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Terras de Bouro
Terras de Bouro é detentor de uma série de potencialidades turísticas que se fazem sentir nos
mais diversos domínios. É um concelho verde por
excelência, convidativo por natureza. Percorrido
pelas bacias do Cávado e Homem e com o Parque Nacional da Peneda-Gerês (Reserva Mundial
da Biosfera) a servir de cenário de fundo, nesta
terra, desfrutar do meio ambiente é um modo de
vida, ganhando especial relevância uma alargada
oferta de condições para a prática de desportos
náuticos e de montanha.
Conhecer este concelho implica percorrer os trilhos pedestres de pastores e agricultores, apreciar a ruralidade das aldeias e o artesanato local,
reviver o passado histórico e etnográfico no Núcleo Museológico do Campo do Gerês, pernoitar
nas casas de turismo rural ou nos hotéis e alojamento local, saborear a gastronomia, sentir o
encanto do Parque Nacional da Peneda-Gerês
e das albufeiras da Caniçada e de Vilarinho da
Furna, recuperar forças nas Termas do Gerês e
nas Termas da Moimenta e viver a fé na Basílica de S. Bento da Porta Aberta. Da sua história
destaca-se a presença romana, testemunhada
na «Estrada da Geira» (via Romana XVIII) e nos
seus marcos miliários, reconhecidos como Património Nacional.

Terras de Bouro is a rich tapestry of tourism
potential with some of the most diverse and
beautiful sights in the whole of Portugal. It’s a
green and pleasant land steeped in nature. The
beautiful valleys of the Cávado and Homem rivers course through the Peneda-Geres National Park, a stunning backdrop for a way of life
where the environment always comes first; the
perfect place for enjoying watersports, hiking
and climbing.
You can enjoy the beauty of Terras de Bouro
by exploring its footpaths and appreciating the
unhurried and rural way of life of its villages
and hamlets. Admire the local handicrafts and
enjoy the history and culture of Terras de Bouro’s past at the Campo do Gerês ethnographic
museum. Spend the night in one of our beautiful rural cottages, country house hotels and
guesthouses. Savour the delicious food and
wine of our region while you explore the rugged
charm of the Peneda-Gerês National Park and
the lakes of Caniçada and Vilarinho da Furna.
Relax and unwind in the Spas of Gerês and Moimenta. Renew your spirit at the Basilica of Sao
Bento da Porta Aberta. Marvel at the history of
Terras de Bouro’s Geira, an ancient Roman road
recognized as Portugal’s National Patrimony.
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Parque Nacional Peneda-Gerês - Mata da Albergaria (Reserva da Biosfera)
Peneda-Gerês National Park - Mata da Albergaria (Biosphere Reserve)

The Peneda-Gerês National Park (PNPG) is a
rich and abundant region of natural and cultural heritage, and one of the last parts of the
country where nature exists just as it has for
thousands of years, with hardly any intrusion
from the modern world. Mata da Albergaria is
at the “heart” of our National Park and one of
the Biogenetic Reserves of Europe.
Centro Interpretativo do Vidoeiro | 4845-081 Gerês
+Info: http://www2.icnf.pt/portal/ap/pnpg
GPS: N 41°44’14” / W 8°9’30”
T: (+351) 253 390 110

descubra!

O Parque Nacional Peneda-Gerês (PNPG) carateriza-se pela riqueza do seu património natural
e cultural, sendo um dos últimos redutos do país
onde se encontram ecossistemas no seu estado
natural, com reduzida ou nula influência humana, integrados numa paisagem deslumbrante. A
Mata da Albergaria, considerada o “coração do
PNPG", corresponde a um desses sítios e está
distinguida como uma das Reservas Biogenéticas da Europa.
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Cascata das Lagoas da Mata da Albergaria
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Serra do Gerês e Serra Amarela
Serra do Gerês e Serra Amarela

A Serra do Gerês e a Serra Amarela representam
a segunda e nona elevação mais alta de Portugal
Continental e marcam profundamente a paisagem, uma com as suas florestas de espécies autóctones e a outra onde predominam os matos.

