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O Parque Natural de Montesinho (PNM) situa-se no Alto Nordeste
transmontano, abarcando a parte setentrional dos concelhos de Bragança
e Vinhais, fazendo fronteira a nascente, norte e poente com Espanha.
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Classificação
“A riqueza natural e paisagística do maciço montanhoso Montesinho - Coroa e os
valiosos elementos culturais das comunidades humanas que ali se estabeleceram
justificam que urgentemente se iniciem ações com vista à salvaguarda do património e
à animação sócio-cultural das populações”.
Constitui este parágrafo o início do preâmbulo do Decreto-Lei nº 355/79, de 30 de
agosto, que classificou a parte norte dos concelhos de Bragança e Vinhais como Parque
Natural. Este estatuto justifica-se, tal como se pode ler no texto, face aos valores
naturais, paisagísticos e humanos da região, à recetividade das autarquias locais para a
salvaguarda do património dos seus territórios e às potencialidades de recreio e
desporto ao ar livre que a região possui.
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de janeiro, que criou o novo quadro
de classificação das áreas protegidas nacionais, impôs-se a reclassificação do Parque
Natural de Montesinho segundo os critérios aí estabelecidos.
O preâmbulo do Decreto Regulamentar n.º 5-A/97 de 4 de abril, justifica essa
reclassificação com a existência na área do Parque Natural de Montesinho de
populações e comunidades animais representativas da fauna ibérica e europeia ainda
em relativa abundância e estabilidade, incluindo muitas das espécies ameaçadas da
fauna portuguesa, bem como uma vegetação natural de grande importância a nível
nacional e mundial, que associadas à reduzida pressão humana verificada em quase
todo o seu território permite que grande parte dos processos ecológicos evoluam em
padrões muito próximos dos naturais. Referindo que todos estes valores, exemplares
em termos de conservação da Natureza, justificam a aplicação de medidas de proteção
adequadas a uma zona que constitui património nacional e europeu.
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Caracterização
Superfície - 74 229 há

Localização
Situado no extremo nordeste português, o Parque Natural de Montesinho ocupa um
quadrilátero bem encaixado na Sanábria espanhola, englobando as áreas das serras de
Montesinho e Coroa, abrangendo a parte setentrional dos concelhos de Bragança e
Vinhais, fazendo fronteira a norte, a nascente e a poente com Espanha.
Está confinado pelos meridianos 6º 30' 53'' e 7º 12' 9'' de longitude oeste de Greenwich,
respetivamente a este e a oeste. A sul está limitado pelo paralelo 41º 43' 47'' de latitude
norte e a norte pelo paralelo 41º 59' 24'' de latitude N.
Região Norte, Alto Trás-os-Montes, Distrito de Bragança, concelhos de:
*Só parte do território dentro da Área Protegida.


Bragança - freguesias: Aveleda, Babe*, Baçal*, União das Freguesias da Sé S.
Maria e Meixedo*, Carragosa, : União das Freguesias de Castrelos e Carrazedo*,
Castro de Avelãs*, Deilão, Donai*, Espinhosela, França, Gimonde*,
Gondesende*, Parâmio, Quintanilha*, Rabal, União das Freguesias de Aveleda e
Rio de Onor, União das Freguesias de S. Julião de Palácios e Deilão*; Vinhais freguesias: Edral*, União das Freguesias de Soeira Fresulfe e Mofreita*, União
das Freguesias da Moimenta e Montouro, Paçó, União da Freguesias de Quirás e
Pinheiro Novo, União das Freguesias de Travanca e Santa Cruz, Santalha, União
das Freguesias de Sobreiró de Baixo e Alvaredos*, Soeira*, Tuízelo*, Vila Verde,
Vilar de Ossos, Vilar Seco da Lomba, Vinhais*.

Esta área é constituída por uma sucessão de elevações arredondadas e vales
profundamente encaixados, com altitudes que variam entre os 438 m e os 1486 m.
Situado na terra fria transmontana, os xistos são as rochas dominantes, mas podem
ainda ser encontrados granitos, rochas ultrabásicas e pequenas manchas calcárias.
A enorme diversidade da vegetação pode ser observada em percursos de poucos
quilómetros, encontrando-se carvalhais, soutos, sardoais, bosques ripícolas, giestais,
urzais, estevais, lameiros, etc.. Os carvalhais situados no Parque, dominados pelo
carvalho-negral Quercus pyrenaica fazem parte de um continuum que se prolonga até à
serra da Nogueira, constituindo uma das maiores e mais importantes manchas desta
espécie. A flora, é muito variada, devido à grande variabilidade geológica e climática que
caracteriza esta zona, sendo de destacar as plantas que ocorrem em solos derivados de
rochas ultrabásicas, onde se encontram espécies que no mundo apenas aqui podem ser
observadas.
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Em termos faunísticos, observa-se uma elevada diversidade biológica, resultante da
diversidade de habitats que ocorrem nesta área de montanha. Com mais de 110
espécies de aves nidificantes, é uma área importante para as aves de rapina, como a
águia-real (Aquila chrysaetus, existindo 3-4 casais desta espécie, correspondendo,
aproximadamente, a 10% da população portuguesa. Estão referenciadas para o Parque
Natural de Montesinho 70% das espécies de Mamíferos terrestres ocorrentes em
Portugal, apresentando cerca de 10% destas espécies estatuto de ameaçado no Livro
Vermelho dos Vertebrados Portugueses. É de destacar a presença de uma das mais
importantes populações de lobo-ibérico Canis lupus. Em relação aos répteis e anfíbios,
podem ser observados nesta área 50% dos endemismos Ibéricos existentes em Portugal
continental.
O Parque Natural de Montesinho possui um rico património sociocultural com práticas
quotidianas vindas de usos e costumes ancestrais, embora já marcadas pelas crescentes
mobilidades das gentes e pelas inovações tecnológicas. As festas, são um exemplo disso,
sendo um elo de ligação entre as aldeias e um pretexto para o reencontro de famílias e
amigos. Têm especial valor as antiquíssimas "Festas dos Rapazes", realizadas
principalmente na zona da Lombada por altura do Natal ou dos Reis, segundo o costume
de cada aldeia. Outra das facetas da cultura regional é a música tradicional, que
acompanha sempre as festividades e onde se destacam as sonoridades da gaita de foles.
São notáveis ainda os exemplos de arquitetura popular, que utilizando os materiais
característicos de cada região, resultam de milhares de anos de aperfeiçoamento e
adaptação ao meio ambiente. Há também aspetos exclusivamente funcionais na
arquitetura popular dignos de destaque, como os pombais, os moinhos e as forjas do
povo.
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Estatutos



Decreto-Lei nº 355/79, de 30 de agosto
Cria o Parque Natural de Montesinho.



Decreto Regulamentar n.º 5-A/97, de 4 de abril
Reclassifica o Parque Natural de Montesinho mantendo o estatuto anterior.



Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto
Cria o Sítio de Importância Comunitária “Montesinho - Nogueira” no âmbito da



Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro
Cria a Zona de Proteção Especial para Aves Selvagens de “Montesinho - Nogueira”
- Rede Natura 2000.



Resolução do Conselho de Ministros n.º 179/2008, de 24 de novembro
Publica o Plano de Ordenamento do Parque Natural de Montesinho.
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Geologia
A geologia e a geomorfologia do Parque Natural de Montesinho apresentam uma
elevada diversidade resultante da sua integração nas Zonas Centro Ibérica e Galiza –
Trás-os-Montes, que se caracterizam por apresentar um dos enquadramentos
geológicos mais complexos da Península Ibérica.
A tectónica alpina, determinante na configuração da paisagem atual, condiciona a
orientação geral (N-S, NNE-SSW) dos principais cursos de água que integram a rede
hidrográfica existente nesta Área Protegida.
Em termos climáticos esta área apresenta características peculiares resultantes da
presença de um sistema montanhoso que, associado ao afastamento ao oceano, à
latitude e à fisiografia, determinam, também, o aparecimento de diversos micro-climas
locais.

