Parque Biológico de Vila Nova de Gaia
SOBRE

Descubra como era a paisagem da região, o modo de vida da população de outrora e encante-se com a fauna e flora
que habitam o Parque!
Situado numa área agroflorestal do concelho de Vila Nova de Gaia, é a casa de centenas de espécies em estado
selvagem. O Parque, com 35 hectares, fica no Vale do Rio Febros, um afluente da margem esquerda do Douro, em
cujas margens se encontram ainda velhas casas rurais, moinhos e engenhos de buchas.
O seu objetivo principal é a compreensão da paisagem da região, incluindo todos os seus componentes (flora, fauna,
clima, arquitetura rural, usos e costumes, hidrografia, etc.), e do contraste entre essa paisagem agroflorestal e a
envolvente urbana.
Integram ainda o Parque um centro de recuperação de animais selvagens, encontrados feridos ou detidos
ilegalmente em cativeiro, e um viveiro que produz anualmente milhares de plantas, de mais de 300 espécies,
destinadas ao próprio Parque e aos espaços verdes públicos do concelho de Gaia.
Para o descobrir comece pelo Centro de Acolhimento de Visitantes, onde ficará a conhecer um vasto conjunto de
atividades dedicadas à educação ambiental e informação sobre os trilhos de descoberta, os safaris no Parque e as
visitas com ou sem guia. Pode ainda visitar a exposição permanente sobre o Parque Biológico.
O Parque tem um circuito de descoberta da natureza com cerca de 3 km ao longo dos quais surgem vitrinas com
variadas informações. Integram esse circuito casas rurais e moinhos recuperados, lagos, viveiros com animais e flora
diversificada. O percurso é todo pavimentado e sinalizado. Nele encontrará abrigos, sanitários, exposições e outros
equipamentos.
Contactos
Rua da Cunha 4430-757 Avintes (Vila Nova de Gaia)
+351 227 878 120
Telefone:
+351 227 833 583
Fax:
E-mail:

geral@parquebiologico.pt

Website:

http://www.parquebiologico.pt

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/parquebiologicodegaia
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Caraterísticas e Serviços
Bar
Lojas
Restaurante

Horários
Inverno: 10h00 - 17h00;Verão: 10h00-18h00 (durante a semana); 10h00-19h00 (fim de semana).

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviarios

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Lugares de estacionamento reservados
Percurso acessível até à entrada
Total
Entrada acessível
Total
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades especiais
Circulação acessível no espaço interior
Total
Acessibilidade a áreas/serviços
Loja
Cafetaria
Instalações sanitárias
Esplanada
Auditório
Informação acessível
Painéis informativos
Legendas
Apresentações interativas e audiovisuais
Pagamentos
Aceita cartões de crédito
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