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O Encanto Da Natureza

1.ª Maravilha

2.ª Maravilha

Pateira da Quintã do Loureiro

Casas de Arte Nova (Cacia)

Situada no extremo sul da Freguesia de Cacia, a pa-

Quando surgiu na Europa, o movimento da Arte Nova

teira da Quinta do Loureiro (braço do rio Vouga) é

tinha uma simples filosofia: introduzir a arte no dia-a-dia

um

dos

comum, transformando objetos mundanos em verdadeiras

locais de

obras primas. Em Portugal, o movimento surgiu no início
do

descanso

século

XX e insta-

que a Vila

lou-se

oferece.

mais

intensamente

Também

em

Aveiro,

conhecido

onde, com o

como par-

retorno

que da Samouqueira é frequente ver por lá pescado-

emigrantes

res que vão passar umas horas de lazer. É um local

enriquecidos do Brasil, se conjugou vontade e capital para

dos

para

aprimorar pormenores interiores e exteriores de diversos

fazer pique-

edifícios espalhados pela cidade. Hoje em dia, os proprie-

niques, ca-

tários das casas existentes na Freguesia de Cacia continu-

ideal

am a preser-

minhadas

var este patri-

ou passeios

mónio, espe-

de bicicleta.

rando constituir-se assim

um agradável
passeio para
observação
desta forma de arte.

40.673878, -8.579268

40.680122, -8.593374

3.ª Maravilha

4.ª Maravilha

5.ª Maravilha

Margens do Baixo Vouga Lagunar

Solar da família Couceiro da Costa

Passadiços Póvoa do Paço

As margens do Baixo Vouga Lagunar são uma das zonas

(Vilarinho)

Ir a Cacia sem espreitar a Ria é algo que desaconselhamos.

mais bonitas da região de Aveiro, onde se destacam os
diversos braços do Vouga, as zonas de sapais e de arro-

O Solar da família Couceiro da Costa, situado no lu-

Agora temos a vantagem de poder observar a ria, a fauna e a
flora pelos Passadiços de Aveiro, inaugurados em Julho de

gar de Vilarinho, provem do Morgadio de Vilarinho,

2018. Fomos dar um passeio e adorámos o que vimos. Comece

instituído em meados do sec. XVII, por D. Leonor da

já a preparar a

seguintes aves: cegonhas, graça real (em vias de extin-

Costa.

sua

ção), guardas rios, gaivota, melro, codorniz, carriça, pisco

O último

de peito ruivo, chapelim real, chapelim azul, estorninho,

morgado

fuinhas dos juncos, toutinegra e entre muitas outras.

foi o D.

curso, que no

No que se

Francisco

total conta com

refere à flora,

Manuel

sete quilómetros

destacamos a

Couceiro

zais.
A fauna carateriza-se essencialmente pela existência das

existência das

As alturas mais
populares

pécies: Nenúfar, jacinto
aquático, bu-

para

fazer este per-

e meio, são de

da Costa, que era avô de Rui Jorge Couceiro da Cos-

seguintes es-

visita.

manhã cedo, ou
ao final da tarde. São estas as horas escolhidas por turistas, visi-

ta, que durante os anos que esteve na posse do Solar

tantes, locais, joggers, ciclistas e curiosos. Ao todo, são cerca

procedeu a grandes obras de restauro, sobretudo no

de duas horas a caminhar, um pouco menos de bicicleta.

Claustro. Diogo Vaz Couceiro, natural de Paço de

Cada altura do

nho, junco, madressilva, salgueiro, freixo, amieiro, chou-

Couceiros, foi o 1º que teve o título de Couceiro de

po, carvalhos, pilriteiros, sabugueiros e entre outras.

Vilarinho, em Agosto de 1445.

dia confere uma
perspetiva distinta

sobre

a

Para quem gosta de andar a pé ou de bicicleta, recomenda

Ria e entorno:

-se um percurso, com uma extensão de cerca de 7 km,

de manhã ob-

com início junto à ponte do Outeiro (Rio Vouga) em Sar-

serve os muitos

razola. A duração do percurso é de aproximadamente 3

pássaros

horas. Aconselha-se o uso de calçado confortável para

despertam, durante

caminhar e vestuário apropriado para as condições

tarde

terá o Sol a brindá-lo, e ao final da tarde, com o pôr-do-sol,

meteorológicas que se façam sentir na altura.

40.694756, -8.601987

a

que

aproveite as cores que banham a Ria.

40.689791, -8.621107

40.657512, -8.637220

