a épocas anteriores à Era Cristã, sendo o seu primeiro foral 

de 1188, atribuído pelo Rei D. Sancho I. Sinais evidentes do passado são as Igrejas de 

Santa Maria, São Pedro e da Misericórdia, o solar da Casa das Obras, as tecelagens de 

colchas e tapetes, em tear manual que pode ser visto ao vivo no Centro de Artesanato, as 

típicas casacas de pastor, as cocharras e as esculturas em madeira, a latoaria e os 

trabalhos em carneira ou em granito. Outros sabores do passado e da Serra provam-se 

http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=238
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=179
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no cabrito assado, no cozido à Serrana, na feijoada, nas trutas, nos enchidos, no 

requeijão, no queijo da Serra, nos bolos de leite e de Crista, ou nas cavacas e nas 

queijadas.  

Manteigas é um concelho localizado no distrito Guarda, na encosta oriental da Serra da 

Estrela e no vale do rio Zêzere que com a sua forma perfeita em 'U' é um dos melhores 

exemplos da modelação da paisagem pelos glaciares. O concelho faz fronteira a Norte 

com Gouveia; a Oeste com Seia; a Sul com Covilhã e a Este com o concelho da Guarda. 

Abrange uma área aproximada de 122 km2 distribuída por quatro freguesias: Manteigas 

(S. Pedro), Manteigas (Santa Maria), Sameiro e Vale de Amoreira (Câmara Municipal 

de Manteigas, 2004). 

A povoação de Manteigas é bastante antiga, existindo já na época de domínio romano, 

como se tem verificado com a existência de vários vestígios arqueológicos e lápides que 

vieram a ser incorporadas noutras construções. Para além destes, existem também vários 

vestígios toponímicos que concordam com essa antiguidade, nomeadamente para a 

existência de fortificações castrejas. O seu topónimo principal aparenta ser uma alusão 

às atividades económicas da região, fabricante de queijos e manteigas. 

Típica povoação de montanha, Manteigas situa-se a 700 metros de altitude, recolhida no 

belíssimo vale glaciar do rio Zêzere, todo ele verde, com muitas casas e igrejas caiadas 

de branco e, em muitos dias, de neve. O rio passa veloz, num leito rugoso de granito, 

rodeado de lameiros, onde nasce o milho, cresce o pasto e rebanhos de ovelhas 

bordaleiras. O casario povoa, com ruas de ar antigo, toda a meia encosta da margem 

esquerda do Zêzere, ao longo de um anfiteatro semi-circular que o rio desenha (site 

Turismo da Serra da Estrela). 

A agricultura e a indústria de lanifícios são, então, os dois pilares da economia do 

concelho. A agricultura faz-se sobretudo no vale do Zêzere, mas também na meia 

encosta, sendo que em propriedades de reduzida extensão cultiva-se a vinha, oliveiras e 

cereal. A exploração florestal é também uma riqueza deste concelho, sendo que se 

podem encontrar em Manteigas grandes áreas florestais. De destacar também o 

crescente desenvolvimento do sector turístico nesta região. 

Um tempo de montanha, neve e bem-estar, escalado pela luz dourada da altitude, nas 

Penhas e nos Cântaros, pelo verde dos lameiros e dos cervunais, pelo jorro das virtudes 

termais e pelas cascatas e rios truteiros que descem no berço de antigos glaciares, 

http://portugal.veraki.pt/distritos/distritos.php?iddist=19
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=237
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=243
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=180
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=238
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2908
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2908
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2907
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2906
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2896
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convidando ao repouso em Covões de nomes mágicos e aos passeios pelos méritos da 

Natureza no Parque Natural da Serra da Estrela. 

As Caldas de Manteigas é uma Estância hidroterápica de águas sulfuro-sódicas, 

indicadas para o tratamento de reumatismos, dermatoses e das vias respiratórias. Nas 

termas existem duas nascentes - a Fonte Quente, com água a 42º C, e a Fonte Santa com 

águas a 19º C. A época termal decorre de 1 de Maio a 30 de Outubro. O Balneário 

Termal, moderno e com piscina termal, tem hotel e campos de ténis (Serra da Estrela, 

disponível em http://www.serraestrela.com/index.php/pt/a-

regiao/concelhos/manteigas#). 

A descoberta do vale do Mondego poderá ser feita desde as Penhas Douradas ao Poço 

do Inferno, sendo que primeiro tem que se subir até às Penhas Douradas, ao Vale do 

Rossim e ao Mondeguinho. Um outro roteiro consiste no percurso de Manteigas até à 

Torre e aos Cântaros. 

 

1.2.4.CONCELHO DE GOUVEIA 

 

Subir a encosta noroeste da Serra da Estrela, a partir de Gouveia, é um convite da 

Natureza para usufruir os seus encantos. Suavemente, estrada acima, ao encontro de 

fontes de água pura, figuras de granito que o tempo desenhou, paisagens extraordinárias 

do vale do Mondego e das serranias para além dele, lagoas e lagos, nascentes de rios e 

ribeiras, flora e fauna abundantes, tudo se pode juntar a muitas outras descobertas e ao 

prazer único de beber o ar saudável da montanha (site da Freguesia de Arcozelo da 

Serra). Por aqui se chega até ao mais alto sítio do continente – a Torre (2000 m de 

altitude, que inclui o acréscimo da construção da torre).  

O Concelho do distrito da Guarda, Gouveia é limitado Oeste pelo concelho de 

Mangualde, a Este por Fornos de Algodres, Celorico da Beira e Guarda; e a Sul por 

Manteigas e Seia. Abrange administrativamente 22 freguesias, uma das quais com sede 

em vila (Vila Nova de Tazem); sendo que as freguesias de Gouveia (S. Julião) e 

Gouveia (S. Pedro) constituem a sede concelhia e a cidade de Gouveia. A zona oriental 

do concelho encontra-se abrangida pelo vale percorrido pelo Mondego, estando, no 

entanto, grande parte do concelho situado na Serra da Estrela. A área florestal concelhia 

http://www.serraestrela.com/index.php/pt/a-regiao/concelhos/manteigas
http://www.serraestrela.com/index.php/pt/a-regiao/concelhos/manteigas
http://portugal.veraki.pt/distritos/distritos.php?iddist=19
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=388
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=238
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=247
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=238
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=239
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=243
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2848
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2843
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2845


31 

 

 

é composta por carvalho, castanheiro e pinheiro (site Turismo da Serra da Estrela e 

Martins, 2013). 

O território que corresponde ao atual concelho de Gouveia foi habitado desde épocas 

bastante remotas, persistindo alguns vestígios do seu remoto passado pré-histórico. O 

exemplo mais significativo é o dólmen da Pedra da Orca, na freguesia de Rio Torto e 

que remonta ao neolítico final (Martins, 2013).  

Dois dos maiores vultos nacionais da cultura portuguesa nasceram no concelho de 

Gouveia. Mestre Abel Manta deixou a sua terra, Gouveia, aos 16 anos para estudar 

pintura na Escola de Belas Artes, em Lisboa. Deixou obras valiosas que se podem 

encontrar no Museu Nacional de Arte Contemporânea em Lisboa e no Museu de Arte 

Moderna Abel Manta Portugal (Travel - Always a Pleasure, 2012 e CISE – Seia, 2012) 

em Gouveia. 

No campo das letras, o ilustre gouveense Vergílio Ferreira, nascido em Melo em 1916 

distinguiu-se como um dos maiores escritores contemporâneos (falecido em 1996) e 

publicou inúmeras obras literárias como “Manhã Submersa”, “Aparição”, Alegria 

Breve”, “Para Sempre”, “Até ao Fim” entre outras (Portal Serra da Estrela, disponível 

em: http://www.serraestrela.com/index.php/pt/). Encontra-se na Biblioteca Vergílio 

Ferreira, uma parte do seu espólio doado a este município (Portugal Travel - Always a 

Pleasure, 2012 e Centro de Interpretação da Serra da Estrela [CISE] – Seia, 2012), onde 

deverá transitar para o Centro de Estudos Vergilianos que será instalada no Paço de 

Melo, edifício do século XVI, depois de recuperado.  

Visitas obrigatórias, em espaços contíguos, são o Pátio do Museu que possui peças 

arqueológicas em exposição, o Museu Etnográfico onde se (re)vivem memórias de uma 

ruralidade genuína e o Museu de Arte Sacra com uma sala dedicada ao espólio pessoal 

do gouveense Mendes Belo que foi Cardeal Patriarca de Lisboa entre 1907-1911 (Portal 

da Serra da Estrela). 

No património arquitetónico são dignos de realce alguns monumentos situados no 

centro da cidade. Apenas o Convento de S. Francisco (séc. XVIII) se encontra mais 

afastado. No Solar dos Condes de Vinhó e Almedina (séc. XVIII) está instalado o 

Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta (Portal da Serra da Estrela). 

O interior do Solar dos Marqueses de Gouveia (séc. XVIII) foi remodelado para acolher 

a Biblioteca Vergílio Ferreira integrada na Rede Nacional de Leitura Pública.  

http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2842


32 

 

 

Nos Paços do Concelho estiveram instalados, no século XVIII, os padres jesuítas para aí 

ensinarem latim, moral e também a ler e escrever (Portal da Serra da Estrela). 

A Igreja da Misericórdia, a Igreja Matriz de S. Pedro e o Solar dos Marqueses de 

Gouveia contornam um bonito espaço exterior de convívio e lazer – a Praça de S. Pedro. 

Bem perto daqui, na Rua Direita encontra-se um edifício de habitação quinhentista que 

pertenceu aos Marqueses de Gouveia, ornamentada por uma Janela Manuelina de 

delicado trabalho de pedra, classificado património nacional – a Casa da Torre (Portugal 

Travel - Always a Pleasure, 2013; Martins, 2013 e Portal Serra da Estrela).  

A Capela do Senhor do Calvário, mandada construir pelos frades jesuítas em 

consagração ao Deus da Misericórdia por ter poupado Gouveia do terramoto de 1755, é 

um local de culto que os gouveenses privilegiam. 

O Verão traz a Gouveia um período de festas, de alegria e de convívio entre as 

populações e os visitantes. A mais importante de todas é sem qualquer dúvida a que 

conquistou o título de “A Maior Romaria das Beiras”. São, precisamente, as Festas do 

Senhor do Calvário que trazem à cidade milhares de forasteiros e turistas que durante, o 

dia se integram em grandiosas procissões e outras cerimónias religiosas e à noite se 

juntam à multidão das ruas animadas por bazares, diversões e musica ao vivo, ou optam 

por assistir aos espetáculos de cartaz com afamados artistas nacionais. A iluminação e 

decoração da cidade, para além do tradicional e espetacular fogo de artifício, 

contribuem para a grandiosidade dos festejos que durante seis dias (sendo o último a 2.ª 

Segunda-feira do mês de Agosto) dão uma extraordinária animação a todo o concelho.  

Outras festividades e feiras têm lugar ao longo do ano com destaque para a Feira do 

Queijo, no Inverno Domingo Gordo), a Festa das Maias, na Primavera, a Feira do Mel, 

na entrada do Outono, Concurso Cão da Serra da Estrela em Junho, Encontro Nacional 

“ Os Bigodes”, em Outubro, Semana Cultura Abel Manta, em Novembro, Raid Todo o 

Terreno, em Junho, Raid Hípico, em Maio e Semanas Gastronómicas em Outubro.  

Quem optar por um calmo passeio pelas ruas de Gouveia será surpreendido pelos 

artísticos jardins públicos e pelos espaços verdes bem cuidados que se espalham pela 

cidade. 

O Jardim Lopes da Costa com um coreto e um pequeno lago ao centro, pérgolas de 

madeira em redor e áreas ajardinadas alternando com passeios bem pavimentados, é 
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mais um dos bonitos espaços que a “Cidade Jardim” tem para oferecer (Portal da Serra 

da Estrela). 

Os Mirantes do Paixotão e de Botto Machado são locais onde a vista se perde em 

panorâmicas deslumbrantes para o vale ou simplesmente para o casario de Gouveia que 

resistiu à vaga desordenada de betão e se preservou escolhendo um modelo de 

desenvolvimento urbanístico de que hoje se orgulha (Portal da Serra da Estrela). 

Para além de outros merecem destaque o Parque Zoológico, uma aposta na vertente 

turística e pedagógica da fauna e da flora numa zona de montanha (visita obrigatória).  

Para lá do repouso que uma cidade tranquila pode oferecer, Gouveia, para além dos 

passatempos e desportos citadinos como o ténis, piscinas, jogos de pavilhão, ginásio, 

etc., permite optar ainda por uma animação muito diversificada. 

Para os adeptos de caminhadas existem trilhos pedestres definidos que mostram os 

encantos naturais encosta acima ou em direção ao vale. São possíveis incursões pela 

serra em viaturas T.T., em BTT ou em viaturas ligeiras em direção à Rota do Mondego. 

Os cursos de água, os lagos e lagoas convidam à prática de canoagem, pesca desportiva 

ou simplesmente a um banho refrescante no Verão. 

No Inverno, a neve é por si só suficiente para se viverem momentos únicos praticando 

desportos ou inventando brincadeiras.  

O Outono e Primavera são por ventura as épocas do ano em que a montanha mais tem 

para dar. Tempo em que o colorido das paisagens apresenta matizes em cada instante 

diferente e em cada instante mais belo. À noite quem não optar pelos bares ou 

esplanadas da cidade pode participar em observações dos astros em altitude.  

A riqueza arqueológica até agora conhecida é também um atrativo com um guia já 

organizado no Roteiro Arqueológico de Gouveia. Pode-se ainda saborear os típicos 

produtos da Serra da Estrela no concelho de Gouveia, tais como o queijo da serra e os 

enchidos – originários do concelho - acompanhados dos excelentes vinhos do Dão 

produzidos nas Adegas Cooperativas de Vila Nova de Tazém e de S. Paio ou por 

produtores particulares, podem proporcionar (Portal da Serra da Estrela e Projectos 

INSERRADAESTRELA.COM acedidos em 2013). 

Mas existem outras iguarias igualmente saborosas como os pratos de cabrito do monte 

assado em forno de lenha, feijocas à pastor, arroz de carqueja ou trutas de escabeche, 

para não falar em magníficos menus com base em peças de caça como o javali, coelho, 
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lebre ou perdiz. Relativamente às sobremesas as eleitas pelos gostos mais exigentes e 

apurados são o requeijão com doce de abóbora e o arroz doce com leite de ovelha. 

A cozinha tradicional da Serra encontra em Gouveia a sua expressão mais autêntica. O 

saber-fazer das antigas “bodeiras” atravessou as gerações e é hoje a mais rica herança 

que os restaurantes detêm e preservam como valioso património que faz de Gouveia a 

Capital da Gastronomia Serrana. 

A agricultura e a indústria têxtil são, assim, as atividades dominantes da população 

concelhia, sendo que durante muito tempo, Gouveia foi apelidada de "o tear da Beira" 

dada a sua importância enquanto centro industrial de lanifícios. Na agricultura, destaca-

se a produção de vinhos e de castanhas e destaque ainda para o afamado queijo da serra. 

 

1.2.5.CONCELHO DE GUARDA 

 

A Cidade da Guarda é conhecida pela cidade dos 5 Fs, a sua origem tem várias 

explicações: 

A explicação mais conhecida e consensual do significado dos 5Fs diz que estes 

significam Forte, Farta, Fria, Fiel e Formosa (site Câmara Municipal da Guarda 

disponível em http://www.mun-guarda.pt/ e Abrantes, 2011). A explicação destes efes 

tão adaptados posteriormente a outras cidades é simples: 

 Forte: a torre do castelo, as muralhas e a posição geográfica demonstram a sua 

força; 

 Farta: devido à riqueza do vale do Mondego; 

 Fria: a proximidade à Serra da Estrela explica este F; 

 Fiel: porque Álvaro Gil Cabral – que foi Alcaide-Mor do Castelo da Guarda e 

trisavô de Pedro Álvares Cabral – recusou entregar as chaves da cidade ao Rei 

de Castela durante a crise de 1383-85. Teve ainda Fôlego para combater na 

batalha de Aljubarrota e tomar assento nas Cortes de 1385 onde elegeu o Mestre 

de Avis (D. João I) como Rei; 

 Formosa: pela sua natural beleza. 

Ainda relativamente ao 4º "F" da Cidade, é sintomática a gárgula voltada em direção a 

nascente (ao encontro de Espanha): um traseiro, em claro tom de desafio e desprezo. É 

http://www.mun-guarda.pt/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mondego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Estrela
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Gil_Cabral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_%C3%81lvares_Cabral
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comum ver turistas procurando essa Gárgula específica, recentemente apelidada de 

"Fiel". 

Outra explicação em que Júlio Ribeiro cantou a Guarda, vindo a nascer das suas quadras 

os 5 Fs tornados célebres: Feia, Farta, Fria, Fidalga, Feiticeira, cinco Fs que o poeta 

deixou “gravadas” por baixo das armas da cidade. 

A estes cinco viria a acrescentar-se um outro F de falsa, atribuído ao facto de o Bispo, 

ao tempo das invasões de Castela (crise de 1383-85), ter facilitado a sua entrada no 

palácio, entregando-lhe as chaves.  

Guarda é sobranceira ao Vale do Mondego, insere-se no último contraforte Norte da 

Serra da Estrela é a cidade mais alta de Portugal, quanto à altitude da área urbana do 

município, com altitude máxima de 1.056 metros. Fruto desta altitude é também o 

curioso facto de esta região pertencer a três bacias hidrográficas - Mondego, Douro e 

Tejo, contribuindo desta forma para os recursos hídricos das regiões de Lisboa, Porto e 

Coimbra. O Ponto de confluência das três bacias localiza-se na povoação de Vale de 

Estrela nas imediações da Guarda (site Câmara Municipal da Guarda disponível em 

http://www.mun-guarda.pt/). 

O Concelho da Guarda é com uma área aproximada de 717,88 km²; é limitado a norte 

pelos concelhos de Mangualde e Fornos de Algodres e, a sul pelos concelhos de 

Manteigas e Seia, a este pelos concelhos de Celorico da Beira e Guarda e a oeste por 

Seia (site Câmara Municipal da Guarda disponível em http://www.mun-guarda.pt/). 

O clima da cidade é temperado, com influência mediterrânica, visto que no verão há 

uma curta estação seca. Os meses mais quentes são Julho e Agosto, com temperatura 

média de 19,7 °C, e os meses mais frios são Janeiro e Fevereiro, com média de 4 °C. O 

mês mais chuvoso é Dezembro, com pluviosidade média de 150,6 mm, e o mês mais 

seco é Agosto, com média de escassos 10,4 mm. A temperatura média anual é de 11,1 

°C e a pluviosidade média anual é de 914,2 mm. É considerada uma das cidades mais 

frias de Portugal, experimentando em alguns dias do ano precipitações de neve (Nunes, 

2014, disponível em http://espelhodainterioridade.blogspot.pt/p/visitar-guarda.html). 

Toda a região é marcada pelo granito, para além do clima contrastado de montanha e 

pelo seu ar puro e frio que permite a cura e manufatura de fumeiro e queijaria de 

altíssima qualidade. É também a partir desta região que vertem as linhas de água 

subsidiárias das maiores bacias hidrográficas que abastecem as três maiores cidades de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Estrela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_de_Estrela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_de_Estrela
http://www.mun-guarda.pt/
http://www.mun-guarda.pt/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neve
http://espelhodainterioridade.blogspot.pt/p/visitar-guarda.html
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Portugal: para a bacia do Tejo que abastece Lisboa, para a Bacia do Mondego que 

abastece Coimbra e para a bacia do Douro que abastece o Porto. Existe mesmo na 

localidade de Vale de Estrela (a 6 km da cidade da Guarda) um padrão que marca o 

ponto triplo onde as três bacias hidrográficas se encontram (site Câmara Municipal da 

Guarda disponível em http://www.mun-guarda.pt/). 

O concelho da Guarda está inserido numa região tradicionalmente agrícola, sendo que 

esta atividade continua a ser a dominante. Na sua maioria, as explorações agrícolas são 

de pequenas dimensões, praticando-se sobretudo uma agricultura de subsistência. Os 

produtos agrícolas mais importantes são a batata, o centeio, a maçã, a pêra, o azeite, o 

vinho, o feijão e o milho. Das principais indústrias do concelho destacam-se a têxtil, a 

metalomecânica e as indústrias agroalimentares. 

O turismo é uma grande aposta da Guarda. Atualmente, o concelho tem vários hotéis 

que aproveitam a proximidade com a Serra da Estrela, com as Aldeias Históricas e com 

a região do vinícola do Douro que posicionam a Guarda como base ideal para a 

descoberta desses destinos. 

Desde sempre toda a cidade da Guarda é um hino ao granito, cantado na arte românica 

da Capela do Mileu, no estilo gótico e manuelino da sua Sé Catedral, ou nas ruas, praças 

e muralhas da sua cidade medieval (Lopes, 2013). Certo é que este hino teve eco no 

Neolítico, na Anta de Pêra do Moço e nos machados de pedra polida expostos no Museu 

da Guarda. Continuou pela Idade do Bronze e pela romanização, nos castros do 

Tintinolho e Jarmelo ou no troço de estrada romana junto ao Chafariz da Dorna. Até que 

em 1199, o segundo rei de Portugal, D. Sancho I fundou a cidade, deu-lhe o poder do 

Bispado da Egitânia e dedicou-lhe uma cantiga de amigo, em louvor de um amor antigo 

(Abrantes, 2011). 

Com os reis Afonsinos, D. Afonso II e D. Afonso III, concluíram-se as muralhas, então 

com cinco portas. Hoje subsistem a monumental Torre dos Ferreiros e as Portas da Erva 

e d`EL Rei, vigiadas pela Torre de Menagem e ligadas por um traçado de ruas 

fascinantes que dão a volta à Judiaria, vão ao senhorial Largo do Paço do Biu, e das 

quais a Rua Direita, atual Rua Francisco de Passos, continua a ser a principal (Portal 

Serra da Estrela, disponível em: http://www.serraestrela.com/index.php/pt/).  

Na Praça Velha, ou Praça Luís de Camões, nasceu a atual Sé Catedral, construída entre 

1390 e 1540. (site Câmara Municipal da Guarda disponível em http://www.mun-

http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Estrela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aldeias_Hist%C3%B3ricas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Vinhateira_do_Alto_Douro
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guarda.pt/). De então para cá, vieram mais séculos, mais estilos e mais monumentos, 

mas em todos eles há um rosto de granito que a cidade guardou para sempre.  

Do Museu da Guarda à Sé e da Praça Velha à Judiaria. Passo a passo através de torres e 

muralhas, jardins e igrejas artísticas ou descobrindo uma coleção de relíquias medievais 

e renascentistas. Saindo da Praça do Município, ao fundo está o Hotel Turismo, da 

autoria de Raúl Lino, perto ou junto do Jardim José Lemos está, desde 1246, o antigo 

Convento de S. Francisco e atual Arquivo Distrital. Continuando, à direita, até ao Largo 

Frei Pedro, visite o Museu da Guarda instalado no edifício seiscentista do antigo 

Seminário, unido por uma Capela ao Paço Episcopal (Portal Serra da Estrela, disponível 

em: http://www.serraestrela.com/index.php/pt/). 

O Museu da Guarda tem ao nível do rés-do-chão quatro salas dedicadas 

cronologicamente à Pré-História, à Romanização, à Idade Média e ao Renascimento. Na 

Cave está a Sala das Armas e no piso superior, há exposições temporárias de etnografia, 

artesanato e pintura.  

 

1.2.6. CONCELHO DE CELORICO DA BEIRA 

 

O concelho de Celorico da Beira está situado no maciço montanhoso da Serra da 

Estrela, possui quase 50% da sua área integrada no Parque Natural Serra da Estrela. 

A vila de Celorico da Beira encontra-se localizada a cerca de  500 m de altitude, 

atingindo o concelho o seu ponto mais alto na freguesia de Prados com 1260m. 

Administrativamente, localiza-se no Distrito da Guarda e é ladeado a Nascente pelo 

concelho da Guarda, a Poente por Fornos de Algodres, a Sul por Gouveia e Norte por 

Trancoso. Encontra-se abrangido na NUT II (Centro) e NUT III (Beira Interior Norte). 

Situa-se a cerca de 800 metros de altitude, nos contrafortes da Serra da Estrela, sendo 

banhado pelo rio Mondego. A sua área total é de 249,93km2, sendo constituído por 22 

freguesias (site da Câmara Municipal de Celorico da Beira, disponível em 

http://www.cm-celoricodabeira.pt/Paginas/default.aspx). 

Hipsometricamente, o concelho divide-se em duas partes. Uma, a sul do Rio Mondego, 

com altitudes que vão diminuindo progressivamente dos 1260 aos 360 metros, nos 

sentidos sul-norte e sudeste-noroeste com pequenos vales recortados por linhas de água. 

A outra, a norte, é uma zona quase plana, com as máximas altitudes já na fronteira 
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nordeste do concelho. Os maiores declives situam-se, de uma maneira geral, no 

quadrante Sudeste do concelho. Devido à  sua morfologia, apresenta uma grande 

variedade em termos de exposição  solar das suas encostas. 

Além do Mondego, que atravessa o Concelho na direção E-W, fazendo uma grande 

curva com um percurso de 19.000 metros e um declive de 0,4%, a norte existem alguns 

recursos de regime e até de caudal significativo, como sejam a Ribeira da Velosa, 

Ribeira dos Tamanhos e a Ribeira da Quinta das Seixas. A sul deste rio destacamos a 

Ribeira da Cabeça Alta, Ribeira de Salgueirais, Ribeira de Linhares e a Ribeira do 

Rebolal que constituem importante recurso hídrico dessa zona do concelho. Existem 

ainda, outros ribeiros, regatos e mesmo algumas linhas de água que se distribuem por 

toda a zona, tendo contudo um regime temporário, pelo que nas alturas de seca e nos 

meses de Verão, regra geral, não possuem qualquer caudal. 

O  clima do concelho é temperado, com Invernos chuvosos e Verão seco e pouco 

quente. 

A população do concelho de Celorico da Beira, desde 1981, tem registado um 

decréscimo populacional. As freguesias de São Pedro e de Santa Maria são as que, ao 

longo destas últimas décadas, conseguem manter maior número de residentes. Este facto 

explica-se por serem as freguesias que detém maior número de emprego no sector dos 

serviços e comércio. Daqui se pode concluir que o problema da criação de mecanismos 

fixadores de população coloca-se com extrema acuidade em Celorico da Beira, numa 

tentativa de inverter um processo de consequências gravosas para o harmonioso 

desenvolvimento do município (site da Câmara Municipal de Celorico da Beira, 

disponível em http://www.cm-celoricodabeira.pt/Paginas/default.aspx). 

O concelho de Celorico da Beira, que até há duas décadas atrás permanecia afeto ao 

sector primário, deu lugar aos serviços, uma vez que a atividade agrícola praticada tinha 

mão-de-obra essencialmente envelhecida e sem qualificação e trabalhava a tempo 

parcial. O principal ramo da indústria transformadora é o dos lacticínios, sobretudo 

dedicada à produção do queijo da serra. Celorico da Beira é justamente conhecido por 

Capital do Queijo da Serra. A atividade terciária do Concelho engloba principalmente 

comércio e hotelaria (site da Câmara Municipal de Celorico da Beira, disponível em 

http://www.cm-celoricodabeira.pt/Paginas/default.aspx). 
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O concelho de Celorico da Beira é um concelho com Terras de castelos povoadas de 

lendas, sítios bonitos e calmos. Da Aldeia Histórica de Linhares aos campos vistosos do 

vale do Mondego que sobem às veigas planálticas do Baraçal e Açores. Das emoções do 

parapente e da pesca à truta, aos passeios ao longo do Parque Natural da Serra da 

Estrela. Sempre o sabor inesquecível do Queijo da Serra que de Dezembro a Maio 

desponta nas famosas Feiras de Queijo de Celorico e Carrapichana (Pedro, 2013). 

Um castelo fundado no século X, quase tão espaçoso como uma cidadela, assente num 

vasto morro granítico de flancos cortados a prumo. A primitiva fortificação era de 

origem romana, ao tempo do Imperador Augusto. Depois sucederam-se as reconstruções 

sempre a par das lutas com os muçulmanos, com os castelhanos e as guerras 

napoleónicas. Hoje vê-se a cerca amuralhada e um torreão do lado poente, ligando-se à 

vila através de duas portas. Ao percorrer o parapeito da cerca aponta-se a Ponte da 

Lavandeira, do séc. XVII, sobre o rio Mondego (Portal da Serra da Estrela, 2013, 

disponível em http://www.serraestrela.com/index.php/pt/). 

Outra bela expressão da arte Joanina é a fachada da Igreja da Misericórdia que no 

interior tem um rico altar-mor e pinturas de Isidro Faria. Também se distingue a altivez 

barroca da Igreja Matriz de Santa Maria erguida sobre o casario baixo do bairro antigo 

do Castelo, aconchegado ao longo das suas ruas estreitas onde se pode ver uma rara 

coleção de portais góticos e janelas manuelinas (site do Turismo da Serra da Estrela, 

2013, disponível em http://www.turismoserradaestrela.net/ e portal da Serra da Estrela, 

2013). Mais ao longe, um horizonte rico de cor e de pastos verdes, cruzados por 

rebanhos de ovelhas bordaleiras que anunciam ao visitante o reino do gostosíssimo 

Queijo da Serra. Uma delícia amarelada, um pouco amanteigada, nascida das condições 

naturais ímpares da Serra da Estrela – água, pastos, humidade e frio.  

Como ponto turístico importante encontra-se Linhares, uma Aldeia Histórica de 

Portugal onde se vive e se respira a memória de uma era medieval de esplendor, ainda 

hoje, em estado puro. A aldeia tem um castelo, uma calçada romana e as pinturas de 

Grão Vasco na Igreja Matriz e pode-se aproveitar para provar os enchidos, o pão de 

centeio e a açorda de farinheira.  

Foi fundada em 580 a.C. pelos Túrdulos, pastores originários da antiga Bética (centro 

da Península lbérica) que vieram a fazer parte do povo Lusitano. A Lénio daqueles 

tempos seria uma povoação castreja fortificada entre os planaltos graníticos do morro do 

http://www.serraestrela.com/index.php/pt/
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castelo. Da Lenióbriga da ocupação romana ainda se vê, em frente ao pelourinho 

manuelino (séc. XVI), o fórum romano, pequena tribuna sobre-elevada com um banco e 

mesa de pedra, ou a calçada romana que vem de Figueiró da Serra e sobe para o planalto 

de Videmonte e daí para a Guarda, Idanha-a-Velha e Mérida. O primitivo castelo foi 

construído pelos Leoneses no século VIII e pouco depois ocupado e destruído pelos 

Muçulmanos (Portal Serra da Estrela, disponível em: 

http://www.serraestrela.com/index.php/pt/). 

O largo da Misericórdia tem, ao centro, a Igreja com bonito campanário e, no topo, um 

fontanário real e o antigo Solar dos Pires anunciado por vistoso brasão. Ao subir a rua 

do Pelourinho encontra-se, em frente a este, o antigo Paço do Município e o fórum 

romano com as armas da antiga vila. Para chegar ao Castelo pode-se voltar à esquerda, 

para conhecer o núcleo mais primitivo da povoação, com casas medievais amparadas a 

enormes rochedos de granito, ou segue-se em frente até ao largo da Igreja Matriz onde 

se encontram três quadros renascentistas atribuídos a Grão Vasco - Adoração dos 

Magos, Descida da Cruz e a Anunciação. O Castelo, com duas torres ameadas nos 

ângulos da cerca, domina vasto panorama do vale do Mondego (site da Serra da Estrela, 

2013). 

A par dos momentos inesquecíveis de voar em parapente que a Escola do INATEL 

possibilita, também pode-se provar os enchidos artesanais (morcelas, farinheiras e 

chouriço), o presunto e o pão de centeio da Dª Maria do Rosário Pires que vive em 

frente ao Castelo. Pode-se alojar numa das diversas casas medievais (Portal Serra da 

Estrela, disponível em: http://www.serraestrela.com/index.php/pt/).  

Açores é uma das povoações mais antigas da Beira Alta, assim o prova a lápide 

funerária visigótica epigrafada, do século VIII, que pode ser vista na Capela-mor da 

Igreja Matriz de Açores, venerada pelos cavaleiros medievais do século XII e em cuja 

honra se celebra anualmente uma romaria no mês de Agosto. Em Lageosa pode-se 

almoçar e provar o borrego assado ou a feijoada de cabrito (Portal Serra da Estrela, 

disponível em: http://www.serraestrela.com/index.php/pt/).  

