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Pedras Salgadas: o abrigo que a natureza esculpiu 
Escape da cidade e parta rumo à serenidade merecida. A LookVision 
leva-o numa viagem revigorante por Trás-os-Montes, revelando-lhe alguns 
dos seus segredos mais bem guardados. A Vila de Pedras Salgadas, o seu 
famoso parque termal, a gastronomia flaviense e a cultura castreja colidem 
num fim de semana impetuoso. Regresse à terra e deixe-se revigorar pela 
sua força primitiva. 

A proposta deste fim de semana bem que poderia enquadrar um 
conto de fadas. Na vila de Pedras Salgadas, com a sua natureza 
luxuriante e recantos idílicos, o tempo corre devagar, espraiando-
se pelos corredores de tílias que ornam o Pedras Salgadas Spa 
& Nature Park. A água brota abundante e a natureza oferece 
ao homem o seu elixir mais genuíno, revigorando corpo e 
espírito. A Água das Pedras usufrui de propriedades terapêuticas 
exclusivas reconhecidas, há várias décadas, pela mais prestigiada 
comunidade científica nacional e internacional. 
O Pedras Salgadas Spa & Nature Park é a porta de entrada 
num universo de tranquilidade e sinestesia, onde a essência da 
natureza encontra o conforto e a sofisticação produzidos pela 
mão humana. Este, que é um dos mais belos parques termais 
do país, dispõe agora de um conceito único de Eco Houses, 
permitindo à natureza gerar o abrigo do homem, tanto presas 
ao solo, como suspensas em robustas árvores. Construídas com 
recurso a materiais autóctones e desenhando uma harmonia 
idílica com a envolvência natural, estas habitações, tipologia 
T2, proporcionam-lhe uma experiência inesquecível em família 
ou em negócios. O projeto, da autoria do arquiteto Luís Rebelo 
de Andrade, exibe um design moderno, compondo-se de dois 
quartos, sala, kitchenet, casa de banho, hall e deck. Concebidas 
ao mais ínfimo pormenor, permitem-lhe gozar de um conforto 
extremo, em perfeita ligação com a natureza circundante e 
imerso num cenário de tranquilidade absoluta. Estão ainda 
equipadas com tecnologia topo de gama, disponibilizam sistema 

de som, wi-fi, plasma e ar condicionado. Serviço de portaria, 
babysitting, lavandaria e estacionamento constituem outras das 
regalias oferecidas.  
O Pedras Salgadas Spa & Nature Park, onde a água mineral corre 
farta, é um deleite de emoções, onde a paz sob a bênção da 
natureza assume o protagonismo. 
A efusividade da natureza desperta os desejos do corpo e em 
Trás-os-Montes não há pecado mais abençoado que o da gula. 
Siga rumo à localidade vizinha de Boticas e deixe-se tentar 
pela farta oferta gastronómica da região, onde a vitela barrosã, 
o famoso cozido barrosão, os enchidos, o pão, o “Vinho dos 
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Mortos” e o mel do Barroso 
são companhias dedicadas. O 
restaurante Marialva é um dos 
albergues privilegiados desta 
cozinha de gosto apurado e 
sensações intensas. Não deixe 
de acompanhar o paladar com 
o “Vinho dos Mortos”, assim 
designado após a população 
o ter enterrado no chão das 
adegas durante as invasões 
francesas. Tal como o espírito 
dos transmontanos, o vinho, em 
vez de padecer, surgiu da terra 
mais saboroso e encorpado. 

Sábado mineral 
Durma entregue às estrelas 
nas Eco Houses do complexo 
de Pedras Salgadas e deixe 
que no sábado seja o apelo 
das termas a guiar-lhe os 
passos. Entregue-se a um 
dia inteiramente dedicado 
ao Spa de Pedras Salgadas, 
totalmente requalificado pela 
mestria do arquiteto Álvaro 
Siza Vieira. As propriedades 
terapêuticas da água mineral 
recebem-no em tratamentos 
que tiram partido de técnicas 
de relaxamento e bem-estar. 
Para além da hidromassagem 
e duche Vichy, é ainda 
possível usufruir de banho 
turco, sauna e piscina 
aquecida. O Spa conta com 14 
salas de tratamento, incluindo 
cinco salas de hidroterapia 