Geologia e geomorfologia
Geologicamente a área do Parque Natural de Montesinho integra-se na complexa
geologia do Noroeste Peninsular. Destacam-se nesta região os chamados complexos
polimetamórficos alóctones, constituídos pelo empilhamento de diversas unidades
tectónicas, carreadas e instaladas sobre metassedimentos Paleozoicos. Deste modo, na
geologia desta região, sobressai o chamado Maciço de Bragança, um dos cinco
complexos da Península Ibérica onde estão presentes rochas exóticas da crusta e do
manto terrestre, granulitos e metaperidotitos. Pelos atuais dados científicos, estima-se
que essa instalação resultou da colisão de placas tectónicas, ocorrida há
aproximadamente 410 milhões de anos.
No setor oriental do Parque encontramos um bom exemplo da importância da tectónica
na evolução da paisagem regional. A geomorfologia da área a norte de Bragança está
claramente condicionada por falhas associadas ao grande acidente tectónico BragançaVilariça-Manteigas (BVM) com orientação NNE-SSW, um rejogo alpino da estrutura
tectónica originada na parte terminal da orogenia Hercínica.
A falha de Portelo, limite setentrional do acidente tectónico BVM, originou o
soerguimento de um bloco a ocidente e o abatimento no bloco a leste. O bloco ocidental
corresponde a uma área aplanada nos 850-900 m (região de Espinhosela-Donai),
aumentando a altitude para norte, na Serra de Montesinho (1486 m na fronteira). No
bloco abatido estão modeladas duas superfícies: a superfície de Baçal a sul, conhecida
localmente por Baixa Lombada, a cotas entre os 600 e os 700 m de altitude; e a superfície
de Aveleda a norte, entre os 900 e os 800 m, modelada em depósitos sedimentares finiterciários e basculada para sul. Outras falhas localizadas a leste, na região de Labiados,
controlam a subida para o planalto de Babe-Deilão (800-900 m de altitude), designado
localmente como Alta Lombada.
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Assim, nesta área a norte de Bragança define-se um graben, tendo como área central o
bloco abatido de Aveleda-Baçal em relação a um bloco oriental (Alta Lombada) e a um
bloco ocidental ainda mais elevado (Montesinho).
As areias e cascalhos de idade fini-terciária (entre 2 e 5 milhões de anos) observados
junto a Aveleda, Baçal e Atalaia são os vestígios da paleodrenagem desta área, a qual já
fazia parte da bacia do Douro mas desaguando este no interior da Península Ibérica, na
região de Castela-a-Velha.
A Serra de Montesinho (1486 m de altitude, na fronteira) é constituída maioritariamente
por granito de grão médio a grosseiro, instalado há cerca de 300 milhões de anos. Este
maciço granítico prolonga-se para Espanha, onde a altitude aumenta até cerca dos 1700
m, na Serra da Gamoneda.
Junto à barragem da Serra Serrada podemos observar a várias escalas morfologias
típicas destes materiais rochosos, como as grandes e médias formas acasteladas (Castle
Kopje e Tors, respetivamente), associadas a um diaclasamento ortogonal bem
desenvolvido e ao grão médio-grosseiro do granito, os blocos arredondados,
relacionados com a alteração em profundidade e posterior erosão à superfície, e
microformas como as cavidades (Pias ou Vasques) observadas nos blocos graníticos.
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Hidrologia
A rede hidrográfica do Parque natural de Montesinho, considerando os rios principais
mais caudalosos, os seus afluentes, e ainda as pequenas ribeiras e linhas de água
torrenciais, é relativamente densa e encontra-se distribuída por toda a sua área. Este
sistema fluvial insere-se, na sua globalidade, na rede hidrográfica do rio Douro,
nomeadamente nas bacias hidrográficas dos Rios Tua e Sabor, dois dos principais
afluentes da margem direita do rio Douro. A área do Parque abrange essencialmente os
troços de cabeceira dos cursos de água principais destas bacias e alguns dos seus
afluentes de média e pequena dimensão.
Os cursos de água mais importantes que percorrem o Parque são, de ocidente para
oriente, os rios Mente, Rabaçal, Tuela e Baceiro, incluídos na rede hidrográfica do Tua,
e os rios Sabor, Igrejas, Onor e Maçãs, pertencentes à Bacia do Sabor. O rio Mente é
afluente do Rabaçal que, por seu turno, conflui com o Tuela, já próximo de Mirandela,
para formar o rio Tua. O rio Igrejas é afluente do rio Onor, que conflui no rio Sabor nos
limites do Parque, junto à povoação de Gimonde; a confluência entre o rio Sabor e o rio
Maçãs, seu principal afluente, ocorre bastante mais a jusante, já na zona de fronteira
entre os concelhos de Bragança, Vimioso e Mogadouro.
Todos os cursos de água de maior dimensão nascem em território espanhol, nalguns
casos com percursos relativamente extensos em Espanha (e.g. 25 km no rio Tuela, 19
km no rio Maçãs, 18,5 km no rio Mente e 11 km no rio Rabaçal). O rio Sabor, por outro
lado, é quase exclusivamente português, percorrendo em território espanhol apenas
cerca de 2 km. Salienta-se ainda que do troço do rio Mente incluído no Parque (16,5
km), mais de metade do seu percurso é fronteiriço (9,5 km), bem como no caso do rio
Maçãs, fronteiriço em todo o troço incluído no Parque (21 km).
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Clima
O clima de Trás-os-Montes é fortemente condicionado pelo cordão montanhoso que se
desenvolve do Alto Minho (1545 m) ao Alvão-Marão (1415m). A esta barreira geográfica
adicionam-se mais dois cordões montanhosos de menor altitude: o primeiro desce dos
Maiores e prolonga-se pela Padrela-Falperra, Alto de Justes e Serra de S. Domingos; o
segundo é constituído pelos relevos de Montesinho, Coroa e Nogueira e estende-se pela
Serra de Bornes até ao planalto de Carrazeda, no extremo Sul de Trás-os-Montes.
A posição interior de Trás-os-Montes faz ainda com que esteja fechada às influências
marítimas, não só pelo oeste como se referiu mas também pelo norte, através do
sistema Galaico-Duriense (El Teleno, 2188 m) e pelos montes Cantábricos. De oriente,
sofre a influência do planalto Castelhano-Leonês e, a sul, a do planalto Beirão e do
Maciço Central, o prolongamento do sistema Central Ibérico (Almançor, 2592 m, Serra
da Estrela, 1993 m). Tendo como referência o resto de Portugal, estas influências
refletem-se num macroclima com características continentalizadas resumidas no refrão
popular “em Trás-os-Montes existem nove meses de inverno e três de inferno”conjugadas com um regime tipicamente Mediterrânico com uma estação xérica estival,
muito marcada.
Na área do Parque a temperatura média anual varia entre os 8,5ºC na Serra de
Montesinho e os 12,8ºC na Baixa Lombada. Nas mesmas áreas homogéneas a média das
temperaturas máxima e mínima variam, respetivamente, entre os 5–7ºC e os 14–17ºC.
Devido ao frequente fenómeno de inversão térmica que ocorre principalmente nos
meses de inverno e primavera, as temperaturas mínimas nas zonas de vales atingem
com frequência valores mais baixos que os observados nos locais de maior altitude. Os
vales mais encaixados e profundos registam também os maiores valores das
temperaturas máximas sendo assim os locais com maiores amplitudes térmicas diurnas
e anuais.
A distribuição anual da precipitação é típica do clima mediterrânico com uma elevada
concentração da precipitação na estação fria e uma quase ausência de precipitação nos
meses mais quentes. A precipitação no semestre húmido, outubro - março, representa
72% da precipitação anual. No que respeita à distribuição na área do Parque, os valores
mais elevados da precipitação média anual ocorrem nas zonas de maiores altitudes
(1215,6 mm em Moimenta e 1262,8 mm em Montesinho) e na parte ocidental (1075,1
mm em Vinhais), verificando-se uma redução acentuada para este (806 mm em Deilão)
resultante, em parte, do chamado efeito de Föhen que se verifica quando as massas de
ar atravessam relevos acentuados e progressivamente se vão desidratando.
Os valores médios mensais mais elevados, da velocidade do vento, observam-se nos
meses de fevereiro a maio, coincidindo com a primavera. Os valores mais baixos
observados nos meses de inverno confirmam a existência de situações de estabilidade
mais frequentes nesta época do ano do que, por exemplo, no período estival. A direção
predominante do vento é de oeste em todos os meses do ano.
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As zonas orientais são as que apresentam os maiores valores da temperatura e os
menores níveis de precipitação, enquanto nos maciços de Montesinho e Coroa, e áreas
envolventes, correspondem aos valores menores da temperatura média e aos mais altos
níveis de precipitação. Como consequência, as diferenças em termos de défice de água
no solo traduzem-se num período de 4 meses, junho a setembro, de défice nas zonas
orientais e apenas de 3 meses, julho a setembro, nas centrais e ocidentais.
Com o inverno bem definido, toda a atividade dos sistemas ecológicos e agroecológicos,
nesta região, está dependente do período livre de geadas. Assim, a ocorrência de geada
é por ventura o fenómeno climático mais importante para os ritmos biológico e das
atividades agrícolas na área do Parque. Apesar de mais frequentes nos meses de
inverno, as primeiras geadas ocorrem, no outono, nos primeiros dias de outubro e as
últimas, na primavera, nos últimos dias de maio, estendendo-se o período livre de
geadas desde meados de maio a princípios de outubro. A geada tardia na primavera é
um dos principais fatores que limita a produtividade primária e como tal, as utilizações
do solo dependentes da data de sementeira e/ou plantação da culturas de primavera –
verão; nas culturas perenes é responsável pela sua quebra de rendimento e pela
irregularidade interanual das produções. Por outro lado, as primeiras geadas encerram
o período vegetativo mais intenso, com influência limitada na safra da castanha,
principalmente as que ocorrem em finais de outubro e princípios de novembro.
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Habitats
A posição geográfica do sistema montanhoso de Montesinho/Coroa, a amplitude das
altitudes atingidas, a variedade geológica e geomorfológica e a atividade humana
desenvolvida ao longo de séculos, foram e são fatores concorrenciais para o
estabelecimento de uma extraordinária diversidade de comunidades e espécies.
Esta área detêm uma enorme relevância proveniente da existência de comunidades
bastante distintas e do contacto entre elas, com realce para:

