
NO EXTREMO NORTE DO CONCELHO, NA MARGEM DO RIO VOUGA, ENCONTRAMOS A TRANQUILIDADE E SIMPATIA DA
FREGUESIA DE CALDE. A 18 QUILÓMETROS DO CENTRO DE VISEU, ESTA FREGUESIA É RODEADA POR FLORESTA E CAL-
CORREADA POR PENEDOS QUE MARCAM A PAISAGEM E OS PASSEIOS

ESPECIAL CALDE

TECER A INOVAÇÃO 
ATRAVÉS DA TRADIÇÃO

Na margem 
do Rio Vouga, 
encontramos 
a tranquilidade 
e simpatia 
de Calde.
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Uma das melhores formas
de visitar Calde é através do
Percurso Pedestre da Rota
da Ribeira, que possui 8,8
quilómetros de extensão e
um nível de dificuldade clas-
sificado como fácil, atraves-
sando vários pontos de vi-
sita obrigatória na Fregue-
sia. 
O início é em Várzea de
Calde, junto às 86 poldras
que outrora terão permitido
o atravessamento do rio
pela população. Ao longo da
Ribeira, encontramos moi-
nhos, alguns ainda em fun-
cionamento, de produção
de farinha. 
Também a Capelinha do Se-
nhor da Agonia é observável
neste roteiro, bem como as
tradicionais eiras e canas-
tros.
Os visitantes da Freguesia
também podem percorrer o
Percurso Pedestre de Histó-
rias e Gerações na Geologia
de Calde (PR15), que possui
uma extensão de 5 quilóme-
tros. Começa e termina
junto à Igreja de Calde.
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das 19h00 às 20h00
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Em Calde, as tradições
mantêm-se vivas e a
memória é preser-

vada no Museu do Linho de
Várzea de Calde. Este es-
paço, que completou este
ano o seu 11º aniversário,
conta a história e o ciclo do
linho, sem esquecer as gen-
tes da aldeia. Lá é recriado o
quotidiano agrícola da re-
gião em áreas como o pátio
de serventia, os currais, o
lagar, a adega, a cozinha tra-
dicional, o forno caseiro e
até o lugar reinventado do
tear. O Museu promove,
com frequência, works-
hops, oficinas e outras ativi-
dades para os visitantes, di-
namizados por artesãos lo-
cais. A entrada no Museu é
gratuita e o mesmo está
aberto à terça-feira, entre as
14 e as 18 horas e de quarta
a domingo, das 10 às 13 e

das 14 às 18 horas. Está en-
cerrado à segunda-feira,
terça-feira de manhã, no dia
de Natal, dia de Ano Novo,
domingo de Páscoa e dia 1
de maio.

O ciclo do linho no Museu 
Ao percorrer Calde, é prová-
vel que oiça cantares com
história, cantares que nos
contam, entre outras, as vol-
tas do ciclo do linho. Co-
nhece todas as etapas?

Semear – Arrancar – Ri-
par – Aguar – Desaguar e
Secar – Maçar – Tascar –
Sedar – Fiar – Ensarilhar –
Cozer – Desemborralhar –
Lavar – Secar – Embarrelar
– Cortar – Dobar – Urdir –
Montar – Encher – Tecer –
Cortar – Costurar

Este é um processo que
decorre ao longo de todo o
ano e em lugares distintos

da aldeia de Várzea de
Calde. Um processo escrito
no feminino, de forma arte-
sanal e engenhosa, que re-
quer sabedoria e alguma
paciência. Atualmente, esta
história é passada ao pú-
blico de forma fiel pelo
Grupo Etnográfico de Vár-
zea de Calde que, através
das suas atuações artísticas,
conta e interpreta o ciclo do
linho. 

Este ano, nasceu o projeto
da “Rota do Milho”

Em 2020, o Museu do Li-
nho de Várzea de Calde lan-
çou uma nova experiência
de turismo cultural em es-
paço natural: a “Rota do Mi-
lho”. A comunidade da al-
deia de Várzea de Calde é a
protagonista deste projeto,
participando ativamente
das visitas, representações

e experiências que são pro-
postas aos visitantes. Ao
longo de 3 quilómetros, é
possível compreender a
história dos antigos traba-
lhos rurais ligados a este
cereal, o património de ei-
ras e canastros e moinhos
de água e os recursos natu-
rais da Ribeira de Várzea. 

A não perder
A Barragem é um ponto

de interesse a visitar na Fre-
guesia, para usufruir da en-
volvente de natureza do lo-
cal. A Fonte de S. Francisco,
as poldras junto ao rio
Vouga e os espigueiros es-
palhados pelas encostas
também são locais a não
perder.

Também o mel típico, as
filhoses, a carqueja e, acima
de tudo, as pessoas, fazem
parte do ex-libris desta Fre-

guesia. Os cerca de 1500
habitantes formam uma co-
munidade solidária e coesa. 

“Somos poucos, mas sa-
bemos que quanto mais
distantes estivermos, me-
nos conseguimos fazer”,
afirmou o Presidente da
Junta de Freguesia, José
Fernandes. 

