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Dossier de imprensa

Chegar pela estrada
Chegar de avião
PORTO / RODEZ :
Companhia Ryanair
Informações & Reservas : 0892 232 375
www.ryanair.com

Contacto imprensa

Jackie BRU

-

Tél 05 65 75 55 81

Comité Departemental de Turismo de Aveyron

www.tourisme-aveyron.com

O Aveyron e a natureza
Aquele que descobre o território de Aveyron pela primeira vez fica surpreendido com a variedade e a
beleza das suas paisagens: planaltos de Aubrac estendem-se no infinito, com os seus calhaus rochosos
do “causse du Larzac”, as sumptuosas gargantas de Tarn e de Aveyron, o soberbo vale do Lot
semeado pelas mais belas aldeias de França, aqui a natureza tem carácter!
Estes territórios insólitos fazem de Aveyron um imenso terreno de jogo onde a prática das actividades ao
ar livre é um prazer a partilhar entre amigos ou família.
Passeios pedestres, cicloturismo, cavalo e canoagem são as suas melhores actividades para a
descoberta do nosso ambiente excepcional e preservado.
O Aveyron e a descoberta 
Percorrer Aveyron, é saborear o «aligot » numa queijaria nos planaltos do Aubrac. Descobrir Aveyron é
passear pelo vale do Lot e visitar as Mais Belas Aldeias de França como Conques, jóia da arte romana e
classificada património da Unesco.
Mais a Sul, é fazer uma paragem no Larzac no país para visitar as cidades templárias ou ouvir a música
sagrada em Sylvanès, descobrir o mundo galo-romano, de Graufesenque perto de Millau. É maravilharse na estrada dos «Seigneurs du Rouergue», aos pés da catedral de Rodez, aos pés do viaduto de
Millau, ou em Gorges du Tarn. É visitar o maior Parque megalítico de França ou entrar na dimensão do
mundo dos insectos em Micropolis ou ainda explorar o circuito das cidadelas à volta de Villefranche-deRouergue. Descobrir Aveyron, é antes de mais encontrar homens que cultivam a tradição de receber
bem.

Aveyron cultural e tradicional
O Aveyron das montanhas, do vale de Lot, de Rouergue e de Rougiers de Camarès ou de Ségala, o
Aveyron dos vales e dos rios, cada um tem o seu carácter, as suas palavras e as suas receitas.
É à mesa, nos restaurantes ao saborear um copo de Marcillac que conhecerá melhor o espírito dos
habitantes de Aveyron.
Não basta atravessar "o país" para conhecê-lo. O Aveyron não é um museu a visitar mas sim uma cultura
viva a descobrir.
A Laguiole, fava lendária e o Roquefort são os embaixadores através o mundo de um savoir-faire típico
de Aveyron transmitido desde há séculos.

Aubrac - Carladez - Vallée du Lot.
Do planalto vulcânico do Aubrac que perfila os seus horizontes no infinito, ao vasto planalto de Carladez
que hesita entre Rouergue e Auvergne, é o país do autêntico. Mais abaixo, num lindíssimo vale, o Lot
atravessa cidades e aldeias com carácter.

Conques - Marcillac.
Situado aos pés das “Causses”, o vale de Marcillac
simboliza a doçura de viver, com o seu clima ameno
em qualquer estação, as suas casas de grés cor-derosa, as suas árvores fruteiras, e os seus terraços de
vinhas. Conques, jóia da arte romana, é uma etapa da
maior importância nos caminhos de São Tiago de
Compostela.
Gorges de l’Aveyron – Vallée du Lot
Cobrindo uma vasta zona no Oeste de Aveyron, esta
região é constituída por um mosaico de terras. Durante
estas paisagens contrastadas, descobrirá jóias de
arquitectura, tais com as cidadelas de Rouergue (Najac, Villefranche, Villeneuve, La Bastide l'Évêque), e
numerosos castelos.

Ségala Pays du Viaur
"O País dos cem Vales" começa de Lacs du Lévézou e vai até aos vales de Aveyron e de Viaur. A partir
das estradas de cristas, mergulha-se em riachos que serpenteiam entre as inclinações arborizadas.
Ségala é conhecido pela sua pérola, Sauveterre de Rouergue, magnífica cidadela.

Rodez – Vallée de l’Aveyron
Ao começar Sévérac-le-Château, onde se encontram as fontes de Aveyron, o rio conduzi-lo-á
naturalmente até Rodez, cidade duas vezes milenária. Situada no centro do Aveyron, a prefeitura recebêlo-á à sombra da sua catedral, que tem, disse-se, o mais belo campanário de França.
Lac de Pareloup – Lacs du Lévezou
Este vasto planalto, situado entre os vales de Tarn e de Aveyron, possui nem mais nem menos do que
seis belos lagos artificiais, dos quais o lago Pareloup (1200 hectares), o lago de Pont-de-Salars e o lago
de Villefranche-de-Panat. Os Monts du Lévezou oferecem-lhe um guarda-jóias de florestas e de
pastagens que fazem desta região um lugar de estadia muito procurado.

Millau Gorges du Tarn
A perder de vista, vê-se os planaltos do Larzac, Méjean,
Sauveterre e Causse Noir, transpondo os profundos
desfiles de Gorges du Tarn, Jonte e Dourbie. Durante um
passeio no « Parc Naturel Régional des Grands Causses »,
descobrirá igualmente um património construído com
carácter, entre os quais os célebres locais Templiers e
Hospitaliers du Larzac.
Le Pays de Roquefort
Dos contrafortes dos Monts de Lacaune ao célebre planalto do Larzac, passando pelo Rougier de
Camarès e pelo Vale de Tarn, a região oferece paisagens com cores contrastantes e com múltiplos rios.
Reino da cabra, fabricamos desde há séculos o famoso Roquefort.

