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é uma empresa de ecoturismo e de valorização dos produtos locais
sediada no Alto-Tâmega, Trás-os-Montes. Uma equipa de biólogos especializados em
turismo de natureza dá-lhe a conhecer o património natural e cultural do norte de
Portugal, oferecendo-lhe oportunidades únicas de aliar o lazer à aprendizagem.
Os programas são realizados numa óptica de turismo sustentável, mostrando-lhe o que
de mais genuíno existe nos espaços naturais e num mundo rural quase desaparecido. A
um turismo científico de conhecimento de espécies raras de fauna e flora, aliamos
paisagens deslumbrantes, parques naturais encantadores, produtos locais de qualidade,
deliciosa gastronomia, histórias, tradições e artesanato.
Trás-os-Montes é rico em tudo isto. Venha daí...
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Viagem ao Parque Natural do Alvão
e ao Parque Arqueológico de Tresminas

© montes de encanto

Neste fim-de-semana vamos conhecer dois ícones da região transmontana, o Parque
Natural do Alvão e o Parque Arqueológico de Tresminas. Situado a escassos quilómetros de Vila
Real, capital de distrito, o Parque Natural do Alvão é um local privilegiado para o contacto com a
natureza, abrigo de espécies raras e ameaçadas como o lobo-ibérico (Canis lupus signatus), a
borboleta-azul (Maculinea alcon), a salamandra-lusitanica (Chioglossa lusitanica), entre outras. Já
o Parque Arqueológico de Tresminas leva-nos a viajar na história da ocupação romana do
território. Considerado como uma das maiores explorações de ouro a céu aberto do mundo
romano, guarda em si um património arqueológico valioso, ainda por descobrir.
Ao longo do primeiro dia vamos caminhar em alguns dos locais mais bonitos do Parque
Natural do Alvão, onde poderá sentir a tranquilidade e perscrutar os sons e cheiros que
caracterizam esta área protegida. Desconhecido da maior parte dos portugueses, contém uma
enorme beleza paisagística, aldeias pitorescas e aspectos geológicos que levaram à formação de
magníficas cascatas. A queda de água das Fisgas de Ermelo é o ex-libris desta área protegida.
Aqui, o rio Ôlo despenha-se em quedas sucessivas, a maior com 50 metros de altura. Uma
maravilha da natureza que não deixa ninguém indiferente.
No Domingo, viajamos até ao Parque Arqueológico de Tresminas, classificado desde 1997
como Imóvel de Interesse Público. O conjunto mineiro abrange três locais de extracção a céu
aberto, designados por lagos ou cortas, com dimensões consideráveis e profundidades que
ultrapassam os 100 m. Para o escoamento das águas e transporte do minério foram abertas várias
galerias, hoje em dia abrigos de pequenas colónias de morcegos cavernícolas. Ao longo do
trajecto que temos para si, vai ter oportunidade de conhecer alguns destes elementos da
exploração mineira e apreciar toda a beleza natural do local. Não perca esta oportunidade!
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VIAGEM AO PARQUE NATURAL DO ALVÃO
E AO PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TRESMINAS
15 e 16 Fevereiro 2014
SÁBADO – 15 Fev. 2014
- 07H00 (hora espanhola): Sugestão de hora de partida
de Salamanca, em direcção à cidade de Vila Real;
- 09H00 (hora portuguesa): Encontro com o guia da
Montes de Encanto e paragem de 30 min. para tomar
café;
- 10H00: Início da caminhada de 14,5 km pelo Parque
Natural do Alvão;
- 13H00: Paragem de 30 min. para merendar ao ar
livre (cada pessoa deverá trazer a sua comida);
- 16H30: Chegada ao miradouro das Fisgas de Ermelo,
onde terá uma impressionante paisagem sobre as
quedas de água;
- 17h00: Partida para Ermelo e visita à aldeia,
caracterizada pelas suas casas de xisto com telhados
de lousa;
- 18H30: Jantar de cozido à portuguesa num
restaurante local;
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- 20H30: Partida para o Hotel Aguiar da Pena (Vila
Pouca de Aguiar), com chegada prevista para as
21h45.
DOMINGO – 16 Fev. 2014
- 08H30: Check-out do hotel e partida para o Parque
Arqueológico de Tresminas;
- 09H15: Início de caminhada de 6 km pela área
envolvente à exploração mineira, passando pelos
locais de extracção a céu aberto do ouro e pelas
galerias subterrâneas;
- 13h15: Fim da caminhada e partida para a aldeia de
Tresminas
- 13h45: Almoço de bacalhau à mineiro num
restaurante típico;
- 15H45: Visita à Igreja Românico-Gótica de Tresminas;
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- 16H30: Fim do programa e regresso a Salamanca;
- 21h45 (hora espanhola): Chegada prevista a Salamanca
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