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Na planificação da sua visita deverá ter em consideração as recomendações descritas no
Código de Conduta e Boas Práticas [PDF 1,6 MB] das e dos visitantes nas Áreas Protegidas,
bem como os conselhos úteis que apresentamos em "Relacionados", à esquerda desta
página, para melhor desfrutar da sua visita.
O Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) dispõe de um conjunto de percursos pedestres
de pequena rota, com sinalização convencional no terreno, que permitem à e ao visitante
entrar em contacto mais direto com a natureza e conhecer diversos aspetos do património
natural e cultural desta Área Protegida.
Para além destes percursos sinalizados, existe ainda um conjunto de outros com orientação
cartográfica, alguns deles assistidos por PDA com GPS.
Pode visualizar e extrair uma carta da rede [PDF 3,5 MB] destes percursos, bem como as listas
de percursos sinalizados (agosto 2018) / pedestrian routes with conventional
signalling on the ground in the territory of PNPG (august 2018) e de percursos de
orientação por GPS ou com orientação cartográfica (julho 2018) /pedestrian routes with

GPS or cartographic orientation in the territory of the Peneda-Gerês National Park (PNPG) (july 2018)

existentes no território do Parque Nacional. Pode também descarregar uma brochura sobre
o Parque Nacional da Peneda-Gerês [PDF 3,3 MB] .
Antes de fazer qualquer caminhada, consulte a Área Protegida para obter mais informações
sobre os percursos, incluindo o seu estado de conservação.
Informa-se que o ICNF não se responsabiliza por quaisquer problemas que possam surgir no
decorrer dos percursos sugeridos.
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Quando visitar?
O Parque Nacional pode ser visitado em qualquer altura do ano. No entanto, deverá preparar
corretamente a sua visita recolhendo as informações necessárias nos locais de atendimento

do Parque e observando os conselhos úteis que apresentamos.

Miradouros

Território de Melgaço
Castro Laboreiro
Território de Arcos de Valdevez
Portela de Tibo
Coto Velho (com sinalização interpretativa)
Território de Terras de Bouro
Boneca
Junceda
Mirante Novo
Mirante Velho
Fraga Negra
Malhadoura
Território de Montalegre
Salas
Sinalização interpretativa no Planalto da Mourela (Lama Cova)
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Parques de merendas

Território de Melgaço
Área de lazer das Veigas (Castro Laboreiro)
Lamas de Mouro
Território de Arcos de Valdevez
Sra. da Paz (Adrão)
Mezio
Território de Ponte da Barca
Sra. da Madalena (Fronteira da Madalena)
Corujeiras (Paradamonte)
Território de Terras de Bouro
Vidoeiro (Gerês)
Pedra Bela
Chelo
Chã do Arado (Ermida)
Território de Montalegre
Batoca (Pincães)
Carvalhal (Pincães)
Barca (Cabril)
Sra. das Neves (Cabril)
Encruzilhadas (Xertelo)
Além do Rio (Barragem de Paradela)
Pitões das Júnias
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Mapa / map

Get here the English Map [JPG 3,6 MB]
Clique na imagem para ampliar [JPG 3,7 MB]
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