A Igreja Matriz de Vale de Azares guarda um valioso altar renascentista da escola 

Coimbrã e na aldeia ainda trabalham cesteiros que na "loja" ou à porta de casa fazem os 

"canastros", cestos de castanho que os pastores usam para levar os queijos da Serra até 
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às Feiras. Seguindo pela encosta do Vale da Ribeira de Mourilhe pode-se observar as 

pequenas aldeias de granito, levadas antigas, soutos e verdejantes lameiros.  

Prados é uma povoação tão antiga como Portugal, aqui existem casas com teares 

manuais para tecer mantas de lã e os decorativos trabalhos em madeira do artesão Sr. 

José Manuel. Pode-se observar de Prados até Linhares todo esse planalto decorado por 

moitas de carvalhos, rochedos, castanheiros seculares e prados verdes (Portal Serra da 

Estrela, disponível em: http://www.serraestrela.com/index.php/pt/). 

 

1.2.7. CONCELHO DE FORNOS DE ALGODRES 

 

Fornos de Algodres situa-se numa encosta virada ao vasto horizonte por onde passa o 

idílico vale do Mondego e que avança até às alturas da Serra da Estrela. Para Norte 

eleva-se o planalto de Algodres, recortado a leste pela ribeira de Muxagata e a oeste 

pela ribeira de Carrapito.  

Fornos de Algodres pertence-se ao Distrito da Guarda, região Centro e sub-região da 

Serra da Estrela, com cerca de 1 600 habitantes. É sede de um município com 

133,23 km² de área e 4 989 habitantes (2011), subdividido em 16 freguesias. O 

município é limitado a nordeste pelo município de Trancoso, a leste por Celorico da 

Beira, a sul por Gouveia, a oeste por Mangualde e Penalva do Castelo (distrito de 

Viseu) e a noroeste por Aguiar da Beira (portal das Eleições Autárquicas de 2013 

http://www.autarquicas2013.pt/concelhos/item/1052-fornos-de-algodres). 

Porta aberta ao fascínio e aos segredos da arqueologia que nasce na pré-história, segue 

os passos das legiões de Roma e repousa nas necrópoles medievais. Tudo assente em 

granito, numa paisagem sempre verde e cheia de sabor legítimo a queijo da Serra e a 

Vinho do Dão, também eles nobres descendentes dos mais antigos alimentos do Homem 

(Portal Serra da Estrela, disponível em: http://www.serraestrela.com/index.php/pt/).  

Pelo planalto há dolmens rodeados por terras de centeio, de batata e belos prados 

percorridos por rebanhos de ovelhas bordaleiras. Nos cumes dormem os Deuses 

Lusitanos e imponentes penedos de granito, arredondados ao vento e aos séculos. 

Alguns serviram de abrigo e refúgio a civilizações castrejas há mais de cinco mil anos. 

Neste sentido, um passeio arqueológico até 5000 a.C. pode ser realizado neste concelho 

subindo dos campos de dólmens onde repousa a memória dos Homens do Neolítico até 

http://www.serraestrela.com/index.php/pt/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_da_Guarda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Centro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Estrela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trancoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celorico_da_Beira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celorico_da_Beira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gouveia_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangualde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Penalva_do_Castelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aguiar_da_Beira
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tocar os cumes rochosos dos Deuses Lusitanos. Uma viagem perfumada por estevas 

silvestres, queijarias antigas e a alegria de um arraial Beirão (Portal Serra da Estrela, 

disponível em: http://www.serraestrela.com/index.php/pt/).  

Fornos de Algodres sempre foi um importante ponto de passagem. Ainda hoje, junto à 

Capela de Nª Sr.ª da Graça, se pode ver uma calçada romana que fazia parte da via 

romana que ligava Viseu a Mérida, passando pela Guarda e Idanha-a-Velha. Outros 

testemunhos do passado são a igreja da Misericórdia do século XVIII e o Pelourinho, do 

século XVI, com colunelos de granito em gaiola e fecho em esfera. À volta do Largo do 

Pelourinho há um núcleo de casario antigo em granito do qual se destaca a Casa da 

Câmara do século XVIII (Portal Serra da Estrela, disponível em: 

http://www.serraestrela.com/index.php/pt/). 

A tradição de fabrico do queijo da Serra da Estrela data ao VI milénio a.C.. Tal como 

nesses tempos, o queijo da Serra continua a ter no seu sabor os dons da Natureza e a 

mestria de incontáveis gerações de pastores. Quando o leite se tornou parte da 

alimentação humana o Homem do Neolítico começou a coalhar o leite em recipientes 

feitos de estômago de ruminantes ou em vasilhas perfuradas. Alguns restos destas 

vasilhas foram encontrados nas escavações arqueológicas realizadas junto aos 

monumentos megalíticos de Matança e Cortiçô (Portal Serra da Estrela, disponível em: 

http://www.serraestrela.com/index.php/pt/). 

A par do tempo o queijo começou a ser mais do que uma simples coalhada de leite 

fermentado. Assim foi com os Lusitanos, os romanos e as queijarias medievais que já 

possuíam segredos muito próprios, transmitidos de geração em geração de pastores e 

que ainda hoje se mantêm na tradição de fazer o queijo a partir de leite cru, sem 

pasteurização prévia, para lhe garantir o gosto genuíno da Natureza. 

O queijo da Serra da Estrela, de forma arredondada, boleada de pasta semi-mole e 

amanteigada, pesa entre um a dois quilos e tem uma época de fabrico relativamente 

curta que decorre nos meses mais frios e húmidos, requerendo durante a cura atenta 

vigília, viragens hábeis e sucessivas lavagens, para que ao fim de cerca de 40 dias 

mostre todo o seu sabor (Portal Serra da Estrela, disponível em: 

http://www.serraestrela.com/index.php/pt/). 

No município de Fornos de Algodres são produzidos diferentes variedades de queijo - 

Queijo Serra da Estrela (com certificado oficial de qualidade), Queijo Serra da Estrela 
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Velho (com certificado oficial de qualidade), Queijo de Ovelha Amanteigado, Queijo de 

Ovelha "Velho", Queijo de Cabra, Queijo de Mistura - que apresentam um traço de 

união: a forma artesanal como os queijos são produzidos e a sua qualidade (Câmara 

Municipal de Fornos de Algodres, consultado em 2015, disponível em http://www.cm-

fornosdealgodres.pt/Paginas/default.aspx). 

Às feiras de queijo de Fornos de Algodres acorrem pastores e queijeiras de toda a 

vertente poente da Serra da Estrela. São eles próprios que transportam o queijo para a 

feira em típicas cestas de castanho (canastros), resguardados por toalhas de linho, panos 

de burel ou serapilheira, sendo apenas o queijo destapado na presença do comprador ou 

do interessado.  

As feiras de Queijo decorrem no Mercado Municipal de Fornos de Algodres 

entremeados de Novembro e meados de Abril, quinzenalmente, às Segundas-feiras, 

começando pouco antes de nascer do sol, cerca das 7H00 e terminando quase sempre às 

9H00 da manhã. Portanto, a vida económica do concelho de Fornos de Algodres assenta 

sobretudo no sector primário, sendo as produções agrícolas mais significativas a batata e 

o centeio, a azeitona e a maçã e culturas forrageiras; na pecuária são bastante 

importantes: o gado ovino e caprino. A exploração florestal ocupa também um papel de 

destaque, apesar dos incêndios frequentes que durante o Verão têm devastado a região. 

No que diz respeito às indústrias concelhias, as que têm mais representatividade em 

Fornos de Algodres são as do sector alimentar, do sector madeireiro e do sector 

metalúrgico. 
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1.2.8. CONCELHO DE BELMONTE 

 

O concelho de Belmonte está integrado administrativamente no distrito de Castelo 

Branco, na região da Beira Interior, abrangendo uma área de 133,24 km2, distribuída 

por cinco freguesias, duas das quais com sede em vila: Caria e Belmonte. Relativamente 

ao clima, este é considerado temperado, com Verões quentes e curtos e Invernos frios e 

prolongados. A precipitação regista valores consideráveis durante o Outono, o Inverno e 

a Primavera, sendo escassa no Verão (Câmara Municipal de Belmonte disponível em: 

http://www.cm-belmonte.pt/).  

Na área do concelho existem minas de urânio, estanho e volfrâmio, bem como uma 

importante nascente de águas minerais, na freguesia de Caria. No que diz respeito à área 

florestal do concelho de Belmonte, esta é constituída predominantemente por eucaliptos 

e pinheiros. 

O concelho encontra-se localizado numa depressão denominada de Cova da Beira, onde 

nasce o rio Zêzere que o limita a Poente. A Cova da Beira é uma vasta e fértil região 

que se estende pelo vale planáltico, formado entre as serras da Estrela, a Oeste, da 

Gardunha, a Sul e da Malcata, a Este. Geologicamente, Belmonte é constituído por 

solos predominantemente graníticos, ricos em cassiterite, em urânio e em estanho. 

Sobre o topónimo principal do concelho, prevalecem ainda algumas dúvidas: alguns 

autores defendem que deriva do nome latino "belli-monte", com o sentido de "montes 

de guerra", sendo dessa forma uma referência a antigas práticas militares de povos que 

ocuparam esta região; uma outra hipótese é que o topónimo seria de origem nacional, 

reportando-se ao tempo de repovoamento do território, com o sentido de "belo monte". 

A vila de Belmonte teve foral em 1199 e está situada no panorâmico Monte da 

Esperança (antigos Montes Crestados), em cujo morro mais rochoso foi construído nos 

finais do séc. XII o seu castelo que juntamente com os castelos de Sortelha e Vila de 

Touro formaram até à assinatura do Tratado de Alcanices (1297), a linha defensiva do 

Alto Côa, apoiada na retaguarda pela muralha natural da Serra da Estrela e pelo Vale do 

Zêzere. Por ser tempo de guerras contra leoneses e castelhanos, o castelo de Belmonte 

foi sendo melhorado nos reinados de D. Afonso III, D. Dinis e D. João I (site Turismo 

da Serra da Estrela disponível em: http://www.rt-serradaestrela.pt/index.php/pt/a-

regiao/concelhos e http://www.turismodaserradaestrela.com/). 

http://portugal.veraki.pt/distritos/distritos.php?iddist=15
http://portugal.veraki.pt/distritos/distritos.php?iddist=15
http://portugal.veraki.pt/regioes/regioes.php
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2266
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2265
http://www.cm-belmonte.pt/
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2266
http://www.turismodaserradaestrela.com/
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A bravura e a lealdade da família dos Cabrais sempre foram lendária e temida, 

sobretudo a do seu primeiro Alcaide-mor, Fernão Cabral, que uma vez nomeado a título 

definitivo e hereditário, em 1466 por D. Afonso V, transformará o castelo numa 

Residência Senhorial Fortificada, onde seu filho Pedro Álvares Cabral viverá os seus 

primeiros anos de vida (Portal do Convento de Belmonte, disponível em: 

http://www.conventodebelmonte.pt/index.php/pt/atividades/historia-de-belmonte). 

No séc. XIII atesta-se a existência de uma já próspera comunidade Judaica, responsável 

pela existência de uma sinagoga de que resta uma inscrição datada de 1296, que 

provavelmente viveria numa judiaria localizada no atual bairro de Marrocos. Em 

consequência da expulsão dos judeus de Espanha em 1492, pelos Reis Católicos é 

provável que esta comunidade tenha aumentado, até que em 1496, D. Manuel I decreta 

a conversão forçada ao catolicismo, seguindo-se uma série de perseguições e a criação 

de uma comunidade cripto-judaica que sobreviveu ao longo dos séculos, mantendo os 

seus rituais e tradições. É ainda o mesmo monarca que em 1510 renova o foral de 

Belmonte (Portal do Convento de Belmonte, disponível em: 

http://www.conventodebelmonte.pt/index.php/pt/atividades/historia-de-belmonte e 

Câmara Municipal de Belmonte disponível em: http://www.cm-belmonte.pt/).  

Em 1989 foi oficialmente criada a comunidade judaica de Belmonte, cuja sinagoga foi 

inaugurada em 1997, atualmente é uma das poucas comunidades com Rabi. A presença 

desta comunidade levou à construção do Museu Judaico de Belmonte (em 2005), ainda 

são referências turísticas o Ecomuseu e o Museu de Azeite (Pedro, 2013). 

A Vila de Belmonte é, assim, tão antiga como Portugal, além de que desde 1500 é tão 

famosa no Brasil como em Portugal. O concelho de Belmonte foi extinto e anexado ao 

da Covilhã em 1895 e restaurado em 1898. Em 1947, a freguesia de Belmonte é 

dividida, surgindo a nova freguesia de Colmeal da Torre e ficando o concelho com 

cinco freguesias, situação que se manteve até à atualidade (Câmara Municipal de 

Belmonte disponível em: http://www.cm-belmonte.pt/). 

Belmonte é um concelho predominantemente rural, sendo as principais produções a 

fruta, os cereais, o azeite e o vinho; na pecuária destacam-se a criação de ovelhas e 

cabras e a produção de queijo, leite, peles e lã. O concelho possui unidades industriais 

ligadas ao ramo alimentar, de confeções, de metalurgia e de construção civil. 

http://www.conventodebelmonte.pt/index.php/pt/atividades/historia-de-belmonte
http://www.cm-belmonte.pt/
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=180
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2267
http://www.cm-belmonte.pt/
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A riqueza da história e da cultura deste concelho devido à presença da comunidade 

judaica reverte-se num património arquitetónico, histórico e cultural muito importante 

que permite um investimento no desenvolvimento do turismo através da criação da Rota 

Judaicas que incluem o cemitério Judaico, a sinagoga “Beit Eliahu” (Filho de Elias) e o 

Museu Judaico de Belmonte, que retrata a história, os usos, os costumes e que integra 

um memorial sobre as últimas da inquisição. 

 

1.2.9. CONCELHO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL 

 

O concelho de Oliveira do Hospital é constituído por 21 freguesias, entre as quais as 

vilas de Avô, Lagares da Beira e Seixo da Beira e pela cidade de Oliveira do Hospital. 

O território administrativo do município ocupa uma área de 234,52 Km2. Encontra-se 

localizado no extremo Norte do distrito de Coimbra, confinando a Norte com o 

concelho de Seia, a Sul com o de Arganil, a Este com a Serra da Estrela e a Leste com o 

rio Mondego. Este rio separa o concelho do distrito de Viseu e a par com o rio Alva 

constitui o principal recurso hidrográfico do concelho (Câmara Municipal de Oliveira 

do Hospital, disponível em http://www.cm-oliveiradohospital.pt/). 

O topónimo composto "Oliveira do Hospital" terá, no seu primeiro elemento, evoluído 

do substantivo latino "Ulva" (alga), devido às características do terreno (alagadiço e 

pantanoso), nos inícios do repovoamento local; o pântano desapareceu com a abertura 

de uma vala longitudinal que recolheu e esgotou as águas, passando "Ulvaria" a 

designar-se "Ulvaira", depois "Ulveira" e finalmente, já no século XVI, "Oliveira" 

(Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, disponível em http://www.cm-

oliveiradohospital.pt/). 

O segundo elemento: «Hospital» resulta exatamente da atribuição de uma Comenda à 

Ordem dos Monges de S. João de Jerusalém, Ordem dos Hospitalários, também 

conhecida por Ordem de Malta. Foi por volta de 1120 que a Rainha D. Teresa doou uma 

propriedade entre Oliveira e Bobadela à referida Ordem do Hospital de S. João de 

Jerusalém, ou simplesmente Ordem do Hospital (Câmara Municipal de Oliveira do 

Hospital, disponível em http://www.cm-oliveiradohospital.pt/). 

Senhora desta herdade, a Ordem logo alargou os seus domínios nesta região, por 

compras, doações e outras formas de aquisição de terras, casais e jurisdições, levando a 

http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2600
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2603
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2615
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2609
http://portugal.veraki.pt/distritos/distritos.php?iddist=16
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=243
http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=189
http://portugal.veraki.pt/distritos/distritos.php?iddist=29
http://www.cm-oliveiradohospital.pt/
http://www.cm-oliveiradohospital.pt/
http://www.cm-oliveiradohospital.pt/
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=2601
http://www.cm-oliveiradohospital.pt/
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que rapidamente, toda a área de "Ulveira" e o território circundante lhe ficasse a 

pertencer, com exceção de apenas um ou outro casal, que continuaram regalengos. 

Inclusivamente, o próprio padroado da Igreja Paroquial de "Sanhoane (S. João) de 

Ulveira", era da supracitada Ordem e o facto desta primitiva igreja ter por padroeiro S. 

João (patrono da Ordem de S. João de Jerusalém, ou do Hospital), faz suspeitar que a 

instituição da povoação em paróquia terá decorrido por esse tempo. Desde então, esta 

povoação de "Ulveira", para se distinguir de outras de igual denominação, foi 

inicialmente denominada de "Ulveira do Espital" (Câmara Municipal de Oliveira do 

Hospital, disponível em http://www.cm-oliveiradohospital.pt/). 

Com o decorrer dos tempos, a importância de Oliveira do Hospital veio a desenvolver-

se, mais pelo facto de ser sede de uma comenda muito valiosa e opulenta e pela 

abundância e fertilidade dos seus terrenos, cuidadosamente agricultados e explorados. 

Em 1341, D. Afonso IV reconheceu à ordem e Comenda de Oliveira toda a jurisdição 

civil e criminal e a 27 de Fevereiro de 1514, D. Manuel concedeu-lhe foral novo.  

Mais tarde, ultimada a complexa reorganização administrativa, iniciada por Mouzinho 

da Silveira em 1832, ficou o concelho de Oliveira do Hospital constituído por nove 

freguesias, incluindo a da sede; no entanto, atualmente o número de freguesias que 

constituem este concelho é bastante mais elevado. Já no reinado de D. Luís, por decreto 

de 12 de Novembro de 1875, foi criada a comarca de Oliveira do Hospital que só se 

efetivou em 22 de Março de 1876 (Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, 

disponível em http://www.cm-oliveiradohospital.pt/). 

A agricultura é a principal ocupação de grande parte dos habitantes do concelho de 

Oliveira do Hospital, produzindo-se vinho, azeite, milho e batata, sendo também de 

grande expressão no concelho a pastorícia e a produção do afamado "queijo da serra".  

No sector secundário, têm grande representatividade as indústrias de transformação de 

madeiras, de fabrico de materiais de construção e mobiliário, de metalomecânica e 

metalurgia ligeira, de tipografia e artes gráficas e de cerâmica. Relativamente ao 

comércio e serviços, centram-se essencialmente na sede concelhia, tendo-se vindo a 

desenvolver bastante nos últimos anos. 

http://www.cm-oliveiradohospital.pt/
http://www.cm-oliveiradohospital.pt/
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CAPÍTULO II. O SETOR DO TURISMO E SUA SUSTENTABILIDADE 

REGIONAL 

 

O desenvolvimento das sociedades atuais passa pelo aproveitamento e diferenciação das 

capacidades humanas e potencialidades materiais e específicas do território, através da 

valorização dos recursos endógenos, numa perspetiva sustentável e integrável (Capucho 

& Francisco, 2010).  

Num passado recente (finais do séc. XX), o desenvolvimento e a economia rural 

estagnaram. Atualmente existe uma mudança de paradigma no desenvolvimento 

regional, nomeadamente, no meio rural. A reestruturação dos espaços rurais traz 

consigo uma série progressiva de transformações estruturais e de dinâmicas relacionais. 

Essa reestruturação traz a diversificação da economia rural e a abordagem 

multifuncional da agricultura, como desenvolvimento e exploração dos recursos 

regionais (Dinis, Panyik & Breda, 2010). 

O turismo e o lazer assumem significado e importância crescentes ao nível da sua 

relação com os sistemas ambiental, social, económico e cultural, entre outros sistemas 

(político, jurídico tecnológico, sanitário, entre outros) com os quais o sistema turístico 

estabelece interações fundamentais. Observa-se uma preocupação e uma necessidade de 

estabelecer inter-relações entre o turismo, o desenvolvimento educacional, a formação 

profissional e o campo da investigação (nas ciências aplicadas ao turismo) na 

compreensão e difusão dos conhecimentos. Por um lado, esta nova atitude procura 

garantir o desenvolvimento de aptidões pessoais para compreender o fenómeno 

turístico, capacitando-as para explorarem a sua criatividade, introduzindo inovação; por 

outro, ajuda as populações a tirar maior e melhor proveito do desenvolvimento do 

turismo (Cunha & Abrantes, 2013). 

 A dualidade dos efeitos do turismo (positivos e negativos) e a sua transversalidade 

afeta várias indústrias, tendo levado a uma consciencialização sobre a necessidade de 

reduzir os seus efeitos negativos e maximizar os seus efeitos positivos, de forma a se 

garantir a sua sustentabilidade. O impacto significativo do turismo traduz-se pelo 

impulso dado ao nível do desenvolvimento regional e pelo potencial de criação de 

emprego. Porém, o aumento da procura turística poderá levar á perda de identidade 

regional ou ao aumento do custo de vida para a população local decorrentes de pressões 
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inflacionistas em época alta, bem como poderá ter impactos ambientais, nomeadamente, 

a alteração dos padrões de consumo dos recursos naturais e alteração na paisagem 

(Queirós, 2013). 

Para Henriques (2003), a natureza do turismo pode ser estabelecida dos seguintes 

modos:  

 O turismo resulta de um movimento e de uma estada de pessoas para e num 

determinado destino; 

 Há dois elementos no turismo, o tempo de viagem até ao destino e a estada no 

destino (incluindo atividades); 

 A viagem e a estada têm lugar fora do local de residência e de trabalho, de 

modo que o turismo promove o crescimento de atividades distintas daquelas que 

os residentes e trabalhadores têm nesse local; 

 A deslocação para destinos turísticos é temporária e de duração reduzida, a 

intenção é regressar a casa ao fim de dias, semanas ou meses; 

 Os destinos são visitados com outros objetivos para além dos associados ao 

emprego e residência permanente nesse lugar. 

Segundo Weaver & Oppermann (2000 cit. Fonseca, 2007), o Turismo é a soma dos 

fenómenos e relacionamentos, decorrentes da interação entre turistas, a oferta, os 

governos anfitriões, as comunidades de acolhimento, governos de origem, 

universidades, comunidade universitária e organizações não governamentais, no 

processo de atrair, transportar, acolher e gerir estes turistas e outros visitantes. É uma 

definição que alarga a lista dos intervenientes envolvidos, os stakeholders1 para incluir 

os governos de origem, instituições de ensino e as ONG, as quais têm um papel de 

importância crescente. 

O Desenvolvimento Regional do Turismo deve assentar: 

 na coesão territorial;  

 no papel participativo dos atores locais, dotados de adequada capacitação para 

novas posturas e condutas;  

 em novas perspetivas de revalorização e promoção dos recursos locais, desde 

produtos específicos – tais como artesanais e agroalimentares –, e ainda, os 
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recursos da natureza (património natural), do património cultural e do 

património histórico-arqueológico (Capucho & Francisco, 2010); 

 na Gestão Turística Regional. 

Segundo Capucho & Francisco (2010), para potenciar o destino turístico de um 

território deve ter-se em conta os seguintes objetivos: 

 Objetivos sociais: aumentar o bem-estar social, tanto dos turistas que visitam 

este destino turístico como dos próprios residentes mediante a potenciação de 

infraestruturas, equipamentos e serviços público-privados. 

 Objetivos económicos: aumentar a rentabilidade que gera o sector turístico 

desde os pontos de vista do benefício empresarial, do emprego e dos efeitos 

sobre outros subsectores da economia da zona. 

 Objetivos culturais: garantir um desenvolvimento turístico que preserve a 

identidade do destino e dos seus recursos autóctones. 

 Objetivos ambientais: garantir um desenvolvimento da atividade turística a 

largo prazo compatível com a conservação dos valores ambientais do território. 

O impacto económico do Turismo num território e nas populações locais depende da 

capacidade de oferta, não apenas de alojamento, mas de serviços e produtos que possam 

ser usufruídos pelos turistas. Um dos motivos de atração de turistas está associado à 

gastronomia local. Para potenciar esta nova dimensão de procura turística será 

necessário criar novos espaços de restauração de qualidade, complementando as que já 

existem. Assim como, desenvolver estruturas de alojamento de produção e vendas do 

território e de animação, além da necessidade de infraestruturas que facilitem o acesso 

ao território. Todavia, todos os serviços do território abrangido devem ser coerentes e 

integrantes permitindo o seu desenvolvimento económico.  

 

2.1. O TURISMO SUSTENTÁVEL 

 

O turismo é um sector de atividade complexa, porque abrange várias indústrias, gera 

vários impactes (positivos e negativos) económicos, socioculturais, políticos ambientais 

e tecnológicos nos países emissores e recetores. Evidencia-se como uma indústria muito 
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relevante a nível mundial e nacional, em constante crescimento e mutação. Todavia, 

exige igualmente recursos humanos competentes, sendo necessário estar atento às 

variáveis deste produto heterogéneo (turismo) para responder positivamente às 

sensibilidades de turistas exigentes sem os quais o turismo não passará de uma miragem 

que se esvanece (Fonseca, 2007). 

O carácter estratégico do sector do turismo na economia regional e nacional resulta do 

seu efeito multiplicador. Um dos mais importantes impactos económicos no turismo é 

medido pela quantidade de dinheiro gasto pelo turista/visitante que permanece na região 

de destino. Esse dinheiro injetado na economia local é distribuído a partir de relações 

comerciais, pelo que o turismo cumpre um papel dinamizador na economia, 

promovendo o crescimento de diversos setores. Assim, o consumo do turista resulta 

numa massa de recursos que são empregados em outros setores da economia que podem 

ou não estar diretamente relacionados com a atividade, mas que promovem o 

desenvolvimento. 

Neste setor perspetivam-se taxas de crescimento superiores às de qualquer outra 

atividade produtiva. O impacte direto e indireto do turismo ao nível das infraestruturas, 

do produto, do emprego, do investimento e das receitas públicas torna-o determinante 

da qualidade de vida das sociedades (Fonseca, 2007) 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT citado por Oliveira e Manso, 2010), 

o desenvolvimento do turismo sustentável, é propiciador do desenvolvimento 

sustentável. A OMT define o desenvolvimento Turístico sustentável como sendo aquele 

que “Satisfaz as necessidades dos turistas e das regiões de acolhimento ao mesmo 

tempo que protege e potencia novas oportunidades param o futuro”. Preconiza que os 

recursos devem ser geridos de forma racional respeitando a autenticidade das 

comunidades de acolhimento e proporcionando vantagens socioeconómicas a todos os 

actores que devem estar claramente informados para poderem ser participativos no 

processo de desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável do turismo é um meio 

para diminuir as assimetrias regionais existentes entre os países e no interior dos países, 

na medida em que este vai de encontro às necessidades das regiões turísticas, já que 

protege e aumenta as oportunidades de desenvolvimento dessas mesmas regiões. Por 

outro lado, e segundo a mesma organização, as diretrizes para o desenvolvimento 
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sustentável do turismo e as práticas de gestão aplicam-se a todas as formas de turismo. 

Nesse sentido, em todas as formas de turismo, deve-se: 

 Otimizar-se o uso dos recursos ambientais, mantendo-se os processos 

ecológicos essenciais; 

 Ajudar a conservar os recursos naturais e a biodiversidade biológica; 

 Respeitar a autenticidade sócio-cultural das comunidades recetoras, conservar 

as suas culturas arquitetónicas e seus valores tradicionais; e 

 Assegurar atividades viáveis a longo prazo, que reportem benefícios 

socioeconómicos a todos os agentes. 

Contudo, o turismo sustentável requer intervenção e planeamento, não existindo um 

modelo teórico universal que permita obter um turismo totalmente sustentável. O 

desenvolvimento sustentável do turismo pressupõe a adoção de estratégias políticas que 

garantam a manutenção dos elementos indispensáveis à prossecução de objetivos de 

desenvolvimento turístico. Nesse sentido, o planeamento para a sustentabilidade tem 

que ter em conta os problemas complexos do mundo em constante mudança e evolução, 

acautelando os impactes negativos previsíveis e promovendo os fatores de 

complementaridade entre as atividades turísticas e as atividades tradicionais. É 

necessário que as instituições partilhem objetivos, atividades, recursos, poder, 

autoridade, de forma a conseguir o máximo proveito com o mínimo de custo possível 

(Salgado & Leitão, 2009).  

Existindo concordância mundial, relativamente ao facto de ser necessário promover um 

desenvolvimento sustentável do turismo, também existe concordância no entendimento 

de que o turismo, para se poder desenvolver de uma forma sustentável, tem de se 

afirmar em quatro pilares fundamentais (Oliveira e Manso, 2010), concretamente: 

 Sustentabilidade Ambiental: sendo a principal fonte de matéria-prima da 

atividade turística, pretende-se um equilíbrio entre a atividade humana, o 

desenvolvimento e a proteção do ambiente, de forma a aumentar os recursos 

naturais e a limitar os ambientalmente prejudiciais; 

 Sustentabilidade Económica: tendo presentes todas as interdependências da 

cadeia produtiva, deve-se promover uma melhor utilização dos recursos e uma 

gestão mais eficiente; 
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 Sustentabilidade Social: dada a abrangência desta atividades, deve-se atender à 

comunidade recetora, ao património histórico-cultural e à sua interação com os 

visitantes, de forma a aumentar a auto-estima e o padrão de vida das 

comunidades locais, respeitando as suas tradições culturais; 

 Sustentabilidade Política: pretendendo-se uma estratégia que possibilite 

coordenar todas as iniciativas, de âmbito nacional e local, de forma a permitir a 

redução/anulação das assimetrias regionais e que favoreça o desenvolvimento 

sustentável do país como um todo. 

O facto de numa área-destino haver recursos específicos, inalteráveis e únicos, torna-se 

fundamental tirar o melhor proveito deles sem que se ponha em causa a sua 

continuidade futura. Em parte, a satisfação do mercado turístico depende da escolha do 

grupo mais conveniente para cada área-destino. Uma vez que o objetivo do marketing é 

a satisfação das necessidades, desejos e interesses dos mercados-alvo, é também certo 

que na época atual, fruto de circunstâncias de vária índole, a satisfação das necessidades 

passa pelo respeito daquilo que serve de base a essa mesma satisfação – o 

ambiente/recursos naturais e culturais. E é nesta direção que os destinos podem 

caminhar, caso contrário, há degradação ambiental e delapidação dos recursos. É o 

desejável caminhar para o turismo sustentável (Salgado & Leitão, 2009).  

O turismo constituem um fenómeno social de apropriação do território, em função dos 

recursos que este detenha e das motivações de quem o visita, o que implica que devem 

ser tomadas orientações ou medidas que minimizem os impactes negativos sobre o meio 

e as suas comunidades. O planeamento do turismo tem como objetivo que os benefícios 

socioeconómicos provenientes do turismo revertam a favor da sociedade, mantendo a 

sua sustentabilidade em simultâneo com a proteção do ambiente e da cultura. O 

planeamento turístico deve ser desenvolvido de forma sistemática. 

O planeamento do turismo é o início de uma organização coerente dos recursos 

territoriais e da sua exploração sustentável dentro do quadro público ou privado. Do 

ponto de vista ambiental, o planeamento de qualquer intervenção no território deve 

partir da relação de equilíbrio entre a procura turística, as suas características e suas 

condições em face da assimilação e gestão dos potenciais impactos (Vazquez, 2010). 

Criar empresas de turismo ou empresas inter-ligadas ao turismo viáveis, de acordo com 

a participação ativa da comunidade local e das empresas pública (tal como município) e 
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privadas já existentes, de forma planeada, e que tenha em conta três pontos 

fundamentais da gestão: os benefícios socioeconómicos do local e dos seus habitantes, a 

qualidade e sustentabilidade ambiental, e ainda, o desenvolvimento do turismo em linha 

com a autenticidade cultural e a identidade local, constituem um grande desafio 

complexo e dinâmico (Organización Mundial del Turismo, 1999). 

De acordo com as mudanças observadas nas características da procura turística há uma 

necessidade de reestruturar a oferta existente definindo novos critérios de 

implementação nos destinos, introduzindo tecnologias ambientais, modernizando a 

gestão das estruturas organizadas (instituições e/ou empresas), elaborando projetos 

coordenados entre as entidades (empresas públicas e privadas), não esquecendo as 

variáveis dos territórios, nomeadamente, a sua cultura, a história a e os seus recursos 

naturais (Organización Mundial del Turismo, 1999). 

