
Área classificada como Paisagem Protegida Regional, a 
Naturconde proporciona-lhe um contacto inesquecível com 
a diversificada e sensível biologia local. Ocorrem aqui 145 
espécies de aves, 14 das 17 espécies de anfíbios existentes 
no nosso país, mais de 450 espécies de invertebrados e 39 
espécies de briófitas (musgos e afins), para além de dois en-
demismos da flora dunar exclusivamente lusitanos – únicos 
no mundo. Para admirar toda esta vida, propomos-lhe dife-
rentes percursos exploratórios, que lhe permitem uma total 
imersão na natureza. Em todos eles encontrará painéis infor-
mativos e estruturas de apoio e lazer, que facilitam a informa-
ção e dinamizam as suas caminhadas.

Situada na faixa costeira do Noroeste de Portugal, no con-
celho de Vila do Conde, a Naturconde estende-se ao longo 
de 8,5 km, paralelamente às águas do Atlântico. Inserida na 
Área Metropolitana do Porto, perto do aeroporto internacio-
nal Francisco Sá Carneiro e da fronteira com a Galiza, é servi-
da por fáceis e rápidos acessos. 

Olá, o meu nome é Pintas e 
este é o meu amigo. Espero que 

gostes desta aventura! 
Boa visita!

TRAJETO
Integralmente compreendido no coração da 
Naturconde, em plena área da antiga ROM, 
entre Mindelo e Árvore. Inicia-se numa zona 
de cariz mais agrícola, continua pela floresta 
dunar e termina nas majestosas dunas, uma 
das pérolas naturais do território. Trata-se de 
um percurso circular, que começa e termina 
na rua da Manga.

A VER
Paisagens costeiras e dunares, principalmen-
te. Percurso concebido para todo o tipo de 
visitantes, mas também para especialistas, 
fotógrafos da natureza e birdwatchers. Des-
taque ao nível da flora dunar para dois en-
demismos: a Coincya johnstonii e a Jasione 
lusitanica. Aves como o cartaxo e o borre-
lho-de-coleira-interrompida, as gaivotas, as 
andorinhas-do-mar e as limícolas migradoras 
e costeiras são também motivo de atração. 
Ocorrem ainda aqui interessantes borboletas 
noturnas e outros insetos raros. Aconselha-
-se um olhar atento às práticas tradicionais: 
o campo/bouça e os sistemas agromarinhos.  

PERCURSO DAS DUNAS

CARACTERÍSTICAS: circular, com 6,27 km
GRAU DE DIFICULDADE: fácil
TIPO DE PERCURSO: pedestre e ciclável
DURAÇÃO MÉDIA: 2h30 a 3 h
ACESSIBILIDADE: apenas nas partes 
urbanas e no litoral com passadiços

PERCURSO LITORAL DOS PEREGRINOS

TRAJETO
Ao longo de toda a linha de costa do con-
celho integrada na Naturconde, através do 
passadiço existente, desde o estuário do rio 
Onda até ao do rio Ave. Pode ser unidirecio-
nal ou bidirecional (regresso pelo mesmo ca-
minho).

A VER 
Toda a marginal do concelho a sul do rio Ave, 
onde ocorrem diversas espécies de aves cos-
teiras e dunares: o borrelho-de-coleira-in-
terrompida, o cartaxo e a cotovia-de-poupa, 
para além de gaivotas, andorinhas-do-mar 
e limícolas migradoras e costeiras. Dirigido 
principalmente ao público em geral e aos 
birdwatchers, este percurso proporciona be-
las fotografias do património geológico, das 
práticas agrícolas e da pesca na área. Nos 
dois estuários, veem-se espécies marinhas e 
aquáticas, podendo ocorrer algumas rarida-
des ornitológicas.

CARACTERÍSTICAS: unidirecional ou 
bidirecional, com aproximadamente 9 km 
(18 km, ida e volta)
GRAU DE DIFICULDADE: fácil
TIPO: pedestre e ciclável, com partes com 
escadas (Castro de São Paio)
DURAÇÃO MÉDIA: 3h a 3h30
ACESSIBILIDADE: acessível em toda a sua 
extensão, exceto na zona do Castro de São 
Paio (desníveis e escadas)

PERCURSO DA FOZ DA RIBEIRA DE SILVARES

TRAJETO
Mesmo junto à praia de Mindelo, na fronteira 
sul da antiga ROM, onde começa e termina 
este percurso circular. Direcionado para a 
rica envolvente da ribeira de Silvares, con-
templa igualmente, de modo privilegiado, 
os charcos temporários recheados de biodi-
versidade que se formam na área durante a 
época das chuvas. Cruza o coração da ROM, 
mergulhando os visitantes num intenso pul-
sar de vida.