Matos
Os urzais, estevais e giestais, vulgarmente apelidados de matos, ocupam amplos
territórios do Parque Natural de Montesinho colonizando solos abandonados pela
agricultura, orlas de bosques ou terrenos outrora ocupados por um bosque autóctone.
Nas cotas mais elevadas, os solos degradados são dominados pela urze-vermelha Erica
australis ssp. aragonensis cuja floração, por volta do mês de abril, imprime à paisagem
um colorido característico. Nas cotas mais baixas estes urzais são substituídos por
estevais dominados pela esteva Cistus ladanifer e pela Arçã Lavandula stoechas ssp.
sampaiana. Nos solos menos erodidos e mais profundos imperam giestas de flor
amarela - Cytisus scoparius e C. striatus – ou a giesta-de-flor-branca C. multiflorus.
Os urzais higrófilos dominados pela margariça Erica tetralix e Genista anglica, e as
comunidades de caldoneira Echinospartum ibericum, destacam-se pela sua importância
em termos de conservação. Enquanto os primeiros ocorrem sobre solos encharcados,
as comunidades de caldoneira são próprias de locais ventosos e com solos esqueléticos.
Ambos os tipos são raros na região e somente podem ser encontrados nas áreas mais
elevadas do Parque, dispostos em mosaico com outras formações vegetais.
Os matos, e particularmente os que ocorrem a maiores altitudes, são biótopos de
extrema importância para diversas espécies da fauna selvagem. Muitas delas
apresentam um elevado valor conservacionista e encontram nestes territórios as suas
áreas preferenciais de ocorrência sendo de realçar o lobo-ibérico Canis lupus signatus,
o veado Cervus elaphus, a águia-real Aquila chysaetos, o tartaranhão-azulado Circus
cyaneus e o melro-das-rochas Monticola saxatilis. Também por aqui habitam e se
alimentam muitos répteis como a víbora-cornuda Vipera latastei e a cobra-lisa-austríaca
Coronella austriaca.

Prados naturais
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Os lameiros, também designados por prados ou pastagens de montanha, encontram-se
associados a grande parte das zonas ribeirinhas que percorrem o Parque Natural de
Montesinho. Estes prados permanentes mantidos pelas populações humanas, que os
exploram para produção de feno e pastoreio de gado bovino, constituem um biótopo
quase exclusivo das terras altas do norte do País.
Os lameiros são também territórios de grande riqueza e complexidade florística e
faunística. É possível encontrar lameiros com mais de quarenta espécies de plantas,
incluindo diversos endemismos e plantas com elevado estatuto de proteção. A par com
gramíneas e trevos, surgem orquídeas como a erva-língua Serapias lingua e o satiriãoreal Dactilorrhyza maculata, a rara Paradisea lusitanica, a Ajuga pyramidalis ssp.
meonantha e o tomilho Thymus pulegioides.
Diversos roedores e insectívoros, como o rato-cego Microtus lusitanicus e o rato-doslameiros Arvicola terrestris, fazem dos lameiros os seus habitats preferenciais. Esta
última espécie, em Portugal, apenas é conhecida nos lameiros de altitude do Parque. A
petinha-ribeirinha Anthus spinoletta, a cegonha-negra Ciconia nigra, os tartaranhões
Circus cyaneus e Circus pygargus ou o lagarto-de-água Lacerta schreiberi, espécies
animais de relevância conservacionista, também são utilizadores frequentes destes
prados.

Soutos
Os soutos de castanheiros Castanea sativa representam a maioria dos terrenos agrícolas
que se encontram ocupados com culturas perenes. Ocupam vastos territórios da região
e a sua importância é tal que se torna difícil imaginar a vida nestas paragens sem a
existência destas frondosas árvores.
Embora a suscetibilidade do castanheiro a pragas e doenças ensombre a existência de
muitos soutos, os majestosos castanheiros que ainda abundam na área do Parque são
testemunhos vivos da história secular da região e joias valiosas do património natural.
Esta importância é acentuada pela ocorrência de diversas espécies de aves e mamíferos
como o rabirruivo-de-testa-branca Phoenicurus phoenicurus, que habita exclusivamente
nestes ecossistemas, o pardal-francês Petronia petronia, a coruja-do-mato Strix aluco e
a geneta Genetta genetta que procuram os castanheiros velhos, de grande porte, com
ótimos locais de poiso e numerosas cavidades naturais para se refugiarem ou
reproduzirem.
Também diversas espécies de fungos, líquenes, musgos e plantas vasculares encontram
nos velhos troncos dos castanheiros ou no chão dos soutos, um dos seus habitats
preferenciais. A língua-de-vaca Fistulina hepatica, a armilária-cor-de-mel Armillaria
mellea, o mata-moscas Amanita muscaria e o míscaro Boletus edulis são exemplos de
macrofungos que podem ser observados nestes locais.
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Sardoais
Os bosques de azinheira Quercus rotundifolia, regionalmente conhecidos por sardoais,
ocorrem nas áreas menos elevadas do Parque, ao longo de encostas declivosas e
soalheiras. Com o aumento da altitude, os sardoais refugiam-se em esporões rochosos
cedendo, progressivamente, as encostas mais ricas em solo aos bosques de carvalhonegral Quercus pyrenaica. Ao longo de grande parte dos vales encaixados dos rios e
ribeiras que percorrem o Parque, encontram-se interessantes exemplos deste tipo de
bosque autóctone.
Associados aos sardoais, surgem diversas plantas e macrofungos adaptados às
condições de secura próprias destes locais, alguns com enorme relevância em termos
de conservação da Natureza. A gilbardeira Ruscus aculeatus, o jasmim-dos-montes
Jasminum fruticans e a cássia-branca Osyris alba são exemplos de plantas raras ou pouco
comuns que ocorrem nestes bosques. Entre os macrofungos é possível encontrar
espécies como o fungo-de-sapo Lycoperdon perlatum, a estrela-de-terra-higrométrica
Astraeus hygrometricus e o cortinário-verde Cortinarius ionochlorus.
Os sardoais são ecossistemas habitualmente pouco perturbados pela ação humana,
proporcionando no seu interior refúgio para inúmeras espécies animais, em particular
as mais sensíveis à atividade humana. O açor Accipiter gentilis, o gavião Accipiter nisus,
o gato-bravo Felis silvestris, a marta Martes martes, o texugo Meles meles e o corço
Capreolus capreolus são alguns dos animais que elegem estes bosques como
importantes locais de abrigo, reprodução ou alimentação.

Ecossistemas ribeirinhos
Os ecossistemas ribeirinhos são elementos fundamentais da paisagem do Parque e dos
mais importantes em termos de conservação da flora e fauna. Embora aparentemente
semelhantes, os ecossistemas ribeirinhos apresentam grande variabilidade. Ao longo
das linhas de água permanentes, pouco turbulentas e com margens estabilizadas, o
dossel arbóreo é dominado por amieiros Alnus glutinosa, freixos Fraxinus angustifolia e
choupos-negros Populus nigra enquanto os salgueirais de borrazeira-branca Salix
salviifolia preferem as condições oferecidas por cursos de água temporários com
margens instáveis, águas rápidas e turbulentas.

