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Rua Prof. Mário Júlio B.A. Costa
4970-606 Arcos de Valdevez

+ (351) 258 520 530
 www.visitarcos.pt / www.cmav.pt

lojaturismo@cmav.pt

Loja Interativa de Turismo
de Arcos de Valdevez

Posto de Informação e Turismo de Soajo

+ (351) 258 576 747

Posto de Informação e Turismo da Peneda

Soajo Tourist and Information Office

Peneda Tourist and Information Office
+ (351) 258 011 864

Centro Interpretativo da Paisagem
Cultural de Sistelo

+ (351) 925 728 018
Sistelo Information Office

Arcos de Valdevez Tourist Office

RESERVA MUNDIAL
DA BIOSFERA

WORLD BIOSPHERE RESERVE

Arcos de Valdevez
Património Natural 
Natural Heritage

Paisagem Cultural de Sistelo
Conhecido como “o pequeno Tibete português”, 
Sistelo tem nos seus fabulosos socalcos uma 
marca identitária única em todo o país; são 
o ex-líbris da povoação e verdadeiros símbolos
do convívio secular entre Homem e Natureza. 
Retendo a terra, conduzindo as águas por
um sistema específico de regadio e criando 
verdadeiras “escadas” de acesso vertical, 
os socalcos de Sistelo representam a forma 
inteligente e eco sustentada de obter provento 
agrícola e pecuário. A zona central da povoação 
guarda igualmente uma forte memória dos ritmos 
de então, com um núcleo de espigueiros, uma 
fonte e casario típico, para além da singular e 
misteriosa Casa do Castelo de Sistelo, edificada 
nos meados do século XIX. 

Sistelo Cultural Landscape
Known as "the little Portuguese Tibet", Sistelo 
has in its fabulous terraces a unique identity 
mark throughout the country; are the ex-libris 
of the town and true symbols of the secular 
conviviality between Man and Nature. 
Retaining the land, driving the waters through 
a specific irrigation system and creating 
veritable vertical access ladders, the terraces 
of Sistelo represent the intelligent and 
sustainable way of obtaining agricultural and 
livestock income. The central part of the village 
also has a strong memory of the rhythms 
of that time, with a nucleus of granaries, 
a typical fountain and house, besides 
the singular and mysterious Castle House 
of Sistelo, built in the mid-nineteenth century.

Soajo Soajo
Soajo mantem orgulho na sua História e na sua 
identidade. Durante a Idade Média os seus 
Monteiros tinham privilégios específicos 
de independência e guarda de uma área
de enorme importância para a coroa portuguesa. 
Séculos de vivências criaram uma identidade 
única e uma das mais conhecidas povoações 
portuguesas, integrada no Parque Nacional. 
O seu pelourinho, do século XVI é único no seu 
género e um dos mais enigmáticos exemplares 
do seu tipo, partilhando valia com um notável 
conjunto de 24 espigueiros, totalmente em 
granito e assentes num enorme afloramento 
rochoso, verdadeiros ex-líbris da povoação.

Soajo retains pride in its history and identity. 
During the Middle Ages their Monteiros 
(ancient nature guards) had specific privileges 
of independence and guarding an area 
of enormous importance for the Portuguese 
crown. Centuries of experience have created 
a unique identity and one of the most 
well-known Portuguese settlements, integrated 
in the National Park. Its sixteenth-century 
pillory is unique in its kind and one of the 
most enigmatic examples of its kind, sharing 
its value with a remarkable set of 24 granite 
granaries and set in a huge rocky outcrop, 
true ex-libris of the village.

Porta do Mezio
Uma das cinco portas do Parque Nacional da 
Peneda Gerês, é o hall de entrada para a magnífica 
imensidão das montanhas e vales do Soajo
e Peneda cujo principal tema  é a Conservação 
da Natureza e da Biodiversidade.
Um território que a UNESCO considera Reserva 
Mundial da Biosfera! Nos 3 hectares são 
desenvolvidas um conjunto de atividades de 
Educação Ambiental  para escolas, instituições 
bem como para famílias ou outros grupos 
incluindo acompanhamento e monitores
para ações específicas (percursos pedestres, 
interpretação ambiental, miradouro…).

Entrance hall of Mezio
One of the five gates of the National Park 
Peneda – Geres is the entrance hall of the 
magnificent immensity of the mountains and 
valleys of Peneda and Soajo whose main theme 
is the Conservation of wildlife and biodiversity. 
A territory that UNESCO regards/considers 
as World Biosphere Reserve. In the 3 hectares, 
sets of environmental education activities
are developed for schools, institutions as well 
as for families or other groups including 
monitoring for specific activities such as 
walking trails, environmental learning and 
viewing points.

Trilhos e ecovias  
Desde os princípios da humanização, iniciada no 
megalitismo, passando pela romanização da cultura 
castreja, e pela reconquista cristã, bem como pelo 
vínculo de uma cultura agro-silvo-pastoril até aos nossos 
dias, verificamos um legado de inviolada perfeição.
A componente natural, também está presente com 
elevados índices de biodi- versidade, ao nível faunístico e 
florístico, distribuída por espécies selvagens e domésticas. 
Hoje em dia, pensar este território, implica pensar em 
novas atividades e em novos usos, tirando partido
das condições naturais e das infraestruturas existentes, 
para percorrer, deslizar e ascender a um espaço 
carregado de uma forte herança natural, arquitetónica
e histórica, e que usufrua de uma cultura ancestral.

