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A este propósito re�ra-se o trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido na organização de Percursos Pedestres 
ao longo do Parque, na implementação de sistemas de 
i n fo r m a ç ã o,  d e b o m a c o l h i m e n to e d a c o r re t a 
informação turística.

Importa realçar o trabalho desenvolvido nestes 7 anos, 
nos quais se elaborou o Guia da Natureza, criaram-se 5 “Portas 

de Entrada” no Parque, procedeu-se à operacionalização 
de percursos pedonais, criou-se um Centro 

Interpretativo, apostou-se na agricultura biológica, 
na salvaguarda das colónias de morcegos e de outras 
espécies, bem como se desenvolveram as atividades 
do birdwatching e do astroturismo.

Mas, para o PNRVT, a população residente, o 
saber cientí�co e a iniciativa empresarial, estão no 
centro da sua atenção e nesse quadro de 
abordagem desenvolveu-se um forte trabalho de 

educação ambiental nos Agrupamentos de escolas 
e de desa�os à criatividade na criação da imagem do 

Parque, a que se seguiu o envolvimento do ensino 
superior, na perspetiva de reforço do Marketing territorial.

O PNRVT aderiu também à Rede Nacional de Áreas 
Protegidas, à marca “Natural.pt”, ao “Norte Natural” e à 
AETUR, procurando assim dar um impulso turístico e 
ambiental a um território singular.

O Parque Natural Regional do Vale do Tua foi criado em 
2013, compreende uma área territorial de 25.000 hectares e 
distribui-se pelos Municípios de Alijó, Murça, Mirandela, Vila 
Flor e Carrazeda de Ansiães, no norte interior de Portugal, 
entre o emblemático vale vinhateiro do Douro, classi�cado 
como Património Mundial pela Unesco em 2001 e a Terra 
Fria transmontana. 

Esta ligação natural conecta o território do PNRVT a 
outras áreas naturais, bem evidentes na região Norte 
e que constituem uma espécie de “coroa natural”, 
onde convergem o Parque Nacional da Peneda/ 
Gerês, o Parque Natural do Alvão, o Parque de 
Montesinho, a Reserva do Azibo e o Parque Natural 
Internacional do Douro/Duero e �nalmente da 
Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Meseta 
Ibérica.

O PNRVT bene�cia de excelentes acessibilidades 
e de uma virtuosa mobilidade que pode congregar 
uma variada oferta de possibilidades complementares, 
assentes no sistema viário que liga Portugal à Galiza e a 
Castilla e León, o Interior ao litoral e bene�cia ainda da linha 
de Caminhos de Ferro do Douro e do emblemático “comboio 
histórico”, da variada oferta que resulta da relevante 
navegabilidade do Douro, a par das possibilidades de uso de 
mobilidade não motorizada, em bicicleta ou a pé.



Onde estamos

Normas de Conduta a ter:

Equipamento recomendado
Vestuário prático e discreto
Calçado adequado para campo/montanha
Binóculos
Água
Verão: Chapéu e protetor solar
Inverno: Roupa quente e impermeável

1. 
2. 
3.
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

9. 

Respeitar os modos de vida e as tradições locais
Respeitar a propriedade privada
Não fazer barulho e não perturbar a paz dos locais 
Manter a distância aconselhada às várias espécies
Não apanhar plantas, não capturar animais e não 
recolher amostras geológicas  
Respeitar a sinalização 
Não fazer lume
Cada pessoa é responsável pelo lixo que produz, 
devendo assim, transportar consigo uma bolsa 
para os desperdícios
Contactar as autoridades sempre que detetar 
alguma irregularidade
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LEGENDA
Sede de Município
e Porta de Entrada 