Sob o coberto arbóreo, a beneficiar da frescura e humidade ribeirinhas, surge um vasto
elenco de plantas onde se incluem diversos fetos, ranúnculus Ranunculus spp. e
inúmeras arbustivas como a cerejeira-brava Prunus avium, o sanguinho-de-água
Frangula alnus, o pilriteiro Crataegus monogyna e a tramazeira Sorbus aucuparia.
Diversas plantas raras e com elevado valor de conservação podem ser encontradas em
alguns recantos destes ambientes húmidos e sombrios como o azevinho Ilex aquifolium,
a Luzula sylvatica ssp. henriquesii e a Veronica micrantha.
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Entre as espécies animais associadas aos cursos de água destacam-se a toupeira-deágua Galemys pyrenaicus, a lontra Lutra lutra, o arminho Mustela erminea, a cegonhapreta Ciconia nigra, a petinha-ribeirinha Anthus spinoletta, o Dom-fafe Pyrrhula
pyrrhula, o melro-de-água Cinclus cinclus, o lagarto-de-água Lacerta schreiberi e a rãibérica Rana iberica. Diversos outros animais como o lobo-ibérico Canis lupus signatus,
o gato-bravo Felis silvestris, a marta Martes martes e a víbora-cornuda Vipera latastei
frequentam regularmente as áreas ribeirinhas encontrando aqui importantes locais de
refúgio, de alimentação ou de reprodução.

Vegetação ultrabásica
No Parque Natural de Montesinho ocorre um tipo de afloramento rochoso muito raro
em Portugal e cujas características condicionam fortemente a existência das plantas.
Trata-se de rochas ultrabásicas, sobretudo serpentinitos, que originam solos muito
seletivos, com altos níveis de magnésio, baixa disponibilidade de azoto, potássio e
fósforo, e elevada toxicidade imposta pela presença de metais pesados como o níquel e
o crómio.
A adaptação a tais condições extremas resultou no aparecimento de comunidades
vegetais ricas em endemismos, com um elenco de relíquias botânicas algumas, em todo
o mundo, unicamente observáveis nesta região. A arméria Armeria eriophylla, a
vulnerária Anthyllis sampaiana e a gramínea Avenula pratensis ssp. lusitanica são
plantas-relíquia exclusivas das rochas ultrabásicas transmontanas. A santolina Santolina
semidentata, a avenca-negra Asplenium adiantum-nigrum ssp. corunnense, o feto
Notholaena marantae ssp. marantae e a erva-cabreira Astragalus incanus ssp.
nummularioides são exemplos de “preciosidades” serpentinícolas que, em Portugal,
apenas podem ser encontradas sobre as rochas ultrabásicas do nordeste de Trás-osMontes. Também são típicas destes ambientes a cravina Dianthus laricifolius ssp.
marizii, a violeta-de-pastor Linaria aeruginea e a salgadeira Alyssum serpyllifolium, esta
última considerada como o mais fiável bioindicador das rochas ultrabásicas do Nordeste
Transmontano.

Carvalhais
Os bosques de carvalho-negral Quercus pyrenaica são um dos principais tipos de
vegetação arbórea autóctone que ocorre no Parque fazendo parte de um contínuo que
se prolonga para sul, até à serra da Nogueira. Devido à sua extensão, continuidade e
estado de conservação são considerados dos mais importantes bosques de carvalhonegral da Europa, podendo-se observar belíssimos exemplos destes ecossistemas,
sobretudo, na zona central do Parque.
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Os carvalhais têm uma notável importância na conservação da flora albergando uma
grande diversidade de espécies, tanto no seu interior como nas orlas e clareiras. Aqui
ocorrem plantas raras em Portugal como a violeta-hirta Viola hirta, a Arabis glabra e a
Corydalis cava ssp. cava e outras mais comuns como o vistoso martagão Lilium martagon
e o dente-de-cão Erythronium dens-canis.
Quanto aos macrofungos, estudos recentes revelaram que os carvalhais da área do
Parque podem ser um reduto importante para a conservação de inúmeras espécies que
se encontram em perigo de desaparecimento noutros países da Europa. No vasto elenco
de fungos, que imprime um colorido especial aos solos dos carvalhais, a presença de
amanita-dos-césares Amanita caesarea, ramárias Ramaria spp. e Boletus regius é
indicativa da elevada qualidade ambiental destes bosques e da sua grande importância
na salvaguarda destas comunidades.
Estes bosques são também biótopos de grande riqueza específica animal, podendo-se
encontrar aqui uma parte muito significativa dos mamíferos, aves, répteis e anfíbios que
ocorrem no Parque. Encerram territórios de caça por excelência de aves de rapina como
o açor Accipiter gentilis e o gavião Accipiter nisus e locais privilegiados de refúgio para
pequenos carnívoros como o gato-bravo Felis silvestris ou a marta Martes martes.
Muitas outras espécies como o esquilo Sciurus vulgaris, o texugo Meles meles, o javali
Sus scrofa ou o tritão-marmorado Triturus marmoratus utilizam também regularmente
os carvalhais como espaços de abrigo, reprodução ou alimentação.
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Flora
Diversidade é a palavra de ordem quando se fala dos valores naturais existentes no
Parque Natural de Montesinho.

Várias circunstâncias concorreram para que o território do Parque Natural de
Montesinho chegasse aos dias de hoje encerrando uma biodiversidade diferencial no
contexto do espaço nacional, ibérico e europeu. À sua situação particular de ecotono
entre o meridional bioma mediterrânico e as particularidades eurosiberianas
proporcionadas pelo prolongamento sul das cordilheiras atlânticas da Península
Ibérica, junta-se o seu caráter periférico relativamente aos grandes eixos de
desenvolvimento urbano de Portugal e Espanha, preservando comunidades e habitats
com caráter sustentável praticamente inexistentes nos âmbitos temporais e espaciais
que enquadram o Parque Natural. Por outro lado, destaca-se uma base também
diversificada, tanto do ponto de vista do sua história geológica, como do seu caráter
de montanha condicionador do clima, hidrologia e solo.

Nas componentes vegetal, fúngica e animal dos valores naturais do Parque
destacam-se as biocenoses características de litologias raras presentes neste
território, como sejam as relativas aos afloramentos ultrabásicos, assim como
maciços consideráveis de bosques caracteristicamente climácicos, e de comunidades
arbóreas ripícolas, a grande riqueza do micota (i.e. de fungos) do Parque,
principalmente o seu caráter inovador a nível da sua conservação, e a fauna,
especialmente rica e diversificada, quer a nível dos mamíferos quer a nível das aves
ou mesmo dos répteis. Tal riqueza é ainda complementada por importante fauna
semiaquática de espécies com estatuto privilegiado em termos de conservação da
natureza.

No seu conjunto, estes componentes – flora e vegetação, fungos e fauna –
preenchem o valor natural do Parque com tanto de raro como de funcional.

A flora e vegetação que ocorrem no Parque Natural de Montesinho destacam-se, no
contexto nacional, pela sua elevada diversidade e quantidade de espécies raras, entre
elas diversos endemismos ibéricos ou lusitânicos. O complexo jogo criado pelas
condições geológicas, climáticas e orográficas que imperam nesta região, associadas
a uma intensa atividade humana, contribuiu para o aparecimento de variados tipos
de comunidades vegetais onde é possível encontrar plantas de uma enorme beleza,
singularidade e importância em termos de conservação da Natureza.

A flora que ocorre sobre as rochas ultrabásicas – um tipo de rochas muito raro em
Portugal e que origina solos muito seletivos e tóxicos para a maioria das plantas – é
das mais importantes e peculiares do Parque. Muitas das espécies que ocorrem sobre
estas rochas são exclusivas dos solos ultrabásicos transmontanos e, algumas delas,
em todo o mundo, apenas aqui podem ser observadas. Entre estas relíquias botânicas
encontram-se a arméria Armeria eriophylla, a vulnerária Anthyllis sampaiana, a
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gramínea Avenula pratensis ssp. lusitanica, a violeta-de-pastor Linaria aeruginea, o
feto Notholaena marantae ssp. marantae e a santolina Santolina semidentata.