 

2.2. TURISMO NA REGIÃO DA SERRA DA ESTRELA 

 

As atividades turísticas têm ganho expressão crescente na serra da Estrela, alcançando 

espaços e práticas que possibilitam o afluxo de visitantes ao longo do ano com 

motivações e interesses distintos mas complementares. Como território que engloba 

diferentes unidades administrativas, face à sua expressão geográfica, tem verificado 

falta de articulação estratégica entre municípios capaz de promover a região de forma 

sólida, possibilitando a criação de um oferta de atrativos que permitam conciliar velhas 

e novas práticas sociais e económicas. As que representam os modos de vida 

tradicionais da montanha, garantido a identidade destes territórios e das funções 

ecológicas que conservam ecossistemas tão complexos como os existentes e as que 

possibilitam novos investimentos e formas de valorizar este espaço de montanha.  

A região do turismo da Serra da Estrela é uma região rica em produtos agro-alimentares 

regionais (PAR) únicos, cuja exploração adequada poderá captar benefícios de diversas 

ordens, de que se destaca: o desenvolvimento do turismo através do enriquecimento da 

experiência turística; a manutenção de uma paisagem e cultura rurais, pela dinamização 

dos modos de vida tradicionais; e a criação de rendimento junto das famílias que vivem 

da agricultura, muitas vezes aquelas que, pela escassez do seu sustento, decidem 

emigrar para outros locais capazes de lhes assegurar um rendimento mais estável. Como 
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exemplo mais conhecido desta riqueza do local, destacamos o caso do Queijo da Serra 

da Estrela, cuja reputação ultrapassa as fronteiras da região e do país (Vieira, 2008). 

No documento do Plano Estratégico Nacional de Turismo (2007) são referidos como 

“fatores distintivos” do Pólo de Desenvolvimento Turístico da Serra da Estrela as 

seguintes características: “local de excelência para observar a neve em Portugal; aldeias 

preservadas; Parque Natural da Serra da Estrela; gastronomia (ex. Queijo da Serra); 

cultura local” (M.E.I.D., 2007). 

Para o aprofundamento desta visão, Carvalho et al. (2006 citado por Vieira, 2008) 

recorreu à metodologia proposta pelo PETUR – Plano Estratégico de Turismo para a 

Serra da Estrela (2006), baseando-se em dados primários recolhidos junto dos 

municípios e outros agentes e em dados secundários da região em análise, sistematizou 

os recursos turísticos do território em três categorias: 

 Património natural, ambiental e paisagístico; 

 Património construído e monumental (recursos construídos pelo homem); 

 Património etnológico e cultural (ex. feiras, festas, romarias, gastronomia, 

artesanato). 

De acordo com Oliveira e Manso (2010), o turismo na região, mais concretamente no 

concelho da Guarda (concelho que pertence ao território delimitado pelo Observatório 

de Turismo da Serra da Estrela), a investigação na área do Turismo da Serra da Estrela, 

não ter criado grandes problemas paisagísticos e urbanísticos, o mesmo já não tem 

acontecido a nível nacional. Por outro lado, o turismo tem contribuído para aumentar o 

consumo de bens e serviços produzidos na região ou no país, bem como quantitativa e 

qualitativamente as infraestruturas e os serviços básicos. Deste modo, promove o 

desenvolvimento e o crescimento de outros sectores de atividade ajudando-os a 

desenvolverem-se económica e socialmente. 

Embora existam cada vez mais outros estruturas que promovam o Turismo de Natureza 

fomentando as práticas desportivas, de recreio e lazer, tal como a maioria dos parques 

naturais portugueses, o parque da Serra da Estrela tem ainda algumas infra-estruturas e 

alguns serviços deficitários, tais como os serviços de manutenção e de melhoramento de 

vias e rotas. Sendo que os serviços de apoio ao turista, tais como material informativo 

(mapas, brochuras) ou centros de informação ao visitante são talvez os que estarão 

melhor equipados. 
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No entanto, no espaço natural protegido prevalece uma gestão de proteção e 

conservação ambiental, mas não existe uma gestão turística do espaço natural adequada, 

ainda que existam suficientes argumentos e exemplos que demonstram que, 

devidamente regulamentado, a utilização, turística pode contribuir significativamente 

para gerar recursos económicos que asseguram a conservação e a manutenção destes 

espaços.  

Por exemplo, um dos fatores importantes que limita as possibilidades de Portugal para 

desenvolver uma oferta atrativa para o mercado de Turismo de Natureza é a 

inadequação da legislação que regula a utilização turística dos espaços protegidos. 

Outro fator é a ausência, falta de aplicação ou inadequação de regulamentação das 

licenças para operar no setor, o que dá origem a uma certa confusão e dificulta a 

implementação de standards de qualidade na estruturação e prestação de serviços. Por 

outro lado, e também como consequência da regulamentação vigente, as empresas que 

operam no sector do Turismo de Natureza veem limitadas as suas possibilidades para 

estruturar e comercializar pacotes integrados, incluindo serviços como o alojamento 

(THR, 2006). Neste sentido, torna-se difícil a preservação e sustentabilidade do 

património natural, histórico e cultural, por forma a garantir o seu aproveitamento. 

Oliveira e Manso (2010) procuraram perceber quais as medidas que deveriam ser 

implementadas, por forma a alcançar um turismo sustentável na região. No total, 

obteve-se um conjunto de treze medidas que deviam ser promovidas na região em 

estudo, sendo que “divulgar a nível nacional e internacional a região” foi a medida 

mais referida para ser implementada na região, de modo a aumentar a competitividade 

turística.  

Por fim, para Oliveira e Manso (2010) também seria de extrema importância para a 

região implementar as seguintes medidas: 

 Criar novos produtos regionais e divulgar mais aqueles que já existem; 

 Diversificar em termos temporais atividades de atrativo turístico, envolvendo 

cidades e aldeias históricas e;  

 Preservar e valorizar o património natural. 

Os espaços naturais tendem a ser cada vez mais procurados, potenciando um turismo 

alternativo. A estrutura física, a floresta, as condições climáticas, as formas de uso e 

ocupação do solo, a distribuição dos diversos conjuntos históricos e arquitetónicos, a 
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vegetação e os recursos hídricos, representam os principais recursos turísticos da 

montanha e levam a que esta constitua um mosaico diversificado, que dá origem a 

diferentes produtos e estratégias de desenvolvimento (Fernandes, G. 2011).  

Neste sentido, tem-se verificado um alargamento da oferta de alojamentos e 

equipamentos turísticos, valorização e promoção do património que surgem como 

referências atrativas do interior do país, em especial quando incluídas em áreas de 

grande preservação natural. Refira-se que tem havido a preocupação da sua recuperação 

ser feita no respeito pelas economias locais e mantendo as tradições e usos e registando 

alguma inovação em termos de equipamentos e comodidade, estes destinos devem 

merecer uma atenção efetiva, capaz de alargar a oferta nacional e contrariar as 

tendências de sazonalidade existentes. 

 

2.3. QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS 

AGROALIMENTARES (PAR) 

 

Qualidade não é luxo, mas uma questão de sobrevivência e fator de competitividade das 

organizações destinadas a suprir interesses muito diversos, mas convergentes e 

complementares de acionistas, colaboradores e clientes (Fonseca, 2007). 

A qualidade do produto tem duas dimensões: o nível e a consistência.  

O nível de qualidade está relacionado com a opção estratégica que se definiu no 

posicionamento. Por exemplo: quero que as minhas maçãs estejam em todos os 

supermercados como um produto indiferenciado ou quero comercializar maçãs 

embaladas, com uma marca e que sejam vistas como um produto de alta qualidade? A 

consistência está relacionada com a capacidade que se tem de manter sempre o mesmo 

nível de qualidade. Nos produtos agrícolas esta consistência é muito difícil de assegurar, 

uma vez que, a produção está dependente de uma série de variáveis que não são 

controláveis pelo produtor. No entanto, os consumidores conhecem essa realidade e, por 

isso mesmo, aceitam pequenas variações na qualidade dos produtos frescos (Mello & 

Marreiros, 2009). 

A criação e promoção de símbolos de qualidade ligados ao território, como são as 

denominações de origem, enquanto construções sociais que associam a manutenção da 
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atividade agrícola à proteção de um produto regional obtido a partir de matérias-primas 

e saberes- fazer de origem local, é hoje apontado como um dos eixos fulcrais para o 

desenvolvimento endógeno das zonas rurais mais desfavorecidas, desde que aí 

subsistam práticas tradicionais de produção. 

Na criação de uma denominação de origem estão normalmente envolvidos dois tipos de 

motivações. Por um lado, pode surgir como reação à perda de qualidade de um produto 

percecionado como tradicional de uma região, quer pelo alargamento exagerado da sua 

área de produção ou pela utilização usurpadora da sua designação, quer pelos desvios ao 

saber fazer tradicional, geralmente associados a um paralelo desenvolvimento industrial. 

Por outro lado, pode ter origem numa vontade comunitária de afirmação da identidade 

local, através da revitalização de costumes e tradições. 

A génese de uma denominação de origem de um produto é um processo sequencial que 

apresentamos no seguinte esquema: 

 

 

Primeira Fase do Processo – Denominação de Origem do Produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Primeira fase do processo de criação da denominação de origem de produto 

 

 

 

 

Criação da Estrutura de Cooperação 

Organização de um Dossier Pedido de Registo da Denominação 

+ 

Argumentação/Justificação 
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Segunda Fase do Processo – Criação de um Dossier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Segunda fase do processo de criação da denominação de origem de produto 

 

Depois de estabelecido o consenso local, passa-se à fase de reconhecimento da 

denominação pelos organismos competentes da Administração Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

Dossier para o Registo da Denominação de Origem 

Caderno de Especificações do 
Produto 

Fixação de Regras e Compromissos Mútuos: 

 Descrição do produto e do seu método de 
obtenção 

 Delimitação da área geográfica de produção 

 Conjunto de elementos comprovativos de que o 
produto tem origem na região 

 Especificações/Normas de fabrico, controlo e 
qualidade do produto para controlo da 
denominação  
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Terceira Fase do Processo – Reconhecimento da denominação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Terceira fase do processo de criação da denominação de origem de produto 

 

Quarta Fase do Processo: Validação  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Quarta fase do processo de criação da denominação de origem de produto 

A entidade que solicitou o registo 
fica a promover e a gerir a 

denominação de origem 

Validação Global das 
Pretensões Locais 

A Denominação adquire uma abrangência Nacional ou Internacional 

Reajustamentos necessário à consolidação do 
acordo e seu alargamento 

Reconhecimento da Denominação por 
organismos da Administração Pública 

Ministério da Agricultura 

Confronto 

Regras de produção estabelecidas a 
nível regional 

Exigências gerais 

V.S 

Validação Global das 
Pretensões Locais 
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Embora em Portugal exista uma forte tradição na demarcação e regulamentação de 

regiões produtoras de vinhos com direito ao uso de uma denominação de origem, a 

criação de regiões demarcadas para outro tipo de produtos agroalimentares é 

relativamente recente. 

As Feiras e Festivais Gastronómicas, a criação e definição de Rotas e as Confrarias têm 

tido um papel dinamizador nesta área a nível nacional e internacional. Elas proliferam 

por todo o País e são permanentemente notícia na defesa dos nossos produtos, visando a 

defesa de um património, dando a conhecer os respetivos Produtos empunhando a 

Bandeira da Tradição, da Qualidade e da Diferença. 

Surge dentro da Comunidade Económica Europeia um conjunto de regulamentos que 

identificam normas importantes quando falamos na utilização de uma denominação de 

origem. No quadro a seguir, fazemos uma síntese daqueles que consideramos serem 

importantes no âmbito deste trabalho. 

 

Regulamento nº. Assunto Descrição 
 
 
 
Regulamento 
(CEE) nº.2081/92, 
de 14 de julho; 
substituído por 
Regulamento (CE) 
nº.510/2006, do 
Conselho de 20 
março 

 
 
 
 
 

Proteção das 
Indicações 
Geográficas e 
Denominações 
de Origem dos 
Produtos 
Agrícolas e dos 
Géneros 
Alimentícios 

 
Artigo 2.o: Denominação de origem e indicação 
geográfica 
Artigo 3.o: Carácter genérico, conflito com os nomes de 
variedades vegetais, raças animais, homónimos e marcas 
Artigo 4.o: Caderno de especificações 
Artigo 5.o: Pedido de registo 
Artigo 6.o: Exame pela Comissão 
Artigo 7.o: Oposição/decisão sobre o registo 
Artigo 8.o: Denominações, menções e símbolos 
Artigo 9.o: Aprovação de alterações ao caderno de 
especificações 
Artigo 10.o: Controlos oficiais 
Artigo 11.o: Verificação da observância do caderno de 
especificações 
Artigo 12.o: Cancelamento 
Artigo 13.o: Protecção 
Artigo 14.o: Relações entre marcas, denominações de 
origem e indicações Geográficas 
Artigo 15.o: Procedimento de comitologia 
Artigo 16.o: Regras de execução 
Artigo 18.o: Taxas 
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Regulamento nº. Assunto Descrição 
 
 
 
 
 
Regulamento 
(CEE) nº.2082/92, 
de 14 de julho 
substituído pelo 
Regulamento (CE) 
nº. 509/2006 do 
Conselho de 20 
março 

 
 
 
 
 
 
 
 
Especialidades 
tradicionais 
garantidas dos 
produtos 
agrícolas e dos 
géneros 
alimentícios 

 
Artigo 2.o: Definições dos conceitos de especialidade, 
tradicional e de especialidade tradicional garantida 
Artigo 3.o: Registo 
Artigo 4.o: Exigências relativas aos produtos e às 
denominações 
Artigo 5.o: Restrições à utilização das denominações 
Artigo 6.o: Caderno de especificações 
Artigo 7.o: Pedido de registo 
Artigo 8.o: Exame pela Comissão 
Artigo 9.o: Oposições 
Artigo 11.o: Alteração do caderno de especificações 
Artigo 12.o: Denominações, menção e símbolo 
Artigo 13.o: Regras relativas à denominação registada 
Artigo 14.o: Controlos oficiais 
Artigo 15.o: Verificação da observância do caderno de 
especificações 
Artigo 16.o: Declaração dos produtores às autoridades ou 
organismos Designados 
Artigo 17.o: Protecção 
Artigo 18.o: Procedimento de Comité 
Artigo 19.o: Regras de execução e disposições transitórias 
Artigo 20.o: Taxas 
 

 
 
 
 
 
Regulamento (CE) 
nº. 1898/2006, de 14 
dezembro 

 
 
 
 
 
 

 
Estabelece as 
regas de 
execução do 
Regulamento 
(CE) nº.510/2006  

 
Artigo 2.o: Regras específicas relativas aos agrupamentos 
Artigo 3.o: Regras específicas relativas às denominações 
Artigo 4.o: Delimitação da área geográfica 
Artigo 5.o: Regras específicas relativas às matérias-
primas e aos alimentos para animais 
Artigo 6.o: Prova de origem 
Artigo 7.o: Relação 
Artigo 8.o: Acondicionamento na área geográfica 
delimitada 
Artigo 9.o: Regras específicas relativas à rotulagem 
Artigo 10.o: Pedido de registo 
Artigo 11.o: Documento único 
Artigo 12.o: Pedidos relativos a áreas geográficas 
transfronteiriças 
Artigo 13.o: Oposições 
Artigo 14.o: Menções e símbolos 
Artigo 15.o: Registo 
Artigo 16.o.: Alterações ao caderno de especificações 
Artigo 17.o: Cancelamento 
Artigo 18.o: Regras transitórias 
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Regulamento nº. Assunto Descrição 
 
 
 
 
 
Regulamento (CE) 
nº. 1216/2007, de 18 
de outubro 

 
 
Estabelece as 
regas de 
execução do 
Regulamento 
(CE) 
nº.509/2006, 
relativo às 
Especialidades 
Tradicionais 
Garantidas 
(ETG) dos 
produtos 
agrícolas e dos 
géneros 
alimentícios 

 
Artigo 1.o: Caderno de especificações 
Artigo 2.o: Regras específicas relativas às denominações 
Artigo 3.o: Regras específicas relativas à descrição do 
produto e do método de produção 
Artigo 4.o: Exigências mínimas e procedimentos de 
controlo da Especificidade 
Artigo 5.o: Regras específicas relativas à rotulagem 
Artigo 6.o: Pedido de registo 
Artigo 7.o: Pedidos conjuntos 
Artigo 8.o: Oposições 
Artigo 9.o: Menções e símbolos 
Artigo 10.o: Registo 
Artigo 11.o: Alterações do caderno de especificações 
Artigo 12.o: Comunicação das autoridades ou organismos 
designados 
Artigo 13.o: Cancelamento 
Artigo 14.o: Regras transitórias 
 

 

Tabela 1 – Identificação e breve descrição dos regulamentos emitidos pela Comunidade 

Económica Europeia. 

 
 
 
A produção, o fabrico e a distribuição de produtos agrícolas e de géneros alimentícios 

ocupam um lugar importante na economia da Comunidade. Ao favorecer-se a 

diversificação da produção agrícola, obtém-se um melhor equilíbrio entre a oferta e a 

procura no mercado. Ao promover-se Produtos com determinadas características, 

produzidos em determinadas regiões, únicos e por conseguinte qualificados, está-se a 

projetar e a dar a conhecer o que se tem de melhor, com características únicas, 

diferentes, sendo um trunfo importante para o mundo rural, nomeadamente para as 

Zonas Desfavorecidas ou Periféricas, podendo contribuir para a melhoria do rendimento 

dos agricultores, e, por outro lado, para a fixação da população rural nessas Zonas, que 

vêm através destas qualificações uma procura e um interesse especial não só em relação 

ao próprio produto mas também aos locais onde são produzidos, provocando um 

alargamento do Turismo. 

Quando um produto adquire uma reputação tal, que ultrapassa fronteiras, é possível que 

no mercado se tenha de confrontar com produtos copiados ou que ao utilizarem o 
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mesmo nome, usurpando-o, estando a fazer uma concorrência desleal, induz o 

consumidor em erro e desencoraja os produtores.  

Ao identificarmos e classificarmos os produtos com características tão próprias e 

específicas, além de os protegermos, protege-se igualmente o produtor e o consumidor, 

divulgando uma região, cidade, vila, lugar, aos quais estão ligados pelo saber das gentes 

devidamente reconhecidos e verificados, transmitindo as boas reputações tradicionais. 

Vindo ao encontro de tudo isto, os produtos qualificados, podem surgir no mercado com 

as seguintes designações:  

 Denominação de Origem Protegida - DOP  

 Indicação Geográfica Protegida - IGP  

 Especialidade Tradicional Garantida - ETG  

 

Na tabela a seguir apresenta-se a designação e definições destes produtos: 

 

 

Produtos 

Qualificados 
Designação Definição 

 

 

DOP 

 

 

Denominação da 

Origem 

Protegida 

 

Nome de uma região, de um local, ou em casos 

excecionais, de um país, que serve para designar um 

produto agrícola ou um género alimentício, originário 

dessa região, desse local ou país, cuja qualidade ou 

características se devem essencial ou exclusivamente 

a um meio geográfico específico, incluindo aos 

fatores naturais e humanos, e cuja produção, 

transformação e elaboração ocorrem na área 

geográfica delimitada.  
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Produtos 

Qualificados 
Designação Definição 

 

IG 

 

Indicação Geográfica 

Nome de uma região, de um local ou, em casos 

excecionais, de um país, que serve para designar um 

produto agrícola, ou um género alimentício 

originário dessa região, desse local ou país, e que 

possui determinada qualidade, reputação ou outras 

características que podem ser atribuídas a essa 

origem geográfica, e cuja produção e ou 

transformação e ou elaboração ocorrem na área 

geográfica delimitada.  

 

 

ETG 

 

 

Especificidades 

Tradicionais 

Garantidas 

 

Especificidade: o elemento ou conjunto de 

elementos pelos quais um produto agrícola ou um 

género alimentício se distingue claramente de 

outros produtos ou géneros similares pertencentes à 

mesma categoria;  

Tradicional: de uso comprovado no mercado 

comunitário por um período que mostre a 

transmissão entre gerações; este período deve 

corresponder à duração geralmente atribuída a uma 

geração humana, ou seja, pelo menos 25 anos; 

Especialidade Tradicional Garantida: qualquer 

produto agrícola ou género alimentício tradicional 

que beneficia do reconhecimento da sua 

especificidade pela Comunidade, por intermédio do 

seu registo em conformidade com o regulamento 

(n.º 509/2006);  

Agrupamento: qualquer organização, 

independentemente da sua forma jurídica ou 

composição, de produtores ou de transformadores 

do mesmo produto agrícola ou do mesmo género 

alimentício. 

 

Tabela 2 – Denominação e definição dos produtos qualificados 
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Os Produtos distinguem-se uns dos outros e apresentam-se devidamente rotulados, após 

terem sido sujeitos a controlo por uma entidade certificadora, designada por Organismo 

Privado de Controlo e Certificação (OPC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

2.4. TURISMO EM ESPAÇO RURAL E OS PRODUTOS 

AGROALIMENTARES REGIONAIS: COMPETIÇÃO OU 

COMPLEMENTARIEDADE? 

 

Existe uma associação positiva entre o turismo e agricultura, desde logo, pelo facto de 

uma parte significativa da despesa turística estar relacionada com a alimentação.  

Nos países em desenvolvimento, a agricultura surge, muitas vezes, em desvantagem na 

competição por fatores de produção. A valorização da terra, a escassez e valorização da 

mão-de-obra e o desvio de capital para investimentos em turismo são apontados como 

os aspetos mais problemáticos. Contudo, o impacto regional da competição por recursos 

depende da sua disponibilidade e da sua gestão pelos governos (Vieira & Figueiredo, 

2010). 

Em contextos de turismo de massas constata-se o estabelecimento de uma relação 

sinergética entre os sectores do turismo e agricultura, sendo que diversos benefícios 

recíprocos ocorrem ou podem ocorrer pela sua presença no mesmo destino.  

A melhoria nos sistemas de comunicação e transportes induzida pelo turismo pode 

potenciar a aproximação do sector agrícola a novos mercados. A promoção em cada um 

dos setores poderá beneficiar o outro, concretamente, a promoção turística quando 

focada em produtos alimentares pode potenciar as exportações de bens agro-

alimentares, enquanto que na promoção agrícola, normalmente baseada em paisagens, 

pode desenvolver o turismo.  

O turismo pode ainda induzir novos serviços relacionados com a atividade agrícola, 

como apresentações em quintas e locais de transformação alimentar artesanal, 

alojamento em espaço rural, etc. Estes novos serviços para além de enriquecerem a 

experiência turística, podem propiciar novas fontes de rendimento aos agricultores, 

gerar novos postos de trabalho e aumentar o contacto social na comunidade local. É 

ainda destacado o benefício que decorre para o turismo do valor estético e recreacional 

das paisagens agrícolas, conforme também reconhecido pela OCDE, bem como pelas 

políticas europeias de desenvolvimento rural na sua perspetiva multifuncional da 

agricultura (Vieira & Figueiredo, 2010).  

Por estes e outros motivos, terá surgido a necessidade de estudar melhor como 

promover a sustentabilidade e o desenvolvimento rural. No Programa Territorial de 
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Desenvolvimento da NUT III Serra da Estrela foram levantadas algumas opções de 

estratégias nomeadamente:  

 A diversificação das atividades do agricultor, na exploração agrícola, procuraria 

incentivar o desenvolvimento de atividades associadas ao turismo e aos produtos 

locais. A diversificação das atividades do agricultor teria em vista, por um lado, 

garantir meios para a sua manutenção no território, permitindo a preservação da 

paisagem e dos ecossistemas e, por outro lado, pretendia-se que se 

desenvolvessem outras atividades criadoras de riqueza que assentassem no 

aproveitamento dos recursos locais, incluindo o turismo em espaço rural, 

atividades inseridas em produtos turísticos, etc.;  

 O apoio a micro empresas que pretendessem desenvolver atividades que 

explorassem de uma forma inovadora as potencialidades da região;  

 O desenvolvimento/criação de negócios de desenvolvimento do turismo, em que, 

para além da criação de capacidade de alojamento, em modalidades de Turismo 

em Espaço Rural (TER) e Turismo Natureza, pretendia-se desenvolver 

atividades de animação turística que sustentem o crescimento do sector. Este 

instrumento permitiria a concretização de investimentos de pequena dimensão 

diretamente direcionados para a criação dos produtos identificados para o pólo 

Serra da Estrela, previsto no PENT (Plano Estratégico Nacional de Turismo);  

 As três ações referidas anteriormente, com destaque para as duas últimas, seriam 

implementadas em estreita ligação quer com o Programa Operacional (PO) da 

Região Centro, quer com o Programa Operacional Fatores de Competitividade 

(POFC);  

 A Conservação e Valorização do Património Rural iria permitir a intervenção em 

património, permitindo a sua utilização para diversos fins, com destaque para o 

turismo e produtos locais. As intervenções a apoiar deveriam incidir sobre 

freguesias em estreita ligação com projetos produtivos;  

 O FEADER (Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural) disponha 

ainda de uma medida destinada ao apoio na criação/desenvolvimento de 

Serviços Básicos para a população rural, através da partilha de recursos ou o 

desenvolvimento de soluções inovadoras, adaptadas à realidade do território. Se 
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possível, poderiam ser aqui criados serviços de apoio que seriam associados a 

centros multi-serviços. 

Finalmente, o estímulo a produções agrícolas regionais de elevado valor é também 

focado por outros autores, segundo Vieira & Figueiredo (2010), nomeadamente, pelo 

fomento das suas exportações; sendo defendido que os turistas nas suas viagens 

adquirem gostos que os motivam a procurar os produtos com que contactaram em férias 

após o seu regresso a casa, divulgando-os junto dos seus familiares e amigos. 

À partida, o benefício que poderia parecer mais evidente pela chegada do turismo a 

destinos com uma forte presença agrícola seria o aumento do mercado para a agricultura 

local, no entanto, tal como constatado por diversos autores, a realidade frequentemente 

aponta para o sentido inverso (Vieira & Figueiredo, 2010).  

Grande parte da investigação empírica realizada é reveladora do aumento das 

importações de produtos agro-alimentares induzidas pelo turismo de massas, podendo 

chegar a ocasionar uma redução na produção agrícola local. Ora, dada a importância dos 

produtos alimentares na despesa turística, este facto traduz-se numa significativa fuga 

aos rendimentos captados pelo turismo para economias externas ao destino turístico, 

reduzindo de forma relevante o seu potencial impacto económico. Este aspeto pode ter 

como consequência o “desenvolvimento de atitudes negativas na população local face 

aos turistas, pela excessiva concentração social e espacial dos benefícios do turismo. 

Tais atitudes podem eventualmente resultar num decréscimo no número de turistas no 

destino, logo numa nova redução nos benefícios do turismo” (Telfer & Wall, 1996: 639 

citado por Vieira & Figueiredo, 2010). Assim, a incapacidade redistributiva do 

rendimento gerado poderá conduzir, em última instância, à perda de importância do 

próprio destino turístico. 

De acordo com Vieira & Figueiredo (2010), diversos autores reconhecem o potencial do 

turismo em estimular a produção de produtos agro-alimentares regionais de qualidade e 

de alimentos frescos de origem local, com implicações positivas na economia do 

destino, nomeadamente, redistribuindo o rendimento gerado pelo turismo e com efeitos 

no desenvolvimento das comunidades. No entanto, a existência e intensidade desta 

ligação dependerá de três categorias de fatores: relacionados com a procura, com a 

produção ou fornecimento e com os sistemas de intermediação e de marketing. 
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Apontam ainda para o tipo de alojamento, a maturidade da indústria turística, o perfil do 

turista e o nível de promoção da gastronomia local pela indústria do turismo, como 

fatores relacionados com a procura condicionantes dos efeitos benéficos do turismo na 

agricultura (Meyer et al., 2004). Exemplificando, indústrias turísticas mais maduras ou 

em fase de declínio, onde o preço é o fator principal de competição, colocam em 

desvantagem a produção agrícola local que, fruto da uma escala de produção menor, 

tende a ser mais cara. 

Relativamente aos fatores condicionantes relacionados com a produção ou oferta, são 

identificados como determinantes as restrições físicas e naturais locais, as características 

da distribuição da terra e vocação agrícola (por exemplo, exportadora), o nível de preços 

da produção, as condições tecnológicas da agricultura praticada e a quantidade, 

qualidade, credibilidade e sazonalidade da produção local (Meyer et al., 2004). 

Finalmente, os fatores condicionantes relacionados com os sistemas de distribuição e 

marketing, prendem-se com aspetos como a natureza formal ou informal das relações 

agrícolas comerciais; a inexistência, ou debilidade, das infra-estruturas locais de 

transporte, armazenagem e distribuição; a falta de confiança e deficiente comunicação 

entre a indústria do turismo e a produção agroalimentar; a falta de infra-estruturas e 

sistemas de marketing; os desajustes entre a oferta e a procura turística de bens locais; e 

a distribuição espacial da oferta (Meyer et al., 2004). 

Como obstáculos à utilização dos produtos agroalimentares locais, Malevolti (2003) 

identificou o custo dos produtos típicos locais, os problemas relacionados com o seu 

aprovisionamento e uma grande falta de conhecimento quer dos produtos típicos, quer 

da gastronomia locais, não só ao nível dos turistas, mas também dos próprios 

operadores. Tibério e Abreu (2005) salientam como impedimentos à utilização de 

Produtos Agroalimentares Regionais (PAR) locais: uma impreparação por parte da 

oferta em atender às exigências comerciais da distribuição grossista; a fraca apetência 

dos pequenos distribuidores por PAR; a existência de irregularidades na faturação; e, de 

uma forma geral, o facto de a oferta de PAR estar impreparada para responder às novas 

procuras turísticas, aspetos que revelam uma clara falta de integração entre os sectores 

de turismo e os PAR. 

Destaca-se ainda o facto de os PAR irem além da mera satisfação de uma necessidade 

básica (alimentação), sendo potenciadores da qualidade de uma experiência turística de 
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grande relevância: a degustação gastronómica. A gastronomia é, não só, uma 

experiência que integra todos os sentidos tornando-se por isso essencial no turismo, 

como também um reflexo de um país e das suas gentes, sendo uma excelente e atrativa 

oferta turística. Ora, os PAR, enquanto matéria-prima essencial de uma gastronomia 

local genuína, tornam-se fulcrais na experiência turística e na atração dos destinos 

rurais. Esta nova abordagem multi-setorial do desenvolvimento como estratégia de 

desenvolvimento rural procura ir ao encontro das novas políticas europeias de 

desenvolvimento e inclui, desta forma, os sectores agroalimentares, o turismo e sectores 

complementares.   

Ao promover a gastronomia e os produtos agrícolas tradicionais, valorizam-se também 

os recursos endógenos locais. Por outro lado, estabelece uma relação com o espaço 

simultaneamente utilitária e protetora do ambiente, já que as técnicas de produção 

empregues nos PAR são não intensivas e produzem externalidades positivas, 

nomeadamente, em termos da paisagem. É ainda uma abordagem bottom-up, defensora 

da participação de agentes normalmente não favorecidos por lógicas mais economicistas 

do desenvolvimento, como as mulheres, os agricultores e artesãos. Podendo, assim, 

constituir-se como uma forma efetiva de redistribuição do rendimento gerado pelo 

turismo, que possibilita às gentes locais participarem dos benefícios das novas procuras 

urbanas (Vieira & Figueiredo, 2010). 

Os Produtos Agroalimentares Regionais de qualidade (PAR) e o Turismo em Espaço 

Rural (TER) surgem, assim, como apostas para o desenvolvimento rural. A primeira, 

como estratégia de diversificação no seio do sector agrícola, que se constitui como 

alternativa à visão agrícola centrada na maximização quantitativa. E a segunda, como 

estratégia de diversificação do espaço rural fora do sector agrícola que pretende tirar 

partido das novas procuras urbanas que redescobrem estes lugares como aparentes 

paraísos perdidos na vida moderna das cidades. No entanto, em ambas as estratégias são 

reconhecidas fragilidades. Relativamente aos PAR, persistem diversas dificuldades num 

contexto de competição com os produtos agroalimentares massificados. No que se 

refere ao TER, salienta-se o seu reduzido impacto em termos de desenvolvimento destas 

áreas, nomeadamente, pela baixa capacidade de geração de emprego e reduzido efeito 

redistributivo da riqueza. Ao TER é ainda apontada a responsabilidade por fomentar 

uma nova subordinação do rural ao urbano, fruto da difícil compatibilização entre a 
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perspetiva utilitária dos seus residentes e a perspetiva estética dos seus visitantes, muitas 

vezes, subordinando-se aqueles a estes últimos (Vieira, 2008). 

Assim, parece ser possível concluir quanto à existência de uma relação de 

complementaridade e sinergia, com benefícios que decorrem do turismo para os sectores 

agroalimentares locais e dos sectores agroalimentares locais para o turismo rural, 

embora existam ainda várias fragilidades. 
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CAPÍTULO III. PRODUTOS AGROALIMENTARES DA REGIÃO DA SERRA 

DA ESTRELA 
 

A alimentação é um dos meios privilegiados para as sociedades efetuarem trocas de 

valores, relações identitárias e prazeres. 

