NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURAL E ECONÓMICO
SERVIÇO DE TURISMO E AÇÃO CULTURAL| POSTO DE TURISMO MUNICIPAL

[EN 2 – TROÇO GÓIS/PEDROGÃO GRANDE]
SENTIDO NORTE/SUL

ESTRADA NACIONAL N.º 2 | ROTEIRO TURÍSTICO
Km 262 - Freguesia de Vila Nova do Ceira [Chapinheira]
PIT – PONTO DE INTERESSE TURÍSTICO
Entre os Km 265 e 266 – Designação da Localidade: Mata
Lagar Museu do Azeite [Cooperativa Social e Agro – Florestal de Vila Nova do Ceira,
CRL]
Bilhete de entrada: 3,00€ (p/ pessoa)
Visita por marcação: 235 770 170 | Posto de venda de mel e azeite locais

Entre os Km’s 265 e 266 – Designação da Localidade: Várzea Pequena - Canaveias

PIT – PONTO DE INTERESSE TURÍSTICO
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Praia Fluvial das Canaveias1 |Latitude:40.186013/Longitude:-8.150337
Praia galardoada com a Bandeira Azul e considerada Praia Acessível.
A praia fluvial da Várzea Pequena, conhecida como Canaveias, é uma das duas do projeto
‘Praias Fluviais do Pinhal Interior’ que se encontra dentro do concelho de Góis.
Praia fluvial com uma extensa área relvada, dotada de excelentes infraestruturas de
apoio com acesso a pessoas com mobilidade reduzida, parque infantil e bar/esplanada
(funcionamento sazonal: maio a setembro) e espaço destinado a piqueniques e grelhados,
incluindo uma grande área com sombra.
O parque de estacionamento encontra-se muito perto de todas estas instalações.
A Praia das Canaveias é um local que transmite tranquilidade e permite um contacto com a
natureza no seu estado puro.

Entre os Km’s 266 e 268 – Desvio pela Estrada Nacional 342-3 - Designação da Localidade:
Vila Nova do Ceira/Várzea Grande
1. Proposta de PIT - Santuário da Nossa Senhora da Candosa | Serro da Candosa
Curiosidade:
O Cerro da Candosa2