A VER 
Anfíbios da área, através de um percurso 
concebido para a sua observação, particular-
mente no charco junto da ribeira de Silvares. 
Refira-se que na Naturconde ocorrem 14 das 
17 espécies de anfíbios que se encontram em 
Portugal. A paisagem circundante, para além 
do sistema dunar, integra a vegetação dos 
corredores ripícolas que ladeiam a ribeira e 
ainda algumas zonas agrícolas com espécies 
e atividades tradicionais ligadas a estes habi-
tats. O percurso passa junto do observatório 
instalado na zona da ribeira de Silvares, onde 
o visitante tem uma ótima vista panorâmica 
da zona.

CARACTERÍSTICAS: circular, com 
aproximadamente 3,1 km
GRAU DE DIFICULDADE: fácil
TIPO: pedestre e ciclável
DURAÇÃO MÉDIA: 1h a 1h30
ACESSIBILIDADE: parcialmente acessível 
nas partes urbanas e zonas litorais com 
passadiços

PERCURSO ARQUEOLÓGICO DO CASTRO DE SÃO PAIO

TRAJETO
Percurso temático principalmente dirigido 
para a componente geológica que caracte-
riza a zona do Castro de São Paio e as suas 
imediações. Estende-se ainda às componen-
tes dunar e agrícola localizadas perto. Come-
ça no final da Av. da Liberdade, em Labruge, 
e termina na zona da Praia da Terra Nova. O 
percurso pode ser feito em sentido contrário 
pelo mesmo caminho.

A VER 
Inúmeras manifestações geológicas e vestí-
gios paleolíticos. Percurso indicado para um 
público atraído pela geologia e pela histó-
ria mais longínqua. Destaque em termos de 
ocupação humana para o Castro de São Paio, 
único com as suas características, e para in-
dícios pré-históricos de elevado interesse, 
como as gravuras dos Penedos Amoladoiros. 
Chamam ainda a atenção alguns afloramen-
tos rochosos, bem como exemplos da mode-
lação marinha da costa (tômbolos e solapas 
fósseis). Recomenda-se também a observa-
ção dos sistemas agromarinhos (socalcos), 
situados imediatamente atrás da capela de 
São Paio.

CARACTERÍSTICAS: unidirecional ou com 
retorno pelo mesmo percurso: 2,9 km ou 5,8 
km (ida e volta)
GRAU DE DIFICULDADE: fácil
TIPO: pedestre e ciclável
DURAÇÃO MÉDIA: 45 minutos ou 1h30 (ida 
e volta) 
ACESSIBILIDADE: parcialmente acessível 
nas zonas dos passadiços (exceto na zona 
do Castro de São Paio)

PERCURSO ORNITOLÓGICO DO ESTUÁRIO DO AVE

TRAJETO
Percurso curto, focado na visitação do estuá-
rio do rio Ave e da ribeira da Varziela que nele 
desagua. Privilegia a observação das inúme-
ras espécies de aves que vivem no estuário 
ou que por aqui passam nas suas migrações, 
usando-o para alimentação e descanso, 
como se de uma área de serviço se tratasse. 
Tem uma parte comum com o percurso Lito-
ral dos Peregrinos.

A VER
Estuário do Ave e foz da ribeira da Varziela, 
principalmente, locais importantes para mui-
tas espécies de aves migradoras. Percurso 
temático claramente indicado para birdwat-
chers. Refira-se que o estuário do Ave funcio-
na como ponto de abrigo para diversas aves 
migradoras, nomeadamente limícolas, assim 
como para gaivotas, andorinhas-do-mar, gar-
ças e algumas aves marinhas. O património 
de tradição pesqueira e a vegetação típica de 
sapal (como, por exemplo, o junco-das-estei-
ras) pontuam também a paisagem. Realce 
ainda para as aves costeiras e dunares que 
se avistam na zona da praia junto da linha de 
água e na duna que o trajeto atravessa.

CARACTERÍSTICAS: circular, com 
aproximadamente 2 km
GRAU DE DIFICULDADE: fácil
TIPO DE PERCURSO: pedestre e ciclável
DURAÇÃO MÉDIA: 45 minutos
ACESSIBILIDADE: Integralmente acessível, 
exceto na parte do areal (pode sempre 
voltar atrás e fazer o caminho facilmente 
pelo passadiço)

PERCURSO AGROFLORESTAL DA NATURCONDE
(CURTO)
TRAJETO
Inicia-se e termina na rua da Ribeira. Trata-se 
de um trajeto circular. Começa por uma parte 
florestal, logo seguida, nas imediações da ri-
beira de Silvares, por uma área de corredores 
ripícolas e campos agrícolas. Passa também 
pela zona do charco permanente e do Ob-
servatório, contemplando ainda uma parte 
dunar em Árvore, e cruza de novo a ribeira 
de Silvares. Embrenha-se depois outra vez na 
componente agrícola e de criação pecuária.