A relação com a alimentação pode considerar-se análoga com a linguagem: ambas 

parecem “naturais”, obedecem a regras indiscutíveis e inconsciente que são apreendidas 

desde a infância, no ambiente familiar; tal como a linguagem, a alimentação pode 

modificar-se com a alteração do ambiente e refletir determinadas situações sociais, 

económicas e religiosas. 

A produção agrícola de qualidade é hoje apresentada como uma das vias para o 

desenvolvimento rural, em especial nas regiões mais desfavorecidas onde o atual 

contexto de preços e mercados limita fortemente a competitividade dos sectores 

orientados para as produções de massa. 

Tendo por base ingredientes da maior qualidade e a sapiência dos antigos transmitida de 

geração em geração, os produtos produzidos na zona da região turística da Serra da 

Estrela revestem-se de caraterísticas únicas que conquistam de imediato os gastrónomos 

mais exigentes. Com paladares, odores e consistências muito diferentes, dependendo 

dos ingredientes e processos a que estão sujeitos, é impossível resistir a qualquer dos 

produtos tradicionais existentes, muitos portadores de Denominação de Origem 

Protegida. 

Embora a região turística da Serra da Estrela seja muito rica em produtos agro-

alimentares regionais de qualidade, o seu cartão de visita é e continuará a ser o Queijo 

da Serra da Estrela. Produtos como este e outros de origem animal e vegetal constituem 

um meio privilegiado de promoção e desenvolvimento deste território, possibilitando a 

dinamização de muitas outras atividades económicas. 

Assim, iremos abordar os principais produtos de origem animal e vegetal que melhor 

caracterizam esta região turística e que constituem um valor acrescentado para a sua a 

promoção socioeconómica. 
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3.1. PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

3.1.1. QUEIJO DA SERRA DA ESTRELA 

 

Nascido num complexo socioeconómico de características específicas e muito 

particulares, como é a Serra da Estrela, o Queijo Serra da Estrela é o resultado de muitos 

esforços de geração e constitui o produto nobre da pastorícia da região. 

Do mais notável dos nossos queijos existem referências que remontam à ocupação 

romana. Columela, oficial do exército romano, descreve o seu fabrico naquele que é 

considerado o primeiro Tratado de Agricultura. Em 1287, D. Dinis criou o primeiro 

mercado de queijo de Celorico da Beira. Na Idade Média, Gil Vicente refere-se desta 

forma ao presente da Vila de Seia à Rainha D. Catarina, esposa de D. João III: 

"Mandara a vila de Sea quinhentos queyjos recentes todos feytos aa candea”. Trata-se 

de um queijo produzido, na área geográfica da Beira Interior, nos concelhos de Celorico 

da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Manteigas, Seia, Oliveira do Hospital e 

algumas freguesias do concelho da Covilhã, Guarda e Trancoso, a partir do leite cru das 

ovelhas da raça Bordaleira Serra da Estrela" (Portal Público da Drap Centro, consultado 

a 23 de setembro de 2014. Disponível em http://ptqc.drapc.min-

agricultura.pt/home.htm). 

As ovelhas alimentam-se da rica e variada vegetação natural existente nesta região, 

produzindo um leite de excecional qualidade a partir do qual a sabedoria das gentes 

serranas soube criar um queijo inigualável, de paladar suave e requintado. 

A área de produção do Queijo Serra da Estrela constitui, por isso, um caso privilegiado 

para a análise do contributo que estratégias centradas na produção agrária de qualidade 

podem dar para o desenvolvimento rural. 

Entende-se por "Queijo Serra da Estrela” o produto obtido por esgotamento lento da 

coalhada, após coagulação do leite de ovelha cru estreme obtido através da ordenha de 

fêmeas de raça Bordaleira Serra da Estrela ou de raça Churra Mondegueira, pelo cardo 

(Cynara cardunculus, L) e proveniente da área geográfica delimitada (Turismo Centro 

de Portugal, 2012). 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/home.htm
http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/home.htm
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O Queijo Serra da Estrela pode apresentar-se como um queijo curado, de pasta 

semimole, amanteigada, branca ou ligeiramente amarelada, bem ligada, cremosa e 

untuosa, com poucos ou nenhuns olhos, sendo assim vulgarmente designado por Queijo 

Serra da Estrela, ou como um queijo de ovelha curado, de pasta semidura a extra dura, 

ligeiramente quebradiça, untuosa, cor alaranjada/acastanhada, com poucos ou nenhuns 

olhos, sendo neste caso correntemente designado por Queijo Serra da Estrela Velho. 

Quanto à conservação do Queijo Serra da Estrela, a atividade microbiana é reduzida 

devido à adição de sal no leite durante o processo, à perda de uma grande quantidade de 

água (no soro), ao armazenamento do leite a temperaturas baixas, bem como o queijo 

durante a sua conservação, o pH é reduzido, devido à fermentação da lactose que 

origina ácido láctico e ainda, a crosta rígida e seca, que serve de barreira protetora. O 

leite é proveniente de ovelhas da raça Bordaleira Serra da Estrela e/ou Churra 

Mondegueira. Mantém a forma tradicional de fabrico e revela características atribuíveis 

ao leite e, portanto, à forma tradicional de maneio das ovelhas. 

O Queijo Serra da Estrela - DOP é um queijo curado, de pasta semimole, amanteigada, 

branca ou ligeiramente amarelada, com poucos ou nenhuns olhos, obtido por 

esgotamento lento da coalhada após coagulação do leite de ovelha cru, estreme, pela 

ação do cardo (Cynara cardunculus, L.), cilindro baixo com abaulamento lateral e um 

pouco de abaulamento na face superior, crosta lisa e fina de consistência maleável, 

bouquet suave e ligeiramente acidulado, com um peso compreendido entre os 0,5 kg e 

os 1,7 k (Turismo Centro de Portugal, 2012). 

O Queijo Serra da Estrela Velho - DOP é um queijo curado de pasta semidura a extra 

dura, ligeiramente quebradiça, untuosa, de cor alaranjada/acastanhada, com poucos ou 

nenhuns olhos, cilindro baixo com abaulamento lateral quase inexistente, crosta 

medianamente lisa e rugosa, bouquet agradável e persistente, forte e levemente picante-

salgado, obtido por maturação prolongada (mínimo de 120 dias) do Queijo Serra da 

Estrela efetuada na mesma área geográfica e com um peso compreendido entre os 0,7 

kg e os 1,2 kg (Turismo Centro de Portugal, 2012). 

O uso da Denominação de Origem obriga a que o queijo seja produzido de acordo com 

as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, as 

condições de produção de leite, higiene da ordenha e conservação do leite e fabrico do 

produto (Turismo Centro de Portugal, 2012). Então, para que se possa fazer uso da 
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Denominação de Origem Protegida Queijo Serra da Estrela há que obedecer a uma série 

de requisitos, nomeadamente: 

• Produzir o Queijo apenas na região demarcada do Queijo Serra da Estrela 

(DOP), que abrange os concelhos de Celorico da Beira, Fornos de Algodres, 

Gouveia, Seia, Manteigas, Penalva do Castelo, Mangualde, Nelas, Carregal do 

Sal, Oliveira do Hospital e algumas freguesias dos concelhos limítrofes 

• Produzir o Queijo de acordo com as regras legalmente estabelecidas, 

nomeadamente adicionando apenas o leite de ovelha Bordaleira Serra da Estrela 

e/ou Churra Mondegueira cru, sal e flor de cardo; 

• Obter o leite a partir de rebanhos da raça Bordaleira Serra da Estrela e/ou Churra 

Mondegueira isentos de Brucelose, isto é, com um estatuto sanitário B3 ou 

superior, e cujas condições de maneio e higiene sejam consideradas boas; 

• Possuir uma queijaria licenciada para o fabrico de queijo; 

• Submeter o queijo a uma série de análises microbiológicas que se deverão 

encontrar dentro dos limites legalmente estabelecidos nomeadamente no que diz 

respeito a Listéria, Salmonela, Staphylococcus Aureus e Escherichia Coli; 

• Após aprovação do queijo nas análises microbiológicas, submetê-lo a um painel 

de provadores que o classificarão de acordo com parâmetros de crosta, forma e 

consistência, textura e cor da pasta e sabor e aroma. O valor mínimo de 

aprovação neste painel é de 15 valores (numa escala de 0 a 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 2 – Certificado de Denominação de Origem Protegida (Produtos Tradicionais de 

Qualidade na Região Centro, 2008; consultado a 15 de janeiro 2015. Disponível em 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/requeijao_serra_estrela.htm) 
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É o cumprimento de todos estes requisitos que diferencia o Queijo Serra da Estrela de 

todos os outros queijos de ovelha curados, que não garantem que todos estes requisitos 

são cumpridos. Logo, a rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, 

mencionando também a Denominação de Origem. O Queijo Serra da Estrela deve 

ostentar a marca de certificação aposta pela respetiva entidade certificadora. 

A área geográfica correspondente à produção do Queijo Serra da Estrela abrange cerca 

de 3 119 km2 e compreende, portanto, os seguintes concelhos todas as freguesias dos 

concelhos de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, 

Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo e Seia. 

Algumas freguesias dos concelhos de Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, 

Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3 - Área Geográfica de Produção: Queijo Serra da Estrela (DOP) e Queijo da 

Serra da Estrela (DO) (DRAP Centro, 2009; consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível 

em http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.php) 

 

http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.php
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3.1.2. REQUEIJÃO 

 

Muito conhecido e saboroso, o Requeijão é obtido a partir do soro que escoa da francela 

durante a laboração do queijo. Este soro é aquecido até à ebulição deixando-se depois 

arrefecer à temperatura ambiente. Obtém-se um preparado líquido com pequenos flocos 

brancos dispersos que era tradicionalmente distribuído por pequenos cestos de verga 

fina de castanheiro, hoje substituídos por material higienizável, donde escorre o líquido 

denominado "sorelho" ou "rescaldão", uma vez escorrido, a massa branca e espessa que 

resta constitui o requeijão (Portal Público da Drap Centro, consultado a 23 de setembro 

de 2014). 

Ao seu sabor fresco juntam-se propriedades terapêuticas derivadas do seu alto valor 

nutritivo, sendo símbolo, por excelência, de uma alimentação saudável. 

O Requeijão Serra da Estrela - DOP é um produto obtido por precipitação ou 

coagulação, pelo calor, das proteínas contidas no soro, resultante da laboração do 

Queijo Serra da Estrela - DOP. A massa assim obtida é depois colocada em açafates. 

O Requeijão da Serra da Estrela apresenta-se, assim, sob a forma de uma massa macia e 

cremosa a ligeiramente granulosa de cor branca, bem ligada e lisa ao corte. Ao soro 

pode ser adicionado leite de ovelha e cabra em condições muito particulares e 

devidamente autorizadas. Tem um sabor suave, aveludado, desfazendo-se facilmente na 

boca. A forma do recipiente que o contém ou a forma aproximada de um cilindro baixo 

irregular moldam-lhe o aspeto final, podendo ser embalado num pequeno cesto de vime. 

O peso de cada unidade pode variar entre 150 e 400g, e as dimensões usuais variam 

entre os 8 e os 12 cm de diâmetro e 4 a 6 cm de altura (Turismo Centro de Portugal, 

2012). 
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Ilustração 4 – Requeijão Serra da Estrela DOP (Produtos Tradicionais de Qualidade na 

Região Centro, 2008; consultado a 15 de janeiro 2015. Disponível em http://ptqc.drapc.min-

agricultura.pt/documentos/requeijao_serra_estrela.htm) 

 

 

O uso da Denominação de Origem obriga a que o requeijão seja produzido de acordo 

com as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, 

as condições de produção de leite, higiene da ordenha e conservação do leite e fabrico 

do produto. 

A rotulagem, mais uma vez, deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, 

mencionando também a Denominação de Origem. O Requeijão Serra da Estrela deve 

ostentar a marca de certificação aposta pela respetiva entidade certificadora. 

A área geográfica correspondente à produção do Requeijão Serra da Estrela abrange 

cerca de 3 119 km2 e compreende os seguintes concelhos todas as freguesias dos 

concelhos de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, 

Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo e Seia. 
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Algumas freguesias dos concelhos de Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, 

Tábua, Tondela, Trancoso e Viseu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 5 - Área Geográfica de Produção do Requeijão Serra da Estrela (DOP) (DRAP 

Centro, 2009; consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-

agricultura.pt/home.ph) 
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Ilustração 6- Área Geográfica de Produção do Requeijão Serra da Estrela – DOP (Blog de 
Manuel Beninger, consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em 
http://ppmbraga.blogspot.pt/2013/01/produtos-da-ovelha-serra-da-estrela.html) 

  
 

3.1.3.CABRITO DA BEIRA 

 

Cabrito da Beira - IGP é entendido como a carcaça refrigerada a partir de cabras das 

raças Serrana, de pequena estatura, com membros finos e resistentes e de origem na 

Serra da Estrela e Charnequeira, com grande corpulência, com membros fortes e curtos, 

criada sobretudo na parte sul da Beira Interior; bem assim como cruzamentos das duas 

raças (Portal Público da Drap Centro). 

Por toda a Beira Interior o cabrito assado, estonado ou na brasa, é um prato com grande 

tradição e muito apreciado.  
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Ilustração 7 – Cabrito da Beira (Herdade do Escrivão, consultado a 15 de janeiro de 2015. 

Disponível em http://www.herdadedoescrivao.com/produtos.html) 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8 – Cabrito Assado da Beira Alta (Cozinha Tradicional, consultado a 15 de janeiro 

de 2015. Disponível em http://www.cozinhatradicional.com/cabrito-assado-beira-alta/) 

 

Comercialmente o Cabrito da Beira - IGP apresenta-se em carcaças incluindo cabeça, 

fressura e rilada, com peso até 6 Kg. Os animais são abatidos entre os 40 e os 45 dias de 

vida, com peso inferior a 15 Kg. A carne apresenta uma cor rosa-pálida, tenra e com 

gosto suave a aleitado, devido á alimentação ser quase em exclusivo de leite materno. 

O uso da Identificação Geográfica Protegida obriga a que a carne seja produzida de 

acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, 

designadamente, a identificação dos animais, o saneamento e a assistência veterinária, o 

http://www.herdadedoescrivao.com/produtos.html
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sistema de produção, a alimentação, as substâncias de uso interdito e as condições a 

observar no abate e conservação das carcaças. 

A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, mencionando também a 

Indicação Geográfica Protegida. O Cabrito da Beira deve ostentar a marca de 

certificação aposta pela respetiva entidade certificadora. 

A área geográfica correspondente à produção do Cabrito da Beira - IGP, na Região 

Agrária do Centro, abrange cerca de 10 663 km2 e compreende os seguintes concelhos: 

Almeida, Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, 

Guarda, Idanha-a-Nova, Meda, Oleiros, Penamacor, Pinhel, Proença-a-Nova, Sabugal, 

Sertã, Trancoso, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão; Mação (distrito de Santarém). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 9 - Área Geográfica de Produção do Cabrito da Beira – IGP (DRAP Centro, 

2009; consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-

agricultura.pt/home.php) 

 

3.1.4. BORREGO DA SERRA DA ESTRELA 

 

Os borregos são tão comuns na paisagem da Serra da Estrela como a presença das 

neves, dos penedos ou das estevas que na primavera florescem brancas nos vales, são 

rebanhos de ovelhas, próprias da Região. E até o mais desatento dos viajantes poderá, 
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ao primeiro olhar, reconhecer as suas características: pelagem branca ou negra, cabeça 

pequena de olhos expressivos e cornos retorcidos em ambos os sexos (Portal Público da 

Drap Centro). 

O Borrego Serra da Estrela - DOP surgiu como um subproduto da produção do Queijo 

Serra da Estrela. As carcaças refrigeradas dos animais (machos e fêmeas) abatidos até 

aos 30 dias de vida, com peso vivo até 12 kg, são obtidas a partir de animais, filhos de 

pai e mãe inscritos no Livro Genealógico da Raça Bordaleira Serra da Estrela. Estes 

borregos são também conhecidos por borregos de canastra, por serem tradicionalmente 

transportados para o mercado em canastras feitas de madeira. 

Mantem-se a forma tradicional de maneio que confere à carne características 

organolépticas diferenciadas: particularmente macia e saborosa, de paladar muito suave. 

A carne do Borrego serra da Estrela é utilizada na confeção de muitas receitas antigas 

nas casas beirãs, nomeadamente em períodos festivos. O borrego assado em forno de 

lenha é uma das especialidades mais apreciadas. 

Comercialmente pode apresentar-se em carcaças com cauda completamente esfolada, 

cabeça sem olhos, sem maxilar inferior e com o maxilar superior cortado pelo chanfro, 

membros sem os tarsos, sem pulmões e sem fígado, com rins com boa cobertura de 

gordura, podendo as restantes vísceras acompanhar a carcaça, desde que embaladas e 

apresentadas separadamente. 

O uso da Denominação de Origem obriga a que a carne seja produzida de acordo com as 

regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, a 

identificação dos animais, o saneamento e a assistência veterinária, o sistema de 

produção, a alimentação, as substâncias de uso interdito e as condições a observar no 

abate e conservação das carcaças. 

A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, mencionando também a 

Denominação de Origem. O Borrego Serra da Estrela deve ostentar a marca de 

certificação aposta pela respetiva entidade certificadora. 

A área geográfica correspondente à produção do Borrego Serra da Estrela abrange cerca 

de 3 119 km2 e compreende os seguintes concelhos: todas as freguesias dos concelhos 

de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, 

Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo e Seia. Algumas freguesias 
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dos concelhos de Aguiar da Beira, Arganil, Covilhã, Guarda, Tábua, Tondela, Trancoso 

e Viseu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 10 - Área Geográfica de Produção do Borrego Serra da Estrela (DOP) (DRAP 

Centro, 2009; consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-

agricultura.pt/home.php) 

 

 

3.1.5.BORREGO DA BEIRA 

 

O Borrego da Beira - IGP é entendido como a carcaça refrigerada de ovinos das raças 

Churra do campo, antigamente designada Marialveira, Churra Mondegueira e Merino da 

Beira Baixa e seus cruzamentos, em pastoreio extensivo. Com este borrego 

confecionam-se deliciosos pratos, que estão desde há muito presentes em dias de festa. 
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Comercialmente pode apresentar-se em carcaças com cauda completamente esfolada, 

cabeça sem olhos, sem maxilar inferior e com o maxilar superior cortado pelo chanfro, 

membros sem os tarsos, sem pulmões e sem fígado, com rins com boa cobertura de 

gordura, podendo as restantes vísceras acompanhar a carcaça, desde que embaladas e 

apresentadas separadamente (Portal Público da Drap Centro, consultado a 23 de 

setembro de 2014.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 11 - Área Geográfica de Produção do Borrego da Beira –IGP. (DRAP Centro, 

2009; consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-

agricultura.pt/home.php) 
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O abate dos animais (machos e fêmeas) é feito entre os 40 e os 45 dias de vida, com um 

peso vivo inferior a 12 Kg. As carcaças têm um peso até 6 Kg, sendo o cheiro e o sabor 

sui generis. 

O uso da Identificação Geográfica Protegida obriga a que a carne seja produzida de 

acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, 

designadamente, a identificação dos animais, o saneamento e a assistência veterinária, o 

sistema de produção, a alimentação, as substâncias de uso interdito e as condições a 

observar no abate e conservação das carcaças. 

 

 

Ilustração 12 – Borrego da Beira (Produtos Tradicionais de Qualidade na Região Centro, 

consultado a 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://ptqc.drapc.min-

agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm)  

 

A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, mencionando também a 

Indicação Geográfica Protegida. O Borrego da Beira deve ostentar a marca de 

certificação aposta pela respetiva entidade certificadora. 

A área geográfica correspondente à produção do Borrego da Beira - IGP, na Região 

Agrária do Centro, abrange cerca de 10 192 km2 e compreende os seguintes concelhos: 

todas as freguesias de Almeida, Belmonte, Castelo Branco, Figueira de Castelo 

Rodrigo, Fundão, Idanha-a-Nova, Meda, Oleiros, Penamacor, Pinhel, Proença-a-Nova, 

Sabugal, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão; algumas freguesias dos concelhos 

da Covilhã, Guarda e Trancoso; Integra ainda o concelho de Mação no distrito de 

Santarém. 
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3.1.6.OVELHA DA SERRA 

 

Ocupam a segundo lugar pelo número de cabeças exploradas, mas, certamente, o 

primeiro no País, quanto a rendimento individual, em virtude da alta capacidade leiteira 

das ovelhas e do valor que o leite atingiu nos últimos tempos.  

Trata-se dum ovino de tamanho médio, (eumétrico) possuindo cornos, em ambos os 

sexos, com um velo não muito extenso, que não cobre a cabeça nem a extremidade dos 

membros, e, principalmente nas fêmeas, as faces inferiores do pescoço e do tronco.  

Tem membros fortes e unhas rijas, próprias para o pastoreio permanente, característica 

do regime em que são mantidos. O úbere, bem desenvolvido, é globoso, com um sulco 

mediano, e tetos de regular tamanho, permitindo uma fácil ordenha. 

As produções de leite ultrapassam já os 500 litros nalgumas ovelhas nos contrastes 

realizados a partir de 1981, mas referem-se muitas produções da ordem dos 300 e 400 

litros (Portal Público da Drap Centro – Disponível em http://ptqc.drapc.min-

agricultura.pt/home.htm). 

Há duas variedades, branca e preta, predominando a primeira. Os elementos colhidos na 

variedade preta levam a considerar mais produtiva, esta variedade. O solar de origem 

desta raça é a bacia hidrográfica do Alto Mondego. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustração 13 - Ovinos Serra da Estrela – Variedade Branca (ANIDOP; consultado a 12 de 

janeiro de 2015. Disponível em http://anidop.net/) 
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Ilustração 14 - Ovinos Serra da Estrela – Variedade Preta (ANIDOP; consultado a 12 de 

janeiro de 2015. Disponível em http://anidop.net/) 

 

A principal função e objetivo de exploração da raça autóctone é a produção de leite, 

sendo também apreciável a produção de carne através do borrego de leite ou canastra. 

Sendo a raça autóctone mais representativa em termos de produção de leite com a 

principal finalidade na produção de Queijo Serra da Estrela (DOP), também é explorada 

na vertente produção de carne com o Borrego Serra da Estrela (DOP). 

Esta raça autóctone é cada vez mais importante na vertente económica e social de uma 

vasta região, pois ela está intimamente ligada a uma cultura que já perdura há séculos. 

Em geral, o tamanho médio dos rebanhos é de 50 ovelhas, sendo na maior parte dos 

casos o pastor o dono dos animais, estando assim bem patente toda a tradição pastoril 

desta região. As razões pelas quais os rebanhos são constituídos por um pequeno 

número de cabeças são duas: estrutura agrária de pequena exploração com parcelas 

muito reduzidas, e escassez de mão-de-obra para a elaboração do queijo e condução do 

rebanho. 

http://anidop.net/
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Os ovinos Serra da Estrela têm sido objeto de ações de melhoramento através dos 

Serviços Pecuários que mantém na zona de Oliveira do Hospital, desde 1945, um ser 

viço de contraste leiteiro. Baseado nos resultados deste contraste, muitos produtores têm 

selecionado os animais, em raça pura e reconhece-se, atualmente, um grande progresso 

relativamente aos primeiros anos.  

Infelizmente ainda não foi instituído o Livro Genealógico da raça, como se impunha, 

mas com a recente criação (1981) da Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra 

da Estrela", espera-se que este livro venha a ser posto em funcionamento a breve prazo.  

Para o estudo, melhoramento e produção de reprodutores, deste tipo de animais, existe 

um estabelecimento oficial - Estação de Fomento Pecuário da Beira Alta, instalado em 

Tojal-Máu, Tondela, dependente da Direção Regional da Beira Litoral. Em 1980-81, a 

Estação Zootécnica Nacional iniciou o estudo desta raça, nos seus diversos aspetos, na 

Fonte Boa - Vale de Santarém. 

 

3.1.6.1. RAÇA BORDALEIRA 

 

Na Serra da Estrela desenvolveu-se uma raça de ovinos perfeitamente definida - 

Bordaleira Serra da Estrela - destacando-se das suas características, consagradas no 

Livro Genealógico, as variedades preta e branca, os olhos grandes e expressivos e os 

cornos em ambos os sexos, enrolados em espiral. É a raça nacional de melhor aptidão 

leiteira, atingindo-se produções superiores a 500 litros de leite por lactação (220 

dias/média). É também muito prolífera e fértil, com um período de atividade sexual que 

se alarga por todo o ano, sendo contudo a cobrição natural durante a Primavera. 

A Raça Bordaleira rege-se pelo seguinte padrão: estatura mediana, com um esqueleto 

bem desenvolvido, regularmente musculado, de cor branca ou preta, com aptidão 

predominantemente leiteira. O Peso vivo adulto desta raça, nomeadamente, das fêmeas 

é de 50 a 55 kg e a dos machos é de 80 a 100 kg (site Agroquisa – Ciências para a 

Qualidade de Vida).  

A sua pele é fina, elástica e untuosa, branca e com reduzida pigmentação nas 

extremidades, ou preta. Velo branco ou preto, pouco extenso não abrangendo a cabeça, 

a barriga e os membros; pouco tochado de madeixa cilíndrica ou pontiaguda; pelos 
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cábrios mais abundantes na parte dorsal (posterior) do animal. Lã de tipo cruzada fina, 

pouco ondulado, toque suave ou ligeiramente áspero.  

A Cabeça é mediana de forma piramidal, deslanada, fronte estreita e plana, arcadas 

orbitárias salientes, olhos grandes, face comprida e estreita de forma triangular, chanfro 

convexo e liso, boca rasgada de lábios grossos; cornos em ambos os sexos, de 

comprimento variável, de forma espiralada, rugosos, fortes na base, finos e mais claros 

na ponta.  

O Pescoço da raça Bordaleira é comprido, delgado, de forma tronco cónica, sem 

barbela, garrote largo e pouco destacado, espáduas oblíquas compridas e estreitas, 

costado bem arqueado. Com um dorso e lombo compridos e largos, garupa comprida e 

de regular largura; ventre volumoso.  

O úbere é de forma globosa desenvolvido com sulco mediano evidente; tetos grandes e 

bem implantados. Os seus membros são finos e compridos, bem aprumados, deslanados 

abaixo do joelho e curvilhão; unhas pequenas e rija. 

 

 

3.1.6.2.CHURRA MONDEGUEIRA 

 

A Churra Mondegueira é uma raça com origem na região do Alto Mondego que em 

1999 possuía cerca de 5146 animais inscritos no Livro Genealógico. Associado a esta 

raça existe o produto certificado Borrego da Beira (IGP).  

A Raça Churra Mondegueira é um animal de estatura média e de cor branca, cujo peso 

vivo adulto das fêmeas é de 40 a 50 kg e dos machos é de 50 a 60 kg. A sua pele é fina e 

untuosa, de cor geralmente branca, por vezes com pigmentação à volta dos olhos, nas 

orelhas e nas extremidades dos membros. Velo de mediana extensão, pouco tuchado, de 

madeixas pontiagudas. Reveste o pescoço e o tronco, com exceção de parte da barriga; 

não reveste também a parte livre dos membros (Agroquisa – Ciências para a Qualidade 

de Vida. Disponível em http://www.agroquisa.pt/index.php?lg=pt). 

Tem uma cabeça de volume médio, deslanada, mas com tufo de lã na fronte (popa); 

com um perfil craniano reto, chanfro ligeiramente convexo, sobretudo nos machos; 

orelhas horizontais, de comprimento médio; cornos em ambos os sexos, em forma de 
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espiral aberta, rugosos e de secção triangular; boca grande, de lábios grossos, por vezes 

pigmentados de preto ou castanho; olhos grandes (Agroquisa – Ciências para a 

Qualidade de Vida. Disponível em: 

http://www.agroquisa.pt/mundo_animal.php?id_mundo_animal_categoria_new=2&id_

mundo_animal_sub_categoria_new=7&id_mundo_animal_new=29&lg=pt#link9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 15 - Ovelha Serra da Estrela: Raça Bordaleira (ANIDOP; consultado a 12 de 

janeiro de 2015. Disponível em http://anidop.net/) 

Esta raça tem um pescoço estreito, de forma triangular e revestido de lã; sem barbela 

nem pregas; ligação regular ao tronco. O seu peito é relativamente estreito, com costelas 

pouco arqueadas; linha dorso-lombar horizontal, sendo o dorso e o lombo estreitos; 

ventre de volume médio, em geral deslanado; garupa estreita, curta e um tanto descaída.  

O úbere é globoso, de bom volume, revestido de pele fina e elástica, com sulco mediano 

evidente; tetos de bom desenvolvimento e, em geral, bem implantados. Os seus 

membros são finos, mas fortes, deslanados na parte terminal; com nádega pouco 

desenvolvida e unhas rijas. 

http://anidop.net/
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3.1.7 OUTROS PRODUTOS AGRO-ALIMENTARES 

 

No Portal Público da Drap Centro são referidos ainda outros produtos alimentares da 

região Turística da Serra da Estrela que ainda são candidatos à certificação de 

qualidade, aos quais irei referir já de seguida, através do quadro que sintetiza algumas 

das principais características destes produtos. Estes produtos são: “Paio da Guarda”, 

“Chouriça de Bofes da Guarda”, “Bucho da Guarda”, “Chouriça de Carne da Guarda”, 

Farinheira da Guarda”, “Farinheira Raiana”, “Morcela da Guarda”, “Morcela Doce de 

Jarmelo”. 

 

Designação do 
Enchido Fumado 

Parte do animal do 
qual provém 

Condimentos 
utilizados 

Características 
sápidas 

Características 
aromáticas 

 

 

 

Paio da Guarda 

 

 

Carne do lombo de 
porco de raça Bísara*, 
criados, alimentados e 
abatidos nas condições 
estabelecidas no 
Caderno de 
Especificações. 

- Água 

- Vinho tinto ou 
branco** 

- Recto do porco 
ou Palaio 

- Sal 

- Alho não 
germinado no 
estado seco  

- Colorau doce e 
colorau picante. 

 

 

- Sabor com travo 
Ligeiramente 
picante 

- Denota-se o 
sabor a alho 

 

 

- Aroma fumado 

- Textura suave 
dado ser 
elaborado 
exclusivamente 
com carne do 
lombo 

 

 

 

Chouriça de Bofes 
da Guarda 

Coração, baço e 
pequenas cartilagens de 
porco de raça Bísara*, 
criados, alimentados e 
abatidos nas condições 
estabelecidas no 
Caderno de 
Especificações. 

- Água 

- Vinho tinto ou 
branco** 

- Sal 

- Alho não 
germinado no 
estado seco  

- Colorau doce e 
colorau picante. 

 

- Sabor com travo 
Ligeiramente 
picante 

- Denota-se o 
sabor a alho 

 

 

 

- Aroma fumado 

 - Carne da cabeça, rabo, 
costelas, cartilagens, 
osso da espinha, focinho 

- Água 

- Vinho tinto ou 
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Bucho da Guarda 

e orelha de porco de raça 
Bísara*, criados, 
alimentados e abatidos 
nas condições 
estabelecidas no 
Caderno de 
Especificações. 

branco** 

- Sal 

- Alho não 
germinado no 
estado seco  

- Colorau doce e 
colorau picante. 

 

 

- Sabor com travo 
medianamente 
picante 

- Denota-se o 
sabor a alho 

 

 

 

 

- Aroma fumado 

 

 

 

Chouriça de 
Carne da Guarda 

- Carnes do cachaço, 
lombo, pá e entremeada 
do porco de raça 
Bísara*, criados, 
alimentados e abatidos 
nas condições 
estabelecidas no 
Caderno de 
Especificações. 

- Água 

- Vinho tinto ou 
branco** 

- Sal 

- Alho não 
germinado no 
estado seco  

- Colorau doce e 
colorau picante. 

 

 

 

 

 

 

- Aroma fumado 

 

 

 

Farinheira da 
Guarda 

- Ossos vários e 
gorduras de porco de 
raça Bísara*, criados, 
alimentados e abatidos 
nas condições 
estabelecidas no 
Caderno de 
Especificações. 

- Pão de trigo e/ou 
farinha de trigo 

- Loureiro 

- Cebola 

- Sal 

- Alho não 
germinado no 
estado seco  

- Colorau doce e 
colorau picante. 