Os bosques autóctones – carvalhais, sardoais e bosques ripícolas - também
contribuem de forma decisiva para a diversidade botânica desta Área Protegida.
Espécies raras ou pouco comuns como a violeta-hirta Viola hirta, a Arabis glabra, a
Corydalis cava ssp.cava, a Centaurea triumfetti ssp. lingulata, a Lathyrus pratensis,
o martagão Lilium martagon e o gerânio-sanguíneo Geranium sanguineum têm como
habitat preferencial os bosques de carvalho-negral. A cássia-branca Osyris alba, a
gilbardeira Ruscus aculeatus, o jasmim-dos-montes Jasminum fruticans, a rosa-delobo ou rosa-albardeira Paeonia broteroi e a orquídea Cephalanthera longifolia
ocorrem, sobretudo, no sub-bosque dos sardoais, enquanto espécies como o
azevinho Ilex aquifolium, a Veronica micrantha, a Clematis campaniflora e as comuns
pascoelas Primula acaulis preferem os ambientes húmidos dos bosques de linhas de
água.
O mosaico de comunidades vegetais que ocorre sobre solos encharcados nos
planaltos da serra de Montesinho e dos Pinheiros - comunidades de turfeiras baixas,
cervunais (comunidades dominadas pelo nardo-dos-campos Nardus stricta) e urzais
higrófilos (comunidades dominadas pela margariça Erica tetralix e Genista anglica) é um dos tipos de vegetação com maior importância para a conservação da flora do
Parque. O ranúnculo Ranunculus abnormis, o dorónico Doronicum pubescens, a
violeta Viola bubanii, a genciana-de-turfeiras Gentiana pneumonanthe e o
malmequer-dos-brejos Caltha palustris são exemplos de plantas raras ou pouco
comuns que ocorrem nestes habitats.
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Fauna
Diversidade é a palavra de ordem quando se fala dos valores naturais existentes no
Parque Natural de Montesinho
Várias circunstâncias concorreram para que o território do Parque chegasse aos dias de
hoje encerrando uma biodiversidade diferencial no contexto do espaço nacional, ibérico
e europeu. À sua situação particular de ecotono entre o meridional bioma mediterrânico
e as particularidades eurosiberianas proporcionadas pelo prolongamento sul das
cordilheiras atlânticas da Península Ibérica, junta-se o seu caráter periférico
relativamente aos grandes eixos de desenvolvimento urbano de Portugal e Espanha,
preservando comunidades e habitats com caráter sustentável praticamente inexistentes
nos âmbitos temporais e espaciais que enquadram o Parque. Por outro lado, destaca-se
uma base também diversificada, tanto do ponto de vista do sua história geológica, como
do seu caráter de montanha condicionador do clima, hidrologia e solo.
Nas componentes vegetal, fúngica e animal dos valores naturais do Parque destacamse as biocenoses características de litologias raras presentes neste território, como
sejam as relativas aos afloramentos ultrabásicos, assim como maciços consideráveis de
bosques caracteristicamente climácicos, e de comunidades arbóreas ripícolas, a grande
riqueza do micota do Parque, principalmente o seu caráter inovador a nível da sua
conservação, e a fauna, especialmente rica e diversificada, quer a nível dos mamíferos
quer a nível das aves ou mesmo dos répteis. Tal riqueza é ainda complementada por
importante fauna semiaquática de espécies com estatuto privilegiado em termos de
conservação da natureza.
No seu conjunto, estes componentes – flora e vegetação, fungos e fauna – preenchem
o valor natural do Parque com tanto de raro como de funcional.
O Parque Natural de Montesinho encontra-se entre as áreas de montanha mais
importantes para a fauna a nível nacional e europeu. Uma parte muito significativa de
toda a fauna terrestre portuguesa está aqui representada, contando-se cerca de
duzentas e cinquenta espécies de vertebrados e reconhecendo-se uma elevada riqueza
e diversidade também de invertebrados. Muitas das espécies estão ameaçadas,
constituem endemismos ibéricos, são raras ou têm uma distribuição muito reduzida em
Portugal.
Destaca-se a importância desta área para a conservação do lobo-ibérico Canis lupus
signatus cuja preservação está dependente, entre outros fatores, da manutenção das
populações de presas selvagens como o veado Cervus elaphus e o corço Capreolus
capreolus. Também a toupeira-de-água Galemys pyrenaicus tem aqui condições muito
favoráveis, exibindo algumas das melhores populações nacionais. O gato-bravo Felis
silvestris, a lontra Lutra lutra, o morcego-de-ferradura-grande Rhinolophus
ferrumequinum e o rato-dos-lameiros Arvicola terrestris (desconhecido no resto do país)
são igualmente exímios representantes dos mamíferos ocorrentes.
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Cerca de cento e sessenta espécies de aves, grande parte nidificantes, incluindo espécies
raras como a águia-real Aquila chysaetos, a cegonha-preta Ciconia nigra, o tartaranhãoazulado Circus cyaneus, o picanço-de-dorso-vermelho Lanius collurio, o melro-dasrochas Monticola saxatilis e a petinha-ribeirinha Anthus spinoletta, atestam a grande
diversidade e valor da avifauna presente.
A víbora-cornuda Vipera latastei, o lagarto-de-água Lacerta schreiberi e o tritãomarmorado Triturus marmoratus são alguns dos répteis e anfíbios que se podem
observar.
Constitui uma área excecionalmente favorável para a truta-de-rio Salmo trutta,
podendo-se encontrar também peixes muito ameaçados como a panjorca
Chondrostoma arcasii e o verdemã-do-norte Cobitis calderoni.
A presença de numerosas espécies de borboletas raras e exclusivas do Nordeste
Transmontano como a Lycaena virgaureae, a Brenthis daphne, a Boloria dia e a
Aphantopus hyperanthu, assim como das únicas populações viáveis do mexilhão-de-rio
Margaritifera margaritifera conhecidas em Portugal, realça a importância desta Área
Protegida também para os invertebrados.
Os cursos de água, os matos, os lameiros, os bosques autóctones, carvalhais e sardoais
ou azinhais, e as áreas rupícolas albergam as zonas preferenciais de alimentação, abrigo
ou reprodução de grande parte das espécies. As áreas cerealíferas e os soutos de
castanheiros proporcionam também importantes territórios de caça, refúgio ou
reprodução de algumas aves e mamíferos. Algumas construções isoladas, moinhos ou
minas funcionam ainda como preciosos abrigos para a fauna, em particular para os
morcegos.

21

História | Cultura
A fruição deste território por parte das populações gerou, ao longo de milénios, uma
riqueza cultural significativa que constitui o seu património comum. Embora cada vez
mais expostas aos estímulos exógenos teimam em assumir a sua identidade e a
perpetuar esse legado cultural.
O Parque Natural de Montesinho possui um rico património sócio-cultural com práticas
quotidianas vindas de usos e costumes ancestrais, embora já marcadas pelas crescentes
mobilidades das gentes e pelas inovações tecnológicas. As festas, são um exemplo disso,
sendo um elo de ligação entre as aldeias e um pretexto para o reencontro de famílias e
amigos. Têm especial valor as antiquíssimas "Festas dos Rapazes" realizadas
principalmente na zona da Lombada por altura do Natal ou dos Reis, segundo o costume
de cada aldeia. Outra das facetas da cultura regional é a música tradicional, que
acompanha sempre as festividades e onde se destacam as sonoridades celtas da gaita
de foles.
São notáveis ainda os exemplos de arquitetura popular que, utilizando os materiais
característicos de cada região, resultam de milhares de anos de aperfeiçoamento e
adaptação ao ambiente. Há também aspetos exclusivamente funcionais na arquitetura
popular dignos de destaque, como os pombais, os moinhos e as forjas do povo.

