
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

AGUIAR DA BEIRA: 

PR4 - PERCURSO CALDAS DA CAVACA  

 
 
 

Promotor: 

Comunidade Intermunicipal – Viseu Dão Lafões 

Município de Aguiar da Beira 

 



 

A criação deste percurso assenta essencialmente na componente histórica e natural da região, como 

comprova o Centro Histórico de Aguiar da Beira, repleto de monumentos intimamente ligados aos 

nossos antepassados e as Termas de Caldas da Cavaca como componentes principais deste percurso 

linear. Concluída a recuperação do balneário termal em 2005, com novos equipamentos de forma a 

satisfazer as atuais exigências do mercado, as Caldas da Cavaca, para além dos tratamentos 

terapêuticos, oferecem também programas de bem-estar com vista ao relaxamento e revitalização do 

corpo e da mente humana. As termas devem ser devidamente valorizadas, e a criação deste percurso 

poderá ajudar à divulgação deste produto. 

Assim, a lógica funcional deste projeto de investimento tem como objetivo, interligar os recursos 

naturais diversos com o componente histórico, com forma direta de promover um produto de turismo 

de natureza e cultural efetivo. Desta forma, está criado o mecanismo que permite uma maior 

beneficiação, não só dos espaços históricos e naturais, mas também como estes são potenciadores de 

benefícios para os locais, através de um impulso turístico que um PR consegue aportar ao nível da 

visitação e rendimento real à população local. 

Para originar a criação deste percurso, será necessária uma intervenção profunda, onde se destaca a 

instalação de sinalética de raiz (pinturas e vertical), painéis informativos no início e no fim do percurso 

dado tratar-se de um percurso linear, placas informativas e outras intervenções de melhoramento do 

espaço natural, mais concretamente a ações de limpeza e manutenção do trilho. 

 

PONTOS DE INTERESSE 

 
 

Nome Completo Waypoint Categoria Descrição 

 
 
 

“Casa Grande” 

 
 
 

1 

 
 
 

Cultural 

Apelidada de “Casa Grande” pelos habitantes da 
povoação de Aguiar da Beira, esta “mansão” 
totalmente construída em pedra, pertenceu a um 
indivíduo que detinha a maior parte das terras de 
Aguiar da Beira tornando-se assim conhecido pelo seu 
monopólio. Possui em seu redor um jardim igualmente 
grande e bem cuidado. 

 

 
Igreja Matriz de 
Aguiar da Beira 

 
 
 

5 

 
 
 

Religioso 

A igreja matriz de Aguiar da Beira, construída 
provavelmente no Século XVIII, sofreu sucessivas 
remodelações ao longo dos séculos, sobretudo no 
interior, possuindo uma diversidade de estilos de 
decoração. Situada no centro da povoação, a sua 
grandiosa torre sineira faz-se ouvir por toda a 
localidade. 

Centro Histórico 
de Aguiar da 

Beira: 
- Pelourinho 

8 Arquitetónico Situados no Centro Histórico de Aguiar da Beira: 
- Assente numa plataforma octogonal formada por 
quatro degraus, o pelourinho de Aguiar da Beira, 
datado do séc. XVI e construído em granito, é 



 

 

 

 

 

 

 

 
- Fonte Ameada 

- Torre do Relógio 

  composto por fuste prismático (oitavado), com anel em 
ferro. Possui uma moldura octogonal (quebrada do lado 
Sul) que se destaca da coluna e encimada por uma 
"gaiola aberta"; 
- A fonte Ameada, de forma quadrangular cobre um 
poço e uma fonte de chafurdo. Com a sua cobertura faz 
um palco sobre a encosta, um espaço com bancos, que 
possibilita a sua utilização pública; 
- A Torre do Relógio, datada do século XV, tem uma 
construção quadrangular, ameias e pequenas gárgulas 
de canhão ao longo dos seus quatro pisos. O edifício 
está inserido num conjunto de traça medieval que 
inclui o castelo e o pelourinho. É também conhecida 
por Torre da “Cabicanca”, por se relacionar com a 
lenda de uma cegonha amaldiçoada que aterrorizava os 
habitantes da localidade. 

 

 

 

 

 
Igreja da 

Misericórdia 
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Religioso 

Com uma fachada principal rasgada por um grande 
portal, janelas, óculos quadrilobados e um nicho 
concheado. Notam-se ainda vestígios do antigo 
convento de monjas Beneditinas. Este edifício do séc. 
XVII, encontra-se na zona histórica de Aguiar da Beira, 
com características barrocas no seu interior, tem uma 
fachada com um escudo de armas em alto relevo e um 
nicho com estrutura, em pedra de Ançã, de Nossa 
Senhora da Graça. Merece um olhar atento o batistério 
com arco de acesso muito decorado com perlados, 
volutas e pilastras almofadadas, no interior do qual se 
encontra um silhar com a representação da cruz de 
Malta. 

