Beschermde gebieden
Alentejo
Barrancos
Parque de Natureza de Noudar
Beschermde gebieden
Website: http://www.parquenoudar.com
Het natuurpark Noudar, gelegen in Barrancos, vlakbij de grens
met Spanje heeft een ongerepte sfeer, waar bos- en
landbouwactiviteiten plaatsvinden op basis van een diep respect
voor de natuurlijke ecosystemen.Wat het landschap van het
natuurpark

Castro Verde
Centro de Educação Ambiental de Vale Gonçalinho
Beschermde gebieden
E-mail: lpn.cea-castroverde@lpn.pt Website:
http://www.lpn.pt
Het milieu-educatiecentrum Vale Gonçalinho is een verplicht
startpunt bij een bezoek aan het bijzondere beschermde gebied
voor vogels in Castro Verde; er wordt o.a. informatie verstrekt
over het natuurlijk erfgoed van deze regio. Deze uitgestrekte

Mértola
Parque Natural do Vale do Guadiana
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnvg
Gelegen in het dal van de Rio Guadiana, die nu eens stroomt
tussen nauwe oevers waar eeuwenoude getijdemolens staan,
dan weer tussen steile hellingen met mediterrane vegetatie, die
een prachtig natuurlijk landschap vormen, herbergt dit
natuurpark

Odemira
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsacv
Natuurpark Sudoeste Alentejano e Costa VicentinaDit park strekt
zich 100 km uit langs de kust, vanaf Porto Covo in de Alentejo,
tot aan Burgau in de Algarve. Het natuurpark is de Europese
kuststrook die het best behouden is gebleven en hier is een
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Portalegre
Parque Natural da Serra de São Mamede
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnssm
Natuurpark Serra de São MamedeIn het gebergte Serra de São
Mamede vinden we een onverwachtse Alentejo. Hoog in plaats
van vlak! Groen in plaats van droog! Hier kunt u ook
overblijfselen vinden van de menselijke beschavingen die hier in
historische

Rio Maior
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsac
De grootste rijkdom van het natuurpark Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros ligt verscholen in zijn binnenste. Dit
massieve kalkgebergte is een paradijs voor liefhebbers van
speleologie. Hier kunnen zij namelijk grotten en spelonken van

Santiago do Cacém
Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da
Sancha
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnlsas
Het natuurreservaat Reserva Natural das Lagoas de Santo André
e da Sancha bevindt zich in de Alentejo. Het beslaat een deel
van de kuststrook binnen het grondgebied van de gemeenten
Sines en Santiago do Cacém en een zeegebied dat tot 15 km van
de

Algarve
Olhão
Parque Natural da Ria Formosa
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnrf
Natuurpark Ria FormosaEen vochtig gebied dat van groot
internationaal belang is. De Ria Formosa is een labyrint van
kanalen, eilandjes, uiterwaarden en zandbanken en strekt zich
uit over 60 km langs de kust voor de Algarve, tussen de stranden
Praia

Vila Real de Santo António
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Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila
Real de Santo António
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnscmvrsa
Natuurreservaat Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo
AntónioNa een traject van 850 km te hebben afgelegd vanaf zijn
oorsprong in Spanje en iets voor zijn uitmonding in zee bij Vila
Real de Santo António, loopt de rivier de Guadiana langs de

Azoren
Ilha de São Miguel
Centro Ambiental do Priolo

Reserva Natural Regional Ilhéu de Vila Franca

Beschermde gebieden

Beschermde gebieden

Het Milieucentrum Priolo ligt in het Bospark Cancela do Cinzeiro
binnen de grenzen van het Bijzondere Beschermde Gebied Pico
da Vara/Ribeira do Guilherme. Het centrum heeft als doel de
bescherming van deze kleine vogel (Priolo=Azorengoudvink) en

Regionaal Natuurreservaat Ilhéu de Vila FrancaHet kleine
eilandje Ilhéu de Vila Franca werd in 2004 aangemerkt als
Regionaal Natuurreservaat.Het is ontstaan tijdens een
onderzeese eruptie, die plaats vond in een bijna ronde krater
met een diameter