A VER
Diferentes habitats da área, através de uma 
identificação muito geral, particularmente 
dos mais interiores (agrícolas e florestais). 
Observa-se aí uma variada flora ripícola (car-
valhos-alvarinhos, sobreiros, sabugueiros, 
além de um musgo raro). São também múl-
tiplas as espécies faunísticas. Destaque para 
os endemismos lusitanos e ibéricos (tritão-
-de-ventre-laranja, rã-ibérica, rã-de-focinho-
-pontiagudo, lagartixa-de-Bocage, lagarto-
-de-água). Ao nível das aves, sobressaem o 
pintassilgo, a rola-brava, o maçarico-das-ro-
chas, o pisco-de-peito-ruivo e o tímido, mas 
ruidoso gaio.

CARACTERÍSTICAS: circular, com 
aproximadamente 4,1 km
GRAU DE DIFICULDADE: médio a fácil
TIPO DE PERCURSO: pedestre e ciclável
DURAÇÃO MÉDIA: 2h a 2h30
ACESSIBILIDADE: apenas nas zonas dos 
passadiços marginais e nas zonas urbanas

PERCURSO AGROFLORESTAL DA NATURCONDE
(LONGO)
TRAJETO
Começa e acaba na saída da Estação de Me-
tro Espaço Natureza. Percurso circular. Inicial-
mente mais florestal, passa por locais mais 
reservados deste habitat, seguindo depois 
pelas imediações da ribeira de Silvares, pela 
zona traseira do charco e pelo Observató-
rio. Contempla também a parte dunar e uma 
zona mais agrícola, onde é possível observar 
a criação pecuária.

A VER
Concebido para o público em geral, mas 
também para os cicloturistas. É o percurso 
mais extenso no interior da área e reflete, em 
relação ao anterior, uma visão mais generalis-
ta da Paisagem Protegida, visitando todos os 
seus principais biótopos. Aos habitats agro-
florestais, nomeadamente à flora ripícola 
nas margens das linhas de água e aos ende-
mismos lusitanos e ibéricos da flora e fauna, 
acrescenta zonas mais costeiras e dunares, 
com uma biodiversidade imensa e colorida. 
Este percurso releva curiosos insetos, como 
uma traça e um coleóptero raros, para além 
de diversas outras espécies, nomeadamente 
aves, residentes ou apenas migradoras de 
passagem.

CARACTERÍSTICAS: circular, com 
aproximadamente 6,25 km
GRAU DE DIFICULDADE: médio a fácil
TIPO DE PERCURSO: pedestre e ciclável
DURAÇÃO MÉDIA: 2h30 a 3h
ACESSIBILIDADE: apenas nas zonas dos 
passadiços marginais e nas zonas urbanas



AQUI TENS 
MAIS VIDA.

CÂMARAMUNICIPAL www.naturconde.pt

NA DEFESA DO AMBIENTE, ADOTE COMPORTAMENTOS SUSTENTÁVEIS 
QUE NÃO PERTURBEM A ÁREA NEM AS SUAS ESPÉCIES.

REGRAS DE CONDUTA
SIGA, POR FAVOR, OS SEGUINTES CNSELHOS:

 Evite fazer ruído;
 Não apanhe quaisquer plantas, cogumelos, ovos, animais ou amostras  
geológicas;
 Não alimente os animais e mantenha sempre uma distância de segurança;
 Respeite a sinalização e evite sair do trilho delineado;
 Coloque o lixo nos recipientes adequados;
 Não faça qualquer tipo de fogo ou campismo selvagem;
 Caso detete alguma irregularidade contacte as autoridades locais 

 
GNR: 252 640 160.

PARA UMA VISITA MAIS CÓMODA:
   

 Use calçado e vestuário apropriados;
 Use chapéu e protetor solar (verão) ou impermeável (inverno);  
 Previna-se com alimentos e água;
 Minimize o peso a transportar;
 Use binóculos e um bom guia.

Loja Interativa do Turismo
Rua Cais das Lavandeiras
4480-789 Vila do Conde

Telefone: +351 252 248 445
www.cm-viladoconde.pt
segunda a sexta, das 09h00 às 17h00

ENTRE O TRITÃO-DE-VENTRE-LARANJA E A ROLA-BRAVA HÁ UM MUN-
DO DE DIVERSIDADE.