1
2

Fonte: http://www.guiacentro.pt/index.php/descobrir/item/544-praia-fluvial-de-canaveias
Fonte: http://goismemorias.weebly.com/o-serro-da-candosa.html
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Dizem as pessoas mais velhas que os seus avós contavam uma história, muito engraçada, que
tinham ouvido contar também aos seus bisavós, sobre o Serro da Candosa.
No tempo em que os mouros andavam por estas terras, vivia nas Várzeas um mouro
convertido ao Cristianismo. Caçava, pescava, apanhava e guardava castanhas para o ano todo,
pois havia muitos castanheiros. Amanhava as terras e explorava ouro nos rios Ceira e Sotam.
A sua vida de abundância e tranquilidade atraiu a inveja de outros mouros, não convertidos,
que procuraram por todas as formas apoderar-se destas terras.
Como não o conseguiram pelas lutas com armas e armadilhas que lhe fizeram, pois Alguém o
protegia, tomaram a decisão de o afogar, alagando toda esta bacia, que noutros tempos já
tinha sido a lagoa de Sacões. Para isso mobilizaram toda a mourama das terras situadas até 20
léguas ao redor.
Desde o amanhecer até ao pôr-do-sol trabalhavam sem parar, para tapar o rio no buraco do
Cabril. Arrastaram pedras do rio utilizando muitas juntas de bois a puxar zorras. Com sarilhos,
foram amontoando essas pedras em paredes de enorme grossura na base, que ia diminuíndo
com a altura. As águas foram desviadas para a encosta mais sólida e enorme pedras deixadas
de lado para as tapar, quando a muralha tivesse já atingido boa altura. Enquanto os homens
trabalhavam, a fazer paredes, mais de uma centena de mulheres e crianças acarretavam
cestas de terra dos montes vizinhos para taparem bem as frestas das paredes.
O mouro que orientava as obras ria de contente, pois o trabalho estava a render e ia já quase
em meio da muralha que era necessário fazer para conseguir o seu pérfido intento, e o mouro
cristão não se apercebera de nada.
Era sexta-feira e no dia seguinte não se trabalhava. Mais duas semanas e o rio estaria fechado.
Cada mouro foi descansar a suas casas e apanhar alimentos para voltar ao trabalho no dia
seguinte.
Manhã cedo o mouro chefe chegou para dirigir as obras… mas no local não havia parede
alguma… As pedras estavam espalhadas pelo rio abaixo. A terra tinha sido levada pela
corrente do rio…
Como explicar tal coisa? Não chovera… o rio levava pouca água, pois era verão!
Nada… nada… podia explicar tal acontecimento.
O mouro ficou admirado e atónito, verificava pedra a pedra, a ver se encontrava sinais de ter
sido empregue força. Em vão. No local parecia que nenhuma parede fora construída…
A mourama foi chegando e todos ficaram apalermados com o que viam… A admiração
transformou-se em raiva!
O mouro não era de desistir. Todos ao trabalho agora com mais cuidado. Os alicerces mais
fundos, as pedras mais travadas, o cascalho e a terra mais batidas de modo a tornar a muralha
mais sólida.
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Trabalhou-se com mais afã e mais entusiasmo durante cerca de um mês. Estava uma obra
perfeita, pensava o mouro. Desta vez não há quem seja capaz de a destruir…
Noite dentro, quando todos dormiam, o mouro teve um sonho. Acordou estremunhado e foi
ver. Era verdade… A muralha tinha desaparecido…
Irritado, chamou os guardas, que tinha colocado à distância, para ver quem tinha destruído
aquela obra.
Foi-lhe respondido que ninguém por ali tinha passado, nem de dia, nem de noite. Obrigou-os a
jurar, por Alá, que diziam a verdade, mas prendeu os mais responsáveis por não estarem
atentos e terem evitado tal destruição.
A obra tinha de ser feita e foi recomeçada com mais ardor, recrutou mais gente e reforçou
ainda mais a construção, e a muralha foi subindo… subindo… até estar a atingir o ponto mais
alto.
- Amanhã vamos tapar o rio para encher a lagoa, disse…
Mas de noite teve um sonho. Viu uma Senhora, num burrinho, em cima da muralha, com um
capuz na cabeça. Conforme o burrinho ia andando, as pedras desapareciam e a muralha
desmoronava-se.
Acordou sobressaltado e correu para o alto da muralha. Lá estava a Senhora que vira no
sonho. Em cima do burrico, estendia as mãos e as pedras iam caindo e desapareciam no fundo
vale.
Correu para a Senhora mas não conseguiu. Seus pés não se podiam mexer e seus braços não
conseguiam apanhar a Senhora. Esforçou-se em vão… a muralha tinha desaparecido e o rio
Ceira deslizava pachorrentamente no seu leito.
Ainda viu a Senhora a retirar-se lentamente mas não foi capaz de a alcançar.
Seguiu os caminhos por onde passara o burrinho cujas patas ficaram gravadas nas pedras, e
que ainda hoje se podem ver,… mas não pôde alcançar a Senhora.
Procurou os vigilantes que, assustados, lhe gritaram que uma Senhora muito linda e
resplandecente havia libertado os que estavam detidos e que se fora embora no seu burrinho.
Nem assim a mouro desistiu. Começou a obra de novo e reforçou a vigilância. Trabalhava-se a
construir até ao anoitecer. Pela noite dentro vinha a Maria do Capucho, no seu burrico, e
destruía tudo.
Assim aconteceu durante algum tempo até que o mouro compreendeu que era o Poder Divino
que protegia o outro cristão e que Maria era a Mensageira divina a impedir a sua maldade.
Foi ter com o mouro que habitava nas terras e disse-lhe:
-Tudo fiz para te destruir… mas Deus protege-te e manda uma Senhora estragar a barragem
que queria fazer para te afogar. Façamos a paz e ensina-me a amar o teu Deus.
Abraçaram-se como irmãos e resolveram perpetuar aquela aliança, construindo uma capela
no alto do cerro sobre a invocação da Senhora da Candosa.
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E foi assim que estas Várzeas escaparam de voltar a ser lagoa e se tornaram as terras
abençoadas que agora são e onde vive uma gente feliz.
Ainda hoje nas horas de aflição, o povo desta região acorre ao Serro da Candosa e se prosta
aos pés de Nossa senhora a pedir a sua proteção.

