O PINTA dispõe de um conjunto de
atividades relacionadas com várias
temáticas dedicadas à divulgação
dos patrimónios natural e cultural do
concelho de Vimioso.
. Sessões de sensibilização
. Jogos didáticos/tradicionais
. Oﬁcinas educativas
. Saídas de campo
. Visitas (Centro Expositivo, Estábulos
do Burro de Miranda)
. Passeios com burros
. Atividades assistidas por burros
Dispõe ainda de um SERVIÇO
EDUCATIVO com atividades
direcionadas para o público escolar.

ATIVIDADES

Todas as atividades funcionam com
marcação ou solicitação prévia e
estão sujeitas à disponibilidade de
agenda e a um número mínimo de
participantes.
Para mais informações, preços e
marcações:
+351 273 511 254
+351 968 941 042
reservas@valesdevimioso.pt
www.valesdevimioso.pt

CONTACTOS

Estrada das Três Marras,
cruzamento para S. Joanico, Vimioso
(41º36’53.1”N 6º29’00.2”W)
http://www.valesdevimioso.pt
geral@valesdevimioso.pt
http://www.facebook.com/valesdevimioso

HORÁRIOS:
Verão (1 Junho a 15 de Setembro)
10:00 -12:30 14:00 -18:00
Inverno (resto do ano)
10:00 -12:30 14:00 -16:00
Encerra à segunda-feira

Vales de Vimioso

PORTA DA
ROTA
DA TERRA FRIA
TRANSMONTANA

A Porta da Rota da Terra Fria
Transmontana de Vimioso está
integrada no Parque Ibérico
Natureza e Aventura e é,
essencialmente, um espaço de
interpretação do território, uma
experiência interativa que convida a
a dar o salto para a realidade, para
experimentar os cinco concelhos
que integram a designada Terra Fria
Transmontana: Vimioso, Bragança,
Miranda do Douro, Mogadouro e
Vinhais.
Este espaço aposta nas emoções
sensoriais. O visitante é convidado a
experimentar o “cubo dos sentidos”,

que recorrendo a imagens, sons,
aromas e objetos relacionados com
o concelho de Vimioso, permite um
primeiro “sentir” do território.
Num ecrã tátil o visitante pode
conhecer o potencial patrimonial,
gastronómico, cultural, etnográﬁco,
etc. e planear, através da
enumeração dos Pontos de Interesse
georreferenciados, a sua visitação ao
território.
Há ainda uma área expositiva com
artesanato e produtos locais que o
visitante pode adquirir na Porta ou
ser encaminhado para o
produtor/artesão.

É um recurso de apoio e uma
plataforma de incentivo à visitação e
interpretação do território de
Vimioso, com especial incidência nos
espaços da Rede Natura 2000,
evidenciando o património natural e
cultural dos “Vales de Vimioso”.
A partir deste centro, os visitantes
são também incentivados a
percorrer e conhecer o concelho
pela rede de percursos pedestres

e pontos de interesse assinalados.
A estrutura do Centro encontra-se
dividida em vários temas que são
distribuídos por 7 painéis.
Possui ainda um pequeno
observatório de aves para o
visitante poder conhecer e interagir
com a biodiversidade envolvente e
um mini-laboratório de apoio a
algumas das atividades a
desenvolver neste centro.

CENTRO
EXPOSITIVO
DA REDE
NATURA
2000

CENTRO DE ATIVIDADES
LÚDICO-PEDAGÓGICAS
(CALP) DO BURRO DE
MIRANDA
É promovido pela AEPGA Associação para o Estudo e
Protecção do Gado Asinino e
tem por objetivo promover a
biodiversidade doméstica e,
em particular, a raça asinina de
Miranda (ou Burro de
Miranda).
Numa perspetiva de partilha
de conhecimento,
incentivando a curiosidade,
pretende levar a cabo um
conjunto de atividades que
estimulem o pensamento, a
criatividade e o diálogo,
levando a uma aprendizagem
reﬂexiva e potencialmente
transformadora.
Conhecer para defender!
será o lema do Centro de
Atividades Lúdico–Pedagógicas
do Burro de Miranda.
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