
> O rio Cavalos, essencialmente no outono e inverno tem um vigoroso caudal que 
transforma a paisagem da pitoresca aldeia de Sevilha, com os seus moinhos de 
água e cascatas. 

> O Caminho do Xisto de Sevilha leva-nos por alguns dos principais pontos 
turísticos de Tábua, como a Via Romana e a Pedra da Sé, miradouro natural 
sobre o Mondego.

Informações Úteis
www.aldeiasdoxisto 
www.cm-tabua.pt
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- Beira Alta -

Na sede de concelho, visite o seu centro histórico: a Capela do Senhor 
dos Milagres, a Igreja Paroquial de Santa Maria Maior, e aproveite o re-
novado Jardim Sarah Beirão, onde se insere o Centro Cultural de Tábua. 
A viagem às tradições decorre através das Salas-museus etnográficos 
das Casas do Povo de Tábua (965 900 089) e Espariz (235 711 277), bem 
como do Museu Etnográfico da Comissão de Melhoramentos de Meda 
de Mouros (969 605 044). Será sempre necessário fazer marcação pré-
via, sobretudo para grupos e se pretender usufruir de uma degusta-
ção de produtos endógenos no final. A Ponte Romana dos Sumes, na 
freguesia de Midões, e a Via Romana da Pedra da Sé, em Tábua, estão 
entre os vestígios romanos da região. A subida ao topo da Pedra da Sé, 
aglomerado granítico de alto-relevo, revela uma paisagem deslumbran-
te sobre o rio Mondego. O concelho é ainda atravessado pelos rios Alva 
e Seia, para além de várias ribeiras e outros riachos, onde se destaca o 
Rio de Cavalos, que em Vale de Gaios ou em Sevilha, se tornam locais 
de lazer e contemplação. Não deixe também de descobrir o Penedo 
Oscilante, mais conhecido por Penedo «Cabana», na Póvoa de Midões.

O queijo Serra da Estrela, o bucho à moda de Tábua, o arroz de fressura, 
a chanfana de cabrito, os torresmos cozinhados em vinho, tudo acom-
panhado com o vinho do Dão. Na doçaria a tigelada à moda da Beira e 
os Carolos de Vila Nova de Oliveirinha são intemporais, mas não deixe 
de provar e levar consigo a nova doçaria tabuense: as Delícias de Tábua, 
os Pastéis “Táboa”, as Queijadas Tabuenses e as Brisas da Pedra da Sé. 
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Mergulhar

A partir da bonita aldeia de Sevilha, com as suas cascatas 
no rio de Cavalos, vale a pena realizar o Caminho do Xisto 
de Sevilha (PR2), com 11 km circular e com passagem em 
alguns dos ex-libris de Tábua: miradouro da Pedra da Sé, 
Via Romana, rio Mondego e moinhos de água de Sevilha. 
O Caminho do Xisto de Midões (PR1), de 13 km, também 
circular, parte da povoação do Coito, Outeiro de São Miguel, 
conduzindo ao património histórico e moinhos. A Rota das 
Pontes (PR3), com 14 Km, tem início no Centro de BTT, e é 
dedicada ao património natural, permitindo a descoberta e 
a cultura de uma região moldada pela presença do granito 
e dos seus cursos de água, onde se destaca a aldeia de Vale 
de Gaios e o seu trilho dos Gaios.

Passear em Tábua

Ronqueira
Grande aspiração dos tabuenses, o concelho de Tábua 
estreia, este ano, uma profunda requalificação da zona 
balnear da Ronqueira, na freguesia de Mouronho. O lu-
gar, fortemente caraterizado por paisagens rurais e flo-
restais nas margens do rio Alva, distingue-se pela aposta 
no Turismo Acessível, tanto para pessoas com mobilidade 
reduzida, como com insuficiência visual e/ou auditiva. 
Assim, dispõe de espaços próprios para parqueamento, 
sanitários e balneários, cadeira anfíbia e uma plataforma 
elevatória para o acesso entre o nível da praia e do bar, 
que foi rebaixado para permitir acessibilidade a todos. A 
praia possui ainda bengalas, um andarilho e inclui sinalé-
tica em português, inglês e Braille. As informações e picto-
gramas tem dimensões maiores, e não esquece uma área 
para estadia de cães guia, com bebedouros. A plataforma 
flutuante com solário, e as características arquitectónicas 
do bar e demais edifícios de apoio permitem um bonito 
enquadramento da zona balnear. Nas imediações, o par-
que de merendas, localizado num olival, dispõe de mesas 
e churrasqueira e é um excelente local de descanso de 
caminheiros, praticantes de btt e viajantes. Como 

chegar
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Saborear e Comprar

PRAIA FLUVIAL

•  OFICIAL  •  APA  •
•  

OFICIAL  •  APA  •

> Pedra da Sé

• 
 P

RAIA ACESSÍVEL
PRAIA PARA TODO

SP
R

AIA PA R A TODO
S

DESCONTOS
APROVEITE
AS OFERTAS

Página
197

186 _  _187