 

 

- Sabor intenso, 
travo ligeiramente 
picante 

- Denota-se o 
sabor da água da 
cozedura dos 
ossos e do loureiro 

 

 

 

 

- Aroma fumado 
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Farinheira 
Raiana 

- Ossos vários e 
gorduras de porco de 
raça Bísara*, criados, 
alimentados e abatidos 
nas condições 
estabelecidas no 
Caderno de 
Especificações. 

- Pão de trigo e/ou 
farinha de trigo 

 

 

 

 

- Loureiro 

- Canela 

- Sal 

- Alho não 
germinado no 
estado seco  

- Colorau doce e 
colorau picante. 

- Abóbora 

 

 

- Sabor intenso, 
travo ligeiramente 
picante 

- Denota-se o 
sabor da canela e 
da abóbora  

 

 

 

 

- Aroma fumado e 
a canela e abóbora 

 

 

Morcela da 
Guarda 

- Sangue e gorduras do 
porco de raça Bísara*, 
criados, alimentados e 
abatidos nas condições 
estabelecidas no 
Caderno de 
Especificações. 

- Salsa 

- Cebola 

- Sal 

- Cominhos  

- Colorau doce 

 

- Sabor muito 
intenso, com travo 
adocicado 

- Denota-se o 
sabor intenso dos 
cominhos 

 

 

- Aroma fumado e 
dos cominhos 

 

 

 

 

Morcela Doce do 
Jarmelo 

- Sangue e gorduras do 
porco de raça Bísara*, 
criados, alimentados e 
abatidos nas condições 
estabelecidas no 
Caderno de 
Especificações. 

- Pão de trigo 

- Salsa 

- Cebola 

- Sal 

- Açúcar e/ou mel  

- Colorau doce 

- Canela 

- Erva doce 
(opcional) 

 

 

- Sabor intenso da 
canela e da erva 
doce (quando 
utilizada) 

 

 

 

- Aroma ligeiro a 
fumado e da 
canela 

*Raça Bísara na sua linha pura ou de animais resultantes de cruzamentos, em que pelo menos um dos 

progenitores seja de raça suína Bísara, inscrito no respectivo Livro Genealógico. 

** Designadamente das regiões demarcadas do Dão, Douro, Castelo Rodrigo, Pinhel, Beiras e outros 

vinhos locais. 

Tabela 3 – Principais características de outros produtos agroalimentares candidatos à 

certificação de qualidade. 
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A Área Geográfica de Transformação do Paio da Guarda, da Chouriça de Bofes da 

Guarda, do Bucho da Guarda, da Farinheira da Guarda, da Morcela da Guarda tendo em 

conta as condições requeridas para a transformação e maturação deste produto (as 

condições climáticas fornecidas pelas baixas temperaturas verificadas no Distrito da 

Guarda, o saber fazer das populações, os métodos leais e constantes transmitidos ao 

longo das gerações, a existência de lenha adequada às condições de fumagem) a área de 

elaboração deste produto, está circunscrita ao Distrito da Guarda. 

Relativamente à Morcela Doce do Jarmelo, a Área Geográfica de Transformação tendo 

em conta as condições requeridas para a transformação e maturação deste produto (as 

condições climáticas fornecidas pelas baixas temperaturas verificadas no Distrito da 

Guarda, o saber fazer das populações, os métodos leais e constantes transmitidos ao 

longo das gerações, a existência de lenha adequada às condições de fumagem) a área de 

elaboração deste produto, está circunscrita a todos a os Concelhos de Almeida, Figueira 

de Castelo Rodrigo, Guarda e Sabugal do Distrito da Guarda.  

A Área Geográfica de Produção da matéria-prima (existência de animais da raça Bísara, 

tipo de alimentação que serve de base para a criação destes animais, condições edafo-

climáticas especiais da região, o modo de exploração praticado na região e o saber fazer 

das populações) fica circunscrita aos Distritos de Bragança, Guarda e Vila Real.  
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3.2. PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

3.2.1 MAÇÃ BRAVO ESMOLFE 

 

É uma maçã de características únicas, extremamente aromática e sumarenta, doce e 

simultaneamente ácida. Tem uma forma oblongo-cónica, polpa branca e a sua epiderme 

esbranquiçada apresenta por vezes manchas rosadas. Esta variedade regional, conhecida 

desde o séc. XVIII, é originária da aldeia de Esmolfe (Penalva do Castelo) e terá sido 

obtida a partir de uma árvore proveniente de semente. 

Como os seus frutos são muito apreciados, obtiveram-se enxertos que disseminaram 

esta variedade por várias zonas de produção frutícola, especialmente na Região da Beira 

Alta e em parte da Cova da Beira (Portal Público da Drap Centro, consultado a 23 de 

setembro de 2014). 

 

Ilustração 16 – Maçã Bravo de Esmolfe (Produtos Tradicionais de Qualidade na Região 

Centro, 2008; consultado a 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://ptqc.drapc.min-

agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm) 

 

Embora a sua cultura se faça nos dias de hoje em pomares corretamente instalados, uma 

parte significativa da sua produção ainda é obtida a partir de árvores dispersas. 

É uma maçã excecional, excelente para consumo entre refeições ou num final de 

refeição, acompanhada de uma boa fatia de Queijo Serra da Estrela - DOP. 

O uso de Denominação de Origem Protegida obriga a que a maçã seja produzida de 

acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, 

designadamente as condições de produção, colheita e acondicionamento do produto. 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm
http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm
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A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, mencionando a 

denominação de origem. A Maçã Bravo de Esmolfe deve ostentar a marca de 

certificação aposta pela respetiva entidade certificadora. 

Comercialmente, só pode apresentar-se devidamente acondicionada em embalagens 

contendo apenas duas camadas de frutos, colocados em alvéolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 17 - Área Geográfica de Produção da Maçã Bravo de Esmolfe – DOP. (DRAP 

Centro, consultado em 10 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-

agricultura.pt/home.php) 

 

Atualmente, na zona onde é originária, realiza-se a Feira da Maçã Bravo Esmolfe serve 

para sensibilizar os produtores para a necessidade de cumprirem com as normas 

conducentes à certificação, além de impulsionar a divulgação e promoção dos produtos 

endógenos do concelho de Penalva de Castelo. 

A área de implementação na Região Centro, correspondente à produção (produção, 

tratamento e acondicionamento) da Maçã Bravo de Esmolfe - DOP, abrange cerca de 7 

831 km2, e está circunscrita aos seguintes concelhos: Aguiar da Beira, Arganil, 

Belmonte, Carregal do Sal, Castro Daire, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de 
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Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Lamego, Mangualde, Manteigas, Moimenta da 

Beira, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo, Pinhel, Santa Comba Dão, Seia, 

S. São Pedro do Sul, Sátão, Seia, Tábua, Tondela, Trancoso, Vila Nova de Paiva e 

Viseu. A área geográfica abrange na Região Norte ainda os concelhos de Armamar, 

Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, Sernancelhe e Tarouca. 

 

 

3.2.2. MAÇÃ DA BEIRA ALTA 

 

O clima da Região da Beira Alta, com invernos bastante frios e verões quentes, com 

elevada luminosidade, é propício à produção de maçã de grande qualidade. 

Maiores teores de açúcar, melhor consistência da polpa e coloração mais viva 

diferenciam e tornam as maçãs mais atrativas, ganhando o fruto em sabor e capacidade 

de conservação (Portal Público da Drap Centro – Disponível em http://ptqc.drapc.min-

agricultura.pt/home.htm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 18 – Maçã da Beira Alta (Produtos Tradicionais de Qualidade na Região Centro, 

consultado 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://ptqc.drapc.min-

agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm) 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/home.htm
http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/home.htm
http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm
http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm
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A tradição da cultura na região, a aceitação e valorização e a experimentação levada a 

cabo na Estação Agrária de Viseu, levou a que a produção selecionasse especialmente 

as variedades Golden Delicious, Royal Gala, Jonagored, Granny Smith e as Reinetas 

que, hoje em dia, ocupam a maior parte de novos pomares, corretamente instalados e 

cultivados segundo as boas práticas agrícolas. (Portal DRAP – Centro, s/d; 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/maca_beira_alta.pdf) 

Para ser certificada a Maçã da Beira Alta - IGP, o organismo privado de controlo e 

certificação verifica o cumprimento, ao longo do ciclo produtivo, das regras constantes 

do Caderno de Especificações, entre as quais estão as de salvaguarda rigorosa da 

segurança alimentar e da proteção do ambiente. 

O uso de Indicação Geográfica Protegida, obriga a que a maçã seja produzida de acordo 

com as regras estipuladas, designadamente as condições de produção, colheita e 

acondicionamento do produto. 

A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, mencionando a 

indicação geográfica. A Maçã da Beira Alta deverá ter a marca de certificação 

sustentada pela respetiva entidade certificadora. Comercialmente, só pode apresentar-se 

devidamente acondicionada em materiais próprios e pré-embalada. 

A área de implementação na Região Centro, correspondente à produção (produção, 

tratamento e acondicionamento) da Maçã da Beira Alta- IGP, abrange cerca de 9 180 

km2, e está circunscrita aos seguintes concelhos: Aguiar da Beira, Almeida, Arganil, 

Carregal do Sal, Castro Daire, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos 

de Algodres, Gouveia, Guarda, Mangualde, Manteigas, Mêda, Mortágua, Nelas, 

Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Pinhel, Sabugal, Santa Comba Dão, São Pedro 

do Sul, Sátão, Seia, Tábua, Tondela, Trancoso, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela. 

A área geográfica abrange na Região Norte ainda os concelhos de Armamar, Cinfães, 

Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, Resende, São João da Pesqueira, Sernancelhe, 

Tabuaço e Tarouca. 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/maca_beira_alta.pdf
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Ilustração 19 - Área Geográfica de Produção da Maçã da Beira Alta (IGP) (DRAP Centro, 

consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-

agricultura.pt/home.php) 

 

3.2.3.PÊSSEGO DA COVA DA BEIRA 

 

A Cova da Beira é a zona da Beira interior com condições edafo-climáticas para 

produzir pêssego de ótima qualidade. 

O Pêssego da Cova da Beira - IGP é proveniente de diversas variedades de pessegueiro 

“Prunus persica Sie. e Zuccc” e têm manifestado capacidade de adaptação a esta região 

e tradicionalmente cultivadas nas zonas de vale e meia encosta, em especial do rio 

Zêzere (Portal Público da Drap Centro – Disponível em http://ptqc.drapc.min-

agricultura.pt/home.htm). 

 

 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/home.htm
http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/home.htm
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Ilustração 20 – Pêssego da Cova da Beira (Produtos Tradicionais de Qualidade na Região 

Centro, consultado 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://ptqc.drapc.min-

agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm) 

 

O Pêssego da Cova da Beira - IGP é um fruto perfumado, com polpa amarela, muito 

sumarento e saboroso, satisfazendo o paladar mais exigente 

O uso da Indicação Geográfica Protegida obriga a que a o pêssego seja produzido de 

acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, 

designadamente, as regras de cultivo, instalação e condução dos pomares, às práticas 

culturais, bem como, as substâncias de uso interdito e as condições a observar na 

produção, colheita, transporte, calibragem e acondicionamento. 

Só podem beneficiar do uso da Indicação Geográfica e como tal ser comercializados, os 

pêssegos de categoria extra, I e II e que apresentem as características próprias da 

variedade respetiva. 

A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, constando ainda, a 

indicação do calibre, categoria e variedade, bem como as menções "Pêssego da Cova da 

Beira - IGP", para além da marca de certificação aposta pelo respetivo Organismo 

Privado de Controlo e Certificação. 

 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm
http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm
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Ilustração 21 - Área Geográfica de Produção do Pêssego da Cova da Beira (IGP) (DRAP 

Centro, consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-

agricultura.pt/home.php) 

 

A área geográfica correspondente à produção (produção, tratamento e 

acondicionamento) do Pêssego da Cova da Beira abrange cerca de 1 374,50 km2, e está 

circunscrita aos concelhos do Fundão, Covilhã e Belmonte, do distrito de Castelo 

Branco. 

 

3.2.4. CEREJA DA COVA DA BEIRA 

 

A produção da Cereja Cova da Beira - IGP desenvolvesse entre as Serras da Gardunha, 

da Estrela e da Malcata, na Cova da Beira, região com excelentes condições climáticas 

para a fruticultura, e solos de condições ideais para o desenvolvimento da cerejeira. 

A Cereja Cova da Beira é uma das espécies fruteiras de maior peso na economia 

agrícola regional da Cova da Beira. 

De entre as muitas variedades de cerejeiras, existem algumas autóctones, como a “De 

Saco” ou “Saco da Cova da Beira”, mais representativa na região, e a “Morengão” bem 

http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.php
http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.php
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adaptada à altitude (Portal Público da Drap Centro – Disponível em 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/home.htm).  

 

 

 

 

 

 

Ilustração 22 - Cereja da Cova da Beira (Produtos Tradicionais de Qualidade na Região 

Centro, consultado 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://ptqc.drapc.min-

agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm) 

 

A Cereja Cova da Beira - IGP é de consistência firme e carnuda e sabor muito doce, 

cuja coloração vai do vermelho vivo ao vermelho púrpura, podendo no caso de algumas 

variedades ser do vermelho ao alaranjado. 

O uso da Indicação Geográfica Protegida obriga a que a cereja seja produzida de acordo 

com as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, 

as condições de produção, colheita e embalamento do produto. 

A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, constando ainda, a 

indicação do calibre, categoria e variedade, bem como as menções "Cereja da Cova da 

Beira - IGP", para além da marca de certificação aposta pelo respetivo Organismo 

Privado de Controlo e Certificação dos lotes só podem fazer parte cerejas da mesma 

variedade. 

A área geográfica correspondente à produção da Cereja Cova da Beira abrange cerca de 

1 374 km2 e compreende os seguintes concelhos do distrito de Castelo Branco: Fundão 

- com maior representatividade nas freguesias de Alcongosta, Alcaide, Souto da Casa, 

Aldeia de Joanes, Alpedrinha e Castelo Novo; Covilhã - com maior representatividade 

nas freguesias de Ferro, Peraboa, Tortosendo e Dominguiso; Belmonte. 

 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/home.htm
http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm
http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm
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Ilustração 23 - Área Geográfica de Produção da Cereja da Cova da Beira (IGP) (DRAP 

Centro, consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-

agricultura.pt/home.php) 

 

 

3.2.5. PÃO DO SABUGUEIRO 

 

O Pão Centeio do Sabugueiro é único na Região. O seu sabor depende de fatores tão 

básicos como o tipo de farinha, o forno e o processo de fabrico. E foi partindo da aldeia 

do "Sabugueiro", terra do centeio e da pastorícia que, ao longo dos anos entrou no rol 

dos mais genuínos produtos turísticos.  
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Ilustração 24 – Pão de Sabugueiro (Turismo do Centro, consultado em 15 de janeiro de 2015. 

Disponível em http://www.visitcentrodeportugal.com.pt/pt/pao-do-sabugueiro/). 

 

O Pão de Sabugueiro é um pão de centeio, produzido a partir do grão das searas de 

centeio da região é característico pela consistência, sendo um pão de cor escura. É 

cozido de forma tradicional em fornos de lenha, garantindo a qualidade de um produto 

de excelente qualidade, apelidado mesmo de "produto de luxo". 

O pão de centeio do Sabugueiro é muito utilizado no acompanhamento de enchidos, 

presunto e queijo da Serra da Estrela, mas também já começa a ser empregue em pratos 

de borrego e de bacalhau servidos em restaurantes da região. 

Hoje em dia, as gentes da aldeia reúnem-se no forno comunitário para fazer o centeio do 

Sabugueiro que é vendido e dado a provar nas lojas de artesanato. 

 
 
 
 
 
 

http://www.visitcentrodeportugal.com.pt/pt/pao-do-sabugueiro/
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3.2.6 AZEITE 

 

Os Azeites da Beira Interior - DOP fazem parte da matriz cultural da região Beira 

Interior, cujos olivais são parte integrante da paisagem. 

Dadas as características organolépticas e as variedades de azeitona, os Azeites da Beira 

Interior integram dois tipos regionais: Azeite da Beira Alta e Azeite da Beira Baixa. 

O Azeite da Beira Alta - DOP apresenta uma coloração amarela levemente esverdeada a 

amarela clara levemente esverdeada, com aroma suí generis e sabor a fruto. Obtêm-se 

sobretudo da azeitona das variedades Galega, Cornicabra, Carrasquenha, Negrinha, 

Madural e Cobrançosa (Portal Público da Drap Centro – Disponível em 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/home.htm). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 25 – Azeite da Beira Alta – DOP (Produtos Tradicionais de Qualidade na Região 

Centro, consultado 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://ptqc.drapc.min-

agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm) 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/home.htm
http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm
http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm


108 

 

 

O Azeite da Beira Baixa - DOP apresenta uma coloração amarela clara levemente 

esverdeada a amarela clara, com aruma sui generis e sabor a fruto. Obtêm-se sobretudo 

da azeitona das variedades Galega, mas também da Bical e Cordovil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 26 – Azeite da Beira Baixa (Produtos Tradicionais de Qualidade na Região Centro, 

consultado 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://ptqc.drapc.min-

agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm) 

 

O uso da Denominação de Origem obriga a que o azeite seja produzido de acordo 

comas regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, 

as condições de produção, higiene dos lagares e conservação do azeite e embalamento 

do produto. A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, 

mencionando também a Denominação de Origem. Os Azeites da Beira Interior devem 

ostentar a marca de certificação aposta pela respetiva entidade certificadora. 

A área geográfica correspondente à produção dos Azeites da Beira Interior abrange 

cerca de 11 958 km2 e compreende os seguintes concelhos: 

Para o Azeite da Beira Alta: Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, 

Fornos de Algodres, Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel, Seia e Trancoso; 

http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm
http://ptqc.drapc.min-agricultura.pt/documentos/borrego_beira.htm


109 

 

 

Para o Azeite da Beira Baixa: Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Idanha-a-

Nova, Mação, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sabugal, Sertã, Vila de Rei e Vila 

Velha de Ródão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 27 - Área Geográfica de Produção dos Azeites da Beira Interior (DOP) (DRAP 

Centro, consultado em 12 de dezembro de 2014. Disponível em http://www.drapc.min-

agricultura.pt/home.php) 
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CAPÍTULO IV. CAPACIDADE COMPETITIVA E OPORTUNIDADES DO 

MERCADO 

 

Tendencialmente a chave para a competitividade, em todo o mundo, reside na satisfação 

do cliente. Para conseguir mais clientes satisfeitos são imprescindíveis recursos 

humanos qualificados que ajudem a sustentar os negócios com produtos e serviços 

também de qualidade, preferencialmente ultrapassando as expectativas de quem afinal é 

soberano no momento da escolha de um produto. 

 

 

4.1. RECURSOS DISPONÍVEIS DO MERCADO 

 

A primeira componente que deve ser considerada para avaliar a capacidade competitiva 

de Portugal no sector do Turismo e da Agro-Alimentar é a quantidade e qualidade dos 

seus recursos de base (Asesores en Turismo Hotelaria y Recreación, S.A - THR, 2006). 

A Serra da Estrela foi classificada como Parque Natural em1976, tendo atualmente um 

estatuto específico com caraterísticas ideais para a prática de Turismo de Natureza, 

como os rios, nomeadamente os cursos de água onde se praticam atividades de 

canoagem, rafting e canioning, tal como o rio Mondego. 

Os produtos agrícolas são produtos que têm uma série de especificidades e, do ponto de 

vista do marketing, não podem nem devem ser vistos de forma igual a produtos 

industriais ou serviços (Mello & Marreiros, 2009). 

Regra geral, as indústrias tendem a localizar-se próximo dos mercados de consumo ou 

de vias de rápido acesso ao mercado. No caso dos produtos agrícolas tal não é 

obviamente possível. Este fator, em conjunto com outras características específicas dos 

produtos agrícolas (por exemplo, a sua perecibilidade – facilidade ou rapidez com que 

os produtos se tornam impróprios para consumo - ou o seu baixo valor unitário), vai 

condicionar uma série de decisões ao nível, por exemplo, dos fatores de produção e dos 

circuitos de distribuição, dependentes das distâncias de transporte e dos seus custos. 

Os produtos agrícolas são, em si mesmos, produtos altamente indiferenciados. Uma 

maçã é sempre vista como uma maçã, independentemente da sua proveniência ou 

variedade. Todavia, nos últimos anos tem-se assistido a uma tentativa de ultrapassar 
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esta limitação através, por exemplo, das Denominações de Origem ou das certificações 

em modos de produção e até do desenvolvimento de marcas de produtor (Mello & 

Marreiros, 2009). Aliás, os produtos agro-alimentares da Região Turística da Serra da 

Estrela são o exemplo da distinção e das demarcadas Denominações de Origem 

Protegida ou certificações, como já foi referido no capítulo anterior (capítulo V), sendo 

uma mais valia para o progresso do mercado desta região. 

A distância, quer em termos físicos quer em termos de comunicação, entre o produtor e 

o consumidor tem implicações na estratégia de marketing adotada. Em termos físicos, 

ao nível das decisões relacionadas com os transportes, com as margens, com o 

desenvolvimento de novos produtos, embalagens ou outras formas de ultrapassar o 

problema da perecibilidade e indiferenciação dos produtos. Em termos de comunicação, 

pode ser difícil aos produtores reunirem informações sobre as necessidades e desejos 

dos consumidores, o que dificulta as suas decisões estratégicas. A dificuldade de 

comunicação com os consumidores finais limita também a capacidade da empresa para 

ser reconhecida e valorizada no mercado (Mello & Marreiros, 2009). 

 

4.2. CADEIA DE PRODUÇÃO DE VALOR 

 

Apesar de as melhorias significativas no sector do Turismo, a cadeia de produção de 

valor ainda apresenta uma organização deficiente. Esta deficiência torna-se mais 

evidente quanto a articulação e complementaridade deste setor com outro setor 

socioeconómico que sempre foi muito importante para Portugal, o setor Agro-

Alimentar. A falta de cooperação entre os diversos operadores e prestadores de serviços 

(agências recetivas e recreativas, alojamento, restauração, etc.) é, assim, um obstáculo 

para a articulação e comercialização de ofertas integradas. 

Ainda que a reduzida dimensão empresarial não seja um fator necessariamente negativo 

por si só, na prática transforma-se num obstáculo para a competitividade das empresas 

turísticas, pois representa uma dificuldade, por exemplo, para a implementação de 

sistemas mais eficazes de produção, de inovação e de melhoria de qualidade; para o 

acesso a tecnologia avançada, a informação de mercado de qualidade a recursos 

humanos capacitados, a fórmulas de comercialização eficazes, debilitando o poder de 

negociação frente à procura e/ou intermediários, fornecedores, etc. Todos estes fatores 
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repercutem- se negativamente na competitividade de cada uma das empresas e, 

finalmente, do destino no seu conjunto (THR, 2006). 

Contrariamente, a legislação e os protocolos com a União Europeia no setor Agrícola 

existentes restringiram muito a produção de diversos produtos em Portugal, mesmo a 

inexistente de alguns produtos no nosso país nos quais, devido às condições 

climatéricas, a existência de espaços de cultivo entre outras condições poderiam 

fomentar a economia portuguesa. No entanto, presenciasse um maior controlo e 

fiscalização dos espaços produtivos e das suas empresas, embora ainda haja muito por 

fazer e por fiscalizar. 

A própria juventude e reduzida dimensão das empresas que operam nos dois sectores 

tem impedido o acumular de um volume suficiente de recursos humanos especializados. 

A falta de um vínculo laboral permanente impede ou dificulta em grande medida a 

especialização dos recursos humanos (THR, 2006). 

Relativamente aos produtos agro-alimentares existe uma situação difícil de gerir, esta 

prende-se com a determinação do preço. A determinação do preço através do custo mais 

uma margem é a mais utilizada. A principal dificuldade que se põe neste método é a 

determinação do custo. O apuramento do custo de produção de um qualquer produto 

agrícola é uma tarefa complexa porque a muitas operações é difícil atribuir um valor 

exato e muitas delas não são pura e simplesmente contabilizadas (por exemplo, a mão 

de obra familiar ou a depreciação das máquinas e alfaias) (Mello & Marreiros, 2009).  

Para além disso, tal como tem acontecido nos últimos anos, os preços de alguns fatores 

de produção, como por exemplo os combustíveis, apresentam grandes oscilações ao 

longo do ano e para muitos não é possível prever a sua evolução. Por outro lado a curva 

da experiência e as economias de escala permitem aos produtores terem uma diminuição 

dos custos ao longo do tempo. À medida que o produtor vai ganhando dimensão e 

experiência os custos vão diminuindo porque a produção se torna mais eficiente. 

Para estabelecer o preço de venda é depois necessário adicionar uma margem ao custo. 

Esta margem deve corresponder à justa remuneração do produtor e a um preço justo 

para o consumidor. O preço final deve ainda estar de acordo com a estratégia que se 

definiu para o produto em termos de mercado-alvo e posicionamento (Mello & 

Marreiros, 2009). 
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O preço é uma variável que é influenciada por um sem número de fatores internos e 

externos, que vão desde os custos de produção até à legislação. Fixar um preço de um 

produto na altura do seu lançamento é uma decisão altamente estratégica, uma vez que 

irá condicionar o seu posicionamento e a sua imagem. Uma estratégia de preço errada é 

depois difícil de corrigir. 

Aumentar os preços de um produto (seja turístico seja do setor agro-alimentar) não é 

fácil, e uma vez diminuído o preço não é fácil voltar a subi-lo. Todas estas alterações 

afetam a forma como o consumidor “percebe” o produto e o posiciona. A grande 

decisão é por isso na altura do lançamento, as decisões seguintes serão apenas pequenos 

ajustes. O preço pode ser determinado com base nos custos, na procura e na 

concorrência (Mello & Marreiros, 2009). 

 

4.3.PERCEÇÃO INTERNA 

 

De acordo com Asesores en Turismo Hotelaria y Recreación, S.A (THR, 2006), na 

perspetiva dos operadores portugueses de atividades de Turismo de Natureza (turismo 

ativo), os maiores obstáculos ou impedimentos para o desenvolvimento do sector são os 

seguintes: falta de promoção, impossibilidade de venda de alojamento, legislação 

inadequada e falta de apoio financeiro.  

A necessidade de mais e melhor promoção, habitualmente entendida como a que deve 

realizar a administração pública, é uma reivindicação permanente de todos os sectores 

turísticos e em praticamente todos os destinos do mundo. Independentemente da maior 

ou menor justificação desta reivindicação traduz uma falta de reconhecimento das 

deficiências e carências da oferta de produtos e serviços, que é uma responsabilidade 

praticamente exclusiva dos operadores privados. É de conhecimento geral, 

especialmente enoturismo, que a melhor promoção é o produto / serviço ser de 

qualidade, pois os principais fatores de decisão para a escolha de um destino são a 

experiência própria e a recomendação de amigos/conhecidos/familiares, cuja orientação 

está diretamente relacionada com o grau de satisfação obtido na experiência de viagem 

(THR, 2006). 

Nos serviços, a apreensão acentua-se, porque a interação cliente/pessoas do atendimento 

é quase permanente, a complexidade é elevada. As suas características de 
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intangibilidade, heterogeneidade, inseparabilidade e perecibilidade agravam ainda mais 

o cenário apelando a uma especial sensibilidade na satisfação do cliente. Este esforço de 

dedicação, criatividade, motivação e estímulo do orgulho pelo sentimento de pertença, 

não só do empregado como também do cliente, compensa. Na verdade, a produtividade 

tende cada vez mais a ser medida pelo índice de satisfação do cliente (Vilares & Coelho, 

2005 citado por Fonseca, 2007). 

 

 

4.4. OPORTUNIDADES DO MERCADO 

 

As políticas de produto podem agrupar-se em três variantes principais: a inovação, a 

superioridade qualitativa e a especialização. Quando a empresa se pretende diferenciar 

através da inovação toda a estratégia de marketing se deve centrar em conferir aos seus 

produtos uma originalidade importante relativamente aos produtos concorrentes. No 

entanto, sem ser radicalmente diferente, uma empresa pode apresentar um produto com 

superioridade qualitativa para defrontar a concorrência. Na estratégia de especialização, 

a empresa procura assegurar uma vantagem num nicho de mercado específico através de 

um produto que satisfaça as suas necessidades e desejos particulares (Mello & 

Marreiros, 2009). 

As matrizes de caracterização e a análise SWOT dão uma boa perspetiva da 

potencialidade relativa de cada produto e toda a informação para tomar a decisão sobre 

qual será a melhor opção. Falta apenas definir quais os critérios que presidem à seleção 

da melhor alternativa possível. Os mesmos autores (Mello & Marreiros, 2009) referem 

que estes critérios podem ser: 

Viabilidade do produto no contexto da região - Cada região de produção, para cada 

produto, tem características diferentes. O mesmo produto não pode ser feito da mesma 

forma em todo o lado. Exemplo disso é a vinha no Douro e a Vinha no Dão. A forma de 

exploração é necessariamente diferente porque o relevo é diferente, porque a dimensão 

das parcelas é diferente, etc. Nalgumas regiões, estas diferenças podem significar a 

inviabilidade de determinadas culturas. 
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Atratividade do ponto de vista financeiro e de negócio - Numa economia de mercado 

como a nossa este será talvez o principal critério utilizado na seleção da melhor 

oportunidade de mercado. 

Contribuição para a sustentabilidade da produção - Do ponto de vista ambiental, as 

empresas em geral, e as empresas agrícolas em particular, têm vindo a ser chamadas a 

apostar em estratégias de sustentabilidade. Começou-se pela proteção e produção 

integradas, passou-se para a agricultura biológica e hoje fala-se em eficiência energética 

e emissões de carbono. Todas estas questões devem ser tomadas em consideração 

quando se trata de optar por uma cultura em detrimento de outras. 

Potencial para acrescentar valor - Os produtos agrícolas são, em si, bastante 

indiferenciados. No entanto, em quase todos é possível acrescentar valor e tirar um 

maior rendimento. Isto pode ser conseguido através de novas formas de produção (por 

exemplo produção biológica), da criação de marcas (como é o caso do Queijo da Serra 

da Estrela), da introdução da transformação ou da embalagem, ou através de novas 

formas de distribuição. É importante considerar todas as alternativas possíveis e avaliar 

quais as que melhor se adaptam às condições e recursos existentes. 

Capacidade de ganhos de comercialização no curto prazo - A adoção de uma nova 

cultura implica sempre um investimento, cuja recuperação está dependente do tempo 

que decorre até ao início da entrada do produto no mercado. Se estivermos a falar de um 

pomar não será expectável começar a ter ganhos de comercialização no curto prazo. 

Pelo contrário, no caso de hortícolas ou plantas aromáticas as primeiras vendas poderão 

ocorrer logo nos primeiros meses de entrada em produção. Não quer isto dizer que é 

melhor apostar nas hortícolas, tudo depende da disponibilidade financeira do produtor e 

dos proveitos que se esperam vir a retirar de cada cultura. É uma questão de custo de 

oportunidade. 

O destino turístico da Serra da Estrela tornou-se ao longo da última década mais 

atrativo, devido a crescente projeção mobilizada pelo Turismo para o exterior como um 

território com grandes potencialidades. No entanto, a redução de custos de contexto 

deve assentar numa aposta no reforço de coesão, agindo sobre as fragilidades e criando 

mais condições para a emergência das potencialidades da região, tendo por bases a 

inovação, criando novas pontes para o futuro. 
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Além disso, os produtos agroalimentares de elevada qualidade são uma mais-valia, uma 

vez que permitem melhorar os produtos turísticos e a experiência turística, enquanto a 

despesa turística nestes produtos locais propicia um estímulo económico para manter e 

revigorar a viabilidade da produção agrícola e dos sectores de transformação 

agroalimentar locais (Vieira & Figueiredo, 2010). 

A oportunidade consiste em aproveitar os recursos naturais, culturais e agroalimentares 

disponíveis, além do convívio com as populações dessas regiões para assim desenvolver 

experiências realmente gratificantes, que façam do visitante um protagonista ativo e não 

um mero observador. Tudo isto será realidade através de programas, com metas 

específicas, coordenados por um gestor do projeto estratégico, dotado de autonomia e 

recursos. 
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CAPÍTULO V. A GASTRONOMIA SERRA DA ESTRELA – COZINHA DE 

AUTOR 
 

A tradição de saberes e sabores que surgem à mesa são um importante elemento da 

gastronomia das regiões revelando a sapiência e a perícia das «mãos» de que lhe dão 

forma e que, de uma forma ou de outra, os segredos são, muitas vezes, passados de 

geração em geração produzindo produtos de excelência, como o queijo da Serra da 

Estrela ou os produtos criados da pastorícia (ovelha, borrego, entre outros) ou na 

fruticultura (maçã, pêssego e cereja), nomeadamente na região turística da Serra da 

Estrela.  

