
 

VISITA A SISTELO 

Sistelo é uma freguesia de montanha localizada no concelho de Arcos de Valdevez, no Alto 

Minho, na qual se tem mantido a atividade agro-silvo-pastoril, num sistema que articula o cultivo 

de estreitos socalcos nas encostas com a atividade pastoril extensiva nas áreas de baldio, a maior 

altitude. A extensa área de socalcos cultivados de Sistelo foi classificada como Paisagem Cultural 

– Monumento Nacional em 2018. Com uma pequena área integrada no Parque Nacional da 

Peneda Gerês, o valor do património natural deste território é reconhecido com a integração na 

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurês e pelas classificações no âmbito da Rede 

Natura 2000, quer como Zona de Proteção Especial (Serra do Gerês; PTZPE0002), quer como 

Sítio de Importância Comunitária (Peneda-Gerês; PTCON0001). A visita permitirá conhecer 

melhor esta paisagem de montanha e a comunidade que nela vive e trabalha, as recentes 

infraestruturas turísticas criadas e debater questões pertinentes relativas à sustentabilidade 

destes sistemas socio-ecológicos montanhosos, preservando os ecossistemas e a 

biodiversidade.  

 

Programa. Sábado, 4 de dezembro* 

               09h30 Saída em autocarro a partir da Escola Superior Agrária  

               10h30 Chegada a Sistelo, Lugar da Igreja. 

               11h00-12h00 Percurso das Pontes**  

               12h00 Almoço em restaurante na Tasquinha da Ti’Melinha***  

 14h00 Visita guiada à Casa Castelo de Sistelo - Centro de Interpretativo da Paisagem    

Cultural.    

 15h00-16h00 Percurso pelos miradouros e lugares da freguesia, no autocarro.  

               17h Chegada do autocarro à Escola Superior Agrária.  

 

Inscrição obrigatória, e condicionada por um número máximo de vagas.  

* Em função de se verificarem condições meteorológicas particularmente adversas poderá 

haver necessidade de optar pelo programa alternativo (ver abaixo).   

**Percurso pedestre fácil, com extensão de 0,93 km, que inclui pequenos troços com alguma 

irregularidade e desníveis, e a provável presença de áreas encharcadas. Os participantes 

deverão adequar o seu calçado e vestuário a estas condições, assim como às condições 

atmosféricas no dia da atividade.   

*** O pagamento do almoço deverá ser efetuado antecipadamente no secretariado.  

 
Vídeo Sistelo – Paisagem Evolutiva Viva, com narração de Eduardo Rego: 
https://www.youtube.com/watch?v=qMhhn-ogaJ4 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMhhn-ogaJ4


Programa da visita a Sistelo  

adaptado a situação de condições meteorológicas desfavoráveis 

Sábado, 4 de dezembro 

                

09h30 Saída em autocarro a partir da Escola Superior Agrária  

               10h30 Chegada a Sistelo  

10h30-11h30 Visita guiada à Casa Castelo de Sistelo - Centro de Interpretativo da 

Paisagem Cultural e ao lugar de Sistelo.    

               12h00 Almoço em restaurante no local 

14h00 Percurso em autocarro aos miradouros 

               16h Chegada do autocarro à Escola Superior Agrária.  

 

Para participantes que levem viatura própria:  

Estacionamento em Sistelo: o estacionamento de viaturas ligeiras deverá efetuar-se ao longo 

da N202-2, no primeiro lugar da freguesia (Lugar da Igreja-Sistelo).  

Ponto de Encontro em Sistelo: Largo do Visconde - Cruzeiro de Sistelo. 

https://goo.gl/maps/2pUZGnagya59TSQd8  

 

 

 

 

 

 

 

 
Praça do Visconde – Cruzeiro de Sistelo 

https://goo.gl/maps/2pUZGnagya59TSQd8