The Serra do Gerês (The Mountains of Geres)
and the Serra Amarela (Yellow Mountains) are
the second and ninth highest mountain ranges
of Portugal and they dominate the landscape
with their forests of native trees.

Estas duas serras, apesar do relevo agreste, têm
uma ocupação humana muito antiga, sendo a
exploração dos recursos naturais feita de forma
coerente promovendo um equilíbrio entre as atividades humanas e o ambiente natural.

For millennia, humans have occupied these two
mountain ranges despite their rugged appearance. Generations have carefully tended the
natural resources of this stunning landscape,
promoting a sustainable balance between humans and the nature.

O vasto património cultural existente nas serras
mantém-se, apesar de esquecido e desconhecido da maior parte de nós, dando-nos memórias
de outros tempos que ainda conseguimos vislumbrar (silhas, fojos do lobo, abrigos e currais
na serra, moinhos, furnas, etc.).

The vast cultural heritage in these mountains
carries on, despite being forgotten by much of
the modern world. The way of life remind us
of times gone by and we can still imagine the
past with its wolf traps, shepherds’ shelters and
sheep pens in the hills and glens.
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descubra!
Miradouro do Mirante Novo : 41°42'53"N /8°10'39"W
Miradouro do Mirante Velho: 41°42'50"N / 8°10'36"W
Miradouro de São Bento da Porta Aberta: 41°41'24"N / 8°12'59"W
Miradouro da Vela: 41°42'16"N / 8°07'02"W
Miradouro das Rocas: 41°42'56"N / 8°07'54"W
Pedra Bela: 41°42’54”N / 8°09’06”W
Junceda: 41°44’30”N / 8°10’11”W
Boneca: 41°43’39”N / 8°10’16”W
Fraga Negra: 41°43’36”N / 8°10’06”W
Penedo da Freira: 41°43’45”N / 8°09’48”W
Bom Jesus das Mós: 41°44’51”N / 8°13’49”W

Miradouro da Boneca
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Miradouros
Viewpoints

Os miradouros são janelas abertas para apreciar a
imensidão paisagística deste património natural.
Conhecer o Parque Nacional da Peneda-Gerês é
visitar os vários miradouros situados no concelho.
O miradouro da Pedra Bela é um dos locais mais
famosos do Gerês, onde é possível avistar a albufeira da Caniçada, os rios Gerês e Cávado que serpenteiam a serra e a fauna e flora características
desta rara e impressionante beleza paisagística.

Miradouro da Junceda

Miradouro is Portugues for viewpoint, and these
are the places where you can really appreciate
the scale and beauty of the area. Get to know the
Peneda-Gerês National Park by visiting the various miradouro that are dotted around the county.
The view from the Pedra Bela Miradouro is one of
the most famous views in Gerês, and it’s the place
where you can see Lake Caniçada, as well as the
Gerês and Cávado rivers meandering through the
mountains and forests of the Gerês mountains.

Miradouro da Pedra Bela
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Miradouro da Roca

Miradouro de S. Bento
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Cascatas
Waterfalls

O predomínio de cascatas, lagos e cursos de água
dá uma beleza incomparável à paisagem montanhosa. A Cascata do Arado surge dos cursos de
água de montanha, derivados do rios do Camalhão e da Teixeira que vão desaguar no rio Arado.
Nesse percurso, que vence um forte desnível, gera
uma sucessão de cascatas e lagoas, mais ou menos profundas, sendo constante a água límpida.

Cascata de S. Miguel (Portela do Homem)

Cascata do Arado

© Carlos Sá
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The countless waterfalls, lakes and
streams of the National Park add to
the beauty to this mountainous corner of Portugal. The Arado Waterfall
is fed by water from the Camalhão
and Teixeira rivers, both of which
flow into the River Arado. The waters
fall from a great height and generate
a succession of spectacular waterfalls and pools of crystal clear water.

Cascata das Lagoas da Mata da Albergaria
41°47’43”N / 8°8’09”W
Cascata do Arado
41°43’25”N / 8°7’47”W
Tahiti (Cascata Fecha de Barjas)
41°42’13”N / 8°06’34”W
Cascata da Portela do Homem
41°48’13”N / 8°07’41”W
Cascata de Leonte
41°45’39”N / 8°08’57”W
Cascata Fecha de Barjas (Tahiti)

descubra!