A palavra Candosa pode ser derivada de candeia, Senhora reluzente, Senhora das Candeias,
dia 2 de Fevereiro, ou pode vir de candil que significa pedra, tal como cantareira e cantaria.

DE REGRESSO À EN2…

Após o km 268 – Desvio pela Estrada Nacional 342 - Designação da Localidade: Vila de Góis
Km 270 – Entrada na Vila de Góis| Escultura alusiva à EN2
2. Proposta de PIT :
Centro de Referência da Memória Goiense| Entrada gratuita|
Entidade responsável: Município de Góis/ Biblioteca Municipal António Francisco
Barata
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª – 09h00-13h00|14h00 – 18h00
Contacto: 235 770 112
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3. Proposta de PIT :
Igreja Matriz de Góis/Túmulo D. Luís da Silveira |Monumento Nacional|
Entidade responsável: Fábrica da Igreja
Para agendar a sua visita pode contactar o Posto de Turismo Municipal de Góis
(Morada: Praça da República)
Horário de funcionamento: 2ª a 6ª – 09h00-13h00|14h00-17h00
Contacto: 235 770 113
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4. Proposta de PIT :
Praia fluvial da Peneda/Pêgo escuro

DE REGRESSO À EN2…
Entre os Km 277/278
5. Proposta de PIT – Miradouro sobre a Vila de Góis
Entre os km 279/285
6. Proposta de PIT – Designação da Localidade: Esporão
O MUSEU CASIMIRO MARTINS - NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO ESPORÃO foi inaugurado em
2005 e é propriedade da Comissão de Melhoramentos do Esporão. A exposição é dedicada ao
modo de vida na aldeia e destaca alguns aspetos identificativos desta comunidade. Entre as
peças disponíveis podemos admirar ferramentas de uso quotidiano, objetos de caráter
religioso, fotografias antigas e a árvore genealógica da família Bandeira, do Esporão, fruto do
trabalho de pesquisa de Abílio C. Bandeira.
Entidade responsável: Comissão de Melhoramentos do Esporão
(Para visitar terá que efetuar marcação prévia)
Contacto: Avelino Martins Tlm. 965 751 117 ou Manuela Baptista Tlm. 919 229 833
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7. Proposta de PIT – Designação da Localidade: Esporão
Propõe-se um pequeno desvio da EN2 em direção à PENA [Aldeia do Xisto de Góis]
Destaca-se: Ribeira da Pena; Penedos de Góis; Casas de turismo rural; Percurso pedestre;
Geocaching – aldeias do xisto
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Entre os Km’s 288/292
8. Proposta de PIT – Pedra Letreira [Monumento arqueológico – classificado de imóvel
de interesse público]
“Quem, no concelho de Góis tomar a estrada nacional nº 2, de Chaves a Faro, e ao km
290.85, na Portela do Vento, onde se forma o desvio para Castelo branco (estrada nº
112), meter pelo caminho carreteiro (...), avista ao fundo, à esquerda do leito do
talvegue, uma espécie de plataforma debruçada, a meia encosta, para o amplo
anfiteatro de montanhas que se lhe abre em frente: é a Pedra Letreira.
Trata-se de um afloramento de xisto ante-câmbrico, de estratificação vertical,
correndo de sudeste para noroeste, em cuja superfície, horizontalmente aplanada, há
uma série de figuras gravadas e tidas, pelas gentes das imediações, por estranhos
caracteres de enigmático letreiro, obra de mouros que teriam ali deixado
apontamento dos seus legendários tesouros encantados ou das suas fabulosas
riquezas escondidas por aqueles sítios.
(…) Perdido para o povo o seu verdadeiro e primitivo significado, Deus sabe quanto a
Pedra Letreira lhe povoa de lendas o espírito, ávido de maravilhoso:
Em frente à Pedra Letreira
há três minas em carreira:
uma de ouro, outra de prata
e outra de peste que mata!

É que não há tradição sem lenda, como não há ruína sem hera. Ela é como um penhor
da sua antiguidade, por vezes tão remota que se perde o sentido. (…)
Para visitar: Sentido Góis/Alvares - Após sair em direção a Alvares e antes da paragem
do autocarro, seguir caminho pedonal à direita – 800m ao fundo encontrará petróglifo
na horizontal.” [fonte: monografia de autoria do Professor Doutor João de Castro Nunes, após um seu
exaustivo estudo deste petróglifo]
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Km 300

9. Proposta de PIT – O ponto médio da estrada EN2 [placa Caniçal|Freguesia de
Alvares)
Marco quilométrico indicativo do quilómetro 300 foi executado de modo diferente.
Está colocado no Concelho de Góis sensivelmente no ponto médio da ESTRADA.
Apresenta inscrições nas quatro faces.

