
Descrição geral 

TOURING   
PARQUE NATURAL  

REGIONAL VALE DO TUA  

Dia 1 | Porto - Frechas 

(Opcional) Encontro no Porto. Saída do Porto com destino a Frechas - Mirandela.   

Frechas é um lugar onde a história e a natureza se adensam... 

Jantar e alojamento em Frechas. 

 

 

 

 

 

Itinerário 

“O Parque Natural Regional do Vale do Tua é marcado pela presença de um conjunto diversificado de valores naturais e pa-

trimoniais que importa manter e valorizar. A paisagem é diversificada e marcada por serras, planaltos e vales encaixados, 

nomeadamente os dos rios Douro, Tua e Tinhela. A causa principal desta diversidade reside na variedade de litologias e es-

truturas geológicas que constituem a base destes relevos. A geomorfologia da região envolvente é bastante variada, fruto de 

características estruturais e litológicas específicas, e inclui vales profundos e vertentes declivosas, principalmente nos troços 

finais dos rios Tua e Tinhela, bem como afloramentos rochosos imponentes (cristas quartzíticas) e zonas de planalto, com 

relevo pouco acentuado." Fonte: Sítio da Internet do ICNF 

“O Parque Natural Regional do Vale do Tua foi criado em 2013, abrange parte dos Municípios de Alijó, Murça, Mirandela, Vila 

Flor e Carrazeda de Ansiães, e compreende na sua totalidade uma área aproximada de 25 mil hectares. É marcado pela pre-

sença de um conjunto diversificado de valores naturais e patrimoniais, por uma paisagem marcada por serras, planaltos e 

vales encaixados, nomeadamente os dos rios Douro, Tua e Tinhela e, em temos de património cultural, pela inclusão parci-

al no Alto Douro Vinhateiro - Património da Humanidade.” Fonte: Sítio da Internet do ICNF 

7 Dias|6 Noites 
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Surpeenda-se com a autenticidade das 

gentes e a genuinidade do património 

natural e cultural  do Parque. 



Itinerário 

Dia 2 | Frechas - Vieiro - Abreiro - Avidagos - Mirandela - Frechas 

Após o café da manhã, saída em direção à localidade de Vieiro, onde terá inicio um percurso pedestre  desde a localidade de 

Vieiro até Abreiro. Caminhará por caminhos antigos, ainda hoje usados pelas gentes locais, rodeados de vinhas, amendoei-

ras , oliveiras e pequenas hortas. No decorrer do percurso será efetuada uma paragem para degustar a merenda tradicional, 

num ponto alto com vistas fantásticas para a linha do Tua e rio Tua. Chegando a Abreiro,  terá  oportunidade de visitar o Mu-

seu Rural Dr. Adérito Rodrigues, onde poderá degustar o excelente pão de Abreiro acompanhado de Figos e Compotas da 

região. De seguida, irá realizar-se uma visita ao Lagar de Azeite Biológico, onde poderá conhecer todo o processo de fabrico 

do azeite, incluindo provas de azeite no final da visita.  

Seguindo em direção a Avidagos, irá realizar uma visita a uma queijaria local, onde degustará uma seleção dos seus queijos.   

Antes de regressar a Frechas, terá ainda oportunidade de realizar uma visita guiada, em Tuc-Tuc, e conhecer a bonita cidade 

de Mirandela, conhecida pelos seus jardins floridos , bem como pelas suas conhecidas alheiras, consideradas uma das “sete 

maravilhas da  gastronomia” portuguesa.  Após esta visita irá realizar-se o regresso a Frechas.  

 Jantar e alojamento em Frechas. 
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7 Dias|6 Noites 

Surpeenda-se com a autenticidade das 

gentes e a genuinidade do património 

natural e cultural  do Parque. 

TOURING   
PARQUE NATURAL  

REGIONAL VALE DO TUA  



Itinerário 

Dia 3 | Frechas - Vilarinho das Azenhas - Vilas Boas - Vila Flor - Freixiel 

Após o café da manhã, saída em direção à localidade de Vilarinho das Azenhas, onde terá início um percurso pedestre  à ser-

ra do Faro. Caminhando pela serra, chegará ao Santuário da N.ª Sr.ª da Assunção, o maior santuário mariano de Trás-os-

Montes. Neste local poderá degustar a sua merenda tradicional com vistas privilegiadas para toda a região circundante.   