Trails and Ecovia
From the begin of humanization which initiated during 
megalithism, through the romanization of castro 
culture, and the Christian re-conquest, as well
as the bond of agroforestry culture, until today, we find 
a legacy of inviolate perfection. The natural component 
is also present with high levels of biodiversity at the 
faunal and floristic level, distributed by wild and 
domestic species. Nowadays, thinking about this 
territory also implies thinking about new activities 
and new uses by exploiting the natural conditions
and existing infrastructures, in order to travel, slide
and ascend to a space filled with a strong natural, 
architectural and historical heritage which benefits 
from an ancestral culture.

Criado em 1971, o  Parque Nacional da Peneda- 
-Gerês foi a primeira Área Protegida criada 
em Portugal, sendo a única com o estatuto 
de Parque Nacional, e um dos últimos redutos
do país onde se encontram ecossistemas 
no seu estado natural, com reduzida ou nula 
influência humana, integrados numa paisagem 
humanizada. Espécies como o lobo, o veado 
ou o cavalo Garrano são parte integrante deste 
território natural, classificado pela UNESCO
como Reserva Mundial da Biosfera, sendo 
que Arcos de Valdevez integra uma parte 
significativa deste Parque.

Created in 1971, Peneda-Gerês National Park 
was the first protected area created in Portugal, 
the only one with the status of National Park, 
being one of the last strongholds of the country 
and where ecosystems are found in their natural 
state, with little or no Human influence, 
integrated into a humanized landscape. 
Species such as the wolf, deer or horse Garrano 
are an integral part of this natural territory, 
classified by UNESCO as World Biosphere 
Reserve; Arcos de Valdevez its part 
of a significant area of this Park.

Parque Nacional da Peneda-Gerês Peneda-Gerês National Park
A Plataforma da Ecocidadania de Arcos de Valdevez é 
composta por uma rede de espaços municipais, com 
destaque para o Museu da Água ao Ar Livre do Rio Vez 
e as Oficinas da Criatividade Himalaya, que 
estabelecem uma maior articulação entre os recursos 
naturais, sociais, económicos, culturais e pedagógicos 
que o concelho dispõe. Os diversos espaços abordam 
diferentes áreas do conhecimento que se 
complementam e que se agregam no conceito 
abrangente de ecocidadania.
As Oficinas da Criatividade Himalaya são um espaço 
dedicado à figura e legado de um dos maiores 
cientistas e visionários portugueses da viragem do 
século XIX, conhecido por Manuel Himalaya e nascido 
no concelho; este espaço assume-se como um local de 
promoção da Ciência e da sustentabilidade ambiental.

The Arcos de Valdevez Eco-Citizenship Platform
is composed of a network of municipal spaces, 
with emphasis on the Open-Air Water Museum of 
Rio Vez and the Himalaya Creativity Workshops, 
which establish greater articulation between the 
natural, social, economic, cultural, and pedagogical 
resources available to the municipality. The different 
spaces address different areas of knowledge that 
complement each other and are aggregated
to the comprehensive concept of eco-citizenship.
The Himalaya Creativity Workshops is a space 
dedicated to the figure and legacy of one of the 
greatest Portuguese scientists and visionaries born
in the municipality at the turn of the 19th century, 
known as Manuel Himalaya; it is viewed as a place
to promote Science and environmental sustainability.

Plataforma Ecocidadania Eco-Citizenship Platform

BIODIVERSIDADE

Arcos de Valdevez
Turismo de Tourism

COMO CHEGAR
                 HOW TO GET TO

trilhos.arcosdevaldevez.pt

www.visitarcos.pt
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Arcos de Valdevez está inserido no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG),
está declarado pela UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera, Sistelo está

classificado como monumento nacional/paisagem cultural e os rios Vez e Lima
integram a Rede Natura 2000. É um concelho rico em património ambiental,
com valores naturais únicos. Devido à importância e raridade da sua fauna

e flora, repleto de espécies endógenas, autóctones e DOP (Denominação
de Origem Protegida), este património tem de ser preservado e valorizado.

Arcos de Valdevez is part of the National Park of Peneda-Gerês (PNPG),
declared by UNESCO as World Biosphere Reserve, Sistelo is classified as

a national monument /cultural landscape and the rivers Vez and Lima are
part of the Natura 2000. It is a municipality rich in environmental heritage,

with unique natural values. Due to the importance and rarity of its fauna
and flora, full of endogenous, indigenous and PDO (Protected Designation

of Origin) species, this heritage has to be preserved and valued.
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History, Heritage, Tradition and Nature are strong arguments
to know this county, the largest of Alto-Minho. From the Soajo
and Sistelo mountains, to the deep valleys of Vez and Lima, we
are shaken by emotions and spaces of unparalleled beauty, mostly
integrated in the only Portuguese National Park (Peneda-Gerês).
But Arcos de Valdevez  is als History and monumentality, based
on a millennial past and the connection to the formation of Portugal,
elements that make this county a national reference and a must visit.

Historia, Património, Tradição e Natureza são fortes argumentos
para conhecer este concelho, o maior do Alto-Minho.
Das serranias do Soajo e Sistelo, aos vales profundo 
do Vez e do Lima, somos abalados por emoções e espaços 
de beleza inigualável, na sua maioria integrados no único 
Parque Nacional português (Peneda-Gerês).
Arcos de Valdevez também é Historia e monumentalidade,
assentes num passado milenar e na ligação à formação
de Portugal, elementos que fazem deste concelho uma
referência nacional e uma visita obrigatória.
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