Parque Natural do Vale do Guadiana
SOBRE

Situado no vale do Rio Guadiana, que ora corre entre margens apertadas onde permanecem seculares moinhos de
maré, ora encaixado entre escarpas íngremes cobertas por matagais mediterrânicos, proporcionando magníficas
paisagens naturais, a área do Parque Natural inclui vilas que albergam um património antigo e bem preservado.
No limite norte do Parque, num local em que a beleza da paisagem é inexcedível, situa-se o principal acidente do
curso do Guadiana, a queda de água do Pulo do Lobo, assim designado porque os rochedos das duas margens estão
tão próximos, que dá a ideia de que o rio pode ser atravessado de um salto. Mas não tente, pois não é tão fácil como
à primeira vista pode parecer.
Marcada pelas planícies imensas que se estendem desde Corte Gafo à Serra de Serpa, onde se cultivam cereais e
pastagens, esta área conserva espécies de vegetação únicas. Uma das mais raras, é o trevo de quatro-folhas-peludo,
que segundo a tradição traz sorte a quem o encontrar.
Poderá conhecer a área protegida, seguindo os diversos percursos pedestres propostos pelo Parque, mas se vier
durante o verão, previna-se para o calor, pois é nesta zona que se verificam os mais altos valores de temperatura e o
maior número de horas de sol em Portugal. Pode sempre optar por uma alternativa refrescante, descendo o Rio
Guadiana em canoa.
Seja qual for a altura do ano que escolher, não deixe de visitar Serpa, vila de ruas estreitas e pitorescas, rodeada por
uma cintura de muralhas do séc. XIV, onde se produzem uns excelentes queijos, e Mértola, vila-museu, com núcleos
das épocas romana, visigótica e islâmica. Foi nestes achados, que se encontrou a inspiração para o símbolo do
Parque - uma ave de presa tal como é representada num prato islâmico do séc. XI.
Se aprecia arqueologia industrial, visite o antigo complexo mineiro de São Domingos, na serra do mesmo nome, que
foi um importantíssimo centro de extração de pirite cúprica.
Contactos
Sede:
Rua Dr. Afonso Costa, 40-1º dtº - 7750-352 MÉRTOLA
Tel.: +351 286 611 084 - Fax: +351 286 611 085
E-mail: pnvg@icnf.pt

Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/13
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http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/13

Caraterísticas e Serviços
Roteiros sinalizados
Área do parque: 69.773 ha.
Altitude: Máx - 370; min - 9m
Alojamento disponível

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