Ilha do Faial
Vulcão dos Capelinhos - Faial
Beschermde gebieden
Het schiereiland "Península do Capelo", waar de vulkaan Vulcão
dos Capelinhos ligt, is ontstaan door lava afkomstig van een rij
vulkanen die zich, die langs de fractuur met oriëntatie WNWOZZO bevonden.De laatste vulkaan van deze reeks is de

Centro de Portugal
Arganil
Paisagem Protegida da Serra do Açor
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pprot/ppsa
Beschermd landschap van Serra do AçorDit beschermde
landschap van het gebergte Serra do Açor, gelegen bij Arganil,
omvat een gebied dat van groot natuurlijk belang is en dat
onderdeel is van het net van biogenetische reservaten in Europa
- het bos

Aveiro
Reserva Natural das Dunas de São Jacinto
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rndsj
Natuurreservaat Dunas de São JacintoIn dit landschap dat niet
lijkt te kunnen kiezen tussen het land en de zee, bestaat uit
stranden, uiterwaarden, met zoetwater en brakwater, waar
belangrijke natuurlijke soorten leven. Maak hier een wandeling
en
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Castelo Branco
Geopark Naturtejo da Meseta Meridional

Parque Natural do Tejo Internacional

Beschermde gebieden

Beschermde gebieden

Website: http://www.naturtejo.com

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnti

Ontdek het eerste Portugese, door UNESCO erkende geopark.
Geopark Naturtejo, het hoogtepunt van het natuurtoerisme in
Midden-Portugal, nodigt u uit om de 16 geologische sites en een
waardevol natuurhistorisch en cultureel erfgoed te ontdekken.
Reis

De Taag (in het Portugees: Tejo) is de grootste rivier die Portugal
doorkruist. Hij ontspringt in Spanje en stroomt na een lang
traject Portugal binnen en vormt 50 km lang de grens tussen de
twee landen. Dit traject is omgevormd tot natuurpark. Na

Coimbra
Reserva Natural do Paul de Arzila
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnpa
Het natuurreservaat Paul de Arzila werd gecreëerd om een
belangrijk en internationaal erkend gebied, dat onder water staat
in Ribeira de Cernache, vlakbij de rivier Rio Mondego, te
behouden. Het afgebakende gebied van het reservaat beslaat
delen

Figueira de Castelo Rodrigo
Área Protegida Privada da Faia Brava
Beschermde gebieden
E-mail: geral@atnatureza.pt Website:
http://www.atnatureza.org
Het beschermde gebied Área Protegida Privada da Faia Brava in
de vallei Vale do Côa is een stukje ongerepte natuur met veel
wildleven. Het bevat vele broed- en eetplaatsen en is een van de
belangrijkste centra van rotsvogels van het beschermde

Manteigas
Parque Natural da Serra da Estrela
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnse
Het natuurpark van het gebergte Serra da Estrela is het grootste
beschermde gebied van Portugal en ligt in het centrale massieve
berggebied, op een hoogvlakte die enigszins helt naar het
noordoosten. De bergen worden hier door rivierdalen gescheiden

Penamacor
Reserva Natural da Serra da Malcata
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnsm
De belangrijkste aanleiding om dit natuurreservaat te creëren,
was het behoud van de Iberische lynx en zijn habitat. Deze
katachtige is met uitsterven bedreigd en is een inheemse soort
op het Iberische schiereiland. Hij is een stuk kleiner dan de
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Peniche
Reserva Natural das Berlengas
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnb
Midden in de zee voor Peniche, op zo´n 10 km van de kust, ligt
de archipel Berlengas. Een schuilplaats voor de natuur in een
bijna ongerepte staat. De archipel bestaat uit 3 groepen
eilandjes - Estelas, Farilhões en Berlenga -, en heeft een lage

Torres Novas
Reserva Natural do Paul do Boquilobo
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnpb
Op ongeveer 6 km van Golegã ligt Paul do Boquilobo, een
ondergelopen vlakte met moerassen en vochtige gebieden, waar
het leven afhangt van de stand van het water van de rivieren de
Taag en de Almonda, die het gebied omringen.Het landschap
wordt