Paisagem
O território do Parque oferece uma paisagem de altitude, com grandes horizontes e usos
condicionados pelo clima, num mosaico diversificado predominantemente agrícola nas
zonas mais planas, e alternando lameiros e matas de carvalho negral na sucessão de
relevos côncavos e convexos das áreas mais declivosas.
A paisagem reparte-se por cinco unidades paisagísticas principais: Matas e matos; Matos
e pinhais; Vinhais; Aberta; e Montanha granítica.
As três primeiras unidades – Matas e matos, Matos e pinhais, e Vinhais – representam
a quase totalidade do território da Área Protegida. Desta, a unidade Vinhais representa
a paisagem mais humanizada característica do Parque, com grande densidade de
localidades rurais, e uma ocupação agrícola fortemente marcada por elementos
arbóreos e lenhosos que lhe conferem grandes contrastes e valor natural. As outras duas
representam áreas onde a matriz florestal predomina sobre a agrícola: na primeira –
Matas e matos – localizada nos dois terços mais ocidentais do Parque, predominam os
carvalhais e matos mais ou menos degradados que lhe estão associados (urzais e
giestais); no segundo – Matos e pinhais – predominam os matos de caráter
mediterrâneo intercalados por antigas e recentes e extensas reflorestações com pinhal.
As duas restantes unidades de paisagem, embora de extensão diminuta, dizem respeito
a singularidades importantes no contexto do Parque. O primeiro caso – Aberta –
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representa o extremo noroeste do planalto cerealífero caraterístico das Terras de
Miranda, este por sua vez na continuação da paisagem do interior da meseta ibérica. No
segundo caso – Montanha granítica – trata-se das peculiares cumeadas originadas pelas
orogenias hercínicas, identificadas também noutras elevações da região.
1. Matas e matos (Mosaico de carvalhais, soutos e vegetação arbustiva, resultante da
sua degradação)
Matas e matos é uma extensa matriz florestal de matas de carvalho e matos associados
em vários estádios de degradação desses carvalhais. Matos altos (20%), Carvalhiça
(17%), Matos rasteiros (16%) e Pinhais (12%) são as ocupações predominantes. As
ocupações agrícolas não representam mais de 13%. Trata-se da mais extensa Unidade
de Paisagem do Parque que contacta e une todas as demais unidades consideradas. Esta
faixa de território intercala-se entre as áreas graníticas de altitude do norte do Parque –
Montanha granítica – e o mosaico agrícola que domina o sul desta Área Protegida –
Vinhais. Por tal, e embora sem o caráter pronunciado das outras subunidades, a sua
localização, extensão e adjacência confere-lhe alto valor para a conservação da
natureza. A paisagem é dominada pelo coberto arbóreo, com matos diversificados que
estão na base da pastorícia extensiva de pequenos ruminantes, ovelhas e cabras. As
matas são essencialmente carvalhais, as “touças” de carvalho-negral.
Tal como nas restantes unidades, e com exceção apenas da unidade Aberta, a sua
extensão coincide em traços largos com determinada geologia; neste caso concreto,
bem como na uidade seguinte – Matos e pinhais – trata-se da geologia associada aos
Complexos Paraautóctones Superior e Inferior. É portanto uma área xistosa, com
declives acentuados e vales encaixados.
2. Matos e Pinhais (Mosaico de repovoamentos florestais e vegetação arbustiva
acompanhante)
Esta paisagem ocupa o último quarto oriental do PNM, na área de influência do vale do
rio Maçãs. Trata-se de uma sucessão de vales escarpados ocupados por matos
espontâneos com caráter mediterrâneo, pinhal e algumas oliveiras em situações
favoráveis, com interflúvios planos de utilização cerealífera, olival e vinha. Matos altos
(38%), Pinhais (20%), Matos rasteiros (15%) e Herbáceas espontâneas (11%) são as
ocupações predominantes. As escassas parcelas agrícolas são pontuadas por elementos
arbóreas isolados ou lineares, sendo em casos pontuais, separadas por muros de pedra
solta. Os vales encaixados configuram extensões significativas e conectadas de vida
silvestre.
Os traços distintivos desta unidade de paisagem são a elevada densidade de manchas e
fronteiras das ocupações matos altos e pinhais. De entre estas sobressai a complexidade
das formas das manchas de matos altos e pinhais, e a simplicidade de formas das
manchas agrícolas e dos carvalhais adultos e outras folhosas. Relativamente ao conjunto
do PNM, a configuração dos elementos desta unidade revela uma densidade de
manchas relativamente baixa à qual corresponde o valor mais baixo de fronteiras,
embora de formas relativamente complexas e a conectividade relativamente aleatórea.
3. Vinhais (Policultura subatlântica)

23

A recorrência da sua dimensão e desenho está na base do caráter desta paisagem, mais
povoada que qualquer uma das outras, com aldeias que se distribuem a distância regular
entre si, intimamente ligadas às principais linhas de água. Na envolvente das aldeias, o
mosaico torna-se mais apertado e diversificado, incluindo as hortícolas e árvores de
fruto. Como pontos fortes, indubitavelmente a sua paisagem rural harmoniosa e rica em
elementos de vegetação natural, bem como as disponibilidades hídricas e recursos
edáficos proporcionados pelas ancestrais estruturas de conservação de solo (socalcos).
Carvalhal (28%), folhosas (20%), carvalhiça (12%) e sequeiro marginal (11%)
predominam sobre um conjunto recorrente e harmonioso de ocupações do solo. Sobre
o substrato de rochas básicas e ultrabásicas do Complexo Alóctone Superior, Intermédio
e Inferior, particulares da região mas raras no País, trata-se da terceira maior unidade
de paisagem do Parque, o genuíno mosaico agrícola da Terra Fria Transmontana,
bastante heterogénea com manchas e alinhamentos de castanheiros alternando com
lameiros e campos de centeio.
4. Aberta (Policultura extensiva de planalto)
Trata-se de uma paisagem típica de mosaico cultural aberto,com parcelas cerealíferas
frequentemente bordejadas por alinhamento arbóreos de carvalho e freixo, mas
também olivais, soutos, batata, e forragens. Sequeiro marginal (20%), Sequeiro
intensivo (20%) e Sequeiro com matos – pousio (16%) predominam sobre as restantes
ocupações de solo. É uma paisagem aberta, distinta pela sua simplicidade e
compartimentação ortogonal retilínea. Esta matriz agrícola tem utilização relativamente
intensiva pela sua favorável fisiografia e proximidade à cidade de Bragança, entre outras
povoações rurais com um número ainda significativo de habitantes. O sequeiro intensivo
é intercalado por lameiros periodicamente húmidos e sequeiro extensivo, criando um
padrão homogéneo inerente a uma estrutura de propriedade de dimensão superior à
restante área do PNM. A sua presença revela-se na área de influência das aldeias de
Babe, Caravela, São Julião de Palácios, Deilão, Sacoias, Baçal e Varge, no concelho de
Bragança, bem como Soeira, no concelho de Vinhais.
5. Montanha granítica (Mosaico de carvalhais e vidoais de montanha e áreas de
vegetação arbustiva resultantes da suadegradação)
Marcada pelo seu substrato granítico, localização fronteiriça e posição periférica, tratase de uma paisagem grandiosa, a mais alta do Parque, com um topo agreste, rochoso –
granito – relativamente extensa e pontuada por enormes blocos de formas
arredondadas. É uma paisagem despida de vegetação arbórea, com pouca vegetação
arbustiva e alguma pastagem. Herbáceas e Afloramentos rochosos (40%), Matos
rasteiros 26%) e Sequeiro marginal (14%) são as ocupações de solo preponderantes. O
tom dominante é o cinzento dos granitos, ou o branco da neve no inverno. Trata-se de
uma paisagem quase despovoada, na área de influência das povoações de Montesinho
(Bragança) e Pinheiro Novo e Pinheiro Velho (Vinhais), com reduzido número de
assentos de explorações agrícolas.
Do alto de Montesinho divisa-se grande parte da Terra Fria Transmontana, uma
sucessão de elevações, planaltos, encostas e vales. Estes horizontes imensos, aliados à
dureza da rocha e à discrição das marcas de ocupação ou usos pelas populações
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humanas, conferem a esta paisagem uma grandiosidade própria, a que se alia uma
sensação de rudeza e isolamento. Na área dos Pinheiros não apresenta a altitude, rudeza
e grandiosidade de Montesinho, é um pouco mais humanizada, mas com as mesmas
formas arredondadas, intercalando os seus afloramentos rochosos com pastagens e
matos, determinando um uso silvopastoril predominante. Algumas áreas de planalto
são ocupadas por culturas anuais, sobretudo centeio, mas também triticale, batata e
nabo, pontudas por alguns pinhais. Nesta subunidade são também característicos os
carvalhais que se desenvolvem ao longo dos vales, um elemento marcante do seu
caráter. A neve, já não tão frequente e prolongada como outrora, fornece o contraste
que permite às pequenas aldeias, com as suas habitações em granito, serem uma das
imagens de referência desta paisagem.