Cabra-Montês do Gerês

© Carlos Pontes

Lírio-do-Gerês
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Porta do Campo do Gerês
Campo do Gerês Gate

A Porta do Campo do Gerês é uma das 5 Portas
do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) e
caracteriza-se por ser uma estrutura de receção,
onde os visitantes têm acesso a conteúdos sobre os principais valores naturais e culturais do
PNPG.

The Porta de Campo do Gerês is one of the five
entrances to the National Park of Peneda-Gerês
(PNPG) and it’s the perfect starting point for
exploring nature and where visitors can access
more information for enjoying all aspects of this
stunning and natural corner of Portugal.

descubra!

Porta do Campo do Gerês | 4840-030 Campo do Gerês
GPS: 41°45’01”N / 8°11’49”W
T: (+351) 253 351 888
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Ecovia do Homem

No vale do Homem e através da Ecovia do Homem é possível usufruir de passadiços, entre a
zona balnear de Moimenta e a ponte de Moimenta,
que dão a conhecer a beleza cénica e a riqueza natural do rio Homem. Com o açude do rio Homem
passa a ser possível contemplar um espelho de
água que valoriza a paisagem ripícola e proporciona um espaço mais amplo para banhos.
Descubra lugares de grande beleza e tranquilidade
nas imediações do Parque Nacional da Peneda-Gerês. É o local ideal para iniciar uma caminhada
junto ao rio, tirando partido da ecovia aí existente.

descubra!

Ecovia do Homem

Zona balnear Moimenta - Coordenadas: 41°43'14.1"N / 8°18'45.4"W
Zona balnear Gondoriz - Coordenadas: 41°43'14.1"N / 8°18'45.4"W
Moimenta bathing area - Coordinates: 41°43'14.1"N / 8°18'45.4"W
Gondoriz bathing area - Coordinates: 41°43'14.1"N / 8°18'45.4"W

In the heart of the valley of the River Homem Is
the new Ecovia do Homem. This wooden walkway stretches from the river beach in town, all
the way to the Moimenta Bridge. The walkway is
the perfect route for taking in the beautiful scenery and nature’s riches. The River Homem is the
ideal place for contemplating the water’s reflections and the riverside’s landscape, plus there’s
plenty of space for bathing.
Discover great beauty and tranquillity right on
the edge of the Peneda-Gerês National Park. It’s
the ideal place to start a walk along the river and
take advantage of the Ecovia.
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Geira
Geira

A Geira, também conhecida por Via Nova ou Via
XVIII (classificada como Património Nacional) do
Itinerário de Antonino que ligava Bracara Augusta
(Braga) à Asturica Augusta (Astorga) é um extraordinário complexo arqueológico romano que
mantém, praticamente intactos, ao longo dos 30
kms concelhios, pontes, muros e calçadas. Carateriza-se por possuir a maior concentração de
marcos miliários epigrafados no noroeste peninsular, muitos dos quais com inscrições datáveis
entre o final do séc. I e o séc. IV d.c.

The Geira is an ancient Roman road (also known
as Via Nova or Via XVIII) and it’s officially classified as a piece of Portugal’s national heritage.
It was built during the reign of Emperor Antoninus Pius and linked Bracara Augusta (Braga)
to Asturica Augusta (Astorga). The Geira is an
extraordinary piece of complex Roman archaeology that runs for 30km of the county of Terras
de Bouro, and includes bridges, stone walls and
hedgerows. The road has the largest concentration of ancient Roman milestones to mark the
way along the route. Many of the milestones
feature original graffiti left by Roman legionnaires way back in the 4th Century AD.
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Museu da Geira
Geira Museum

O Museu da Geira tem como programa museográfico a abordagem das técnicas de construção
das Vias Romanas, os edifícios de apoio, bem como os transportes utilizados na época.

