
 

 

 
Durante o período de “confinamento”, a restauração local irá continuar a funcionar em regime de take-away, com serviços de 
entregas próprios ou no âmbito do programa “Gouveia Entrega", que funcionará enquanto o estado de emergência permanecer, 
tendo sido renovado até 31 de março.  

Confira na lista o regime, horários e dias de encerramento da restauração local. 

Aproveite o confinamento para comer "fora", dentro de casa, encomende hoje a sua refeição. 

 

Localidade Restaurante Contato Horário Take Away 
dias de 

encerramento 

entrega em 
transporte 

proprio 

Gouveia 
entrega 

Aldeias A Sandra 969268581 Diariamente até às 22.00h não encerra sim não 

Arcozelo da 
Serra 

Ponte dos 
Cavaleiros 

238771010/ 
961256042 

12.00h - 15.00h | jantar-
por marcação 

não encerra sim não 

Os Silva 962036593 
diariamente das 12.00h às 

13.30h 
não encerra não sim 

Folgosinho O Albertino 238745266 por marcação não encerra sim não 

Gouveia 

A Concha 238498079 
12.00h-14.30h | 17.00h-

21.00h 
sabado não sim 

A Fonte 238080494 
12.00h - 14.00h | 18.00h – 

20.00h 
não encerra sim sim 

Bola Branca 924136066 
todo o dia até às 21.00h 

por marcação 
não encerra sim não 

Churrasqueira 
Gouveense 

238492829/ 
962093610 

3.ª , 4.ª e 6.ª feira – 8.00h 
às 13.00h e 15.00h às 

19.00h|  5.ª feira , sábado 
e domingo – 8.00h às 

13.00h 

Segunda-feira não não 

Gaudela 
Restaurant 

964008013 
12.00h-14.00h| 19.00h-

21.00h 
não encerra não não 

Hamburgueria 
GoBurguer 

238498324/ 
964447078 

11.30h - 15.00h | 18.00h – 
22.00h 

2.º feira todo o dia 
e domingo almoço 

não sim 

O Flor 
238492336/ 
925214818 

12.00h - 14.30h | Jantar -
Por marcação 

não encerra não sim 

O Jardim 238495427 
12.00h - 14.30h | 19.00h - 

21.00h 

3.º feira todo o dia, 
4.º e domingo 

jantar 
não não 

Pizza Out 238491605 
10.30h-14.00h| 17.00h-

21.00h 
não encerra não sim 

Pizzaria Itália 238496288 18.30h - 21.30h 
almoços e 

domingo todo o 
dia 

não não 



 

 

Tasquinha de S. 
João 

927002492 
12.00h-15.00h| 18.00h-

21.00h 

sábado jantar e 
domingo todo o 

dia 
não sim 

Taskito F10 – 
Petiscos e Tapas 

924168767 
6.ª feira, sábado e 

domingo - 18.00h às 
21.30h 

almoços e jantar 
2.ª a 5.ª feira 

sim não 

Trave Velha 962039467 por marcação não não 

Melo 

Fonte dos 
Namorados 

238745245 por marcação não sim 

Quinta das 
Cegonhas 

238745886 por marcação não sim 

Pão Lourinho 966605361 12.00h – 20.00h não encerra não sim 

Nespereira 

Carvalhos 967301121 
até às 21.00h por 

marcação 

sábado jantar e 
domingo todo o 

dia 
não sim 

O Parrô 912335135 
11.30h - 13.30h | Jantar – 

por marcação 
não encerra não não 

S. Paio ABM 
238491344/ 
963274175 

domingo 2.ª a sábado sim sim 

Vila Nova de 
Tazem 

O Cunha 
965546625/ 
238488000 

Diariamente – 12.00h-
14.00h| 2.ª a 5.ª - 18.30h-

20.30h 

6.º, sábado e 
domingo jantar 

não sim 

Frango da Vila 926183096 
diariamente das  9.00h-

13.00h 
não encerra sim sim 

Pizzaria Renato 966972477 
6.ª feira - 17.00h-22.00h 

sábado e domingo - 
18.00h-22.30h 

2.ª a 5.ª feira não sim 

 

 

*A presente lista irá encontrar-se em permanente atualização. Os estabelecimentos de restauração, que não constem da lista e que 
a pretendam integrar, devem contactar o Posto de Turismo através do email : turismo@cm-gouveia.pt. 
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