Património cultural
Uma música pastoril, uma dança, um escrinho, um monumento, um conjunto
arquitetónico ou um sítio arqueológico contribuem para a definição da identidade
cultural destas gentes.
A humanização do território que hoje constitui o Parque Natural de Montesinho associase à materializarão de atos culturais das populações que aí se instalaram. Pelo
conhecimento científico de que hoje dispomos, não nos é permitido assinalar a presença
humana para além dos períodos neolítico/calcolítico. Os monumentos megalíticos da
serra da Coroa e de Donai provam-nos a existência de populações que enterravam os
seus mortos sob mamoas, mas pouco mais se poderá aduzir para a ilustração do tipo de
ocupação que as populações fizeram nesta área ao longo da Pré-História recente.
O povoamento proto-histórico é mais imponente, contando-se atualmente cerca de três
dezenas de povoados fortificados (castros) implantados em castelos graníticos, nos
cumes altos dos contrafortes montanhosos, em cabeços destacados no interior de
planaltos ou nos relevos em esporão distribuídos ao longo dos vales fluviais. O território
destes povoados abrange uma diversidade de recursos naturais que permite às e aos
seus habitantes, pertencentes ao povo dos Zoelas, reunir as melhores condições para a
prática de uma economia agrossilvo-pastoril.
A conquista do território pelos romanos introduziu alterações estruturais na história do
território, nos domínios político-administrativo, socioeconómico, cultural e ideológico.
O processo de romanização implicou mudanças estruturais na organização indígena do
espaço. Alguns dos antigos castros foram abandonados e surgiu uma rede diversificada
de habitats integrados na Civitas Zoelarum. A nova rede de povoamento está em relação
com a intensificação das atividades agrícola e mineira e com a criação da via XVII do
Itinerário de Antonino, cujo traçado norte se desenha junto ao limite meridional do
Parque, passando pela sede da Civitas dos Zoelas, identificada com Castro de Avelãs.
A ocupação germânica parece ter desarticulado a organização administrativa romana
deixando esta região entregue ao seu isolamento e favorecendo a consolidação dos
laços comunitários que permitiram a sobrevivência de algumas comunidades a que se
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refere a documentação medieval mais antiga, já que a ocupação muçulmana também
parece não ter tido grande expressão neste território, se assim puder ser interpretada a
ausência de vestígios dessa época, porque também as lacunas de investigação podem
distorcer esta visão.
É com o advento da Nacionalidade que aumenta a massa informativa acerca da História
deste território, pois a documentação escrita torna-se mais frequente. As políticas régias
da I dinastia portuguesa refletiram-se, sobretudo, na consolidação das fronteiras e na
reorganização do povoamento e dos territórios. Fomentou-se a organização concelhia D. Sancho I concede foral a Bragança (1187), D. Afonso III a Vinhais (1253) e D. Dinis a
Paçó (1310) e a Lomba (1311 e 1324) - criaram-se as Vilas Novas de Vinhais e S. João de
Lomba e construíram-se castelos em Bragança e Vinhais. As Inquirições de 1258
documentam a presença senhorial na região dos mosteiro cisterciense leonino de S.
Martín de Castañeda e do mosteiro beneditino de Castro de Avelãs que, apesar das
usurpações aos domínios realengos, jogaram importante papel nesta reorganização do
povoamento.
A passagem à Época Moderna não se identifica com grandes obras ou edifícios, mas nos
séculos XVII e XVIII assiste-se a grande afã construtivo um pouco à semelhança do que
se passa por toda a Província de Trás-os-Montes. Erguem-se solares e capelas e
constroem-se ou renovam-se igrejas cujo interior se reveste de talha dourada.
Durante a Baixa Idade Média e a Época Moderna o território do Parque Natural de
Montesinho viu-se retalhado pelos antigos concelhos de Lomba, Vinhais, Paçó e
Bragança. A reduzida geografia dos concelhos de Lomba e Paçó, associada à sua
incapacidade de autossustento, ditaram a sua extinção aquando das reformas liberais
da primeira metade do século XIX.
Os recursos naturais disponíveis parecem ter, ao longo da História, ditado a base
económica das comunidades. A atividade agrossilvícola e a criação de gado foram, e
continuam a ser, basilares na economia das gentes, de par com a exploração de recursos
mineiros, nomeadamente do ouro, do ferro, do estanho e do volfrâmio.
Atualmente, o povoamento caracteriza-se pela sua concentração.
As aldeias surgem maioritariamente implantadas em vales abertos ou a meia encosta,
podendo, no entanto, ser encontradas no interior dos planaltos ou,
extraordinariamente, no topo de cabeços.
A configuração que o aglomerado adquire resulta, regra geral, das condições
geomorfológicas do território, aproveitando-as a população para edificar com uma
maior economia de meios. Em termos morfológicos, os aglomerados resultam da
disposição dos edifícios em núcleos, formando conjuntos compactos de construção que
se vão organizando continuamente, deixando entre si os arruamentos que,
simultaneamente, os delimitam e estruturam.
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O património cultural das gentes do Parque Natural de Montesinho ultrapassa a sua
própria história e a sua presença marcante na paisagem natural, mantendo-se viva num
conjunto de práticas que se revestem de alguma imaterialidade.
As festas anuais animam, geralmente em época estival, um fim de semana ou dia santo
em cada uma das aldeias, por altura da celebração do dia do seu padroeiro. O
sentimento religioso destas comunidades mistura-se, por vezes, com atitudes pagãs,
como as que dão vida às cíclicas Festas dos Rapazes, que parecem ter origem remota
em ritos iniciáticos e que a Igreja sacralizou ao associá-los à celebração do Mártir Santo
Estevão. As sonoridades das gaitas de foles e dos bombos ecoam pelas ruas nos dias de
festa associando-se ao misticismo dos ritos católicos da celebração litúrgica ou das
procissões que atravessam as ruas da aldeia. Noutras ocasiões, enchem os momentos
de pausa ligados ao ciclo dos trabalhos do campo.
A transformação de matérias-primas locais permite às populações disporem de um
conjunto variado de produções artesanais que marcam a sua cultura material móvel.
A maioria dos objetos produzidos artesanalmente continuam a satisfazer algumas das
necessidades quotidianas, daí que ainda permaneça a arte de os produzir, ainda que,
por vezes, seja apenas de forma vestigial.
A tecelagem do linho e da lã representaram, até há algumas décadas, quase que a única
forma de produção de agasalhos ou de produção de peças de cozinha, de cama ou para
alindar soalhos. Também a cestaria, de vime, de serôdio e silva ou de lâminas de
castanho, mantém a sua atualidade, quer em usos domésticos, quer nos trabalhos do
campo.
Os trabalhos em metal privilegiam o uso de zinco e de latão com que se produzem
alambiques, caldeiros e panelas, entre outros objetos, vendidos na oficina do artesão ou
nas feiras de Vinhais e Bragança.
Os trabalhos da madeira foram já bem mais importantes, quando o carro de bois era o
meio de transporte indispensável e as casas tradicionais não dispensavam as varandas,
portas, portões e janelas em madeira onde se lavravam os padrões decorativos
tradicionais; hoje, os trabalhos em madeira têm sobretudo uma função decorativa como
patenteiam as máscaras ou as esculturas que utilizam a raiz de urze como matériaprima.
A dinâmica da sociedade conduz necessariamente a estados de evolução, no entanto,
as populações do Parque Natural de Montesinho acusam um certo conservadorismo
traduzível no zelo que demonstram pelo seu património construído comunitário, no
respeito pelos sítios arqueológicos ou na manutenção de certas tradições e práticas
económicas e sociais.

