
O GUARDIÃO 
DO CÔA

CASTELO MENDO

Faça Você Mesmo!

Ativo/Natureza  
Gastronomia 
Histórico-Cultural 
Saúde & Bem-Estar 

www.aldeiashistoricasdeportugal.com  
www.facebook.com/aldeiashistoricasdeportugal  
www.instagram.com/aldeiashistoricas



CASTELO MENDO

Faça Você Mesmo!

Castelo Mendo, sobranceiro ao Côa, impressiona não apenas 
pela sua localização mas também pela importância histórica que 
desde tempos imemoriais possuiu, como comprovam os Berrões 
que guardam as portas da Aldeia. Neste programa, preparámos 
algumas sugestões de forma a poder descobrir a gastronomia, a 
história e as belas paisagens deste território.

Sugestão de Restaurante

Restaurante O Caçador
Situado no coração da aldeia de Malpartida, é um Restaurante tradicional, acolhedor e de 
ambiente familiar. O bacalhau é REI , tendo várias sugestões que incluem este pescado… O polvo 
foge à regra, mas é um dos pratos mais requisitados e apreciado pelos clientes. A Carne é RAINHA, 
realçamos:  as costelinhas de borrego o cabrito assado, e por último o naco e a costeleta de vitela. 
Para adoçar o palato: O arroz doce, as farófias, o leite creme, a tigelada e as Natas do Céu. Tudo 
isto, acompanhado com vinho e queijos da região e o tradicional doce de abóbora.

+(351) 271 574 344
ocacadormalpatida@hotmail.com

Sugestão de Alojamento

Casa do Corro
A Casa do Corro é uma pequena casinha que, foi pensada para proporcionar o máximo conforto 
e bem-estar a quem visita a Aldeia Histórica de Castelo Mendo. Tem ao dispor um leque de 
condições (cozinha totalmente equipada, lareira, 1 quarto com casa de banho privativa & free-
wifi) que permite ao visitante usufruir ao máximo deste estilo de vida, calmo e relaxante em 
contacto direto com a natureza. 

(+351) 271 513 939 / 916 237 914
rosamartinhoramos@hotmail.com

O GUARDIÃO 
DO CÔA

SUGESTÕES 3 DIAS | 2 NOITES
Sexta Sábado Domingo

Pequeno
-almoço Unidade de alojamento Unidade de alojamento

Manhã Visita Livre à Aldeia 
Histórica

Programa nas Termas de 
Almeida – Fonte Santa

Almoço Restaurante o Caçador Restaurante Talmeyda

Tarde Check-in na unidade 
de Alojamento

Caminhada Pequena Rota 
PR2 ALM / Castelo Mendo

Jantar Jantar Livre Restaurante Granitus

Noite Pernoita na Unidade 
de Alojamento

Pernoita na unidade 
de alojamento

Deverá contactar cada um dos estabelecimentos de forma a construir o seu programa e ter acesso às melhores ofertas.