A Denominação de Origem Protegida é um passo importante para o progresso do 

mercado da região, mas em conjunto com outras medidas tornar-se-á económica e 

socialmente mais rentável e sustentável. 

Os produtos agroalimentares produzidos em Portugal, ao nível regional ou local são 

uma afirmação cultural e económica das regiões e constituem um suporte da 

biodiversidade da região. Portanto, a sua referência relativamente aos hábitos 

alimentares e tradicionais das populações da região Turística da Serra da Estrela 

representam um cartaz turístico de cariz fundamental para o crescimento económico e 

social da região.  

A singularidade do território da região Turística da Serra da Estrela passa pela aposta 

estratégica de aliar os produtos endógenos DOP – Queijo Serra da Estrela, Borrego 

Serra da Estrela, Maçã Bravo de Esmolfe - à Gastronomia Tradicional promovida tanto 

na restauração de qualidade, como na denominada cozinha gourmet. Há, assim, um 

reforço e um reconhecimento da qualidade dos produtos endógenos, da sua versatilidade 

na adaptação a inovações e, ainda, da sua importância na valorização da gastronomia 

tradicional. Este reavivar de sabores e sentidos impõe-se como destino turístico do 

denominado turismo de Gastronomia e Vinhos. 

Ora, neste enquadramento, o produto Gastronomia assume-se enquanto produto de 

grande relevância e com expectável potencial de crescimento. Não só pela tradição e 

qualidade dos produtos, como também por ser um motor de motivação secundária para 

quase todos os produtos estratégicos. A gastronomia e a promoção destes produtos 

(Queijo da Serra da Estrela, Borrego da Serra da Estrela e Maçã Bravo Esmolfe) devido 
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à sua história de resistência no tempo e no espaço representam, assim, uma boa 

oportunidade de diversificação da oferta do destino e de desenvolvimento social e 

económico da região Turística da Serra da Estrela através: 

 da produção para consumo no local/região (viabilidade do produto no contexto 

da região: sendo que o mesmo produto não pode ser feito da mesma forma em 

todo o lado);  

 da valorização de produtos embaixadores da região – produtos com potencial 

para criar valor (através de novas formas de produção [biológica, por exemplo], 

da criação de marcas, da introdução da transformação ou da embalagem, ou 

através de novas formas de distribuição); 

 da capacidade de ganhos de comercialização no curto prazo – ganhos 

económicos para produtores e comercializadores;  

 da empregabilidade de novos produtores e empreendedores, ou seja, o capital 

humano do território deverá constituir-se como mão de obra preferencial na 

ocupação dos postos de trabalho estimulando-se, assim, a fixação da população 

local, essencialmente da jovem. Esta condição permitirá a participação das 

populações locais no desenvolvimento do seu território assumindo-se, deste 

modo, como uma ação transversal a esta metodologia, ao transpor a condição do 

saber ser ao saber fazer com qualidade singular e valorização pessoal. 

 do ponto de vista ambiental, as empresas agrícolas devem apostar em estratégias 

de sustentabilidade contribuindo para a sustentabilidade do produto; 

 da reestruturação ou aparecimento de restaurantes e bares;  

 do estímulo da produção artesanal, agrícola e vitivinícola;  

 da exportação dos produtos de qualidade da região; 

 do impacto económico na atividade turística de índole empresarial, com a 

diversificação e gradual articulação dos operadores turísticos do território, 

fortalecidas pela constituição de parcerias, nomeadamente com os produtores, 

comercializadores e a restauração da Região Turística da Serra da Estrela 

promovendo os produtos regionais, para além dos encantos naturais da região, 

dando-lhes maior visibilidade e consequentemente, despertando cada vez mais o 

interesse dos turistas, o melhor veículo de divulgação promocional das regiões. 
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5.1. O QUEIJO DA SERRA DA ESTRELA COM 30KG 

 

O Queijo da Serra da Estrela, um produto lácteo emblemático de Portugal e de 

importância cultural e socioeconómica, para ser uma marca mundial necessita de criar 

uma consistência no mercado que eleve o seu nome e o de Portugal, tal como acontece 

com os queijos franceses que são uma identidade nacional. 

O leite que dá origem ao Queijo da Serra da Estrela é um subproduto das ovelhas da 

raça Bordaleira Serra da Estrela e/ou Churra Mondegueira.  

Um Queijo da Serra da Estrela com o peso de 30kg (ilustração 13 e ficha técnica 1) 

contribuirá para que o nosso país se torne mais “apetecível aos olhos e, posteriormente, 

ao gosto” dos que nos visitam ou que pensam em visitar-nos estimulando a nossa 

economia. A sua difusão permitirá dar a conhecer as ovelhas de raça Bordaleira Serra da 

Estrela e Churra Mondegueira. 

Um Queijo com este peso revela-se um produto com um amadurecimento diferente do 

seu exterior para o interior, logo os sabores e texturas no mesmo produto serão 

diferenciados, traduzindo-se numa experiência enriquecedora e uma “surpresa” para o 

consumidor. 

Em termos gerais, os queijos devem ser servidos à temperatura ambiente e devem ser 

arejados algumas horas para que o seu aroma e sabor sejam o ideal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ilustração 28 – Queijo da Serra da Estrela de 30kg (Fonte própria) 
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FICHA TÉCNICA 1: Queijo da Serra da Estrela de 30 Kg 

 

Ingredientes  Confeção 

 
   

Faz-se a filtração do leite. Posteriormente este sofre 

uma ligeira subida de temperatura. 

Adiciona-se a flôr de sal e o cardo e com estes a massa 

sofre a coagulação. 

Corta-se a coalhada retira-se o soro, molda-se e 

prensa-se. 

Depois de moldado e prensado o queijo é curado e vai 

maturar durante 1 ano e meio. 

 

A ordenha é manual e ao leite, depois de aquecido a 

uma temperatura próxima dos 28ºC, é adicionada uma 

infusão de cardo o processo de coagulação demora 

cerca de 60 minutos e a coalha sofre um esgotamento 

lento, sendo colocada num cincho, apertada com as 

mãos e mantida sob pressão até ao esgotamento total 

do soro. 

•A sua maturação é feita em 2 fases: 1.Em ambiente a 

rondar os 95% de humidade relativa e com 

temperatura oscilando entre 5ºC e 8ºC, durante 3 

Semanas. 2.Em Ambiente com humidade relativa 

inferior a 85ºC, durante 2 Semanas • Durante este 

processo de maturação o queijo é lavado e virado com 

frequência, de modo a que a sua crosta se mantenha 

lisa e limpa. Após um período de cerca de 40 dias, 

perdendo 30% do seu peso, o queijo está pronto a ser 

consumido. 

 

                                               Chef Diogo Rocha 

Leite 150 L 

  Cardo 

Flôr de sal 

       4,5 Kg 

          3 Kg 
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Eventualmente, a apreciação do Queijo da Serra da Estrela pode ser efetuado de 

diversas formas:  

 numa simples sandes do pão de sabugueiro; 

 no prato, uma bela fatia deste queijo da Serra da Estrela (30Kg) de forma a 

perceber os diferentes sabores e texturas que vão do seu interior ao exterior, 

acompanhados por doces regionais; 

 como entrada, num folhado de queijo; 

 como ingrediente de um prato principal (de carne) devidamente combinado; 

 numa sobremesa, tal como num pudim, num bolo, ….  

A inovação, não só em termos de toda a estrutura do fabrico tradicional do queijo, mas 

ao nível das suas dimensões e imagem de marca mais forte, mais dinâmica, mais 

interativa, e ainda, numa estratégia de marketing mais consistente, impulsionadora e 

confiante das potencialidades deste produto no mercado internacional, será uma mais-

valia e uma boa aposta no desenvolvimento da economia local e nacional.  

Neste sentido, uma maior promoção e comercialização ativa do queijo da Serra da 

Estrela com estas dimensões (30Kg) podem abrir novas portas no mercado internacional 

e chamar a atenção dos mercados económicos, incluindo os competitivos (outros 

mercados de queijo internacionais) e também dos turistas trazendo até à região Centro 

mais afluência, e consequentemente, mais rentabilidade económica e sustentável.   

 

 

5.2. O BORREGO DE ESCABECHE 

 

O Escabeche é um molho típico em Portugal, frequentemente, utilizado na cozinha 

tradicional portuguesa. Antigamente, os portugueses usavam este molho, não só para 

dar sabor a um prato simples, como também como método na conservação do peixe e 

das carnes, durante as suas longas viagens na época dos descobrimentos do Brasil.  

Atualmente, este prato simples de escabeche é mais confecionado com peixe (sardinha 

ou carapau). No entanto, este molho pode ser utilizado e apreciado juntamente com o 

borrego, a carne privilegiada e tão característica da zona turística da Serra da Estrela, 

tornando-se um ex-libris da gastronomia desta região. 
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Tipicamente, os ingredientes básicos do molho de escabeche são: a cebola, cortada em 

rodelas finas, o alho, o louro, o tomate, o azeite, sendo o seu ingrediente principal, o 

vinagre. Este último ingrediente é adicionado no final, já com a frigideira fora do lume, 

para ser imediatamente colocado sobre o alimento que se pretende temperar. 

No entanto, os ingredientes variam de cozinheiro para cozinheiro, e de acordo com a 

gastronomia local, ou seja, com os ingredientes tradicionais da região. 

A carne de Borrego Serra da Estrela – DOP – devido ao seu maneio tradicional, é 

particularmente macia e saborosa, de paladar bastante suave, com gordura intersticial e 

subcutânea bem distribuída o que a torna um produto de excelência.  

Normalmente, o borrego assado em forma de lenha é uma das especialidades mais 

apreciadas na região beirã. Porém, o borrego pode ser cozinhado de várias maneiras, 

nomeadamente em escabeche, na qual a sua confeção depende da criatividade de quem 

o cozinha. 

Neste sentido, já de seguida será apresentada a receita do Borrego de Escabeche 

(ilustração 29 e ficha técnica 2) de autor, de acordo com a pesquisa, conjugando a 

tradição e a modernidade gastronómica da região Serra da Estrela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 29 - Escabeche de Borrego (Fonte Própria) 
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FICHA TÉCNICA 2 - Escabeche de Borrego da Serra da Estrela  

 

Ingredientes Qt. Confeção 

Borrego Serra da 
Estrela  

Cebola 

Alho 

Folha de Louro 

Azeite 

Sal 

Pimenta 

1kg 

 

0.2kg 

0.01kg 

2 uni. 

 

0.1L 

q.b 

q.b. 

 

 

Descascar e cortar todos os legumes. 

Adiciona-se o borrego e tempera-se. 

Assar o borrego com os restantes legumes durante 
2h30 no forno convetor com 50% de humidade. 

 

Cebola 

Cenoura 

Beterraba 

Alho 

Azeite 

Vinagre 

Sal 

Pimenta 

0.2kg 

0.2kg 

0.2kg 

 

0.02kg 

0.2L 

0.1L 

 

Q.b. 

Q.b. 

 

Descascar todos os legumes. 

Laminar o alho e salteá-lo no azeite. Adicionar a 
cebola cortada em meias luas bem finas. 

A cenoura e a beterraba depois de descascadas, cortar 
em juliana e juntar ao refogado. 

Saltear todos os legumes e adicionar o cabrito 

desfiado e o vinagre 

  Chef Diogo Rocha 

 

 

 

Nos setores primário e secundário: a manutenção das práticas, a instalação e o 

desenvolvimento devem valorizar os produtos de qualidade, permitindo um crescimento 

equilibrado dos produtores e das empresas que comercializam os produtos de forma 

criativa e inovadora. Este esforço entre os intervenientes por projetos individuais e/ou 
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em parceria (locais, nacionais e transacionistas) facilitam a sustentabilidade e 

crescimento da economia local (regional), respeitando as pessoas e o meio ambiente.  

Tendo em conta que o Borrego em Escabeche, quando devidamente conservado em 

latas de conservas, permite que o borrego seja consumido depois de muitos meses ou até 

4 ou 5 anos depois, logo pode ser exportado para o estrangeiro.  

A comercialização deste produto promove o desenvolvimento económico local 

(regional). A possibilidade de promover o Borrego da Serra da Estrela, incluindo 

informação adicional sobre a região, através do marketing inserido nas próprias latas de 

conserva dando assim, uma outra imagem do Centro de Portugal, poderá potenciar a 

própria região no que diz respeito ao turismo e desenvolvimento local (regional). 

 

5.3. O ESTALADIÇO DE MAÇÃ BRAVO ESMOLFE 

 

A Maçã Bravo Esmolfe, este produto vegetal, vulgarmente chamado de fruto, sendo 

característico desta região necessita de ser mais valorizado pelo nosso país devido ao 

seu potencial valor socioeconómico. 

Embora, a Maçã Bravo Esmolfe possa ser cozinhada de diversas formas, a sua confeção 

na forma de estaladiço ou hidratado permite uma melhor conservação do produto. Além 

disso, este método permite fazer o aproveitamento do excedente – de boa qualidade - da 

produção deste produto, podendo ser utilizado mais tarde, nomeadamente, em doces ou 

salgados. Assim sendo, a conservação da Maçã Bravo Esmolfe facilita o seu acesso 

durante todo o ano. 

O estaladiço de Maçã 

Bravo Esmolfe (ilustração 

30 e ficha técnica 3), cuja 

textura é crocante, aumenta 

o seu sabor e a sua 

intensidade. 

 

 

 



125 

 

 

 

Ilustração 30 - Estaladiço de Maçã (Fonte própria) 

FICHA TÉCNICA 3 - Estaladiço de Maçã Bravo Esmolfe 

  

Ingredientes  Confeção 

Maçã Bravo Esmolfe 

 

Açúcar em pó 

1 Kg 

 

0,100Kg 

 Na mandolina lamina-se as maçãs. 

Dispõem-se em tabuleiros e polvilha-se com 

açúcar em pó 

Coloca-se dentro da estufa a 60° durante 12 

horas.                            

 
 Chef Diogo Rocha 

 

 

O estaladiço de Maçã de Bravo Esmolfe pode ser comercializado, de forma sustentável, 

em embalagens para posteriormente serem utilizados, por exemplo: 

 Para doces: 

 Compotas, geleias e xaropes, 

 barras de cereais,  

 tartes,  

 em bolos, nomeadamente, o bolo-rei,  

 como “bolachas” de maçã de Bravo Esmolfe envolvidas em chocolate, na 

qual podem também ser comercializadas em embalagens, potenciando 

ainda mais o mercado económico… 

 Na preparação e confeção de gelados; 

 Na incorporação e a decoração em outros produtos de pastelaria, 

 Como ingrediente de um prato (de carne ou peixe) devidamente combinado. 

Esta solução de transformar e revitalizar a Maçã de Bravo Esmolfe, nomeadamente o 

seu produto quando ainda se encontra fresco, permitirá dar um melhor uso das maçãs 
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Bravo Esmolfe e do seu (possível) excedente, proporcionando a sua sustentabilidade 

produtiva e económica. Assim sendo, a produção e comercialização do estaladiço de 

Maçã Bravo Esmolfe vai proporcionar um impulso económico e financeiro no mercado 

regional (Centro), em particular, na sua zona de produção, envolvendo e 

proporcionando um maior desenvolvimento económico nos produtos e 

comercializadores deste produto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os produtos agroalimentares de elevada qualidade permitem melhorar os produtos 

turísticos e a experiência turística desenvolvida, e a sua expansão produtiva fomenta o 

estímulo económico e social para manter e revigorar a viabilidade da produção agrícola 

e dos setores de transformação agroalimentar local, propiciando, pelos seus paladares e 

produção em modo biológico, a sua promoção e qualificação como herança cultural e 

gastronómica da região Serra da Estrela. Em simultâneo esta promoção permite 

combater a progressiva desertificação do mundo rural, onde se insere a região, perpetuar 

os modos de vida tradicionais, valorizar a sua produção com denominação de origem e 

credibilizar os produtos agroalimentares com fatores dinamizadores da economia local. 

Neste contexto é necessário aproveitar os recursos existentes, promovendo os produtos 

agroalimentares, face ao inegável valor patrimonial gastronómico, cativando mais 

turistas e apreciadores de boa mesa, um excelente contributo, para o desenvolvimento 

turístico da região da Serra da Estrela. 

Uma das estratégias e promover os produtos agroalimentares é transformá-los em 

iguarias apetecíveis, aos olhos de quem visita, mas não só, torná-los também típicos e 

marcas emblemáticas na região da Serra da Estrela, procurando que os cheiros e sabores 

desses produtos e pratos gastronómicos sejam inesquecíveis, produzindo e trazendo à 

memória dos turistas momentos de prazer, de requinte, de qualidade e de bem receber 

que, posteriormente, levaram consigo para o seu país, contribuindo para a divulgação, 

enriquecimento e desenvolvimento desta zona turística.  

A implementação do Queijo da Serra da Estrela de 30 Kg será um marco na história 

desta região, bem como, uma característica que se poderá traduzir numa marca 

mundialmente reconhecida. É fundamental dar uma maior visibilidade aos Borregos (da 

Serra da Estrela e da Beirã - Churra Mondegueira) através da gastronomia tradicional – 

o escabeche – nos restaurantes e tascas da região permitindo (re)conhecer e saborear 

estes produtos de qualidade. 

Neste sentido, imaginemos que esta descrição se tratava duma refeição, partido da 

entrada onde se deu a conhecer o Queijo da Serra da Estrela, passando assim para o 
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prato principal - a carne, nomeadamente o borrego de escabeche cuja sua 

comercialização é uma mais-valia para a economia regional -, então, só falta com 

certeza, a sobremesa! Como tal, para sobremesa privilegiou-se o estaladiço de Maçã 

Bravo Esmolfe, a conservação deste fruto através desta técnica, possibilitará também o 

transporte e comercialização deste produto além-fronteiras, sem que as suas 

características se percam, promovendo a denominada “Rainha das maçãs Portuguesas” 

no mundo. 

A identidade e autenticidade é um fator muito importante na atratividade da região, 

existindo outros fatores tais como: os benefícios económicos ou a identidade dos 

produtos locais, cuja promoção pode ajudar a economia local, contribuindo para o 

desenvolvimento do turismo, da economia e da região. 

Mas, existe um outro fator deveras identificativo e distintivo de um local ou região que 

transporta nas suas memórias futuras sabores, odores e momentos agradáveis. Ou seja, 

um fator que pode proporcionar experiências únicas e memoráveis, com apelo aos cinco 

sentidos, revelando-se fundamental na época da economia das experiências. É claro, 

referimo-nos à gastronomia da região (do local) que nos permite desfrutar as alegrias do 

palato e registar na nossa memória as lembranças daquele local turístico, fazendo com 

que os turistas (por vezes) regressem, ou simplesmente, o recomendem aos seus amigos.  

Esta diferenciação e autenticidade da gastronomia local/regional constituem um fator 

potenciador de atratividade de uma região, uma vez que na era da globalização se 

assiste ao crescimento da valorização do que é local ou regional, começando por dar 

mais valor aos seus produtos e produtores, e ao seu património gastronómico. 

Neste sentido, é de salientar a importância e a envolvência dos produtores em 

colaboração com os Chefes de Cozinha e instituições estatais (e até privadas) para uma 