 
Imagem de São 

Pedro 

 

13 

 

Religioso 

Situada junto à estrada principal de Aguiar da Beira, 
encontra-se uma imagem de São Pedro, datada de 
1981. Envidraçada, “promete” proteger e ajudar os 
seus seguidores nas suas viagens. 

 

 

 

 

 
Ponte Romana do 

Candal 

 

 

 

 

 
40 

 

 

 

 

 
Cultural / 
Histórico 

Conhecida como Ponte Romana do Candal ou Ponte 
Portucalense sobre o Rio Coja, esta antiga Ponte situa- 
se num caminho rural de uma área florestal, situada 
num dos ramais da via Romana que ligava Viseu a 
Mérida. “Oferece-se” como exemplo da engenharia 
medieval, muros de granito, em aparelho isódomo. 
ponte sustentada por dois arcos de volta perfeita e 
provida de talha-mar, com tabuleiro constituído por 
três panos, sendo o centro plano e os laterais 
inclinados. Não apresenta guardas e tem o pavimento 
lajeado, em granito. Sobre esta pode observar-se a 
límpida e fresca água da ribeira que vai descendo a 
encosta. 

Lago e Cascata da 
Cavaca 

48 / 49 Natural Alimentado por um pequeno curso de água, forma-se 
um lago que origina as quedas de água, situados no 
acesso às Caldas da Cavaca, tem cerca de 3 metros de 
altura, formando um outro pequeno lago. Quanto maior 
a quantidade de água a cair, maior é a probabilidade 
de se tirar a fotografia mais bonita. 



 

 

   Ouvindo apenas o “chuveirinho”, é possível lanchar 
agradavelmente no parque de merendas que se 
encontra mesmo ao lado da cascata. 

 

 

 

 
Capela da Cavaca 

 

 

 

 
53 

 

 

 

 
Religioso 

Capela de romaria, associada ao complexo termal das 
Caldas da Cavaca. É constituída por uma entrada 
monumental no alpendre, um vão de volta perfeita, 
circunscrita por pilares com pináculos e uma enorme 
sineira. No interior destaca-se o pavimento cerâmico 
de duas cores contrastantes e as enormes janelas com 
vidro colorido. “Plantada” sobre o alto, é possível 
observar em seu redor o complexo termal (com acesso 
por uma escadaria em granito) e toda a sua natureza 
envolvente. 

 

 

 

Termas Caldas da 
Cavava 

 

 

 

 
56 

 As Caldas da Cavaca encontram-se localizadas numa 
quinta na freguesia da Cortiçada, na margem esquerda 
da Ribeira de Coja, num vale aprazível, a quatro 
quilómetros de Aguiar da Beira. Atualmente, as Caldas 
da Cavaca, para além dos tratamentos terapêuticos, 
oferecem também programas de bem- estar com vista 
ao relaxamento e revitalização do corpo e da mente 
humana. De simbiose perfeita entre 
o centro de bem-estar e envolvência com a natureza 
dado o seu ambiente totalmente rural e relaxante. 



 

 

  FICHA DE PERCURSO 

  PR4 – ROTA CALDAS DA CAVACA 

 

TIPOLOGIA 

 

- Linear 

 

TEMA 

 

- Valorização do património ambiental e interpretação ambiental. 

- Património natural, património arquitetónico e património termal 

 

MAPA DO PERCURSO 

 

 



 

 

 

DADOS TÉCNICOS E ALTIMETRIA 

 
 

 
 
 
 
 

DIFICULDADE E TEMPO (MIDE + FCMP) 

 
Tempo Sentido Aguiar da Beira – Caldas da Cavaca: 02h35m 

Tempo Sentido Aguiar da Beira – Caldas da Cavaca: 02h35m 

 

Dificuldade Global: Fácil 
 
 
 

Meio Severidade do meio ambiente 

 

 

1 O meio não está isento de riscos 

2 Há mais do que 1 factor de risco 

3 Há vários factores de risco 

4 Há bastantes factores de risco 

5 Há muitos factores de risco 

 
 

Orientação - Dificuldade de se orientar no itinerário 

 1 Caminho muito evidente seguindo referencias naturais. 

2 Existe sinalização que indica a continuidade, não exige técnicas de 

orientação. 