Se há traço definidor da Naturconde enquanto espaço natural, ele é a di-
versidade. O seu cordão dunar integra a área costeira mais bem preservada 
e com maior continuidade de biótopos representativos do Litoral Norte do 
país, entre a Barrinha de Esmoriz e o litoral de Esposende. Pela sua relevân-
cia, a flora dunar, as aves e os anfíbios destacam-se naturalmente. Ocorrem 
aqui diversas espécies de flora exclusivas do Noroeste Ibérico, incluindo dois 
endemismos lusitanos: a Coincya johnstonii e a Jasione maritima var. sabu-
laria. A primeira apenas se observa na costa litoral da Área Metropolitana 
do Porto e a segunda nas dunas a norte de Aveiro. Encontram-se ainda com 
regularidade 145 espécies de aves, que aqui vivem ou passam nas suas via-
gens migratórias. Alguns endemismos ibéricos – tritão-de-ventre-laranja, rã-
-ibérica, rã-de-focinho-pontiagudo, lagartixa-de-Bocage, lagarto-de-água – e 
um endemismo lusitano, o ruivaco, são incontornáveis. E, no que diz respeito 
aos anfíbios, a diversidade da área atinge números extraordinários: 14 das 17 
espécies (82%) presentes em Portugal estão aqui representadas.

FAZ À NATUREZA O QUE A NATUREZA FAZ POR TI.

A Naturconde presta relevantes serviços de ecossistema, dos quais todos 
usufruímos. Ao mesmo tempo que garante o equilíbrio ambiental, enquanto 
reservatório de carbono, e a segurança das populações (galgamento costei-
ro e poluição). Seja através da criação de condições para a proliferação de 
insetos polinizadores, da despoluição das águas ou da oferta de atividades 
de lazer e bem-estar, a Naturconde tem um papel determinante na melhoria 
da qualidade de vida das pessoas. 

ESCOLHE OS NOSSOS PERCURSOS. DE VIDA.

A Naturconde oferece aos seus visitantes 7 percursos temáticos de explora-
ção da área, diferenciados em termos de distâncias a percorrer e habitats, 
fauna e flora a descobrir. As visitas guiadas, destinadas principalmente às 
escolas e a grupos organizados, são uma excelente forma de aproximação à 
paisagem e à sua extraordinária vida. Mas as visitas autoguiadas e a fluição 
livre do espaço e dos seus itinerários naturais são igualmente experiências 
inesquecíveis.

AQUI TENS MAIS VIDA.

Espaço de vida intacto, a Naturconde cria todos os dias pontes de conhe-
cimento, descoberta e lazer entre a biodiversidade local e os adeptos da 
fruição da natureza. Com cerca de 380 hectares e uma importância singular 
na conservação das espécies naturais e da cultura da região, a Naturconde 
caracteriza-se pela conjugação de vários tipos de habitats (praias, dunas, li-
nhas de água, zonas húmidas, floresta e agroecossistemas).

ERA UMA VEZ UM HOMEM APAIXONADO PELA NATUREZA E PELO ES-
TUDO DAS AVES. 

Figura incontornável da ornitologia portuguesa, o professor Santos Júnior 
tinha o sonho de criar um espaço onde fosse possível estudar as aves no seu 
meio natural. É assim que nasce em 1957 a Reserva Ornitológica do Mindelo 
(ROM) – a primeira área protegida em Portugal e uma das mais antigas da 
Europa. Mais tarde, em 2009, a ROM passou a fazer parte da Paisagem Pro-
tegida Regional do Litoral de Vila do Conde e ROM, que em 2018 adotou a 
marca Naturconde. 

PARA QUE VIVAS A NATUREZA TAL COMO ELA É.

A gestão do meio ambiente e dos seus recursos de forma sustentável é para 
a Naturconde uma prioridade. A intenção é aproximar cada vez mais os nos-
sos visitantes da natureza, proporcionando-lhes um turismo ecológico em 
total liberdade.  As nossas atividades estão essencialmente focadas na edu-
cação ambiental. Para além de partilharmos conhecimento, queremos trans-
mitir, principalmente às crianças e aos jovens, a importância de respeitar a 
natureza e preservar o seu futuro. 

DA PRÉ-HISTÓRIA AOS NOSSOS DIAS. MARCAS DE UMA FORMA DE 
VIDA.

O homem do Paleolítico deixou aqui as marcas de uma vida influenciada pe-
las excelentes condições naturais da região. O castro de S. Paio, em Labruge, 
o único castro marítimo da parte portuguesa do Noroeste Peninsular, é um 
bom exemplo desta adaptação dos povos à paisagem, a que se juntam mais 
wwwtrês sítios classificados do Endovélico. A etnografia local reflete os mo-
dos de vida tradicionais das populações. Abundam exemplos relacionados 
com a pesca, os barcos e a construção naval clássica. Mas podem observar-se 
também seculares sistemas de cultivo agromarinhos (socalcos e masseiras). 
No artesanato, o destaque vai para as rendas de bilros, uma prática tradicio-
nal que vem do século XVI.

www.naturconde.pt


