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Resumo/Abstract 

A natureza e o ambiente como construção da ciência num enredo complexo entre 
diversas naturezas e nas suas relações com a sociedade humana são o pano de fundo de 
um passeio inesquecível a tempos e lugares entretecidos no leito e nas margens do Rio 
Tua, no Nordeste Transmontano que se encontra hoje num processo de fragmentação. 
Esta a proposta da presente comunicação que, sob a forma digital de hipertexto se 
desenvolve pelos caminhos dialógicos da linguagem literária e fotográfica. Percorre-se 
um corpus literário variado ao nível dos géneros, temas, obras e autores portugueses, o 
qual representa uma memória e património colectivo de gerações e contextualiza 
ambiências históricas díspares e evolutivas desde os finais de oitocentos à nossa 
contemporaneidade. A colectânea literária do Tua que se apresenta é susceptível de 
interessar uma grande diversidade de públicos, dada a apetência ambiental estética do 
Vale do Tua encaixado entre as Terras Quentes e as Terras Frias de Trás-os-Montes, 
matriz identitária desta região.  
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