 

 
   

 

 

3 
Exige a identificação precisa de referencias de orientação e de 

pontos cardeais. 

4 
Exige o domínio de técnicas de orientação e navegação fora de 

trilho 

 

 
5 

 
 

A navegação é interrompida por obstáculos que têm de ser 

contornados. 

 
 
 
 

Terreno Dificuldade na passada, tipo de caminho utilizado. 

 

 

1 Marcha por caminhos de superfície regular. 

2 Marcha por caminhos variados mas largos, normalmente clicáveis. 

3 Marcha por Trilhos e Terrenos irregulares. 

4 É necessário superar obstáculos que requerem o uso das mãos. 

5 É necessário superar obstáculos que requerem passos de escalada. 

 

 

Esforço 
Quantidade de esforço em tempo efectivo de marcha. Horário 

MIDE. 

 

 

1 Até 1 h de marcha efectiva 

2 De 1 a 3 h de marcha efectiva. 

3 De 3 a 6 h de marcha efectiva. 

4 De 6 a 10 h de marcha efectiva. 

5 Mais de 10 h de marcha efectiva. 

 

 

DESCRIÇÃO 

AGUIAR DA BEIRA – CALDAS DA CAVACA 

 

Este percurso inicia-se no centro de Aguiar da Beira, junto à “Casa Grande”, de seu nome atribuído 

pelos habitantes da localidade dado a sua grandeza e o monopólio de terrenos que possuía na altura o 



 

seu dono por toda a região. Continue pela direita em calçada em paralelo por onde alcança a Igreja 

Matriz de Aguiar da Beira com o seu pequeno e simples, mas belo jardim ao lado. 

Pouco mais à frente, efetuando um curtinho desvio (à direita), chega ao centro histórico de Aguiar da 

Beira onde poderá visitar o Pelourinho, a Fonte Ameada e a Torre do Relógio, esta última, também 

conhecida por Torre da “Cabicanca”, por se relacionar com a lenda de uma cegonha amaldiçoada que 

aterrorizava os habitantes da localidade. Ainda no centro histórico, poderá visitar ainda a Igreja da 

Misericórdia, datada do Século XVII, com uma fachada principal rasgada por um grande portal, janelas, 

óculos quadrilobados e um nicho concheado. 

 
Continuando, agora pela estrada de alcatrão, logo encontra a imagem de São Pedro junto à estrada, 

protegendo os seus “crentes” nas suas viagens, seja por transportes rodoviários, seja por percursos 

pedestres. Afasta-se aos poucos do centro da povoação de Aguiar da Beira e seguindo pela esquerda, 

entra em caminho de terra por uma zona florestal (principalmente pinhal) onde vai deambulando por 

entre a natureza da região centro. 

 
Alcança mais à frente a grandiosa Ponte Romana do Candal ou Ponte Portucalense sobre o Rio Coja, 

esta antiga ponte, situada num dos ramais da via Romana que ligava Viseu a Mérida, “Oferece-se” 

como exemplo da engenharia medieval, muros de granito, sustentada por dois arcos de volta perfeita 

e provida de talha-mar, com tabuleiro constituído por três panos, sendo o centro plano e os laterais 

inclinados. Sobre esta pode observar-se a límpida e fresca água da ribeira que vai descendo a encosta. 

 
Chegando novamente à estrada de alcatrão, siga pela esquerda onde na rotunda entra por um caminho 

de terra que o levará a uma zona de lazer, o lago e a bela cascata à entrada de Caldas de Cavaca com 

um parque de merendas (efetuando um pequeno desvio à direita) para poder relaxar um pouco e ouvir 

o “chuveirinho” da água a cair. 

 
É hora de chegar à Capela de Nossa Senhora dos Remédios, capela de romaria, associada ao complexo 

termal das Caldas da Cavaca. “Plantada” sobre o alto, é possível observar em seu redor o complexo 

termal e toda a sua natureza envolvente no vale. Descendo a escadaria, alcança as Termas de Caldas 

da Cavaca, localizadas numa quinta na freguesia da Cortiçada, na margem esquerda da Ribeira de 

Coja. Para além dos tratamentos terapêuticos, estas oferecem também programas de bem-estar com 

vista ao relaxamento e revitalização do corpo e da mente humana. De simbiose perfeita entre o centro 

de bem-estar e envolvência com a natureza dado o seu ambiente totalmente rural e relaxante alcança 

o ponto de términus deste “delicioso” percurso. 

