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Lago de Sanabria constitui o próximo desafio a explorar 

VISIONARIUM PROMOVE VIAGEM CIENTÍFICA EM MAIO 

O Visionarium, Centro de Ciência do Europarque, vai promover mais uma Viagem Científica destinada aos amantes 
da Natureza. A iniciativa decorre entre os dias 26 e 29 de Maio. Desta vez, o destino são os Lagos de Sanabria, em 
Espanha, mas vai ainda sobrar tempo, já em solo luso, para percorrer algumas aldeias típicas, situadas no Parque 
Natural de Montesinho, no Nordeste Transmontano, bem como dar um salto até ao denominado ?Douro Profundo?. 
Por certo que muitos se interrogarão acerca do porquê desta escolha. No entanto, há mil e um enigmas que estas 
coordenadas geográficas escondem e que merecem ser desvendados. 
Situadas entre as margens do rio, cavadas pelas encostas, as Arribas do Douro têm vindo a despertar um interesse 
turístico crescente. São, por isso, um dos pontos relevantes deste programa de Turismo Científico. Inseridas num 
ambiente marcado pelo microclima quase mediterrânico, estas estruturas geológicas constituem abrigo único para 
múltiplas espécies, como são os casos da cegonha negra, o grifo ou a águia-real. Por isso, o Visionarium não 
dispensa a realização de um mini-cruzeiro, bem ao jeito de ?Por este rio acima??, para dar a conhecer a beleza 
gravítica das paisagens e quiçá vislumbrar algumas das espécies referidas.  
Numa jornada que será marcada por uma forte dimensão ambiental, a beleza do maior lago de origem glaciar da 
Europa tem também lugar de destaque. Assim, no dia 28 de Maio, releva-se o circuito até ao Parque Natural do 
Lago de Sanabria. Para o efeito, o roteiro contempla uma visita ao Centro de Interpretação da Natureza de San 
Martín de Castañeda, onde se procederá a uma contextualização temática dos percursos pedestres a encetar: as 
caminhadas junto às Lagoas de los Peces e del Carros. E a aventura prossegue na Senda de los Monjes, um 
trajecto seguido pelos monges beneditinos em tempos que já lá vão. Possibilidade para observar um panorama 
diferente do lago e reconhecimento da paisagem envolvente. 
O último ponto desta incursão pela natureza será feito nas aldeias históricas do Parque Natural de Montesinho. 
Para saber mais informações: 
Clube Visionarium - telefone 256 370 627, fax 256 370 614 ou e-mail cabarros@aeportugal.com .  

Fonte: Gabinete de Imprensa Visionarium, João Azeres 


