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Boticas: um concelho único 
de beleza ímpar
[ HISTÓRIA, CULTURA E TRADIÇÕES  
POTENCIAM TURISMO NO CONCELHO ]

ASSINE O E APOIE O JORNALISMO
credível  
independente  
e de rigor

Boticas é um concelho pre-
dominantemente rural, 
que tem na natureza e na 
sua orografia as principais 
potencialidades turísticas. 

Os atributos paisagísticos e naturais 
deste território, classificado como 
Património Agrícola Mundial, estão 
intrinsecamente refletidos na história 
do concelho, na sua cultura e tradições, 
nos seus hábitos comunitários e até na 
sua gastronomia. 

Todas estas caraterísticas, com-
binadas entre si, fazem de Boticas um 
concelho único, com paisagens na-
turais de rara beleza e um ambiente 
no seu estado mais puro, que além de 
permitir a prática de desportos de na-
tureza e aventura é também um local 
de eleição para o descanso e lazer.

O melhor exemplo disso é o Boticas 
Parque – Natureza e Biodiversidade, 
um espaço ímpar, que reúne várias 
caraterísticas da riqueza natural, com 
especial destaque para a preservação 
da biodiversidade, assim como da fau-
na e flora locais. 

Com uma área aproximada de 
30 hectares, o Boticas Parque é con-
vidativo para momentos de lazer 

e contacto com a natureza e simultanea-
mente para a descoberta de um mundo 
natural muitas vezes desconhecido. 

É um local preparado para diversas 
iniciativas ao ar livre, como caminha-
das, passeios de bicicleta e outras ativi-
dades de lazer, nomeadamente a pesca 
desportiva, ou apenas para relaxar em 
plena natureza, pernoitando num dos 
dois bungalows existentes no coração 
do Parque.

Outras das maravilhas deste ter-
ritório são a sua gastronomia e os seus 
produtos endógenos. Boticas possui 
produtos de excelente qualidade, al-
guns deles detentores de Denominação 
de Origem Protegida (DOP), como são 
os casos da Carne Barrosã e do Mel de 
Barroso.

De entre a diversificada gastrono-
mia local, destacam-se ainda pratos 
como o Cozido Barrosão, o Cabrito de 
Barroso ou a Truta do Rio Beça, bem 
como o afamado “Vinho dos Mortos”, 
cuja história remonta ao tempo das 
invasões francesas.

Motivos mais que suficientes pa-
ra visitar Boticas, desfrutar das suas 
potencialidades e se deixar apaixonar 
pela Sedução da Montanha. //