 
 

DESCRIÇÃO 

CALDAS DA CAVACA – AGUIAR DA BEIRA 

 

Este percurso inicia-se nas Termas de Caldas da Cavaca, localizadas numa quinta na freguesia da 

Cortiçada, na margem esquerda da Ribeira de Coja. Onde para além dos tratamentos terapêuticos, 



 

 

 

estas oferecem também programas de bem-estar com vista ao relaxamento e revitalização do corpo e 

da mente humana. De simbiose perfeita entre o centro de bem-estar e envolvência com a natureza 

dado o seu ambiente totalmente rural e relaxante, suba a escadaria que a leva a alcançar a Capela de 

Nossa Senhora dos Remédios, capela de romaria, associada ao complexo termal das Caldas da Cavaca. 

“Plantada” sobre o alto, é possível observar em seu redor o complexo termal e toda a sua natureza 

envolvente no vale. 

 
Continue em caminho de terra até à zona de zona de lazer, o lago e a bela cascata à entrada de Caldas 

de Cavaca com um parque de merendas (efetuando um pequeno desvio à esquerda) para poder relaxar 

um pouco (do ainda pequeno troço efetuado, mas que vale a pena parar para ver todo este ambiente), 

e ouvir o “chuveirinho” da água a cair. Após esta pequena pausa, continue até á rotunda, deixando 

Caldas da Cavaca para trás e seguindo agora em estrada de alcatrão. 

 
Siga agora pela direita em novo caminho de terra, alcança mais à frente a grandiosa Ponte Romana do 

Candal ou Ponte Portucalense sobre o Rio Coja, esta antiga ponte, situada num dos ramais da via 

Romana que ligava Viseu a Mérida, “Oferece-se” como exemplo da engenharia medieval, muros de 

granito, sustentada por dois arcos de volta perfeita e provida de talha-mar, com tabuleiro constituído 

por três panos, sendo o centro plano e os laterais inclinados. Sobre esta pode observar-se a límpida e 

fresca água da ribeira que vai descendo a encosta. 

 
Continue “rasgando” a zona florestal (principalmente pinhal) onde vai deambulando por entre a 

natureza da região centro em direção à povoação de Aguiar da Beira. Ao chegar à estrada de alcatrão, 

siga pela direita, encontra a imagem de São Pedro junto à estrada, protegendo os seus “crentes” nas 

suas viagens, seja por transportes rodoviários, seja por percursos pedestres. 

 
Pouco mais à frente, efetuando um curtinho desvio (à esquerda), chega ao centro histórico de Aguiar 

da Beira onde poderá visitar o Pelourinho, a Fonte Ameada e a Torre do Relógio, esta última, também 

conhecida por Torre da “Cabicanca”, por se relacionar com a lenda de uma cegonha amaldiçoada que 

aterrorizava os habitantes da localidade. Ainda no centro histórico, poderá visitar ainda a Igreja da 

Misericórdia, datada do Século XVII, com uma fachada principal rasgada por um grande portal, janelas, 

óculos quadrilobados e um nicho concheado. 

 

 
Agora em calçada em paralelo, alcança a Igreja Matriz de Aguiar da Beira com o seu pequeno e simples, 

mas belo jardim ao lado. Siga depois pela esquerda, em direção à “Casa Grande”, de seu nome 

atribuído pelos habitantes da localidade dado a sua grandeza e o monopólio de terrenos que possuía 

na altura o seu dono por toda a região, alcançando assim o ponto de términus deste “delicioso” 

percurso. 

 

ÉPOCA ACONSELHADA 
Este é um percurso recomendado para todo o ano. Atenção com o calor durante os meses de Verão. 



 

 

     SINALÉTICA 
 

 

TABELA RESUMO DE QUANTIDADES NECESSÁRIAS 

 
 

RESUMO DE QUANTIDADES em falta Existências 

 
 
 

Balizas 

C.C. 6  
 
 

17 

0  
 
 

0 

C.D. 2 0 

C.E. 3 0 

D.D. 0 0 

E.E. 0 0 

D.E. 0 0 

X 6 0 

Setas Total 10 0 

Postes 5 0 

Painel 
Informativo 2 

2 
0 

0 
Interpretativo 0 0 

Avisos 2 0 

Pinturas 232 0 

 

Legenda de balizas: As duas letras dizem respeito às duas faces da baliza. 
 

C.C. Caminho certo + caminho certo 
C.D. Caminho certo + viragem à direita 
C.E. Caminho certo + viragem à esquerda 
D.D. Viragem à direita + viragem à direita 
E.E. Viragem à esquerda + viragem à esquerda 
D.E. Viragem à direita + 
viragem à esquerda X 
Caminho errad 

 