The Geira Museum provides a fascinating insight
into how the Geira was originally constructed as
well as showing the sort of buildings and transport that were used by the Romans all those
years ago.

Museu da Geira | 4840-030 Campo do Gerês
GPS: 41°45’01”N / 8°11’49”W
T: (+351) 253 357 216

descubra!
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Aldeia de Vilarinho da Furna
Vilarinho da Furna Village

Vilarinho da Furna foi uma aldeia comunitária,
cujas origens se perdem nas brumas da memória. Desde 1971 que esta aldeia está submersa
pela albufeira da barragem de Vilarinho da Furna e com ela uma grande riqueza etnográfica.
Contudo, quando a barragem é esvaziada para
limpeza ou quando o nível das águas desce em
períodos de seca, podem ver-se ainda as casas,
os caminhos e os muros da antiga aldeia.

Vilarinho da Furna was a very special village
whose origins are lost in the mists of time. In
1971 the village was submerged when the Vilarinho da Furna hydroelectric dam was built. This
ethnographic treasure is now lost but when the
dam is emptied for cleaning, or when the water
levels reduce in summer, it’s sometimes possible to see the ruins of the houses and the deserted streets of this ancient community.
descubra!
Aldeia de Vilarinho da Furna
GPS: 41°46’50”N / 8°11’49”W
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Museu Etnográfico de Vilarinho da Furna
Vilarinho da Furna Ethnographic Museum
Recria a aldeia comunitária que ficou submersa
pelas águas da barragem de Vilarinho da Furna.
De portas abertas desde 1989, é uma mostra viva
da salvaguarda do património etnográfico daquilo que foi Vilarinho da Furna.

descubra!
Museu Etnográfico de Vilarinho da Furna
4840-030 Campo do Gerês
GPS: 41°45’01”N / 8°11’49”W
T: (+351) 253 351 888
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The ethnographic museum of Vilarinho da Furna
offers a fascinating insight into the lost village
of Vilarinho da Furna. It provides a glimpse into
the original community of Vilarinho da Furna
and shows what life was really like in this unique
village. The museum opened in 1989 and it’s a
great way to see how life was lived before the
waters of the Vilarinho da Furna Dam covered
the village way back in 1971.
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Trilhos pedestres
Hiking trails

A rede de Trilhos Pedestres “Na Senda de Miguel
Torga” pretende, por um lado, ser uma homenagem a um dos maiores vultos da literatura portuguesa que durante mais de quarenta anos calcorreou estas paisagens e aqui escreveu alguns
dos seus melhores poemas e, por outro lado,
constituir-se como um meio que possibilite aos
amantes da natureza fruírem o património natural e patrimonial de Terras de Bouro em toda a
sua plenitude.

Walkers and hikers will adore Terras de Bouro’s
network of footpaths. Known as the ‘Miguel Torga Trail’, these beautiful byways are a tribute to
one of the Portugal’s greatest writers. The natural beauty of the landscape was the inspiration
behind some of Miguel Torga’s best-loved poems, and the trail offers nature lovers a superb
environment to explore and enjoy the area in all
its splendour.
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+ Info
Rede de Trilhos "Na Senda
de Miguel Torga"

Empresas de Animação
Turística
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Atividades ao ar livre
Outdoor activities

Outras atividades de animação turística ligadas à
montanha e à água poderão ser realizadas no concelho, destacando-se os desportos aquáticos (canoagem, jet ski, boias, etc.), as caminhadas guiadas,
a escalada, o rappel, o canyoning/slide, o paintball,
os passeios a cavalo, o btt, os percursos todo-o-terreno, os passeios de moto4 e de barco.

There are lots of other activities available when
you visit Terras de Bouro. Choose from plenty of
exciting outdoor activities including: climbing,
abseiling, canyoning, pony trekking, mountain
biking, off-roading, motorcycle trails, diving,
sailing, and canoeing. The beautiful landscape is
also perfect for keen photographers.
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Marina de Rio Caldo - Barco Turístico
Rio Caldo Marina - Touristic Boat

Procurada quer pela sua beleza paisagística, quer
pelas excelentes condições de prática desportiva que oferece, a Marina de Rio Caldo, situada
na Albufeira da Caniçada, possibilita a prática de
desportos radicais oferecidos pelas empresas de
desporto náutico. A Albufeira da Caniçada, situada em pleno vale do Gerês, disponibiliza 689 ha de
espelho de água navegáveis que, graças à embarcação "Rio Caldo" (barco de recreio), oferece uma
viagem original de caráter turístico-ambiental.
Uma maneira divertida de conhecer a região.