Alijó
T. +351 259 950 095

GPS: 41.274217, -7.476184
Carrazeda de Ansiães

T. +351 278 098 507
GPS: 41.242015, -7.305667

Mirandela
T. +351 278 203 143

GPS: 41.482218, -7.183366
Murça

T. +351 259 510 139
GPS: 41.406411, -7.452808

Vila Flor
T. +351 278 510 100

GPS: 41.307160, -7.153020

x Microrreservas
1. Foz Tua

GPS: 41.249579, -7.433128
2. Castanheiro - Ribalonga

GPS: 41.235556, -7.385278
3. Amieiro - Safres - 

São Mamede de Ribatua
GPS: 41.281389, -7.395556

4. São Lourenço
GPS: 41.291667, -7.374167

5. Rio Tinhela
GPS: 41.330000, -7.371944

6. Abreiro - Freixiel - Pereiros
GPS: 41.347222, -7.278611

7. Alto Tua
GPS: 41.366111, -7.240556

PNRVT

Municípios
Circundantes
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1. Aldeias 
Ribeirinhas

Formam no seu conjunto lugares 
de vida e de tradições que 
bene�ciam do espelho de água, 
criando cenários de rara beleza, 
de quietude e de encantamento. 
Bordejam as águas como 
presépios encantados.

2. Arqueologia 
e Astroturismo

A presença humana sempre foi 
evidente neste território, evidenciado 
por todos os testemunhos 
arqueológicos e históricos que 
chegam até aos nossos dias, 
evidenciando milenares 
construções históricas que 
podem ser potenciadas 
pelo Astroturismo.

10 Razões para nos visitar
O Parque Natural Regional do Vale do Tua, tem intrínsecas, um conjunto de valências 
de natureza múltipla, com elevado valor turístico e ambiental, que proporcionam aos 
visitantes experiências únicas e singulares!
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3. O lendário e 
vasto património

Os territórios do Parque 
evidenciam uma áurea misteriosa 

que emanam das suas águas, míticas 
lendas de castros, berrões e práticas 

culturais comunitárias.

4. Birdwatching,
contemplação e lazer

A paisagem é sublime, estendida em 
vinhedos, nos miradouros 

contemplativos, no mosaico da 
paisagem da Terra Quente, no cheiro 
da terra e da fragância das estevas e 

na quietude das ermidas, onde o 
tempo é desa�ado a meditar.

5. Linha CP - O seu 
imaginário e a nova 
viagem no tempo

Esta linha, uma das mais 
emblemáticas construções férreas 
de montanha, transporta um 
imaginário e um tempo que perduram. 
Adaptada a um novo tempo, ela servirá 
a nova mobilidade local e turística 
deste território mágico.

6. Gastronomia 
poderosa e vinhos

Territórios fortes e perenes, 
compreendem também uma 
gastronomia marcante com destaque 
para as alheiras e outros parceiros 
dos pálios transmontanos que 
buscam alianças nos azeites intensos, 
no pão inigualável e nos vinhos 
imortalizados do Alto Douro.
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10. Portas de entrada, 
circuitos e percursos 
pedestres

Conheça o Parque Natural Regional 
do Vale do Tua, através das portas 
de entrada e dos circuitos nele 
existentes. Não há melhor 
maneira de o descobrir!

9. Lugares, 
aldeias e os seus 
aspetos vernaculares

Visite espaços únicos, singularidades, 
recantos onde a harmonia entre 
Homem e natureza se mantêm 
inalterados, como que regidos por 
uma ordem primordial, ancestral 
e primitiva!

7. Hospitalidade 
e tradição

Nestes antigos territórios 
protegidos por montanhas, os 

gestos �cam imutáveis e 
perpetuam-se as mais antigas 
tradições de acolhimento e de 
hospitalidade. Aqui faz inteiro 

sentido o "entre quem é", da 
profunda raiz transmontana.

8. Microrreservas e o 
valor ambiental que 

o sustenta

No contexto do PNRVT, emergem 
locais de excecional valia ambiental e

 natural, distribuídas por sete 
microrreservas e que materializam 

extraordinários espaços de visitação. 
Elas são marcantes evidências da 

biodiversidade do Vale do Tua!
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