Monumento Natural
Cemitério de Praias Antigas
de Alcantilado de Montedor
zec Litoral Norte
Área com uma paisagem única a nível regional pela expressão particular do urzal-tojal intercalado com os afloramentos rochosos. Aqui, encontram-se os sucessivos
níveis do mar elevados dos últimos 400mil anos. O conjunto destes fatores conferem a este local uma riqueza
única do ponto de vista do património natural e cultural.

enquadramento Viana do Castelo é um território rico
do ponto de vista natural e cultural. A classificação do
território como Rede Natura 2000 aliado à classificação
de Monumentos Naturais Locais demonstram os valores
e particularidades biológicas, geológicas e culturais existentes. No entanto, a presença e expansão de espécies
exóticas invasoras condiciona a preservação, conservação e permanência dos valores naturais identitários do
concelho. Em 2019 iniciou-se o projeto de Recuperação
Ecológica de Áreas Classificadas financiado pelo POSEUR,
com o objetivo de recuperar os ecossistemas degradados de locais emblemáticos do concelho através da intervenção em espécies invasoras presentes.
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Área de intervenção: ~15,4 ha
De acordo com cada espécie invasora
identificada, foram adotadas técnicas de erradicação e
controlo e definidas metodologias de auxílio na recuperação do ecossistema nativo. Este é um primeiro passo
para a recuperação da sustentabilidade dos espaços naturais e para a preservação e conservação da natureza
em Viana do Castelo. No entanto, estamos cientes de
que os resultados pretendidos exigirão várias etapas e
trabalho posterior.
intervenções
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espécies invasoras constatadas

Acacia longifolia
Acacia melanoxylon
Acacia dealbata
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Cortaderia selloana
Trandescancia fluminensis
Carpobrotus edulis
Arundo donax

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
Descarregue a APP BIOREGISTO e a APP GEOPARQUE
e ajude-nos a mapear as espécies invasoras.
BIOREGISTO

www.cmia-viana-castelo.pt/bioregisto
www.geoparquelitoralviana.pt

Cofinanciado por:

zec = Zona Especial de Conservação

RECUPERAÇÃO
ECOLÓGICA
DE ÁREAS
CLASSIFICADAS

UNIÃO EUROPEIA
Fundo de Coesão

Monumento Natural
Pavimentos Graníticos da Gatenha
zec Litoral Norte

Monumento Natural
Ribeira de Anha
zec Litoral Norte

Monumento Natural
Falhas das Ínsuas do Lima
zec Rio Lima

Monumento Natural
Cascatas da Ferida Má
zec Serra D’Arga

Caracterizado pelos valores geológicos particulares, nomeadamente no que diz respeito aos registos das variações estruturais e climáticas que ocorrem há cerca de
313 milhões de anos, e pelos valores biológicos existentes.

Detém um património natural de elevado interesse, pela
importância da sua biodiversidade. Foi classificada em
2016 pelas evidências geológica presentes como Monumento Natural Local uma vez que apresenta importantes
indícios geológicos que permitem compreender os efeitos da falha Lima na altitude das plataformas costeiras.

Local extremamente importante para a componente
biológica do ecossistema ribeirinho. Conserva parte do
que foi, outrora, o maior complexo salineiro do litoral do
Minho, cuja geomorfologia se associa à atividade inversa
da falha das Ínsuas e da falha do Lima.

Acompanha parte do percurso do Rio Âncora valorizando
toda a componente biológica local assim como a componente geológica particular desta zona pelas sucessivas
cascatas únicas aqui localizadas.

Área de intervenção: ~23 ha

Área de intervenção: ~13 ha

Área de intervenção: ~14 ha

Área de intervenção: ~16 ha
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