The Marina de Rio Caldo, on Lake Caniçada,
is renowned for its beauty and superb water
sports. There’s a whole range of activities on offer from various local adventure guides. There
are 689 hectares of navigable water, and you can
even catch a pleasure cruiser at Rio Caldo and
take a tour of this magical stretch of water. It’s a
fun way to get to know the region and the boat
operates all year round.
descubra!
Marina de Rio Caldo
T: (+351) 253 391 792
GPS: 41°40’36”N / 8°10’54”W
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S. Bento da Porta Aberta
S. Bento da Porta Aberta

Encurralado entre as franjas rendilhadas do Gerês
(local da mais próspera e faustosa fauna e flora
em Portugal) e inundado pelas águas abundantes
da Caniçada, ergue-se um dos maiores símbolos
religiosos de Portugal.
A Basílica de S. Bento da Porta Aberta é o segundo maior santuário português e atrai, anualmente,
centenas de milhares de peregrinos, nos dias de
festa, 21 de março, 11 de julho e, principalmente,
12 e 13 de agosto.
Plantado no coração do Minho, é lugar preferencial de culto ao fundador dos beneditinos.

Built amongst some of the most magnificent
wildlife and flora in all of Portugal stands one of
Portugal’s greatest religious treasures.
The basilica of São Bento da Porta Aberta (Saint
Benedict of the Open Door) is Portugal’s second
largest shrine. It attracts hundreds of thousands
of pilgrims every year, especially on the important feast days March 21, July 11 and, especially
August 12 and 13. Located in the heart of the
Minho region, São Bento da Porta Aberta is the
preferred place of worship for the founder of the
Benedictine Order.
descubra!
Irmandade de São Bento da Porta Aberta
GPS: 41°41’27”N / 8°12’12”W
T: (+351) 253 390 180
+INFO: www.sbento.pt
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Santuário do Bom Jesus das Mós
Bom Jesus das Mós Sanctuary

No topo do monte das Mós e com uma vista deslumbrante sobre
todo o vale do Homem, ergue-se semelhante a uma torre de menagem, o monumento ao Bom Jesus das Mós, levantado pela vontade
indomável do Padre Manuel José Martins Capela que conseguiu congregar fiéis e conterrâneos entre 1902 e 1013. Desde então, como se
o Monte ficasse sacralizado, foram-se realizando diversas obras de
cariz religioso: a capelinha de N.ª Senhora da Soledade, a capela do
Imaculado Coração de Maria e a Via Sacra numa união entre a fé de
um povo e a natureza.

descubra!
Santuário do Bom Jesus das Mós
4840-040 Carvalheira
GPS: 41°44'51"N
8°13'48"W
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At the top of the Monte das Mós is a breathtaking view of the entire River Homem valley and
a tower that is a monument to Bom Jesus das
Mós. The tower was built with the indomitable
will and inspiration of Father Manuel José Martins Capela, a local priest who brought together
the clergy and local people between the years of
1902 and 1913. Since the Monte was declared a
sacred site, several other religious monuments
were added, including the Chapel of Our Lady of
Soledade, the Chapel of the Immaculate Heart
of Mary, and the Via Sacra. The area is a special
place that unites the faith of the people with the
splendour of nature.
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Saúde e Bem-Estar
health and wellness
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Saúde e Bem-Estar
Health and Wellness

Em Terras de Bouro o turista poderá desfrutar de
uma oferta variada de serviços essenciais na revitalização de forças corporais e mentais.
As Termas do Gerês remontam à época dos romanos, mas apenas no início do séc. XVIII é construído o primeiro Estabelecimento Termal, que
atualmente foi renovado e ampliado, convertendo-se num verdadeiro Resort Termal onde se aliam
conforto, relaxamento e natureza. As Termas estão especialmente indicadas para o tratamento de
doenças do fígado, vesícula biliar, obesidade, diabetes e hipertensão arterial.

