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Descobrir!

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.
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O Parque Nacional Peneda-Gerês 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...
The Peneda-Gerês National Park 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...

A Geira, classificada como Património
Nacional é um extraordinário complexo arqueológico romano que carateriza-se por possuir a maior concentração de marcos miliários epigrafados
no noroeste peninsular...
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. The
road has the largest concentration
of ancient Roman milestones...

Várias atividades de animação turística ligadas à montanha e à água
podem ser realizadas no concelho,
destacando-se os desportos aquáticos (canoagem, jet ski, boias, etc.), as
caminhadas guiadas...
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...

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 náuticos...
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 local adventure guides...
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descubra!

CÂMARA MUNICIPAL
TERRAS DE BOURO

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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Atividades ao ar livre

Praça do Município
4840-100 Terras de Bouro
T. (+351) 253 350 010
www.cm-terrasdebouro.pt
geral@cm-terrasdebouro.pt

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.

Find it out!
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How to arrive

carro
car

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 a Basílica de
S. Bento da Porta Aberta...
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...

Casa dos Bernardos

Cozido à Terras de Bouro
Cabrito assado

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...
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...

Artesanato

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 constituem
a identidade cultural desta região...
Rustic structures such as granaries, threshing floors, bridges, water
mills, fountains, sundials, churches
and chapels are central to the cultural identity the region...

Termas
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Piscinas Municipais

Em Terras de Bouro o turista poderá
desfrutar de uma oferta variada de
serviços essenciais na revitalização
de forças corporais e mentais, nas
Termas do Gerês e nas Termas de
Moimenta...
Visitors to Terras de Bouro can
enjoy a wide variety of spa treatments for the essential revitalization of body and mind. These are
vailable in Gerês and at Termas de
Moimenta...
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