Património construído
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A importância do património construído desta região assenta na riqueza da arquitetura
popular - caracterizada por uma variedade de linhas espaciais, volumétricas, tipológicas,
construtivas, etc., específicas de cada uma das edificações, fruto da função a que se
destinam, dosmateriais que abundam na vizinhança, e, primordialmente, da capacidade
de inovação que o mestre-pedreiro, pela sua experiência acumulada, imprime a cada
construção - dialogando com outras construções que apresentam uma linguagem
arquitetónica de raíz erudita, nomeadamente as igrejas, capelas e casas solarengas.
No território do Parque estão localizados diversos aglomerados rurais edificados com os
materiais existentes na região que se organizam espacialmente de forma concentrada,
constituindo densos quarteirões de construções.
Na maioria dos aglomerados predominam as construções em xisto, já que o granito
apenas aflora pontualmente na serra de Montesinho, na parte setentrional da serra da
Coroa e na região dos Pinheiros. Apenas as aldeias de Pinheiro Novo e Pinheiro Velho,
Moimenta, Montesinho e Soutelo são edificadas com silhares de granito retirados de
uma ou outra pedreira ou talhados a partir de afloramentos que irrompem do solo. Nas
restantes aldeias é utilizado o xisto em paredes de paramento duplo, construídas com
pedras sobrepostas e argamassas pobres de terra argilosa. Em ambos os casos,
empregam-se madeiras autóctones, o carvalho e o castanho, na armação dos telhados,
nas estruturas dos pisos e soalhos ou nos vãos de portas e janelas e no seu
guarnecimento. Nas coberturas é usual a utilização da lousa, sobretudo a Oriente do rio
Tuela e na zona dos Pinheiros, enquanto que na Lomba, nas vertentes meridionais da
serra da Coroa e aldeias mais próximas dos aglomerados urbanos de Bragança e Vinhais
se utiliza preferencialmente a telha cerâmica. É também frequente a associação de telha
cerâmica e de lousa no mesmo telhado.
Em termos volumétricos, as construções existentes adotam uma forma regular,
perfeitamente definida e bastante simples, podendo tornar-se mais complexa em
virtude da composição resultante da justaposição dos distintos edifícios ou em
consequência da sua complexidade funcional.
O estereótipo da casa tradicional é composto por dois pisos, aproveitando, sempre que
possível, a pendente do terreno para permitir um acesso térreo a ambos. O piso inferior
destina-se a curral (lojas), celeiro e adega, enquanto que o piso superior é destinado a
habitação. A varanda, servida por uma escada de madeira ou pedra paralela ao edifício,
é presença constante no alçado principal, como se de mais uma divisão da casa de
tratasse. A cobertura do edifício é maioritariamente formalizada a duas águas, de suave
pendente, prolongando-se uma delas sobre o espaço de varanda. No entanto, as
coberturas podem adotar formas mais ou menos complexas, o que se prende de forma
direta com a estrutura, dimensão e localização do edifício.
De permeio com as habitações ou nos extremos das aldeias surgem edifícios que se
distinguem pela sua funcionalidade e pela sua utilização comunitária, nomeadamente a
forja, o lagar, o forno de cozer o pão, ou outros, em função das necessidades de cada
povoação e do sistema de organização da sua população. Estas estruturas aparecem
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normalmente instaladas em edifícios rudes, de pequenas dimensões, com cobertura de
uma só água, dispondo apenas de uma porta e de um eventual janelo.
Dispersas na paisagem, na envolvente dos aglomerados, aparecem os pombais,
construções de pequena dimensão, em forma de ferradura, ou circulares, geralmente
caiadas de branco e dispondo de um único vão de acesso.
Uma outra nota de humanização da paisagem é deixada pelos muitos moinhos, privados
ou comunitários, que bordejam os cursos de água cujo caudal é suficiente para imprimir
movimento às moendas. Tal como a generalidade dos edifícios comunitários, a maioria
dos moinhos instalam-se em construções rudes de pequenas dimensões, variando a sua
dimensão em função da existência ou inexistência de instalações anexas às do
mecanismo de moagem e do número destes mecanismos instalados.
Este património edificado possui maioritariamente características arquitetónicas
vernaculares, embora dialogando com outras construções que apresentam uma
linguagem arquitetónica de raiz erudita, nomeadamente as igrejas, capelas e casas
solarengas.
A alteração de costumes e as sucessivas “campanhas de emigração” que afetaram esta
área, bem como o regresso, ainda que temporário, desta população, o aumento do
poder económico da generalidade da população e, ainda, o aparecimento no mercado
de novos materiais de construção a custos acessíveis, aliados a outros aspetos, como a
utilização de modelos arquitetónicos importados com características distintas das locais
(nomeadamente no que respeita à implantação dos edifícios, à volumetria utilizada, à
tipologia e à decoração), a falta de acompanhamento técnico adequado e a dispensa de
apresentação de projetos técnicos junto das autoridades competentes (autarquias) nos
processos de licenciamento de obras, assistiu-se ao aparecimento de um crescente
número de “novos estilos” localizados, maioritariamente, no perímetro dos
aglomerados rurais.
Estas circunstâncias originaram no conjunto edificado do Parque um estado considerado
atualmente como passageiro que pode caracterizar-se pela degradação e abandono de
muitos dos edifícios existentes (comunitários ou não) e pelo aparecimento de diversos
outros, que pelas suas características, assumem um papel dissonante no seio dos
aglomerados.
Atualmente, na sequência de uma maior sensibilização da população para os seus
valores culturais, assiste-se ao aparecimento de um crescente número de iniciativas de
preservação e valorização dos valores da arquitetura popular levadas a cabo pelas
entidades institucionais, bem como pela população enquanto entidade privada.

Atividades humanas
A principal atividade económica desta área é a agricultura, sendo que, na maioria dos
casos, assume mais o caráter de agricultura de complemento de outras atividades
profissionais ou da reforma, do que o de atividade profissional exclusiva. As explorações
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agrícolas existentes no Parque são, na sua quase totalidade, de tipo familiar,
trabalhadas, quase exclusivamente, por conta própria, sendo a superfície agrícola
utilizada propriedade das e dos agricultores ou explorada através de acordos informais,
intra ou extra familiares, que possibilitam às e aos agricultores o acesso ao uso da terra
sem que disponham da propriedade plena ou que recorram ao arrendamento formal.
As culturas e os tipos de utilização do solo dispõem-se numa estrutura aureolar, em
função de um gradiente de fertilidade, que determina a configuração da paisagem
agrária e vegetal. Podem identificar-se três grandes auréolas que se interpenetram: as
hortas; os terrenos de cereal de sequeiro; e os matos. Ressalta a elevada percentagem
ocupada pelas culturas de sequeiro, essencialmente culturas arvenses, bem como pelas
áreas de incultos, sendo reduzida a referente a culturas de regadio.
Próximas dos povoados situam-se as hortas, terrenos muito férteis mercê de
abundantes estrumações e disponibilidade de água para rega, onde é cultivada uma
enorme variedade de produtos para consumo diário das e dos proprietários.
Igualmente instalados em terrenos férteis, normalmente solos de acumulação,
profundos, onde a fertilidade elevada é garantida pelo arrastamento de nutrientes de
zonas mais altas e onde a disponibilidade de água para rega é significativa, os lameiros
assumem um papel central nos sistemas de produção agrícola e, por isso, são
considerados um dos tipos de terreno mais valorizados na economia rural tradicional.
Intimamente associada aos lameiros encontra-se a atividade pecuária, praticada em
regime extensivo, centrada em três tipos de produção: bovinicultura, pequenos
ruminantes, sobretudo ovinos, e pequenas produções de caráter complementar, onde
se incluem a criação de suínos, coelhos e aves de capoeira. Têm solar nesta zona, a raça
bovina Mirandesa e a raça ovina Churra Galega Bragançana, cuja produção é fator de
sustento da população e diminuição do êxodo rural.
De entre as produções de caráter complementar, os suínos da raça Bísara têm vindo a
conhecer um desenvolvimento crescente e, consequentemente, a assumir um papel
importante no rendimento de algumas famílias. A proteção de alguns produtos regionais
que têm por base a carne destes suínos e a implementação das cozinhas regionais de
fumeiro tornam expectável o crescimento desta produção.
Desde há muito tempo associado à alimentação dos animais domésticos, principalmente
do porco da raça Bísara, o castanheiro, marca indelevelmente a paisagem e a economia
destas gentes. Através da comercialização do seu fruto, a castanha, tem vindo a assumirse como um complemento significativamente interessante, sendo uma das principais
fontes de receitas no atual quadro de utilização da terra. Estas receitas são reforçadas
pela venda da sua madeira que é aqui explorada em alto fuste, para madeira de grandes
dimensões, e num sistema de talhadia, para madeira de pequenas dimensões.
Assentes na promoção e valorização dos produtos da terra, e direcionados para a
dinamização socioeconómica desta região, realizam-se anualmente algumas feiras que
procurando novas dinâmicas, incluindo a dimensão turística, integram novas
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perspetivas para o desenvolvimento local. De entre elas destacam-se as feiras do
fumeiro e da castanha.
Baseado num conjunto de potencialidades associadas aos valores naturais e culturais
desta Área Protegida, o Turismo, em particular o segmento do Turismo de Natureza,
está em moderado desenvolvimento e com necessidade de ser impulsionado de modo
a adquirir capacidade de afirmação e de competitividade. A oferta de alojamento
turístico dentro da área do Parque começou pela mão da própria administração do
Parque, pouco tempo após a sua criação, e tem vindo a ser seguida pela iniciativa
privada, contando hoje com cerca de 200 camas em Casas de Natureza, Turismo em
Espaço Rural e Moradias Turísticas e 790 lugares na modalidade de campismo nos três
parques de campismo, sendo dois localizados dentro da área do Parque e outro em zona
limítrofe.
As restantes atividades económicas com alguma expressão na área do Parque são
aquelas que se relacionam com o pequeno comércio (cafés, snack-bares, mercearias) e
com a construção civil. Excecionalmente, aparecem alguns negócios com um nível de
complexidade mais elevado, tais como a venda de eletrodomésticos e ourivesaria, uma
funerária, oficinas de carpintaria e serralharia e padarias, mas são sobretudo as
atividades relacionadas com a construção civil que mais emprego geram. Várias aldeias
contam com um ou mais pequenos empreiteiros/prestadores de serviços nas áreas da
construção.
No seu conjunto, estas atividades ocupam algumas centenas de pessoas no território do
Parque e são responsáveis pela manutenção de algum dinamismo económico.
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