AQUI TENS MAIS VIDA.
Mosaico de habitats repleto de vida, a
Naturconde integra, ao longo de 8,5 km de
costa, um conjunto único de paisagens que se
estendem por cordões dunares, zonas húmidas,
bouças e terrenos agrícolas. Pioneira na área da
conservação da natureza, está ligada à figura
incontornável do Prof. Doutor Santos Júnior, que
criou aqui a primeira área protegida nacional
– a Reserva Ornitológica do Mindelo. Com
7 percursos exploratórios que convidam ao
conhecimento e à fruição de uma área natural
de excelência, a Naturconde é um espaço de
exaltação da vida. Visita-nos e vive a natureza tal
como ela é.

Situada no concelho de Vila do Conde, a
Naturconde é servida pela A28, A7 e EN13, e
pelo Metro do Porto. A uma distância de 20 minutos do aeroporto da cidade do Porto e muito
perto da fronteira com a Galiza, a Naturconde
é um espaço que convida a um Turismo de
Natureza em plena liberdade.
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CÂMARA MUNICIPAL

AQUI
TENS MAIS
VIDA.

145 ESPÉCIES DE AVES, 34
DAS QUAIS COM ESTATUTO
DE CONSERVAÇÃO

14 DAS 17 ESPÉCIES DE
ANFÍBIOS PRESENTES EM
PORTUGAL

3 PLANTAS ÚNICAS NO
MUNDO: 2 ESPÉCIES E
1 SUBESPÉCIE, ENDÉMICAS

BORRELHO-DE-COLEIRAINTERROMPIDA
Charadrius alexandrinus

TRITÃO-DE-VENTRELARANJA
Lissotriton boscai

COINCYA JOHNSTONII

Esta espécie é uma limícola de
pequenas dimensões. Quando tem
ninho, com ovos miméticos e localizado sempre
na zona superior das praias, mal sente o perigo
faz-se de ferida, arrastando a asa. Deste modo,
atrai o predador para si, afastando-o do ninho. Este
é muitas vezes destruído inadvertidamente por
pisoteio.

PINTASSILGO
Carduelis carduelis

Graças ao seu canto, é das espécies
mais apreciadas. Residente no país, faz
o ninho em árvores de maio a agosto, pondo
de quatro a seis ovos.

ROLA-BRAVA
Streptopelia turtur

É a mais pequena rola da Europa. É uma espécie
cinegética, mas a sua população decresceu
muito. A Naturconde é a área onde já
foram capturadas e anilhadas mais rolasbravas no Continente Europeu.

Tritão com comprimento até 9 cm, de cabeça
arredondada e olhos proeminentes. Tem o ventre
laranja, com manchas escuras redondas. Acasala
na água após um complexo comportamento de

Planta carnosa e endémica do nosso país,
cresce rente ao solo para evitar o vento
forte. Tem um fruto ligeiramente diferente
das suas congéneres. É rara e ocorre em
populações pontuais entre Aguçadoura e
Aguda.

SAPO-DE-UNHA-NEGRA
Pelobates cultripes

JASIONE MARITIMA VAR.
SABULARIA

corte.

De hábitos crepusculares, este
sapo com 6 a 12 cm vive enterrado durante o dia (fossador)
em tocas profundas, cavadas
com as suas duas poderosas &quot; esporas&quot; (calosidades nas patas anteriores que lhe
dão o nome). É bom nadador, mas evita entrar na
água. Ocorre em florestas de folha caduca e em
terrenos arenosos.

SALAMANDRA-DEPINTAS-AMARELAS
Salamandra salamandra

Anfíbio com cauda que pode atingir 25 cm de
comprimento. Cada indivíduo ostenta um padrão
único, tal como as nossas impressões digitais.
Segrega substâncias tóxicas de defesa contra os
seus predadores e as suas cores fortes funcionam
como sinal de aviso.

Planta vivaz e endémica de Portugal,
ocorre nas dunas entre Aveiro e Caminha.
Tem entre 25 a 50 cm de altura
e uma raiz muito ramificada
e dispersa. O seu habitat está
ameaçado pela forte pressão
urbanística e turística.

VIOLA KITAIBELIANA SCHULT.
VAR. HENRIQUESII

Esta espécie é um endemismo do
litoral arenoso do Noroeste Ibérico.
Ocorre em substratos arenosos e
secos, em terrenos incultos de índole
vária e também em matagais. Pertence
à família Violaceae. É uma planta
anual, com flores de cor violeta-clara,
com mancha amarela no centro e pétala inferior
prolongada num esporão.