e duas salas duplas. Tudo 
envolto numa arquitetura que 
celebra a natureza em redor, 
envolvendo homem e matéria 
numa viagem sensorial. 
Atividades físicas dentro e 
fora de portas, massagens, 
conselhos de nutrição e o 
consumo da famosa água das 
Pedras no seu estado mais 
puro complementam a oferta 
do Spa. Reforce o espírito 
com uma dose de cultura e 
dê um salto à vizinha Chaves. 
A cidade possui um invejável 
legado histórico, estando o 
seu nome ligado ao imperador 
romano Tito Flávio Vespasiano. 
Com o seu ex-líbris, a ponte 
de Trajano, bem espelhado 
nas águas escorreitas do 
Tâmega, não deixe ainda de 
visitar a Torre de Menagem do 
Castelo de Chaves, a Igreja 
de Santa Maria Maior, a Igreja 
da Misericórdia, o Forte e o 
Convento de S. Francisco, o 
Forte de S. Neutel, o Paço 
dos Duques de Bragança, o 
Castelo de Monforte de Rio 
Livre, o Castelo de Santo 
Estevão e a Pedra Bolideira, 
classificada como Monumento 
Nacional. 
E já que está em Chaves, não 
abandone a cidade sem cair 
em tentação. A adega  

O Faustino é o posto ideal. Lá 
dentro, a calçada portuguesa 
e a fiada de tonéis fazem um 
apelo às tradições culinárias 
oriundas das velhas adegas. 
Os petiscos regionais são 
imperdíveis, como os bolos 
de bacalhau, a alheira ou o 
presunto de Chaves, mas não 
deixe de deliciar-se com um 
bacalhau assado ou a vitela à 
barrosã. 

Viva o domingo com emoção!
Domingo não dê espaço à 
preguiça e ceda ao convite do 
Pena Aventura Park. Deixe-se  
contaminar pela natureza 
primitiva e solte as emoções 
agrilhoadas. Naquele que 
é orgulhosamente o maior 
Fantasticable do mundo 
o desafio não podia ser 
mais ousado: “voar” a uma 
velocidade máxima de  
130 km/h num cabo de  
1538 metros a uma altura 
de 150 metros, entre as 
localidades de Lamelas e 
Bustelo. 

E não faltam emoções para 
um dia de adrenalina máxima, 
em que os quatro elementos 
se mesclam para lhe oferecer 
experiências inesquecíveis. O 
Pena Aventura reserva-lhe  
ainda atividades como  
o Segway Tour ou percursos 
off-road em Polaris 
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Ranger 800 RZR. Passe de 
terra diretamente para a 
água e mergulhe bem fundo 
num percurso de canyoning, 
descendo fortes declives 
no pulsar da corrente. Não 
deixe que o dia termine sem 
aventurar-se no salto negativo, 
onde preso a dois cabos e 
projetado em sentido vertical 
a 15 metros de altura em um 
segundo, o equivalente a 
500 km/h, sucumbirá à pura 
adrenalina. 
Dê descanso ao corpo e ao 
espírito com um mergulho 
revigorante nas águas 
do Tâmega e aproveite a 
proximidade e a luz morna 
dos fins de tarde de agosto 
e ingresse no espírito do 
romantismo. Ribeira de Pena 
alberga a casa de Camilo 
Castelo Branco em Friúme. 
Volte a apaixonar-se com 
“perdição” e perca-se no 
roteiro camiliano de Ribeira 
de Pena, percorrendo os 
locais por onde o escritor 
passou, assim como aqueles 
que eternizou nas suas obras. 
Entre eles, a Igreja Matriz do 
Salvador, onde casou, em 1841, 
aos 16 anos com Joaquina 
Pereira de França, ou a Casa 
do Barroso em Bragadas, 
sobre a qual escreveu o conto 
“História de uma Porta”. 
E com o romantismo 
desenfreado de Camilo na 
alma e as retemperantes águas 
minerais de Pedras Salgadas 
impressas no corpo, no fim 
o único desejo que resiste é 
mesmo o de regressar.