estratégia concertada dos produtos regionais no mercado e na promoção dos mesmos 

além-fronteiras, por forma a impulsionar o mercado regional (do Centro), 

consequentemente, o nacional. 
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	RESUMO
	O destino de Turismo da Serra da Estrela não se encontra apenas delimitada em torno do maior relevo da cordilheira central lusa e pela montanha mais elevada e emblemática do território continental português. Contendo um vasto património ambiental e cu...
	Embora, o maior destaque seja o produto: Queijo da Serra da Estrela, esta é uma região rica em produtos agroalimentares, com uma gama de produtos de qualidade, de origem vegetal e animal, que potenciam a gastronomia regional, promovendo ofertas de ele...
	Palavras-Chave: Turismo. Serra da Estrela. Produtos Agroalimentares.
	ABSTRACT
	A Serra da Estrela terá que assumir enquanto destino turístico, uma oferta turística diversificada, dando a conhecer ao exterior não só locais de beleza natural, como o património construído, a sua gastronomia, cultura e modos de vidas. A oferta turís...
	CAPÍTULO I. A REGIÃO TURÍSTICA DEFINIDA COMO DESTINO SERRA DA ESTRELA
	As montanhas têm verificado uma crescente valorização ecocultural e interesse turístico, face aos recursos naturais e culturais que albergam e à perceção de integridade e autenticidade que lhe está associada. A imagem de espaço isolado, inóspito, expl...
	Esta evolução fez chegar até nós um território com largos espaços naturais e semi-naturais nas zonas mais altas, conservando valores científicos, paisagísticos e culturais que vieram a justificar a sua classificação como Parque Natural.
	O destino Serra da Estrela abrange muito mais do que a simplicidade da diversão na neve das famílias ou grupos de amigos na montanha mais alto de Portugal Continental. A serra tem verificado no decorrer dos últimos anos, em virtude de um conjunto de f...
	1.1.POSICIONAMENTO DA REGIÃO DA SERRA DA ESTRELA
	A Serra da Estrela localiza-se na região centro de Portugal, sendo a mais importante montanha continental. Sobressai de uma região relativamente plana e pouco elevada, integrando um conjunto montanhoso de orientação NESW, sendo a sua altitude máxima d...
	A Serra da Estrela representa uma extensa área, densamente habitada na sua periferia, e cujo processo de povoamento se iniciou há mais de oito mil anos.
	A área de montanha, Serra da Estrela0F  (correspondente à NUT III – Serra da Estrela) encontra-se posicionada em três concelhos: Seia, Gouveia e Fornos de Algodres, cuja pertença é o Distrito da Guarda. A Serra da Estrela está situada numa parte signi...
	Segundo, o Anuário Estatístico da Região Centro – INE, em 2013 (NUT III Serra da Estrela), a região da Serra da Estrela referida anteriormente, está distribuído por uma área de 867,8 km2, registando, uma densidade populacional média de 48,9 habitantes...
	No entanto, o destino turístico Serra da Estrela não abrange apenas os concelhos já referidos, envolve ainda outros concelhos, situados nos concelhos do Distrito de Coimbra (Oliveira do Hospital) e Castelo Branco (Covilhã e Belmonte), incluindo outros...
	Toda esta região do destino turístico Serra da Estrela, apesar de, na dependência de um organismo único de promoção turística, apresenta características geomorfológicas muito diversificadas e um conjunto de infra-estruturas turísticas distribuído de f...
	Em termos de afluência turística, o ponto mais alto de Portugal continental – a torre da Serra da Estrela, especialmente visitada na época da neve – continua a ser o principal ponto turístico mais procurado neste território. Todavia, um tal atrativo t...
	A Serra da Estrela integra um mosaico diversificado de recursos e valores, constituindo um dos mais bens preservado ecossistemas naturais, alindo modos de vida, tradições e elementos culturais que potenciam a sus visitação ao longo do ano. É, em simul...
	1.2.MUNICÍPIOS REPRESENTATIVOS DO TURISMO DA SERRA DA ESTRELA
	Recorrendo ao território delimitado pelo Observatório de Turismo da Serra da Estrela, a investigação na área do Turismo da Serra da Estrela encerra, então, os concelhos de Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Guarda, Gouveia, Seia, Manteigas, Covilh...
	E importante salientar que existem diversos roteiros nestes concelhos que mostram as “maravilhas” da natureza e da história de toda a região turística da Serra da Estrela. Atendendo à diversidade abordar-se-á a história, a localização, as condições cl...
	Ilustração 1 - Território da Serra da Estrela (Sardo et al., 2013)
	1.2.1.CONCELHO DE SEIA
	Em tempo de férias, o concelho de Seia é um excelente concelho para visitar e apreciar os encantos do mundo rural, onde brilha o chão verde dos socalcos, as águas límpidas da Serra da Estrela e o sorriso das gentes que fizeram dos velhos vales glaciar...
	Administrativamente integrado no distrito da Guarda, em termos sociais e económicos tem vindo a estar cada vez mais sob a influência do efeito polarizador das áreas metropolitanas de Viseu e Coimbra, devido sobretudo à maior oferta de emprego no secto...
	O Concelho de Seia (2009) caracteriza-se por uma geografia física heterogénea, registando profundas variações no sentido Sudeste/Noroeste, conducentes a assimetrias na ocupação do território. A geomorfologia deste território é marcada pela Serra da Es...
	Condicionada pela disposição e orografia da Serra, as freguesias situadas no setor Sul e, sobretudo, Sudeste caraterizam-se por uma variação acentuada da altimetria, com declives abruptos, enquanto as freguesias situadas a Norte/Noroeste apresentam um...
	Quanto à litologia, não obstante o predomínio de rochas graníticas, existem outros complexos litológicos com relevância quer pela sua expressão territorial, como é o caso dos xistos e grauvaques, que dominam no interior concelhio, quer pela sua expres...
	Condicionada pelos mesmos fatores, a repartição territorial da precipitação reproduz o modelo espacial da temperatura, registando valores médios anuais mais elevados na área de serra, diminuindo progressivamente para Noroeste, ainda que globalmente o ...
	As características pluviométricas contribuem para que Seia seja uma área de elevado escoamento. Com efeito, a rede hidrográfica concelhia é densa, destacando-se como cursos de água principais: o Rio Alva e o Rio Seia, os quais atravessam o concelho lo...
	Dispondo de um vasto conjunto de ribeiras, entre as quais se destaca a Ribeira do Alvoco, situada no sector Sul, Seia contém ainda várias Lagoas, tendencialmente concentradas na Serra da Estrela, entre as quais se destaca, pela sua maior dimensão, a L...
	Seia é considerada, por muitos, a porta aberta à Serra da Estrela, à sua imponência natural, às suas emoções da neve e à pureza das suas paisagens. Cidade de origem antiga, desde sempre serrana e panorâmica, a quem os romanos denominaram de Civitatem ...
	O pastoreio e o fabrico do queijo remontam à Proto-História, tal como os Lusitanos, povo de pastores e guerreiros dos Montes Hermínios, cuja bravura e resistência a Roma é relatada desde o séc. IV d.C., por historiadores gregos e latinos. Esses tempos...
	O Concelho de Seia é composto por 29 freguesias - Alvoco da Serra, Cabeça, Carragozela, Girabolhos, Lapa dos Dinheiros, Loriga, Paranhos, Pinhaços Sandomil, Santa Marinha, Santiago, São Martinho, São Romão, Seia, Torroselo, Torroselo, Tourais, Travanc...
	De acordo com o Plano Estratégico deste Concelho (2009), a freguesia do Alvoco da Serra é, presumivelmente, uma povoação de origem pré-romana, que foi elevada a vila sede do concelho por foral atribuído por D. Manuel em 1514. A proximidade às matérias...
	Considerando a distribuição da população empregada por setores de atividade (indicador que implica geralmente alguma sub-representação do setor primário), é evidente o peso importante que o setor secundário continua a ter na estrutura do emprego local.
	Acredita-se que as origens da povoação da freguesia de Lajes remontam à Alta Idade Média, mais precisamente à Primeira Dinastia. A maior parte da população empregada enquadra-se no setor secundário e no setor terciário. Das produções agrícolas, apenas...
	No Concelho de Seia existem referências da manufatura de lanifícios desde o século XVII, mas foi a partir de meados do século XIX que o concelho iniciou uma nova fase de crescimento com a instalação das primeiras fábricas de lanifícios (Centro de Estu...
	A freguesia de Pinhaços, de povoamento muito antigo, integra, a aldeia de Sabugueiro, localizada num vale da Serra da Estrela, a 1.200 metros de altitude, é comummente conhecida como a "aldeia mais alta de Portugal”, com uma densidade populacional mui...
	Seia terá sido fundada pelos Túrdulos (tribo celtibérica) há 2.400 anos, tendo posteriormente sido habitada por romanos (Opidum Sena) e, durante os períodos da invasão árabe e da reconquista, foi objeto de diversos combates entre árabes e cristãos. Co...
	Indícios históricos apontam para que a fundação de Torroselo remonta ao princípio da nacionalidade. Em 1514, foi-lhe atribuído foral por D. Manuel I, tendo sido vila e sede de concelho durante séculos. Quanto às atividades económicas, existe uma distr...
	Os vestígios históricos mais antigos apontam para que os Romanos tenham sido os primeiros ocupantes de Tourais. A agricultura e pecuária é uma atividade que mantém alguma importância, mas desenvolvida sobretudo como complemento de outras atividades pr...
	No Concelho de Seia, um dos roteiros desta região, e em particular deste concelho, é pelos vales encantados do Alva, Loriga e Alvoco onde se podem efetuar diversos circuitos e/ou rotas. Um outro roteiro turístico (entre muitos outros) é a denominada R...
	1.2.3.CONCELHO DA COVILHÃ
	A Covilhã é a terra da indústria da lã, berço de descobridores de quinhentos, hoje cosmopolita cidade universitária, integrada no distrito de Castelo Branco, região da Beira Interior, o concelho da Covilhã tem uma área de mais de 550 km2, abrangendo a...
	Na vertente sudeste da Serra da Estrela, a Covilhã é um dos principais centros urbanos do interior do país. A cidade está localizada a 20 Km do ponto mais alto de Portugal Continental, a Torre (1.993 m) e o seu núcleo urbano estende-se entre os 450 e ...
	O clima do município é mediterrânico, sendo que as precipitações são mais escassas no verão. Os Verões apresentam temperaturas altas, enquanto os Invernos têm temperaturas amenas durante o dia e mais baixas à noite. O frio aumenta conforme a altitude,...
	Os solos do concelho são na sua maioria compostos por xisto e granito, sendo que a sua área florestal é constituída essencialmente por carvalho negral e castanheiro.
	Na vertente da Serra da Estrela, a uma altitude de 690 metros, localizam-se as termas de Unhais da Serra, considerada uma importante estância hidrológica nacional. As águas das duas nascentes, a Fonte dos Banhos e a Fonte do Cortiço (situados nas term...
	Há 800 anos aqui existe o trabalho da lã que hoje se reflete principalmente em modernas unidades industriais, sendo a Covilhã um dos principais centros de lanifícios da Europa.
	Era já na Idade Média uma das principais "vilas do reino" - um ponto de cruzamento de estradas e caminhos (Câmara Municipal da Covilhã, 2013), situação em seguida confirmada pelo facto de grandes figuras naturais da cidade ou dos arredores se terem to...
	A Covilhã encontra-se no centro de uma região onde se localizam 9 das 10 Aldeias Históricas portuguesas. É a cidade mais próxima da estância de inverno onde se localizam as únicas pistas de esqui portuguesas e às quais se acede percorrendo espantosas ...
	O povoamento do território que corresponde ao atual concelho da Covilhã é bastante remoto, considerando os vários vestígios encontrados na sua área, nomeadamente os de castros lusitanos que confirmam a ocupação humana posterior à romanização.
	Atualmente, a Covilhã é o centro universitário e tecnológico onde se sedia a Universidade da Beira Interior que conta com cerca de 5.500 estudantes pertencentes a vários cursos superiores. Aos seus pés desenvolveu-se um riquíssimo e fértil vale de gra...
	Em Portugal existem, definidas pelo estado, dez Aldeias Históricas. Todas envolvidas num programa de recuperação, tornaram-se verdadeiras joias da arquitetura medieval. A Covilhã situa-se precisamente no centro de uma área que inclui nove dessas Aldei...
	A partir da Covilhã tem-se o acesso mais simples, mais curto e mais panorâmico à Torre e a todo o Maciço da Serra da Estrela. Para lá chegar sobe-se pela EN 339 que começa por passar pelo Parque Florestal da Covilhã, onde à direita há um miradouro sob...
	A subida continua até às Penhas da Saúde, uma magnífica estância de férias em altitude, onde dá gosto passear junto ao Lago Viriato e que antecede os majestosos vales glaciários de Manteigas e de Unhais da Serra, vilas onde existem excelentes zonas te...
	Poucos centros urbanos podem assumir uma atividade económica regular ao longo de oito séculos, mas é esse o caso da Covilhã e do trabalho dos lanifícios. Como manufatura primeiro, como indústria depois, o certo é que ainda hoje a cidade é um dos princ...
	O concelho da Covilhã faz parte da sub-região agrícola da Cova da Beira, sendo que a agricultura, a pastorícia e a fruticultura são atividades de relevo para a economia local. No entanto, tem-se vindo a assistir a um desenvolvimento considerável do se...
	1.2.3.CONCELHO DE MANTEIGAS
	A história de Manteigas data a épocas anteriores à Era Cristã, sendo o seu primeiro foral de 1188, atribuído pelo Rei D. Sancho I. Sinais evidentes do passado são as Igrejas de Santa Maria, São Pedro e da Misericórdia, o solar da Casa das Obras, as te...
	Manteigas é um concelho localizado no distrito Guarda, na encosta oriental da Serra da Estrela e no vale do rio Zêzere que com a sua forma perfeita em 'U' é um dos melhores exemplos da modelação da paisagem pelos glaciares. O concelho faz fronteira a ...
	A povoação de Manteigas é bastante antiga, existindo já na época de domínio romano, como se tem verificado com a existência de vários vestígios arqueológicos e lápides que vieram a ser incorporadas noutras construções. Para além destes, existem também...
	Típica povoação de montanha, Manteigas situa-se a 700 metros de altitude, recolhida no belíssimo vale glaciar do rio Zêzere, todo ele verde, com muitas casas e igrejas caiadas de branco e, em muitos dias, de neve. O rio passa veloz, num leito rugoso d...
	A agricultura e a indústria de lanifícios são, então, os dois pilares da economia do concelho. A agricultura faz-se sobretudo no vale do Zêzere, mas também na meia encosta, sendo que em propriedades de reduzida extensão cultiva-se a vinha, oliveiras e...
	Um tempo de montanha, neve e bem-estar, escalado pela luz dourada da altitude, nas Penhas e nos Cântaros, pelo verde dos lameiros e dos cervunais, pelo jorro das virtudes termais e pelas cascatas e rios truteiros que descem no berço de antigos glaciar...
	As Caldas de Manteigas é uma Estância hidroterápica de águas sulfuro-sódicas, indicadas para o tratamento de reumatismos, dermatoses e das vias respiratórias. Nas termas existem duas nascentes - a Fonte Quente, com água a 42º C, e a Fonte Santa com ág...
	A descoberta do vale do Mondego poderá ser feita desde as Penhas Douradas ao Poço do Inferno, sendo que primeiro tem que se subir até às Penhas Douradas, ao Vale do Rossim e ao Mondeguinho. Um outro roteiro consiste no percurso de Manteigas até à Torr...
	1.2.4.CONCELHO DE GOUVEIA
	Subir a encosta noroeste da Serra da Estrela, a partir de Gouveia, é um convite da Natureza para usufruir os seus encantos. Suavemente, estrada acima, ao encontro de fontes de água pura, figuras de granito que o tempo desenhou, paisagens extraordinári...
	O Concelho do distrito da Guarda, Gouveia é limitado Oeste pelo concelho de Mangualde, a Este por Fornos de Algodres, Celorico da Beira e Guarda; e a Sul por Manteigas e Seia. Abrange administrativamente 22 freguesias, uma das quais com sede em vila (...
	O território que corresponde ao atual concelho de Gouveia foi habitado desde épocas bastante remotas, persistindo alguns vestígios do seu remoto passado pré-histórico. O exemplo mais significativo é o dólmen da Pedra da Orca, na freguesia de Rio Torto...
	Dois dos maiores vultos nacionais da cultura portuguesa nasceram no concelho de Gouveia. Mestre Abel Manta deixou a sua terra, Gouveia, aos 16 anos para estudar pintura na Escola de Belas Artes, em Lisboa. Deixou obras valiosas que se podem encontrar ...
	No campo das letras, o ilustre gouveense Vergílio Ferreira, nascido em Melo em 1916 distinguiu-se como um dos maiores escritores contemporâneos (falecido em 1996) e publicou inúmeras obras literárias como “Manhã Submersa”, “Aparição”, Alegria Breve”, ...
	Visitas obrigatórias, em espaços contíguos, são o Pátio do Museu que possui peças arqueológicas em exposição, o Museu Etnográfico onde se (re)vivem memórias de uma ruralidade genuína e o Museu de Arte Sacra com uma sala dedicada ao espólio pessoal do ...
	No património arquitetónico são dignos de realce alguns monumentos situados no centro da cidade. Apenas o Convento de S. Francisco (séc. XVIII) se encontra mais afastado. No Solar dos Condes de Vinhó e Almedina (séc. XVIII) está instalado o Museu Muni...
	O interior do Solar dos Marqueses de Gouveia (séc. XVIII) foi remodelado para acolher a Biblioteca Vergílio Ferreira integrada na Rede Nacional de Leitura Pública.  Nos Paços do Concelho estiveram instalados, no século XVIII, os padres jesuítas para a...
	A Igreja da Misericórdia, a Igreja Matriz de S. Pedro e o Solar dos Marqueses de Gouveia contornam um bonito espaço exterior de convívio e lazer – a Praça de S. Pedro. Bem perto daqui, na Rua Direita encontra-se um edifício de habitação quinhentista q...
	A Capela do Senhor do Calvário, mandada construir pelos frades jesuítas em consagração ao Deus da Misericórdia por ter poupado Gouveia do terramoto de 1755, é um local de culto que os gouveenses privilegiam.
	O Verão traz a Gouveia um período de festas, de alegria e de convívio entre as populações e os visitantes. A mais importante de todas é sem qualquer dúvida a que conquistou o título de “A Maior Romaria das Beiras”. São, precisamente, as Festas do Senh...
	Outras festividades e feiras têm lugar ao longo do ano com destaque para a Feira do Queijo, no Inverno Domingo Gordo), a Festa das Maias, na Primavera, a Feira do Mel, na entrada do Outono, Concurso Cão da Serra da Estrela em Junho, Encontro Nacional ...
	Quem optar por um calmo passeio pelas ruas de Gouveia será surpreendido pelos artísticos jardins públicos e pelos espaços verdes bem cuidados que se espalham pela cidade.
	O Jardim Lopes da Costa com um coreto e um pequeno lago ao centro, pérgolas de madeira em redor e áreas ajardinadas alternando com passeios bem pavimentados, é mais um dos bonitos espaços que a “Cidade Jardim” tem para oferecer (Portal da Serra da Est...
	Os Mirantes do Paixotão e de Botto Machado são locais onde a vista se perde em panorâmicas deslumbrantes para o vale ou simplesmente para o casario de Gouveia que resistiu à vaga desordenada de betão e se preservou escolhendo um modelo de desenvolvime...
	Para além de outros merecem destaque o Parque Zoológico, uma aposta na vertente turística e pedagógica da fauna e da flora numa zona de montanha (visita obrigatória).
	Para lá do repouso que uma cidade tranquila pode oferecer, Gouveia, para além dos passatempos e desportos citadinos como o ténis, piscinas, jogos de pavilhão, ginásio, etc., permite optar ainda por uma animação muito diversificada.
	Para os adeptos de caminhadas existem trilhos pedestres definidos que mostram os encantos naturais encosta acima ou em direção ao vale. São possíveis incursões pela serra em viaturas T.T., em BTT ou em viaturas ligeiras em direção à Rota do Mondego.
	Os cursos de água, os lagos e lagoas convidam à prática de canoagem, pesca desportiva ou simplesmente a um banho refrescante no Verão.
	No Inverno, a neve é por si só suficiente para se viverem momentos únicos praticando desportos ou inventando brincadeiras.
	O Outono e Primavera são por ventura as épocas do ano em que a montanha mais tem para dar. Tempo em que o colorido das paisagens apresenta matizes em cada instante diferente e em cada instante mais belo. À noite quem não optar pelos bares ou esplanada...
	A riqueza arqueológica até agora conhecida é também um atrativo com um guia já organizado no Roteiro Arqueológico de Gouveia. Pode-se ainda saborear os típicos produtos da Serra da Estrela no concelho de Gouveia, tais como o queijo da serra e os enchi...
	Mas existem outras iguarias igualmente saborosas como os pratos de cabrito do monte assado em forno de lenha, feijocas à pastor, arroz de carqueja ou trutas de escabeche, para não falar em magníficos menus com base em peças de caça como o javali, coel...
	A cozinha tradicional da Serra encontra em Gouveia a sua expressão mais autêntica. O saber-fazer das antigas “bodeiras” atravessou as gerações e é hoje a mais rica herança que os restaurantes detêm e preservam como valioso património que faz de Gouvei...
	A agricultura e a indústria têxtil são, assim, as atividades dominantes da população concelhia, sendo que durante muito tempo, Gouveia foi apelidada de "o tear da Beira" dada a sua importância enquanto centro industrial de lanifícios. Na agricultura, ...
	1.2.5.CONCELHO DE GUARDA
	A Cidade da Guarda é conhecida pela cidade dos 5 Fs, a sua origem tem várias explicações:
	A explicação mais conhecida e consensual do significado dos 5Fs diz que estes significam Forte, Farta, Fria, Fiel e Formosa (site Câmara Municipal da Guarda disponível em http://www.mun-guarda.pt/ e Abrantes, 2011). A explicação destes efes tão adapta...
	 Forte: a torre do castelo, as muralhas e a posição geográfica demonstram a sua força;
	 Farta: devido à riqueza do vale do Mondego;
	 Fria: a proximidade à Serra da Estrela explica este F;
	 Fiel: porque Álvaro Gil Cabral – que foi Alcaide-Mor do Castelo da Guarda e trisavô de Pedro Álvares Cabral – recusou entregar as chaves da cidade ao Rei de Castela durante a crise de 1383-85. Teve ainda Fôlego para combater na batalha de Aljubarrot...
	 Formosa: pela sua natural beleza.
	Ainda relativamente ao 4º "F" da Cidade, é sintomática a gárgula voltada em direção a nascente (ao encontro de Espanha): um traseiro, em claro tom de desafio e desprezo. É comum ver turistas procurando essa Gárgula específica, recentemente apelidada d...
	Outra explicação em que Júlio Ribeiro cantou a Guarda, vindo a nascer das suas quadras os 5 Fs tornados célebres: Feia, Farta, Fria, Fidalga, Feiticeira, cinco Fs que o poeta deixou “gravadas” por baixo das armas da cidade.
	A estes cinco viria a acrescentar-se um outro F de falsa, atribuído ao facto de o Bispo, ao tempo das invasões de Castela (crise de 1383-85), ter facilitado a sua entrada no palácio, entregando-lhe as chaves.
	Guarda é sobranceira ao Vale do Mondego, insere-se no último contraforte Norte da Serra da Estrela é a cidade mais alta de Portugal, quanto à altitude da área urbana do município, com altitude máxima de 1.056 metros. Fruto desta altitude é também o cu...
	O Concelho da Guarda é com uma área aproximada de 717,88 km²; é limitado a norte pelos concelhos de Mangualde e Fornos de Algodres e, a sul pelos concelhos de Manteigas e Seia, a este pelos concelhos de Celorico da Beira e Guarda e a oeste por Seia (s...
	O clima da cidade é temperado, com influência mediterrânica, visto que no verão há uma curta estação seca. Os meses mais quentes são Julho e Agosto, com temperatura média de 19,7  C, e os meses mais frios são Janeiro e Fevereiro, com média de 4  C. O ...
	Toda a região é marcada pelo granito, para além do clima contrastado de montanha e pelo seu ar puro e frio que permite a cura e manufatura de fumeiro e queijaria de altíssima qualidade. É também a partir desta região que vertem as linhas de água subsi...
	O concelho da Guarda está inserido numa região tradicionalmente agrícola, sendo que esta atividade continua a ser a dominante. Na sua maioria, as explorações agrícolas são de pequenas dimensões, praticando-se sobretudo uma agricultura de subsistência....
	O turismo é uma grande aposta da Guarda. Atualmente, o concelho tem vários hotéis que aproveitam a proximidade com a Serra da Estrela, com as Aldeias Históricas e com a região do vinícola do Douro que posicionam a Guarda como base ideal para a descobe...
	Desde sempre toda a cidade da Guarda é um hino ao granito, cantado na arte românica da Capela do Mileu, no estilo gótico e manuelino da sua Sé Catedral, ou nas ruas, praças e muralhas da sua cidade medieval (Lopes, 2013). Certo é que este hino teve ec...
	Com os reis Afonsinos, D. Afonso II e D. Afonso III, concluíram-se as muralhas, então com cinco portas. Hoje subsistem a monumental Torre dos Ferreiros e as Portas da Erva e d`EL Rei, vigiadas pela Torre de Menagem e ligadas por um traçado de ruas fas...
	Na Praça Velha, ou Praça Luís de Camões, nasceu a atual Sé Catedral, construída entre 1390 e 1540. (site Câmara Municipal da Guarda disponível em http://www.mun-guarda.pt/). De então para cá, vieram mais séculos, mais estilos e mais monumentos, mas em...
	Do Museu da Guarda à Sé e da Praça Velha à Judiaria. Passo a passo através de torres e muralhas, jardins e igrejas artísticas ou descobrindo uma coleção de relíquias medievais e renascentistas. Saindo da Praça do Município, ao fundo está o Hotel Turis...
	O Museu da Guarda tem ao nível do rés-do-chão quatro salas dedicadas cronologicamente à Pré-História, à Romanização, à Idade Média e ao Renascimento. Na Cave está a Sala das Armas e no piso superior, há exposições temporárias de etnografia, artesanato...
	1.2.6. CONCELHO DE CELORICO DA BEIRA
	O concelho de Celorico da Beira está situado no maciço montanhoso da Serra da Estrela, possui quase 50% da sua área integrada no Parque Natural Serra da Estrela.
	A vila de Celorico da Beira encontra-se localizada a cerca de  500 m de altitude, atingindo o concelho o seu ponto mais alto na freguesia de Prados com 1260m. Administrativamente, localiza-se no Distrito da Guarda e é ladeado a Nascente pelo concelho ...
	Hipsometricamente, o concelho divide-se em duas partes. Uma, a sul do Rio Mondego, com altitudes que vão diminuindo progressivamente dos 1260 aos 360 metros, nos sentidos sul-norte e sudeste-noroeste com pequenos vales recortados por linhas de água. A...
	Além do Mondego, que atravessa o Concelho na direção E-W, fazendo uma grande curva com um percurso de 19.000 metros e um declive de 0,4%, a norte existem alguns recursos de regime e até de caudal significativo, como sejam a Ribeira da Velosa, Ribeira ...
	O  clima do concelho é temperado, com Invernos chuvosos e Verão seco e pouco quente.
	A população do concelho de Celorico da Beira, desde 1981, tem registado um decréscimo populacional. As freguesias de São Pedro e de Santa Maria são as que, ao longo destas últimas décadas, conseguem manter maior número de residentes. Este facto explic...
	O concelho de Celorico da Beira, que até há duas décadas atrás permanecia afeto ao sector primário, deu lugar aos serviços, uma vez que a atividade agrícola praticada tinha mão-de-obra essencialmente envelhecida e sem qualificação e trabalhava a tempo...
	O concelho de Celorico da Beira é um concelho com Terras de castelos povoadas de lendas, sítios bonitos e calmos. Da Aldeia Histórica de Linhares aos campos vistosos do vale do Mondego que sobem às veigas planálticas do Baraçal e Açores. Das emoções d...
	Um castelo fundado no século X, quase tão espaçoso como uma cidadela, assente num vasto morro granítico de flancos cortados a prumo. A primitiva fortificação era de origem romana, ao tempo do Imperador Augusto. Depois sucederam-se as reconstruções sem...
	Outra bela expressão da arte Joanina é a fachada da Igreja da Misericórdia que no interior tem um rico altar-mor e pinturas de Isidro Faria. Também se distingue a altivez barroca da Igreja Matriz de Santa Maria erguida sobre o casario baixo do bairro ...
	Como ponto turístico importante encontra-se Linhares, uma Aldeia Histórica de Portugal onde se vive e se respira a memória de uma era medieval de esplendor, ainda hoje, em estado puro. A aldeia tem um castelo, uma calçada romana e as pinturas de Grão ...
	Foi fundada em 580 a.C. pelos Túrdulos, pastores originários da antiga Bética (centro da Península lbérica) que vieram a fazer parte do povo Lusitano. A Lénio daqueles tempos seria uma povoação castreja fortificada entre os planaltos graníticos do mor...
	O largo da Misericórdia tem, ao centro, a Igreja com bonito campanário e, no topo, um fontanário real e o antigo Solar dos Pires anunciado por vistoso brasão. Ao subir a rua do Pelourinho encontra-se, em frente a este, o antigo Paço do Município e o f...
	A par dos momentos inesquecíveis de voar em parapente que a Escola do INATEL possibilita, também pode-se provar os enchidos artesanais (morcelas, farinheiras e chouriço), o presunto e o pão de centeio da Dª Maria do Rosário Pires que vive em frente ao...
	Açores é uma das povoações mais antigas da Beira Alta, assim o prova a lápide funerária visigótica epigrafada, do século VIII, que pode ser vista na Capela-mor da Igreja Matriz de Açores, venerada pelos cavaleiros medievais do século XII e em cuja hon...
	A Igreja Matriz de Vale de Azares guarda um valioso altar renascentista da escola Coimbrã e na aldeia ainda trabalham cesteiros que na "loja" ou à porta de casa fazem os "canastros", cestos de castanho que os pastores usam para levar os queijos da Ser...
	Prados é uma povoação tão antiga como Portugal, aqui existem casas com teares manuais para tecer mantas de lã e os decorativos trabalhos em madeira do artesão Sr. José Manuel. Pode-se observar de Prados até Linhares todo esse planalto decorado por moi...
	1.2.7. CONCELHO DE FORNOS DE ALGODRES
	Fornos de Algodres situa-se numa encosta virada ao vasto horizonte por onde passa o idílico vale do Mondego e que avança até às alturas da Serra da Estrela. Para Norte eleva-se o planalto de Algodres, recortado a leste pela ribeira de Muxagata e a oes...
	Fornos de Algodres pertence-se ao Distrito da Guarda, região Centro e sub-região da Serra da Estrela, com cerca de 1 600 habitantes. É sede de um município com 133,23 km² de área e 4 989 habitantes (2011), subdividido em 16 freguesias. O município é l...
	Porta aberta ao fascínio e aos segredos da arqueologia que nasce na pré-história, segue os passos das legiões de Roma e repousa nas necrópoles medievais. Tudo assente em granito, numa paisagem sempre verde e cheia de sabor legítimo a queijo da Serra e...
	Pelo planalto há dolmens rodeados por terras de centeio, de batata e belos prados percorridos por rebanhos de ovelhas bordaleiras. Nos cumes dormem os Deuses Lusitanos e imponentes penedos de granito, arredondados ao vento e aos séculos. Alguns servir...
	Neste sentido, um passeio arqueológico até 5000 a.C. pode ser realizado neste concelho subindo dos campos de dólmens onde repousa a memória dos Homens do Neolítico até tocar os cumes rochosos dos Deuses Lusitanos. Uma viagem perfumada por estevas silv...
	Fornos de Algodres sempre foi um importante ponto de passagem. Ainda hoje, junto à Capela de Nª Sr.ª da Graça, se pode ver uma calçada romana que fazia parte da via romana que ligava Viseu a Mérida, passando pela Guarda e Idanha-a-Velha. Outros testem...
	A tradição de fabrico do queijo da Serra da Estrela data ao VI milénio a.C.. Tal como nesses tempos, o queijo da Serra continua a ter no seu sabor os dons da Natureza e a mestria de incontáveis gerações de pastores. Quando o leite se tornou parte da a...
	A par do tempo o queijo começou a ser mais do que uma simples coalhada de leite fermentado. Assim foi com os Lusitanos, os romanos e as queijarias medievais que já possuíam segredos muito próprios, transmitidos de geração em geração de pastores e que ...
	O queijo da Serra da Estrela, de forma arredondada, boleada de pasta semi-mole e amanteigada, pesa entre um a dois quilos e tem uma época de fabrico relativamente curta que decorre nos meses mais frios e húmidos, requerendo durante a cura atenta vigíl...
	1.2.8. CONCELHO DE BELMONTE
	O concelho de Belmonte está integrado administrativamente no distrito de Castelo Branco, na região da Beira Interior, abrangendo uma área de 133,24 km2, distribuída por cinco freguesias, duas das quais com sede em vila: Caria e Belmonte. Relativamente...
	Na área do concelho existem minas de urânio, estanho e volfrâmio, bem como uma importante nascente de águas minerais, na freguesia de Caria. No que diz respeito à área florestal do concelho de Belmonte, esta é constituída predominantemente por eucalip...
	O concelho encontra-se localizado numa depressão denominada de Cova da Beira, onde nasce o rio Zêzere que o limita a Poente. A Cova da Beira é uma vasta e fértil região que se estende pelo vale planáltico, formado entre as serras da Estrela, a Oeste, ...
	Sobre o topónimo principal do concelho, prevalecem ainda algumas dúvidas: alguns autores defendem que deriva do nome latino "belli-monte", com o sentido de "montes de guerra", sendo dessa forma uma referência a antigas práticas militares de povos que ...
	A vila de Belmonte teve foral em 1199 e está situada no panorâmico Monte da Esperança (antigos Montes Crestados), em cujo morro mais rochoso foi construído nos finais do séc. XII o seu castelo que juntamente com os castelos de Sortelha e Vila de Touro...
	A bravura e a lealdade da família dos Cabrais sempre foram lendária e temida, sobretudo a do seu primeiro Alcaide-mor, Fernão Cabral, que uma vez nomeado a título definitivo e hereditário, em 1466 por D. Afonso V, transformará o castelo numa Residênci...
	No séc. XIII atesta-se a existência de uma já próspera comunidade Judaica, responsável pela existência de uma sinagoga de que resta uma inscrição datada de 1296, que provavelmente viveria numa judiaria localizada no atual bairro de Marrocos. Em conseq...
	Em 1989 foi oficialmente criada a comunidade judaica de Belmonte, cuja sinagoga foi inaugurada em 1997, atualmente é uma das poucas comunidades com Rabi. A presença desta comunidade levou à construção do Museu Judaico de Belmonte (em 2005), ainda são ...
	A Vila de Belmonte é, assim, tão antiga como Portugal, além de que desde 1500 é tão famosa no Brasil como em Portugal. O concelho de Belmonte foi extinto e anexado ao da Covilhã em 1895 e restaurado em 1898. Em 1947, a freguesia de Belmonte é dividida...
	Belmonte é um concelho predominantemente rural, sendo as principais produções a fruta, os cereais, o azeite e o vinho; na pecuária destacam-se a criação de ovelhas e cabras e a produção de queijo, leite, peles e lã. O concelho possui unidades industri...
	CAPÍTULO II. O SETOR DO TURISMO E SUA SUSTENTABILIDADE REGIONAL
	O turismo e o lazer assumem significado e importância crescentes ao nível da sua relação com os sistemas ambiental, social, económico e cultural, entre outros sistemas (político, jurídico tecnológico, sanitário, entre outros) com os quais o sistema tu...
	A dualidade dos efeitos do turismo (positivos e negativos) e a sua transversalidade afeta várias indústrias, tendo levado a uma consciencialização sobre a necessidade de reduzir os seus efeitos negativos e maximizar os seus efeitos positivos, de form...
	 A deslocação para destinos turísticos é temporária e de duração reduzida, a intenção é regressar a casa ao fim de dias, semanas ou meses;
	 Os destinos são visitados com outros objetivos para além dos associados ao emprego e residência permanente nesse lugar.
	Segundo Weaver & Oppermann (2000 cit. Fonseca, 2007), o Turismo é a soma dos fenómenos e relacionamentos, decorrentes da interação entre turistas, a oferta, os governos anfitriões, as comunidades de acolhimento, governos de origem, universidades, comu...
	2.1. O TURISMO SUSTENTÁVEL
	O turismo é um sector de atividade complexa, porque abrange várias indústrias, gera vários impactes (positivos e negativos) económicos, socioculturais, políticos ambientais e tecnológicos nos países emissores e recetores. Evidencia-se como uma indústr...
	O carácter estratégico do sector do turismo na economia regional e nacional resulta do seu efeito multiplicador. Um dos mais importantes impactos económicos no turismo é medido pela quantidade de dinheiro gasto pelo turista/visitante que permanece na ...
	Neste setor perspetivam-se taxas de crescimento superiores às de qualquer outra atividade produtiva. O impacte direto e indireto do turismo ao nível das infraestruturas, do produto, do emprego, do investimento e das receitas públicas torna-o determina...
	Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT citado por Oliveira e Manso, 2010), o desenvolvimento do turismo sustentável, é propiciador do desenvolvimento sustentável. A OMT define o desenvolvimento Turístico sustentável como sendo aquele que “Satis...
	 Otimizar-se o uso dos recursos ambientais, mantendo-se os processos ecológicos essenciais;
	 Ajudar a conservar os recursos naturais e a biodiversidade biológica;
	 Respeitar a autenticidade sócio-cultural das comunidades recetoras, conservar as suas culturas arquitetónicas e seus valores tradicionais; e
	 Assegurar atividades viáveis a longo prazo, que reportem benefícios socioeconómicos a todos os agentes.
	Contudo, o turismo sustentável requer intervenção e planeamento, não existindo um modelo teórico universal que permita obter um turismo totalmente sustentável. O desenvolvimento sustentável do turismo pressupõe a adoção de estratégias políticas que ga...
	Existindo concordância mundial, relativamente ao facto de ser necessário promover um desenvolvimento sustentável do turismo, também existe concordância no entendimento de que o turismo, para se poder desenvolver de uma forma sustentável, tem de se afi...
	 Sustentabilidade Ambiental: sendo a principal fonte de matéria-prima da atividade turística, pretende-se um equilíbrio entre a atividade humana, o desenvolvimento e a proteção do ambiente, de forma a aumentar os recursos naturais e a limitar os ambi...
	 Sustentabilidade Económica: tendo presentes todas as interdependências da cadeia produtiva, deve-se promover uma melhor utilização dos recursos e uma gestão mais eficiente;
	 Sustentabilidade Social: dada a abrangência desta atividades, deve-se atender à comunidade recetora, ao património histórico-cultural e à sua interação com os visitantes, de forma a aumentar a auto-estima e o padrão de vida das comunidades locais, r...
	 Sustentabilidade Política: pretendendo-se uma estratégia que possibilite coordenar todas as iniciativas, de âmbito nacional e local, de forma a permitir a redução/anulação das assimetrias regionais e que favoreça o desenvolvimento sustentável do paí...
	O facto de numa área-destino haver recursos específicos, inalteráveis e únicos, torna-se fundamental tirar o melhor proveito deles sem que se ponha em causa a sua continuidade futura. Em parte, a satisfação do mercado turístico depende da escolha do g...
	2.2. TURISMO NA REGIÃO DA SERRA DA ESTRELA
	A região do turismo da Serra da Estrela é uma região rica em produtos agro-alimentares regionais (PAR) únicos, cuja exploração adequada poderá captar benefícios de diversas ordens, de que se destaca: o desenvolvimento do turismo através do enriquecime...
	No documento do Plano Estratégico Nacional de Turismo (2007) são referidos como “fatores distintivos” do Pólo de Desenvolvimento Turístico da Serra da Estrela as seguintes características: “local de excelência para observar a neve em Portugal; aldeias...
	Para o aprofundamento desta visão, Carvalho et al. (2006 citado por Vieira, 2008) recorreu à metodologia proposta pelo PETUR – Plano Estratégico de Turismo para a Serra da Estrela (2006), baseando-se em dados primários recolhidos junto dos municípios ...
	 Património natural, ambiental e paisagístico;
	 Património construído e monumental (recursos construídos pelo homem);
	 Património etnológico e cultural (ex. feiras, festas, romarias, gastronomia, artesanato).