Segue-se uma visita a Vila Flor, onde se destaca a Igreja Matriz (igreja com traços essencialmente barrocos, sendo os altares 

colaterais em talha dourada do século XVII; possui um painel de Manuel de Moura, pintor vila-florense do século XIX; no seu 

interior sobressai a Capela da Senhora da Piedade, onde estão sepultados os Condes de Sampaio - donatários de Vila Flor 

após D. João I - com o respetivo brasão) e a Fonte Romana (antiga Fonte 

do poço, uma fonte quinhentista, com quatro pilares e seis colunas jónicas 

que suportam uma cúpula de tijolo). Desta localidade , seguirá para a loca-

lidade de Freixiel, onde se encontra o Pelourinho de Freixiel e a Antiga 

Forca  de Freixiel, classificados como Imóveis de Interesse Público.  Nesta 

localidade terá oportunidade de realizar várias experiências numa quinta 

local, entre as quais, provas de vinho e visita a hortas e pomares. 

 Jantar e alojamento em Freixiel. 
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TOURING   
PARQUE NATURAL  

REGIONAL VALE DO TUA  
7 Dias|6 Noites 

Surpeenda-se com a autenticidade das 

gentes e a genuinidade do património 

natural e cultural  do Parque. 



Itinerário 

Dia 4 | Freixiel - Vilarinho da Castanheira - Levandeira - Carrazeda de Ansiães - Freixiel 

Após o café da manhã, saída em direção à localidade de Vilarinho da Castanheira, onde terá inicio um percurso pedestre  ao 

longo do qual poderá aproveitar o contacto puro com a natureza envolvente enquanto conhece os recuperados Moinhos de 

Água, do Ribeiro do Coito,  e a Anta de Vilarinho da Castanheira (Pala da Moura ), classificada Monumento Nacional.  No final 

do percurso, poderá visitar nesta localidade o Museu da Memória Rural, uma estrutura que contribui para um enriquecimen-

to cultural , através de viagens sensoriais e do imaterial evocado a partir das tradições, dos saberes e dos múltiplos ofícios em 

desaparecimento.  

Após o almoço numa quinta junto ao rio Tua, que inclui prova de vinhos, seguirá em direção a Selores, onde poderá visitar o 

Castelo de Ansiães. O Castelo de Ansiães, classificado como Monumento Nacional,  era uma antiga vila medieval fortificada, 

cujo povoado era composto por duas linhas de muralhas, fortificadas por torreões, 5 portas de acesso e duas igrejas. Deste 

local realizará um percurso pedestre, de volta a Selores, passando pela  aldeia de Levandeira. Trás-os-Montes não é uma ter-

ra de moinhos de vento, no entanto, saindo de Selores irá visitar uma destas estruturas eólicas por constituir uma curiosida-

de no concelho e um motivo de atração. O moinho de vento de Carrazeda de Ansiães foi construído no início do séc. XX e 

terá funcionado durante cerca de uma década, moendo o trigo produzido nos campos circundantes à vila de Carrazeda. Em 

2012 foi recuperado pela autarquia estando integrado num programa de visitas guiadas com carácter pedagógico, cultural e 

patrimonial. Antes de regressar a Freixiel, há ainda tempo de visitar a Anta de Zedes. 

 Jantar e alojamento em Freixiel. 
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Surpeenda-se com a autenticidade das 

gentes e a genuinidade do património 

natural e cultural  do Parque. 



Itinerário 

Dia 5 | Freixiel - Carlão - Tua - Pinhão - Favaios - Santa Eugénia 

Saída de Freixiel em direção à localidade de Carlão, onde terá inicio um percurso pedestre,  ao longo do qual poderá ver as 

Pinturas Rupestres da Pala Pinta, um dos três únicos exemplares atualmente conhecidos no país, visitar a Capela de Nossa 

Senhora dos Prazeres, no monte da Cunha, e percorrer a Estrada Romana no Amieiro. Após este bonito percurso, saída para 

Foz-Tua para almoçar em frente ao Rio Douro, num restaurante local, onde será servido um prato tradicional da região. 

Após o almoço irá realizar uma viagem no Comboio Histórico do Douro até à localidade do Pinhão. Num percurso à beira do 

Rio Douro, a carismática Locomotiva a Vapor 0186, construída em 1925 pela Henschel & Son e as 5 carruagens históri-

cas, percorre a distância que vai da Régua ao Tua, numa viagem única ao passado, marcada pela beleza da paisagem classifi-

cada pela UNESCO como Património Mundial. Ao chegar à Estação do Pinhão, poderá deslumbrar-se com todo o conjunto de 

Painéis de azulejos do século XIX, de natureza simbolista e alusivos à faina vinhateira da região duriense , e que se encontram 

a ladear as paredes da Estação de Caminho-de-Ferro do Pinhão . Do Pinhão irá regressar à Foz do rio Tua a bordo de um Bar-

co Rebelo. Neste passeio avistam-se quintas vinhateiras, socalcos até ao rio e vinhedos, que constituem uma paisagem única. 