In 2010 a brand new spa complex was built in
the town of Moimenta. It takes advantage of the
healing properties of the sulphuric waters, and
has been used by the people of Terras de Bouro
for decades to treat respiratory, rheumatic and
skin disorders.

Termas da Moimenta
Av. D. Manuel I, 18 | 4840-100 Terras de Bouro
GPS: 41°71’47”N / 8°31’46”W | T: (+351) 253 353 217
+Info: www.termasdamoimenta.com

descubra!

Em 2010 foi inaugurado em Moimenta um novo
complexo termal. Este recente empreendimento
aproveita as propriedades curativas das águas sulfúreas conhecidas pelo povo de Terras de Bouro há
várias décadas para o tratamento de doenças do
foro respiratório, reumatismal e de alergias de pele.

Gerês has thermal baths that date all the way
back to the time of the Romans. However, it was
only at the beginning of the 18th century that
the first hot springs were established. The baths
have now been renovated and expanded to suit
modern tastes and they are a popular destination
for anyone seeking comfort, relaxation and to
commune with nature. The spas are especially
good for the treatment of liver, gallbladder conditions, obesity, diabetes and hypertension.
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descubra!

Águas do Gerês (Hotel, SPA e Termas)
Av. Manuel Francisco da Costa, 136 | 4845-069 Gerês
GPS: 41°43’43’’N / 8°09’43’’W | Tf: (+351) 253 391 113
+Info: www.termasdogeres.pt
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Centro de Animação Turística do Gerês - Piscina Municipal
Gerês Entertainment Center and Municipal Pool
O Centro de Animação Turística do Gerês encontra-se equipado com piscina aquecida, jacuzzi,
banho turco, ginásio, sauna, zona de descanso,
aeróbica, bar e auditório com 150 lugares.
O Complexo da Piscina Municipal de Terras de
Bouro é um equipamento com um serviço desportivo de qualidade, disponibilizando uma piscina coberta de 25m x 8m para a prática de natação e hidroginástica e um ginásio cardiofitness e
musculação.

descubra!
Piscina Municipal de Terras de Bouro
Moimenta | 4840 – 100 Terras de Bouro
GPS: N 41°43’5” | W 8°18’44”
T: (+351) 253 353 051

The Gerês Sports and Leisure Centre is equipped
with heated swimming pool, Jacuzzi, Turkish
bath, gym, sauna, relaxation area, and aerobics
studio. The facility also has a bar and an auditorium with seating for 150.
Terras de Bouro's Municipal Pool Center offers
high-quality facilities including a 25m x 8m
indoor pool for swimming and aqua aerobics,
a fully equipped cardio fitness gym, plus bodybuilding equipment.

descubra!
Centro de Animação Turística do Gerês
Av. Manuel Ferreira da Costa | 4845 – 061 Gerês
GPS: 41°43’40”N / 8°09’43”W
T: (+351) 253 391 843
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Typical Villages

As construções rurais como o espigueiro, as eiras, as pontes, os moinhos-de-água, as fontes e
os relógios de sol, bem como o conjunto diversificado de nichos religiosos (igrejas, capelas e as
alminhas), constituem a identidade cultural desta
região. Pontos de passagem obrigatórios são as
aldeias típicas de Stª Isabel do Monte, Cutelo, Cortinhas, Brufe, Campo do Gerês e Ermida.
A entreajuda nas tarefas agrícolas da população
destas aldeias torna-os ainda hoje unidos, tendo usos e costumes bastante peculiares. Destes
usos, ainda se preserva a vezeira (ir para os currais
na alta montanha com o gado, à vez).

Rustic structures such as granaries, threshing
floors, bridges, water mills, fountains, sundials,
churches and chapels are central to the cultural
identity the region. Especially worth visiting are
the traditional villages of St Isabel do Monte,
Cutelo, Cortinhas, Brufe, Campo do Gerês and
Ermida.
The system of homesteading and farming by the
residents of these villages forged them into united communities with very special traditions and
ancient customs like moving the cattle to summer pastures high in the mountains.

descubra!