Entre os Km’s 300/302
10. Proposta de PIT - Designação da Localidade: Sede da Freguesia de Alvares

Núcleo Museológico Casa do Ferreiro
Antiga casa que serviu de palheiro e forja onde exerceu profissão o último ferreiro de
Alvares, o Sr. Acácio Fernandes. A casa foi doada pelas famílias Rebelo, Cortez e Arnaut. O
Núcleo Museológico distribui-se por duas salas, onde podemos apreciar os instrumentos
inerentes à atividade do ferreiro e alguns materiais por si fabricados.
Entidade responsável: Comissão de Melhoramentos de Alvares
(Para visitar terá que efetuar marcação prévia)
Contacto: Margarida Duarte Baeta Tlf. 235 587 137
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11. Proposta de PIT - Designação da Localidade: Sede da Freguesia de Alvares
Museu Paroquial de Arte Sacra Padre Ramiro Moreira
O Museu Paroquial tem expostas peças de arte sacra adquiridas através de uma recolha
exaustiva por toda a freguesia de Alvares, ora em capelas, ora em casas particulares. De
entre muitas peças de grande valor artístico, apresentam-se como mais significativas, uma
imagem de S. Mateus, do século XVI, em pedra, o sacrário e o altar em talha dourada,
retirados nos anos 60 do século XX de um dos altares laterais da primitiva Igreja Matriz de
Alvares, um missal em latim, datado de 1801, originário da Capela de Nossa Senhora das
Dores (Mega Fundeira).
(Para visitar terá que efetuar marcação prévia)
Contacto: Manuel Dias – Tlf. 235 587 384 – Junta de Freguesia de Alvares
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12. Proposta de PIT - Designação da Localidade: Sede da Freguesia de Alvares
Praia Fluvial Ribeira do Sinhel

DE REGRESSO À EN2…
Entre os Km’s 302/308 – Miradouro sobre a Vila de Alvares
Km 308 Louriceira - Final do troço no concelho de Góis

NOTAS IMPORTANTES:
ONDE CARIMBAR OFICIALMENTE O PASSAPORTE DA ROTA EN2
Posto de Turismo - 40º09'17.9"N 8º06'38.1"W
Câmara Municipal - 40° 09'17.84"N, 8° 06'38.15"W
Bombeiros Voluntários de Góis - 40° 9'22.43"N, 8° 6'34.46"W
Bombeiros Voluntários de Góis (secção Alvares) - 40° 1'7.23"N, 8° 5'48.81"W

ONDE DORMIR

ONDE PETISCAR
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POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBÚSTIVEL NO CONCELHO – ROTA
EN2
Vila Nova do Ceira| Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do
Ceira, CRL
Morada: Largo da Igreja
3330-460 VILA NOVA DO CEIRA – Concelho de GÓIS
Coordenadas GPS: 40°10'53.84"N 8° 9'8.57"W
Horário (dias úteis): 09H00-18H00
Horário (sábado /Encerra ao domingo): 09H00-18H00
Contacto: 235770170
Local: Vila Nova do Ceira

Góis| Alves Bandeira
Morada: Bairro de São Paulo
3330-304 GÓIS




Coordenadas GPS: 40° 9' 19.296'' N 8° 6' 50.94'' W
Horário (dias úteis): 07H00-19H00 | Horário
período Covid-19



Horário (fim de semana): 08H00-17H00 | Horário
período Covid-19





Contacto: 235771116
Local: Góis
Tipo de Rede Frota: Preferencial

Esporão | Alves Bandeira
Morada: Esporão
3330-235 GÓIS




Coordenadas GPS: 40° 7'26.68"N 8° 7'21.57"W






Horário (fim de semana): 07H00-21H00

Horário (dias úteis): 07H00-21H00
Contacto: 235778064
Local: Esporão
Tipo de Rede Frota: Preferencial
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Para mais informações consulte o site www.cm-gois.pt ou contacte o Posto de Turismo
Municipal (Tlf. 235 770 113 ou E-mail: turismo@cm-gois.pt)
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