	De acordo com Oliveira e Manso (2010), o turismo na região, mais concretamente no concelho da Guarda (concelho que pertence ao território delimitado pelo Observatório de Turismo da Serra da Estrela), a investigação na área do Turismo da Serra da Estre...
	Embora existam cada vez mais outros estruturas que promovam o Turismo de Natureza fomentando as práticas desportivas, de recreio e lazer, tal como a maioria dos parques naturais portugueses, o parque da Serra da Estrela tem ainda algumas infra-estrutu...
	No entanto, no espaço natural protegido prevalece uma gestão de proteção e conservação ambiental, mas não existe uma gestão turística do espaço natural adequada, ainda que existam suficientes argumentos e exemplos que demonstram que, devidamente regul...
	Por exemplo, um dos fatores importantes que limita as possibilidades de Portugal para desenvolver uma oferta atrativa para o mercado de Turismo de Natureza é a inadequação da legislação que regula a utilização turística dos espaços protegidos. Outro f...
	Oliveira e Manso (2010) procuraram perceber quais as medidas que deveriam ser implementadas, por forma a alcançar um turismo sustentável na região. No total, obteve-se um conjunto de treze medidas que deviam ser promovidas na região em estudo, sendo q...
	Por fim, para Oliveira e Manso (2010) também seria de extrema importância para a região implementar as seguintes medidas:
	 Criar novos produtos regionais e divulgar mais aqueles que já existem;
	 Diversificar em termos temporais atividades de atrativo turístico, envolvendo cidades e aldeias históricas e;
	 Preservar e valorizar o património natural.
	2.3. QUALIDADE E VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROALIMENTARES (PAR)
	Qualidade não é luxo, mas uma questão de sobrevivência e fator de competitividade das organizações destinadas a suprir interesses muito diversos, mas convergentes e complementares de acionistas, colaboradores e clientes (Fonseca, 2007).
	A qualidade do produto tem duas dimensões: o nível e a consistência.
	O nível de qualidade está relacionado com a opção estratégica que se definiu no posicionamento. Por exemplo: quero que as minhas maçãs estejam em todos os supermercados como um produto indiferenciado ou quero comercializar maçãs embaladas, com uma mar...
	A criação e promoção de símbolos de qualidade ligados ao território, como são as denominações de origem, enquanto construções sociais que associam a manutenção da atividade agrícola à proteção de um produto regional obtido a partir de matérias-primas ...
	Na criação de uma denominação de origem estão normalmente envolvidos dois tipos de motivações. Por um lado, pode surgir como reação à perda de qualidade de um produto percecionado como tradicional de uma região, quer pelo alargamento exagerado da sua ...
	A génese de uma denominação de origem de um produto é um processo sequencial que apresentamos no seguinte esquema:
	Primeira Fase do Processo – Denominação de Origem do Produto
	Quarta Fase do Processo: Validação
	Embora em Portugal exista uma forte tradição na demarcação e regulamentação de regiões produtoras de vinhos com direito ao uso de uma denominação de origem, a criação de regiões demarcadas para outro tipo de produtos agroalimentares é relativamente re...
	As Feiras e Festivais Gastronómicas, a criação e definição de Rotas e as Confrarias têm tido um papel dinamizador nesta área a nível nacional e internacional. Elas proliferam por todo o País e são permanentemente notícia na defesa dos nossos produtos,...
	2.4. TURISMO EM ESPAÇO RURAL E OS PRODUTOS AGROALIMENTARES REGIONAIS: COMPETIÇÃO OU COMPLEMENTARIEDADE?
	Existe uma associação positiva entre o turismo e agricultura, desde logo, pelo facto de uma parte significativa da despesa turística estar relacionada com a alimentação.
	Nos países em desenvolvimento, a agricultura surge, muitas vezes, em desvantagem na competição por fatores de produção. A valorização da terra, a escassez e valorização da mão-de-obra e o desvio de capital para investimentos em turismo são apontados c...
	Em contextos de turismo de massas constata-se o estabelecimento de uma relação sinergética entre os sectores do turismo e agricultura, sendo que diversos benefícios recíprocos ocorrem ou podem ocorrer pela sua presença no mesmo destino.
	A melhoria nos sistemas de comunicação e transportes induzida pelo turismo pode potenciar a aproximação do sector agrícola a novos mercados. A promoção em cada um dos setores poderá beneficiar o outro, concretamente, a promoção turística quando focada...
	O turismo pode ainda induzir novos serviços relacionados com a atividade agrícola, como apresentações em quintas e locais de transformação alimentar artesanal, alojamento em espaço rural, etc. Estes novos serviços para além de enriquecerem a experiênc...
	Por estes e outros motivos, terá surgido a necessidade de estudar melhor como promover a sustentabilidade e o desenvolvimento rural. No Programa Territorial de Desenvolvimento da NUT III Serra da Estrela foram levantadas algumas opções de estratégias ...
	 A diversificação das atividades do agricultor, na exploração agrícola, procuraria incentivar o desenvolvimento de atividades associadas ao turismo e aos produtos locais. A diversificação das atividades do agricultor teria em vista, por um lado, gara...
	 O apoio a micro empresas que pretendessem desenvolver atividades que explorassem de uma forma inovadora as potencialidades da região;
	 O desenvolvimento/criação de negócios de desenvolvimento do turismo, em que, para além da criação de capacidade de alojamento, em modalidades de Turismo em Espaço Rural (TER) e Turismo Natureza, pretendia-se desenvolver atividades de animação turíst...
	 As três ações referidas anteriormente, com destaque para as duas últimas, seriam implementadas em estreita ligação quer com o Programa Operacional (PO) da Região Centro, quer com o Programa Operacional Fatores de Competitividade (POFC);
	 A Conservação e Valorização do Património Rural iria permitir a intervenção em património, permitindo a sua utilização para diversos fins, com destaque para o turismo e produtos locais. As intervenções a apoiar deveriam incidir sobre freguesias em e...
	 O FEADER (Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural) disponha ainda de uma medida destinada ao apoio na criação/desenvolvimento de Serviços Básicos para a população rural, através da partilha de recursos ou o desenvolvimento de soluções inovad...
	Finalmente, o estímulo a produções agrícolas regionais de elevado valor é também focado por outros autores, segundo Vieira & Figueiredo (2010), nomeadamente, pelo fomento das suas exportações; sendo defendido que os turistas nas suas viagens adquirem ...
	À partida, o benefício que poderia parecer mais evidente pela chegada do turismo a destinos com uma forte presença agrícola seria o aumento do mercado para a agricultura local, no entanto, tal como constatado por diversos autores, a realidade frequent...
	Grande parte da investigação empírica realizada é reveladora do aumento das importações de produtos agro-alimentares induzidas pelo turismo de massas, podendo chegar a ocasionar uma redução na produção agrícola local. Ora, dada a importância dos produ...
	De acordo com Vieira & Figueiredo (2010), diversos autores reconhecem o potencial do turismo em estimular a produção de produtos agro-alimentares regionais de qualidade e de alimentos frescos de origem local, com implicações positivas na economia do d...
	Apontam ainda para o tipo de alojamento, a maturidade da indústria turística, o perfil do turista e o nível de promoção da gastronomia local pela indústria do turismo, como fatores relacionados com a procura condicionantes dos efeitos benéficos do tur...
	Relativamente aos fatores condicionantes relacionados com a produção ou oferta, são identificados como determinantes as restrições físicas e naturais locais, as características da distribuição da terra e vocação agrícola (por exemplo, exportadora), o ...
	Finalmente, os fatores condicionantes relacionados com os sistemas de distribuição e marketing, prendem-se com aspetos como a natureza formal ou informal das relações agrícolas comerciais; a inexistência, ou debilidade, das infra-estruturas locais de ...
	Como obstáculos à utilização dos produtos agroalimentares locais, Malevolti (2003) identificou o custo dos produtos típicos locais, os problemas relacionados com o seu aprovisionamento e uma grande falta de conhecimento quer dos produtos típicos, quer...
	Destaca-se ainda o facto de os PAR irem além da mera satisfação de uma necessidade básica (alimentação), sendo potenciadores da qualidade de uma experiência turística de grande relevância: a degustação gastronómica. A gastronomia é, não só, uma experi...
	Ao promover a gastronomia e os produtos agrícolas tradicionais, valorizam-se também os recursos endógenos locais. Por outro lado, estabelece uma relação com o espaço simultaneamente utilitária e protetora do ambiente, já que as técnicas de produção em...
	Os Produtos Agroalimentares Regionais de qualidade (PAR) e o Turismo em Espaço Rural (TER) surgem, assim, como apostas para o desenvolvimento rural. A primeira, como estratégia de diversificação no seio do sector agrícola, que se constitui como altern...
	Assim, parece ser possível concluir quanto à existência de uma relação de complementaridade e sinergia, com benefícios que decorrem do turismo para os sectores agroalimentares locais e dos sectores agroalimentares locais para o turismo rural, embora e...
	CAPÍTULO III. PRODUTOS AGROALIMENTARES DA REGIÃO DA SERRA DA ESTRELA
	O Queijo Serra da Estrela Velho - DOP é um queijo curado de pasta semidura a extra dura, ligeiramente quebradiça, untuosa, de cor alaranjada/acastanhada, com poucos ou nenhuns olhos, cilindro baixo com abaulamento lateral quase inexistente, crosta med...
	O uso da Denominação de Origem obriga a que o queijo seja produzido de acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, as condições de produção de leite, higiene da ordenha e conservação do leite e fabrico...
	 Produzir o Queijo apenas na região demarcada do Queijo Serra da Estrela (DOP), que abrange os concelhos de Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Seia, Manteigas, Penalva do Castelo, Mangualde, Nelas, Carregal do Sal, Oliveira do Hospital e...
	 Produzir o Queijo de acordo com as regras legalmente estabelecidas, nomeadamente adicionando apenas o leite de ovelha Bordaleira Serra da Estrela e/ou Churra Mondegueira cru, sal e flor de cardo;
	 Obter o leite a partir de rebanhos da raça Bordaleira Serra da Estrela e/ou Churra Mondegueira isentos de Brucelose, isto é, com um estatuto sanitário B3 ou superior, e cujas condições de maneio e higiene sejam consideradas boas;
	 Possuir uma queijaria licenciada para o fabrico de queijo;
	 Submeter o queijo a uma série de análises microbiológicas que se deverão encontrar dentro dos limites legalmente estabelecidos nomeadamente no que diz respeito a Listéria, Salmonela, Staphylococcus Aureus e Escherichia Coli;
	 Após aprovação do queijo nas análises microbiológicas, submetê-lo a um painel de provadores que o classificarão de acordo com parâmetros de crosta, forma e consistência, textura e cor da pasta e sabor e aroma. O valor mínimo de aprovação neste paine...
	É o cumprimento de todos estes requisitos que diferencia o Queijo Serra da Estrela de todos os outros queijos de ovelha curados, que não garantem que todos estes requisitos são cumpridos. Logo, a rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em v...
	A área geográfica correspondente à produção do Queijo Serra da Estrela abrange cerca de 3 119 km2 e compreende, portanto, os seguintes concelhos todas as freguesias dos concelhos de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mang...
	Ilustração 3 - Área Geográfica de Produção: Queijo Serra da Estrela (DOP) e Queijo da Serra da Estrela (DO) (DRAP Centro, 2009; consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.php)
	3.1.2. REQUEIJÃO
	Muito conhecido e saboroso, o Requeijão é obtido a partir do soro que escoa da francela durante a laboração do queijo. Este soro é aquecido até à ebulição deixando-se depois arrefecer à temperatura ambiente. Obtém-se um preparado líquido com pequenos ...
	Ao seu sabor fresco juntam-se propriedades terapêuticas derivadas do seu alto valor nutritivo, sendo símbolo, por excelência, de uma alimentação saudável.
	O Requeijão Serra da Estrela - DOP é um produto obtido por precipitação ou coagulação, pelo calor, das proteínas contidas no soro, resultante da laboração do Queijo Serra da Estrela - DOP. A massa assim obtida é depois colocada em açafates.
	O Requeijão da Serra da Estrela apresenta-se, assim, sob a forma de uma massa macia e cremosa a ligeiramente granulosa de cor branca, bem ligada e lisa ao corte. Ao soro pode ser adicionado leite de ovelha e cabra em condições muito particulares e dev...
	O uso da Denominação de Origem obriga a que o requeijão seja produzido de acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, as condições de produção de leite, higiene da ordenha e conservação do leite e fabr...
	A rotulagem, mais uma vez, deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, mencionando também a Denominação de Origem. O Requeijão Serra da Estrela deve ostentar a marca de certificação aposta pela respetiva entidade certificadora.
	A área geográfica correspondente à produção do Requeijão Serra da Estrela abrange cerca de 3 119 km2 e compreende os seguintes concelhos todas as freguesias dos concelhos de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, M...
	Ilustração 5 - Área Geográfica de Produção do Requeijão Serra da Estrela (DOP) (DRAP Centro, 2009; consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.ph)
	3.1.3.CABRITO DA BEIRA
	Cabrito da Beira - IGP é entendido como a carcaça refrigerada a partir de cabras das raças Serrana, de pequena estatura, com membros finos e resistentes e de origem na Serra da Estrela e Charnequeira, com grande corpulência, com membros fortes e curto...
	Por toda a Beira Interior o cabrito assado, estonado ou na brasa, é um prato com grande tradição e muito apreciado.
	Ilustração 9 - Área Geográfica de Produção do Cabrito da Beira – IGP (DRAP Centro, 2009; consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.php)
	3.1.4. BORREGO DA SERRA DA ESTRELA
	Os borregos são tão comuns na paisagem da Serra da Estrela como a presença das neves, dos penedos ou das estevas que na primavera florescem brancas nos vales, são rebanhos de ovelhas, próprias da Região. E até o mais desatento dos viajantes poderá, ao...
	O Borrego Serra da Estrela - DOP surgiu como um subproduto da produção do Queijo Serra da Estrela. As carcaças refrigeradas dos animais (machos e fêmeas) abatidos até aos 30 dias de vida, com peso vivo até 12 kg, são obtidas a partir de animais, filho...
	Mantem-se a forma tradicional de maneio que confere à carne características organolépticas diferenciadas: particularmente macia e saborosa, de paladar muito suave.
	A carne do Borrego serra da Estrela é utilizada na confeção de muitas receitas antigas nas casas beirãs, nomeadamente em períodos festivos. O borrego assado em forno de lenha é uma das especialidades mais apreciadas.
	Comercialmente pode apresentar-se em carcaças com cauda completamente esfolada, cabeça sem olhos, sem maxilar inferior e com o maxilar superior cortado pelo chanfro, membros sem os tarsos, sem pulmões e sem fígado, com rins com boa cobertura de gordur...
	O uso da Denominação de Origem obriga a que a carne seja produzida de acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, a identificação dos animais, o saneamento e a assistência veterinária, o sistema de pro...
	A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, mencionando também a Denominação de Origem. O Borrego Serra da Estrela deve ostentar a marca de certificação aposta pela respetiva entidade certificadora.
	A área geográfica correspondente à produção do Borrego Serra da Estrela abrange cerca de 3 119 km2 e compreende os seguintes concelhos: todas as freguesias dos concelhos de Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Ma...
	Ilustração 10 - Área Geográfica de Produção do Borrego Serra da Estrela (DOP) (DRAP Centro, 2009; consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.php)
	3.1.5.BORREGO DA BEIRA
	O Borrego da Beira - IGP é entendido como a carcaça refrigerada de ovinos das raças Churra do campo, antigamente designada Marialveira, Churra Mondegueira e Merino da Beira Baixa e seus cruzamentos, em pastoreio extensivo. Com este borrego confecionam...
	Comercialmente pode apresentar-se em carcaças com cauda completamente esfolada, cabeça sem olhos, sem maxilar inferior e com o maxilar superior cortado pelo chanfro, membros sem os tarsos, sem pulmões e sem fígado, com rins com boa cobertura de gordur...
	Ilustração 11 - Área Geográfica de Produção do Borrego da Beira –IGP. (DRAP Centro, 2009; consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.php)
	O abate dos animais (machos e fêmeas) é feito entre os 40 e os 45 dias de vida, com um peso vivo inferior a 12 Kg. As carcaças têm um peso até 6 Kg, sendo o cheiro e o sabor sui generis.
	O uso da Identificação Geográfica Protegida obriga a que a carne seja produzida de acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, a identificação dos animais, o saneamento e a assistência veterinária, o s...
	Ocupam a segundo lugar pelo número de cabeças exploradas, mas, certamente, o primeiro no País, quanto a rendimento individual, em virtude da alta capacidade leiteira das ovelhas e do valor que o leite atingiu nos últimos tempos.
	Trata-se dum ovino de tamanho médio, (eumétrico) possuindo cornos, em ambos os sexos, com um velo não muito extenso, que não cobre a cabeça nem a extremidade dos membros, e, principalmente nas fêmeas, as faces inferiores do pescoço e do tronco.
	Tem membros fortes e unhas rijas, próprias para o pastoreio permanente, característica do regime em que são mantidos. O úbere, bem desenvolvido, é globoso, com um sulco mediano, e tetos de regular tamanho, permitindo uma fácil ordenha.
	As produções de leite ultrapassam já os 500 litros nalgumas ovelhas nos contrastes realizados a partir de 1981, mas referem-se muitas produções da ordem dos 300 e 400 litros (Portal Público da Drap Centro – Disponível em http://ptqc.drapc.min-agricult...
	Há duas variedades, branca e preta, predominando a primeira. Os elementos colhidos na variedade preta levam a considerar mais produtiva, esta variedade. O solar de origem desta raça é a bacia hidrográfica do Alto Mondego.
	Os ovinos Serra da Estrela têm sido objeto de ações de melhoramento através dos Serviços Pecuários que mantém na zona de Oliveira do Hospital, desde 1945, um ser viço de contraste leiteiro. Baseado nos resultados deste contraste, muitos produtores têm...
	Infelizmente ainda não foi instituído o Livro Genealógico da raça, como se impunha, mas com a recente criação (1981) da Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela", espera-se que este livro venha a ser posto em funcionamento a breve p...
	Para o estudo, melhoramento e produção de reprodutores, deste tipo de animais, existe um estabelecimento oficial - Estação de Fomento Pecuário da Beira Alta, instalado em Tojal-Máu, Tondela, dependente da Direção Regional da Beira Litoral. Em 1980-81,...
	3.1.6.1. RAÇA BORDALEIRA
	Na Serra da Estrela desenvolveu-se uma raça de ovinos perfeitamente definida - Bordaleira Serra da Estrela - destacando-se das suas características, consagradas no Livro Genealógico, as variedades preta e branca, os olhos grandes e expressivos e os co...
	A Raça Bordaleira rege-se pelo seguinte padrão: estatura mediana, com um esqueleto bem desenvolvido, regularmente musculado, de cor branca ou preta, com aptidão predominantemente leiteira. O Peso vivo adulto desta raça, nomeadamente, das fêmeas é de 5...
	A sua pele é fina, elástica e untuosa, branca e com reduzida pigmentação nas extremidades, ou preta. Velo branco ou preto, pouco extenso não abrangendo a cabeça, a barriga e os membros; pouco tochado de madeixa cilíndrica ou pontiaguda; pelos cábrios ...
	A Cabeça é mediana de forma piramidal, deslanada, fronte estreita e plana, arcadas orbitárias salientes, olhos grandes, face comprida e estreita de forma triangular, chanfro convexo e liso, boca rasgada de lábios grossos; cornos em ambos os sexos, de ...
	O Pescoço da raça Bordaleira é comprido, delgado, de forma tronco cónica, sem barbela, garrote largo e pouco destacado, espáduas oblíquas compridas e estreitas, costado bem arqueado. Com um dorso e lombo compridos e largos, garupa comprida e de regula...
	O úbere é de forma globosa desenvolvido com sulco mediano evidente; tetos grandes e bem implantados. Os seus membros são finos e compridos, bem aprumados, deslanados abaixo do joelho e curvilhão; unhas pequenas e rija.
	3.1.6.2.CHURRA MONDEGUEIRA
	A Churra Mondegueira é uma raça com origem na região do Alto Mondego que em 1999 possuía cerca de 5146 animais inscritos no Livro Genealógico. Associado a esta raça existe o produto certificado Borrego da Beira (IGP).
	A Raça Churra Mondegueira é um animal de estatura média e de cor branca, cujo peso vivo adulto das fêmeas é de 40 a 50 kg e dos machos é de 50 a 60 kg. A sua pele é fina e untuosa, de cor geralmente branca, por vezes com pigmentação à volta dos olhos,...
	Tem uma cabeça de volume médio, deslanada, mas com tufo de lã na fronte (popa); com um perfil craniano reto, chanfro ligeiramente convexo, sobretudo nos machos; orelhas horizontais, de comprimento médio; cornos em ambos os sexos, em forma de espiral a...
	3.1.7 OUTROS PRODUTOS AGRO-ALIMENTARES
	No Portal Público da Drap Centro são referidos ainda outros produtos alimentares da região Turística da Serra da Estrela que ainda são candidatos à certificação de qualidade, aos quais irei referir já de seguida, através do quadro que sintetiza alguma...
	A Área Geográfica de Produção da matéria-prima (existência de animais da raça Bísara, tipo de alimentação que serve de base para a criação destes animais, condições edafo-climáticas especiais da região, o modo de exploração praticado na região e o sab...
	3.2. PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
	3.2.1 MAÇÃ BRAVO ESMOLFE
	É uma maçã de características únicas, extremamente aromática e sumarenta, doce e simultaneamente ácida. Tem uma forma oblongo-cónica, polpa branca e a sua epiderme esbranquiçada apresenta por vezes manchas rosadas. Esta variedade regional, conhecida d...
	Como os seus frutos são muito apreciados, obtiveram-se enxertos que disseminaram esta variedade por várias zonas de produção frutícola, especialmente na Região da Beira
	Alta e em parte da Cova da Beira (Portal Público da Drap Centro, consultado a 23 de setembro de 2014).
	A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, mencionando a denominação de origem. A Maçã Bravo de Esmolfe deve ostentar a marca de certificação aposta pela respetiva entidade certificadora.
	Comercialmente, só pode apresentar-se devidamente acondicionada em embalagens contendo apenas duas camadas de frutos, colocados em alvéolos.
	Ilustração 17 - Área Geográfica de Produção da Maçã Bravo de Esmolfe – DOP. (DRAP Centro, consultado em 10 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.php)
	Atualmente, na zona onde é originária, realiza-se a Feira da Maçã Bravo Esmolfe serve para sensibilizar os produtores para a necessidade de cumprirem com as normas conducentes à certificação, além de impulsionar a divulgação e promoção dos produtos en...
	A área de implementação na Região Centro, correspondente à produção (produção, tratamento e acondicionamento) da Maçã Bravo de Esmolfe - DOP, abrange cerca de 7 831 km2, e está circunscrita aos seguintes concelhos: Aguiar da Beira, Arganil, Belmonte, ...
	3.2.2. MAÇÃ DA BEIRA ALTA
	O clima da Região da Beira Alta, com invernos bastante frios e verões quentes, com elevada luminosidade, é propício à produção de maçã de grande qualidade.
	Maiores teores de açúcar, melhor consistência da polpa e coloração mais viva diferenciam e tornam as maçãs mais atrativas, ganhando o fruto em sabor e capacidade de conservação (Portal Público da Drap Centro – Disponível em http://ptqc.drapc.min-agric...
	O uso de Indicação Geográfica Protegida, obriga a que a maçã seja produzida de acordo com as regras estipuladas, designadamente as condições de produção, colheita e acondicionamento do produto.
	A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, mencionando a indicação geográfica. A Maçã da Beira Alta deverá ter a marca de certificação sustentada pela respetiva entidade certificadora. Comercialmente, só pode apresentar-se devidame...
	A área de implementação na Região Centro, correspondente à produção (produção, tratamento e acondicionamento) da Maçã da Beira Alta- IGP, abrange cerca de 9 180 km2, e está circunscrita aos seguintes concelhos: Aguiar da Beira, Almeida, Arganil, Carre...
	A área geográfica abrange na Região Norte ainda os concelhos de Armamar, Cinfães, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, Resende, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca.
	Ilustração 19 - Área Geográfica de Produção da Maçã da Beira Alta (IGP) (DRAP Centro, consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.php)
	3.2.3.PÊSSEGO DA COVA DA BEIRA
	A Cova da Beira é a zona da Beira interior com condições edafo-climáticas para produzir pêssego de ótima qualidade.
	O Pêssego da Cova da Beira - IGP é proveniente de diversas variedades de pessegueiro “Prunus persica Sie. e Zuccc” e têm manifestado capacidade de adaptação a esta região e tradicionalmente cultivadas nas zonas de vale e meia encosta, em especial do r...
	.
	A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, constando ainda, a indicação do calibre, categoria e variedade, bem como as menções "Pêssego da Cova da Beira - IGP", para além da marca de certificação aposta pelo respetivo Organismo Pri...
	Ilustração 21 - Área Geográfica de Produção do Pêssego da Cova da Beira (IGP) (DRAP Centro, consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.php)
	A área geográfica correspondente à produção (produção, tratamento e acondicionamento) do Pêssego da Cova da Beira abrange cerca de 1 374,50 km2, e está circunscrita aos concelhos do Fundão, Covilhã e Belmonte, do distrito de Castelo Branco.
	3.2.4. CEREJA DA COVA DA BEIRA
	A produção da Cereja Cova da Beira - IGP desenvolvesse entre as Serras da Gardunha, da Estrela e da Malcata, na Cova da Beira, região com excelentes condições climáticas para a fruticultura, e solos de condições ideais para o desenvolvimento da cereje...
	A Cereja Cova da Beira é uma das espécies fruteiras de maior peso na economia agrícola regional da Cova da Beira.
	De entre as muitas variedades de cerejeiras, existem algumas autóctones, como a “De Saco” ou “Saco da Cova da Beira”, mais representativa na região, e a “Morengão” bem adaptada à altitude (Portal Público da Drap Centro – Disponível em http://ptqc.drap...
	A Cereja Cova da Beira - IGP é de consistência firme e carnuda e sabor muito doce, cuja coloração vai do vermelho vivo ao vermelho púrpura, podendo no caso de algumas variedades ser do vermelho ao alaranjado.
	O uso da Indicação Geográfica Protegida obriga a que a cereja seja produzida de acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente, as condições de produção, colheita e embalamento do produto.
	A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, constando ainda, a indicação do calibre, categoria e variedade, bem como as menções "Cereja da Cova da Beira - IGP", para além da marca de certificação aposta pelo respetivo Organismo Priv...
	A área geográfica correspondente à produção da Cereja Cova da Beira abrange cerca de 1 374 km2 e compreende os seguintes concelhos do distrito de Castelo Branco: Fundão - com maior representatividade nas freguesias de Alcongosta, Alcaide, Souto da Cas...
	Ilustração 23 - Área Geográfica de Produção da Cereja da Cova da Beira (IGP) (DRAP Centro, consultado em 15 de janeiro de 2015. Disponível em http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.php)
	3.2.5. PÃO DO SABUGUEIRO
	O Pão Centeio do Sabugueiro é único na Região. O seu sabor depende de fatores tão básicos como o tipo de farinha, o forno e o processo de fabrico. E foi partindo da aldeia do "Sabugueiro", terra do centeio e da pastorícia que, ao longo dos anos entrou...
	Os Azeites da Beira Interior - DOP fazem parte da matriz cultural da região Beira Interior, cujos olivais são parte integrante da paisagem.
	Dadas as características organolépticas e as variedades de azeitona, os Azeites da Beira Interior integram dois tipos regionais: Azeite da Beira Alta e Azeite da Beira Baixa.
	O Azeite da Beira Alta - DOP apresenta uma coloração amarela levemente esverdeada a amarela clara levemente esverdeada, com aroma suí generis e sabor a fruto. Obtêm-se sobretudo da azeitona das variedades Galega, Cornicabra, Carrasquenha, Negrinha, Ma...
	O Azeite da Beira Baixa - DOP apresenta uma coloração amarela clara levemente esverdeada a amarela clara, com aruma sui generis e sabor a fruto. Obtêm-se sobretudo da azeitona das variedades Galega, mas também da Bical e Cordovil.
	Para o Azeite da Beira Baixa: Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Idanha-a-Nova, Mação, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sabugal, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão.
	Ilustração 27 - Área Geográfica de Produção dos Azeites da Beira Interior (DOP) (DRAP Centro, consultado em 12 de dezembro de 2014. Disponível em http://www.drapc.min-agricultura.pt/home.php)
	CAPÍTULO IV. CAPACIDADE COMPETITIVA E OPORTUNIDADES DO MERCADO
	Tendencialmente a chave para a competitividade, em todo o mundo, reside na satisfação do cliente. Para conseguir mais clientes satisfeitos são imprescindíveis recursos humanos qualificados que ajudem a sustentar os negócios com produtos e serviços tam...
	4.1. RECURSOS DISPONÍVEIS DO MERCADO
	A primeira componente que deve ser considerada para avaliar a capacidade competitiva de Portugal no sector do Turismo e da Agro-Alimentar é a quantidade e qualidade dos seus recursos de base (Asesores en Turismo Hotelaria y Recreación, S.A - THR, 2006).
	A Serra da Estrela foi classificada como Parque Natural em1976, tendo atualmente um estatuto específico com caraterísticas ideais para a prática de Turismo de Natureza, como os rios, nomeadamente os cursos de água onde se praticam atividades de canoag...
	Os produtos agrícolas são produtos que têm uma série de especificidades e, do ponto de vista do marketing, não podem nem devem ser vistos de forma igual a produtos industriais ou serviços (Mello & Marreiros, 2009).
	Regra geral, as indústrias tendem a localizar-se próximo dos mercados de consumo ou de vias de rápido acesso ao mercado. No caso dos produtos agrícolas tal não é obviamente possível. Este fator, em conjunto com outras características específicas dos p...
	Os produtos agrícolas são, em si mesmos, produtos altamente indiferenciados. Uma maçã é sempre vista como uma maçã, independentemente da sua proveniência ou variedade. Todavia, nos últimos anos tem-se assistido a uma tentativa de ultrapassar esta limi...
	A distância, quer em termos físicos quer em termos de comunicação, entre o produtor e o consumidor tem implicações na estratégia de marketing adotada. Em termos físicos, ao nível das decisões relacionadas com os transportes, com as margens, com o dese...
	4.2. CADEIA DE PRODUÇÃO DE VALOR
	Apesar de as melhorias significativas no sector do Turismo, a cadeia de produção de valor ainda apresenta uma organização deficiente. Esta deficiência torna-se mais evidente quanto a articulação e complementaridade deste setor com outro setor socioeco...
	Ainda que a reduzida dimensão empresarial não seja um fator necessariamente negativo por si só, na prática transforma-se num obstáculo para a competitividade das empresas turísticas, pois representa uma dificuldade, por exemplo, para a implementação d...
	Contrariamente, a legislação e os protocolos com a União Europeia no setor Agrícola existentes restringiram muito a produção de diversos produtos em Portugal, mesmo a inexistente de alguns produtos no nosso país nos quais, devido às condições climatér...
	A própria juventude e reduzida dimensão das empresas que operam nos dois sectores tem impedido o acumular de um volume suficiente de recursos humanos especializados. A falta de um vínculo laboral permanente impede ou dificulta em grande medida a espec...
	Relativamente aos produtos agro-alimentares existe uma situação difícil de gerir, esta prende-se com a determinação do preço. A determinação do preço através do custo mais uma margem é a mais utilizada. A principal dificuldade que se põe neste método ...
	Para além disso, tal como tem acontecido nos últimos anos, os preços de alguns fatores de produção, como por exemplo os combustíveis, apresentam grandes oscilações ao longo do ano e para muitos não é possível prever a sua evolução. Por outro lado a cu...
	Para estabelecer o preço de venda é depois necessário adicionar uma margem ao custo. Esta margem deve corresponder à justa remuneração do produtor e a um preço justo para o consumidor. O preço final deve ainda estar de acordo com a estratégia que se d...
	O preço é uma variável que é influenciada por um sem número de fatores internos e externos, que vão desde os custos de produção até à legislação. Fixar um preço de um produto na altura do seu lançamento é uma decisão altamente estratégica, uma vez que...
	Aumentar os preços de um produto (seja turístico seja do setor agro-alimentar) não é fácil, e uma vez diminuído o preço não é fácil voltar a subi-lo. Todas estas alterações afetam a forma como o consumidor “percebe” o produto e o posiciona. A grande d...
	4.3.PERCEÇÃO INTERNA
	De acordo com Asesores en Turismo Hotelaria y Recreación, S.A (THR, 2006), na perspetiva dos operadores portugueses de atividades de Turismo de Natureza (turismo ativo), os maiores obstáculos ou impedimentos para o desenvolvimento do sector são os seg...
	A necessidade de mais e melhor promoção, habitualmente entendida como a que deve realizar a administração pública, é uma reivindicação permanente de todos os sectores turísticos e em praticamente todos os destinos do mundo. Independentemente da maior ...
	Nos serviços, a apreensão acentua-se, porque a interação cliente/pessoas do atendimento é quase permanente, a complexidade é elevada. As suas características de intangibilidade, heterogeneidade, inseparabilidade e perecibilidade agravam ainda mais o c...
	4.4. OPORTUNIDADES DO MERCADO
	As políticas de produto podem agrupar-se em três variantes principais: a inovação, a superioridade qualitativa e a especialização. Quando a empresa se pretende diferenciar através da inovação toda a estratégia de marketing se deve centrar em conferir ...
	As matrizes de caracterização e a análise SWOT dão uma boa perspetiva da potencialidade relativa de cada produto e toda a informação para tomar a decisão sobre qual será a melhor opção. Falta apenas definir quais os critérios que presidem à seleção da...
	Viabilidade do produto no contexto da região - Cada região de produção, para cada produto, tem características diferentes. O mesmo produto não pode ser feito da mesma forma em todo o lado. Exemplo disso é a vinha no Douro e a Vinha no Dão. A forma de ...
	Atratividade do ponto de vista financeiro e de negócio - Numa economia de mercado como a nossa este será talvez o principal critério utilizado na seleção da melhor oportunidade de mercado.
	Contribuição para a sustentabilidade da produção - Do ponto de vista ambiental, as empresas em geral, e as empresas agrícolas em particular, têm vindo a ser chamadas a apostar em estratégias de sustentabilidade. Começou-se pela proteção e produção int...
	Potencial para acrescentar valor - Os produtos agrícolas são, em si, bastante indiferenciados. No entanto, em quase todos é possível acrescentar valor e tirar um maior rendimento. Isto pode ser conseguido através de novas formas de produção (por exemp...
	Capacidade de ganhos de comercialização no curto prazo - A adoção de uma nova cultura implica sempre um investimento, cuja recuperação está dependente do tempo que decorre até ao início da entrada do produto no mercado. Se estivermos a falar de um pom...
	O destino turístico da Serra da Estrela tornou-se ao longo da última década mais atrativo, devido a crescente projeção mobilizada pelo Turismo para o exterior como um território com grandes potencialidades. No entanto, a redução de custos de contexto ...
	Além disso, os produtos agroalimentares de elevada qualidade são uma mais-valia, uma vez que permitem melhorar os produtos turísticos e a experiência turística, enquanto a despesa turística nestes produtos locais propicia um estímulo económico para ma...
	A oportunidade consiste em aproveitar os recursos naturais, culturais e agroalimentares disponíveis, além do convívio com as populações dessas regiões para assim desenvolver experiências realmente gratificantes, que façam do visitante um protagonista ...
	CAPÍTULO V. A GASTRONOMIA SERRA DA ESTRELA – COZINHA DE AUTOR
	A tradição de saberes e sabores que surgem à mesa são um importante elemento da gastronomia das regiões revelando a sapiência e a perícia das «mãos» de que lhe dão forma e que, de uma forma ou de outra, os segredos são, muitas vezes, passados de geraç...
	A Denominação de Origem Protegida é um passo importante para o progresso do mercado da região, mas em conjunto com outras medidas tornar-se-á económica e socialmente mais rentável e sustentável.
	Os produtos agroalimentares produzidos em Portugal, ao nível regional ou local são uma afirmação cultural e económica das regiões e constituem um suporte da biodiversidade da região. Portanto, a sua referência relativamente aos hábitos alimentares e t...
	A singularidade do território da região Turística da Serra da Estrela passa pela aposta estratégica de aliar os produtos endógenos DOP – Queijo Serra da Estrela, Borrego Serra da Estrela, Maçã Bravo de Esmolfe - à Gastronomia Tradicional promovida tan...
	Ora, neste enquadramento, o produto Gastronomia assume-se enquanto produto de grande relevância e com expectável potencial de crescimento. Não só pela tradição e qualidade dos produtos, como também por ser um motor de motivação secundária para quase t...
	 da produção para consumo no local/região (viabilidade do produto no contexto da região: sendo que o mesmo produto não pode ser feito da mesma forma em todo o lado);
	 da valorização de produtos embaixadores da região – produtos com potencial para criar valor (através de novas formas de produção [biológica, por exemplo], da criação de marcas, da introdução da transformação ou da embalagem, ou através de novas form...
	 da capacidade de ganhos de comercialização no curto prazo – ganhos económicos para produtores e comercializadores;
	 da empregabilidade de novos produtores e empreendedores, ou seja, o capital humano do território deverá constituir-se como mão de obra preferencial na ocupação dos postos de trabalho estimulando-se, assim, a fixação da população local, essencialment...
	 do ponto de vista ambiental, as empresas agrícolas devem apostar em estratégias de sustentabilidade contribuindo para a sustentabilidade do produto;
	 da reestruturação ou aparecimento de restaurantes e bares;
	 do estímulo da produção artesanal, agrícola e vitivinícola;
	 da exportação dos produtos de qualidade da região;
	 do impacto económico na atividade turística de índole empresarial, com a diversificação e gradual articulação dos operadores turísticos do território, fortalecidas pela constituição de parcerias, nomeadamente com os produtores, comercializadores e a...
	5.1. O QUEIJO DA SERRA DA ESTRELA COM 30KG
	O Queijo da Serra da Estrela, um produto lácteo emblemático de Portugal e de importância cultural e socioeconómica, para ser uma marca mundial necessita de criar uma consistência no mercado que eleve o seu nome e o de Portugal, tal como acontece com o...