A caminho de Favaios, poderá conhecer Alijó, a conhecida  estátua de “Homenagem ao Homem do Douro”, a sua Igreja Ma-

triz,  datada de finais do século XVIII e os Paços do Concelho, uma casa brasonada com arquitetura da época barroca. Na lo-

calidade de Favaios irá visitar o Museu do  Pão e do Azeite  e, como não poderia deixar de ser, realizar uma prova dos famo-

sos vinhos desta região. 

 Jantar e alojamento em Santa Eugénia. 
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Itinerário 

Dia 6 | Santa Eugénia - Murça (Rio Tinhela) - Vilares - Asnela - Palheiros - Santa Eugénia 

Saída de Santa Eugénia em direção à vila de Murça, 

onde terá inicio um percurso pedestre. Este percurso 

será efetuado ao longo da Via Romana de Murça, 

atravessará uma Ponte Romana sobre o rio Tinhela 

(um afluente do Rio Tua), e terá o seu fim na aldeia 

de Cadaval. O troço que vamos percorrer, classificado 

como Imóvel de Interesse Público em 1983, integra-

se numa complexa rede viária regional conectada à 

importante via XVII que ligava Bracara Augusta 

(Braga) a Asturica Augusta (Astorga). Nessa época, a 

Ponte Romana de Murça era o único meio de ligação 

entre o nascente e o poente do concelho, por onde 

terão passado algumas legiões de tropas romanas, 

povos que dominaram a Península Ibérica após ven-

cerem os lusitanos. Após este emblemático percurso, irá visitar duas localidades vizinhas, Vilares e Asnela. Em Vilares vai po-

der apreciar os antigos e históricos relógios de sol, inventados para responder à necessidade do homem de se orientar e de 

gerir o tempo do quotidiano. Asnela é uma das aldeias mais rurais do concelho de Murça, com todas as suas casas em granito 

e  ruas em calçada rochosa, onde ainda são bem visíveis as marcas dos rodados dos carros de bois. Neste local poderá degus-

tar a sua merenda tradicional, apreciando a ruralidade do sítio. Da parte da tarde o tour segue em direção à vila de Murça. 

Do seu rico património destaca-se a Porca de Murça, símbolo que identifica a vila, a Capela da Misericórdia e o Pelourinho, 

que foi incluído no primeiro decreto português de classificação de monumentos nacionais.  

Seguindo para a aldeia de Palheiros, irá visitar o Cen-

tro Interpretativo do Crasto de Palheiros, bem como o 

Castro de Palheiros, classificado como Sítio de Interes-

se Público. O Castro de Palheiros é um povoado proto-

histórico, localizado num sítio excecional, num cabeço 

bem enquadrado entre rochas metassedimentares e 

granitos. A partir do Castro poderão ser observadas 

múltiplas espécies de aves e répteis. 

 

Jantar e alojamento em Santa Eugénia. 
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Surpeenda-se com a autenticidade das 

gentes e a genuinidade do património 

natural e cultural  do Parque. 

TOURING   
PARQUE NATURAL  

REGIONAL VALE DO TUA  
7 Dias|6 Noites 



Dia 7 |  Santa Eugénia - Porto 

(Opcional) Saída de Santa Eugénia com destino ao Porto 
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Informações complementares 

Datas: todo o ano, a iniciar  ao sábado 

Preço: 1250€/pax; Suplemento de 250€ para quarto individual. 

 

Opções disponíveis: Transferes de/para aeroporto Por-

to/Mirandela/Porto. (preços sobre cosulta) 

 

Inscrição: geral@naturthoughts.pt 

 

IBAN: PT50.0036.0536.99106003612.67  

Mínimo de participantes: 4 | Máximo de participantes:  12 

 

Programa Detalhado: Enviado após confirmação da viagem 

Não inclui:   

- Transferes Porto/Mirandela/Porto 

- Tudo que não esteja expressamente 

referido como incluído  

 

Recomendações: 

- Levar roupa e calçado adequado para 

caminhar, protetor solar, um imper-

meável e máquina fotográfica 

- Levar mochila para transportar a 

água,  almoço volante e reforços ener-

géticos.  

Inclui: 

- Alojamento em quarto duplo ou 

triplo, com peq. almoço (6 noites) 

- Guia certificado 

- Guia condutor 

- viatura de apoio 

- Transferes locais 

- “Experiências” propostas 

- Passeios pedestres de acordo com 

programa 

- Garrafa NTN 

- Seguro de Resp.Civil e Acidentes 

Pessoais   

- Refeições: 6 jantares ; 5 almoços/

merendas tradicionais; 

- 1 água e 1 peça de fruta /pax/dia 

Check Out 

TOURING   
PARQUE NATURAL  

REGIONAL VALE DO TUA  
7 Dias|6 Noites 

Surpeenda-se com a autenticidade das 

gentes e a genuinidade do património 

natural e cultural  do Parque. 