Aldeias típicas

Stª Isabel do Monte: 41°41’49”N / 8°14’52”W
Cutelo: 41°46’19”N / 8°15’01”W
Cortinhas: 41°46’17”N / 8°14’20”W
Brufe: 41°45’54”N / 8°14’21”W
Campo do Gerês: 41°45’31”N / 8°11’54”W
Ermida: 41°42’07”N / 8°07’46”W
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Casa do Bernardos

descubra!

Casa dos Bernardos
Lugar de Campos Abades | 4840-110 Monte
GPS: 41°43’43’’N / 8°09’43’’W
Tf: (+351) 253 377 932

Garranos

Moinhos de Sta Isabel do Monte
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Artesanato
Handicraft

O Artesanato aliado ao turismo é uma potencialidade de Terras de Bouro, que se mantém
representada com as suas tradições ancestrais.
Passados os anos em que o linho pouco valia, o
tecido produzido à mão, requintado com a tradicional “bainha aberta” ou “bordados tradicionais”
de cores arrojadas, transformou-se em nobres
peças que voltaram a ser comercializadas.
Hoje, os artesãos e artesãs, seus descendentes
de linhagem familiar e mesmo os novos aprendizes tendem a cruzar saberes e técnicas, a criar e
a inovar esta arte para acompanhar as exigências
do mercado de procura.

Nas Terras do Gerês, do artesanato sobressai o
linho, enriquecido com bordados e bainhas de fio
banhado a ouro, mas, a lã e as madeiras com moldes originais e típicos do Gerês, marcam a genuinidade desta região.
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The rustic crafts and traditions of Terras de
Bouro have carried on for generations. The local craftwork of hand-woven linen with its traditional open weave, and the local folk embroidery
with its bold colors, are highly sought after.
Today’s generation of local artisans is descended from a long line of crafters who take the traditional ways and blend them with new techniques
to create innovative art for you to enjoy and take
home.
Terras de Bouro is famous for its superb linens,
enriched with embroidery of golden yarn, as well
as objects fashioned from wool and wood that
are typical of Gerês and a mark of the region’s
authenticity.

descubra!
Seixos Brancos
T: 253 092 900
41°44’32”N / 8°12’18”W
Artesanato do Gerês
T: 914 337 723 - 917 492 127
41°43’28”N / 8°09’46”W
Núcleo Museológico de Campo do Gerês
T: 253 351 888
41°45’01”N / 8°11’49”W
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Gastronomia | gastronomy
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Turismo Gastronómico
Gastronomic Tourism

A oferta gastronómica de Terras de Bouro pauta-se pela confeção e apresentação das mais variadas iguarias, como as carnes de porco no cozido
de feijão com couves ou o cabrito assado de origem biológica da Serra do Gerês, complementadas com a broa de milho, o mel do Gerês, os chás,
entre muitas outras delícias tradicionais.

The gastronomy of Terras de Bouro is created
with some of the freshest and most varied organic produce, such as roast pork with beans and
cabbage. The regional specialty of roast kid is
also very popular. These tasty dishes are served
alongside local cornbread, delicious Gerês honey, healthgiving herbal teas, and many other local
treats.

+ Info

Chanfana de Cabra

Cozido à Terras de Bouro

Restauração
Alojamento

Câmara Municipal: 253 350 010
Posto de Turismo (Gerês): 253 392 096
Posto de Turismo (Moimenta): 253 351 404
Posto de Turismo (Rio Caldo): 253 391 503
Bombeiros Voluntários: 253 350 110
GNR (Gerês | T. Bouro): 253 900 100 | 253 351 134
Centro de Saúde (T. Bouro): 253 350 030
Centro de Saúde (Rio Caldo): 253 390 130
Cruz Vermelha (Gerês): 253 391 660
Cruz Vermelha (Rio Caldo): 253 391 333
Cruz Vermelha (T. Bouro): 253 351 444
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