Porto en het Noorden
Arouca
Geoparque de Arouca
Beschermde gebieden
Website: http://www.geoparquearouca.com
Het Geoparque de Arouca beslaat de volledige oppervlakte (328
km2) van de gelijknamige gemeente. Het werd in 2009 door het
Europese Globale Netwerk van Geoparken onder auspiciën van
UNESCO geklasseerd als erkenning van het geologisch erfgoed.
Er

Braga
Parque Nacional da Peneda-Gerês
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnpg
In het uiterste noordwesten van Portugal, tussen de Alto Minho
en Trás-os-Montes, vormen de gebergten Serra da Peneda en
Serra do Gerês samen een uniek beschermd gebied in Portugal,
dat erkend is als Nationaal Park. Dit is een aparte wereld

Bragança
Parque Natural de Montesinho
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnm
Hier ademt u bijna overal een geur van landelijkheid, in die tot
uitdrukking komt in de dorpen, waar traditionele huizen staan
met leistenen of granieten muren die prachtig samengaan met
het landschap zodat men nauwelijks hun aanwezigheid beseft.
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Esposende
Parque Natural do Litoral Norte
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnln
Natuurpark van de NoordkustGelegen tussen de rivieren en de
zee, tussen de monding van de Rio Cávado en Apúlia, strekt het
Natuurpark van de Noordkust zich ongeveer 18 km uit over
opeenvolgende witte duinen, hier en daar aangestipt door lage

Macedo de Cavaleiros
Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo
Beschermde gebieden
Website: http://www.azibo.org/
In het centrum van de noordoostelijke regio van Trás-os-Montes
(Nordeste Transmontano) kunt u het beschermde landschap rond
het stuwmeer Albufeira do Azibo bezoeken.De stuwdam, gelegen
in de gemeente Macedo de Cavaleiros, werd in het begin van de

Mogadouro
Parque Natural do Douro Internacional
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pndi
Het natuurpark Parque Natural do Douro Internacional omvat
delen van de gemeenten Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo
de Espada à Cinta en Figueira de Castelo Rodrigo, en ligt in het
grensgebied van de Douro-rivier (lengte van ca. 122 km).De
steile

Vila Real
Parque Natural do Alvão
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnal
Geologische breuken die leiden tot spectaculaire watervallen,
een grote diversiteit aan natuurlijke ecosystemen en een sociaal
erfgoed dat in stand is gehouden... dit alles maakt een
wandeling door het natuurpark Alvão een bedevaart naar

Regio Lisboa
Alcochete
Reserva Natural do Estuário do Tejo
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnet
Vanaf zijn oorsprong in Spanje, in het gebergte Serra de
Albarracin, tot aan zijn monding bij Lissabon, legt de Taag 1.100
km af en is het de grootste rivier die Portugal doorkruist.Zijn
estuarium (mondingsgebied) tegenover het oostelijke deel van
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Costa de Caparica
Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de
Caparica
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pprot/ppafcc
De “Arriba Fóssil” (lett. fossiele rotskust) bestaat uit een
opeenvolgend stratum (grondlaag) van sedimentaire rotsen, één
van de belangrijkste van West-Europa, dat terugvoert tot het
Plioceen, 10 miljoen jaar geleden. In die tijd kwam de zee

Setúbal
Parque Natural da Arrábida

Reserva Natural do Estuário do Sado

Beschermde gebieden

Beschermde gebieden

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnar

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnes

Gelegen aan zee, tussen Setúbal en het vissersstadje Sesimbra,
heeft het natuurpark Parque Natural da Arrábida een
onvergelijkbare schoonheid waarbij het blauw van de zee wordt
afgewisseld door de witte tinten van de kalkformaties en het
groen van

De rivier Rio Sado ontspringt in het gebergte Serra da Vigia,
vlakbij Beja, loopt gedurende 180 km door de vlakten van de
Alentejo richting het noorden en mondt uiteindelijk in zee uit
vlakbij Setúbal. Zijn estuarium vormt zich in de buurt van

Sintra
Parque Natural de Sintra-Cascais
Beschermde gebieden
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsc
In het meest westelijke puntje van het Europese continent,
waarvan men vroeger dacht dat daar “het land eindigde en de
zee begon”, ligt de kaap Cabo da Roca. Het is één van de
spectaculairste plaatsen van het natuurpark Parque Natural de
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