Albergue que apoia 
peregrinos do Caminho 
de Santiago

Na Freguesia de Calde
também se situa o albergue
do Almargem, que é lugar
de apoio aos peregrinos
que, todos os anos, percor-
rem o Caminho Português
Interior de Santiago. O edi-
fício, que dispõem de todas
as condições de acolhi-
mento, abriu em 2014 e sur-
giu da requalificação da an-
tiga Escola Primária. Possui
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UM DESTINO CULTURAL 
ÍMPAR QUE JUNTA
SABERES E SABORES 
VIVÊNCIAS Da memória do Museu do Linho aos vários pontos de interesse da Freguesia, este é um ter-
ritório onde a pasagem do tempo não apaga as suas marcas

“Era importante
termos um
alojamento local
para aolher 
os turistas”

José Fernandes
Presidente da Junta

Quais são os pontos fortes
que se destacam na freguesia
de Calde?
O Museu de Várzea, os moi-
nhos, o percurso pedestre da
Ribeira da Várzea, o percurso
pedestre em Calde, entre ou-
tros. Temos também o Rio
Vouga e a Barragem da Vár-
zea de Calde. E a contribuir
para a qualidade de vida das
populações temos parques
das Gerações Activas em to-
das as aldeias da freguesia, o
que é muito importante para
as pessoas de mais idade e o
parque infantil junto à escola
de Calde também muito im-
portante para as nossas crian-
ças.

Qual a importância que o
Museu do Linho na promo-
ção da freguesia?
É muito importante para a di-
vulgação da freguesia, mesmo
nas redes sociais. É um ponto
estratégico para dar a conhe-
cer a nossa freguesia, a nossa
história e os nossos produtos.
tradicionais

Que obras gostaria de ver
concretizadasna freguesia?
Há muitas. Mas gostava que
um núcleo de casas da fregue-
sia passassem a ter sanea-
mento e as ruas fossem pavi-
mentadas. Gostava também
que fosse reabilitada a escola
Vilar do Monte que está devo-
luta para ser um ponto atrac-
tivo para quem visite a fregue-
sia, com a finalidade de ser
um alojamento local desti-
nado a turistas.  

Museu do Linho de Várzea de Calde mantém a viva a tradição para quem visita a freguesia
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duas zonas: a de dormitório
e a de convívio. A primeira,
com uma camarata e beli-
ches; a segunda, com sala e
cozinha. 

Os peregrinos que preten-
dam usufruir do albergue,
devem contactar a Junta de
Freguesia  ou o Museu do
Linho, solicitando a sua

abertura. Atualmente, face à
pandemia do COVID-19, o
albergue encontra-se encer-
rado. 

Números

1469
é o número de habitantes da
Freguesia (dados dos Censos
2011)

35,06
quilómetros quadrados é a
área territorial da Freguesia

115
contratos-programa, protoco-
los de delegação de compe-
tências, contratos para elabo-
ração de projetos e outros 
celebrados entre Município 
e Freguesia

1,22
milhões de euros é o valor
global de investimento nesta
Freguesia desde 2013

Grupo Etnográfico de Várzea de Calde dá alma aos usos e costumes de antigamente

Requalificação do cemitério de Póvoa de Calde. melhoria dos acessos para pessoas
com mobilidade reduzida

Requalificação da Rua do Ervedal consistiu na repavimentação pois apresentava um piso em mau
estado de conservação

Refletir o passado 
e olhar o futuro
Desde 2013, o investimento
do Município de Viseu nesta
Freguesia ascendeu a 1,5
Milhões de Euros, traçando
o caminho da inovação, sob
a memória da tradição.
Por toda a Freguesia, foram
instalados seis Parques de
Gerações Ativas, dando re-
cursos aos habitantes para
a manutenção de um estilo
de vida saudável.
Também o Cemitério da
Póvoa foi requalificado, as-
sim como a Rua do Alemão.
A Rua do Souto, Almar-
gem/Várzea, foi alvo de
obras de saneamento, água
e pavimentação no valor de
77.792,04€. O Município
também apoiou financeira-
mente a Freguesia para a
aquisição de um trator, al-
faias e kit florestal no valor
de 52.188,89€.
A ligação de Almargem a
Várzea, pela EM-649, foi

também objeto de requalifi-
cação, num projeto de in-
fraestruturas que englobou
ainda o entroncamento
com a EM-586 e a ligação
de Paraduça a Vilar do
Monte, pelo CM 1321 (este
ainda em curso). 
Está em estudo, ainda, a
melhoria de acessibilidade
da Estrada Nacional 2, junto
à sede da Junta de Fregue-
sia e à Igreja Paroquial, atra-
vés da colocação de uma
passadeira com semáforos.
No cruzamento de Vilar do
Monte, está também a ser
estudada a possibilidade de
se colocar uma faixa de es-
pera.
Nos últimos seis anos, fo-
ram assinados 19 protoco-
los, 27 contratos e 19 contra-
tos para elaboração de pro-
jetos. E, ainda, 50 protoco-
los de delegação de compe-
tências..  Requalificação da Rua do Alemão incluiu a pavimentação de toda a extensão da estrada que se en-

contrava em terra batida
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↑ Espinheiro
é uma das
marcas da
freguesia liga-
das ao cultivo
do milho

↘ Museu 
recuperou
este ano a tra-
dição do ciclo
do milho para
ensinar as no-
vas gerações

→ Barragem
é um dos ex-
libris da fre-
guesi aofere-
cendo mo-
mentos de la-
zer a quem a
visita

↑ Mel é um dos produtos tradicionais mais procurados na
freguesia de Calde contribuindo para a afirmação da gastro-
nomia local

↑Filhoses confeccionadas de forma tradicional que enrique-
cem as mesas nas mais diversas ocasiões do ano