Conques, joia da arte romana
O Tesouro dos tesouros. Duas salas de Tesouros estao abertas para visita, apresentando a célebre
estatua relicario de Sainte-Foy, estatua de ouro , Estrela de joias oferecida pelos peregrinos, mas
igualmente muitas peças de ourivesaria médiéval, de tapeçarias e de capitéis de antigo claustro. Visita
guiada : Abacial, Tesouros.
As Cidadelas de Rouergue
No inicio do século XIII, o forte crescimento demografico, a necessidade de valorizar as terras e de
organizar a vida social e économico incitam os senhores, os bispos , os reis, a desenvolverem uma
verdadeira politica de reestruturaçao do territorio. Assim nascem no Sudeste, num periodo de 150 anos
(1229-1373), 315 cidadelas, cidades novas com planta regular e inovadora : a sua urbanistica alterna ruas
direitas e parcelas de habitaçao com dimensoes frequentemente iguais. Aveyron possui seis destas
cidadelas :
 La Bastide l’Evêque
 Najac
 Rieupeyroux
 Sauveterre-de-Rouergue
 Villefranche-de-Rouergue
 Villeneuve d’Aveyron
Sobre as marcas dos Templarios e dos Hospitaleiros de Larzac
E no centro dos « Grands Causses » que os Templarios tomaram posse no século XII do imenso planalto
de Larzac a favor dos donc de terra feitos à sua ordem e cujos rendimentos serviam para manter os
Cavaleiros em Terra Santa. Para garantir a segurança dos habitantes do pais, criaram e a Viala du Pas de

Jaux ; estes burgos de que os Hospitaleiros herdaram aquando da supressao da Ordem do Templos pelo
Papa em 1312 foram fortificados no século XV. Os Hospitaleiros garantiram a gestao durante cinco
séculos.
 La Cavalerie
 La Couvertoirade
 Saint-Jean-d’Alcas
 Sainte-Eulalie de Cernon
 Le Viala du Pas de Jaux
A ver :
« Estivales du Larzac » ou a Historia viva no tempo da Guerra dos Cem anos. Conservatoire Larzac
Templier et Hospitalier – Immbeuble Jean-Henri Fabre – Place Bion Marlavagne – 12100 Millau – Tel : 05
65 59 12 22 – Fax : 05 65 60 63 24
www.conservatoire-larzac.FR
As mais belas aldeias de Aveyron
A marca nacional « Les plus beaux villages de France » (as mais belas aldeias de França) foi atribuida as
aldeias com caracter, cujos habitantes investiram-se particularmente na reabilitaçao, salvaguada e
valorizaçao do seu patrimonio construido. Com 10 aldeias classificadas « mas belas aldeias de França »,
Aveyron chega na primeira posiçao dos departamentos frenceses ! E que aldeias !
 Belcastel
 Brousse-le-château
 Conques
 La Couvertoirade
 Estaing
 Najac
 Peyre
 Saint-Côme-d’Olt
 Sainte-Eulalie d’Olt
 Sauveterre de Rouergue

Agro-alimentar
Roquefort Société – Roquefort
05 65 59 93 30 et 05 65 58 58 58 – www.roquefortsociete.com
Visita das caves de afinaçao. Num quadra grandioso,
descubra a maquetta animada, o espectâculo som e luz, o
museu, a galeria de personagens ilustres. Historico do queijo.

Vins d’Entraygues et du Fel
Produtores : Avallon François :
http://perso.terre-net.fr/coteaux-saint-georges
Forveille Frédéric : 05 65 44 54 76
Viguier Jean-Marc : 05 65 44 5045 ou 06 87 67 06 46
Mousset Laurent et Olivier : 05 65 44 50 51 ou 05 65 44 52 35
Abeil Auguste : 05 65 44 58 35
Visita da exploraçao agricola, produçao e transformaçao (desgustaçao)
Visita gratuita
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As cutelarias
Viaduto de Millau :
A via mais curta, mais fluida, mais barata entre Paris, Mediterrâneo e a Espanha : o viaduto de Millau,
concedido ao Grupo Eiffage é o ultimo elo da meridiana (A75) auto-estrada que liga Clermont-Ferrand a
Béziers e a Narrbonne.
Uma obra de arte excepcional, recorde mundial de altura com pilares culminantes a 340m, comprimento
de 2 460m, o Viaduto multiseguro com cabos de Millau.

2 vezes 2 vias – toque ao de leve o Vale do rio Tarn em apenas 9 pontos : una plataforma metalica,
suportada por maromas e assentando em 7 pilares, muito finos e realizados em betao de alta
performance. O perfil da obra é também ele original pios sobe em inclinaçao muito suave (3ù) do norte a
sul, descrevendo uma leve curva.
Posto de Turismo de Millau. Tel : 05 65 60 02 42
www.viaducdemillau.com

Contacto imprensa :

Comité Departemental de Turismo de Aveyron
Jackie BRU
Tél 05 65 75 55 81
www.tourisme-aveyron.com
Chegar de avião
PORTO / RODEZ : Sunday and Thursday (from March 25th)
Companhia Ryanair
Informações & Reservas : 0892 232 375
www.ryanair.com

