Parque Nacional da Peneda-Gerês
SOBRE

Parque Nacional da Peneda-Gerês
No extremo noroeste de Portugal, entre o Alto Minho e Trás-os-Montes, a Serra da Peneda em conjunto com a do
Gerês constituem a única área protegida portuguesa classificada como Parque Nacional. É um mundo à parte em
que a atividade humana se integra de forma harmoniosa na Natureza, preservando valores e tradições muito antigos
bem patentes nas aldeias comunitárias de Pitões das Júnias e Tourém.
Em todos os tons de verde, a vegetação exuberante que cobre as serras inclui uma floresta de azevinho, única a
nível nacional, e espécies endémicas como o lírio do Gerês, que alegra os campos com os seus tons de azul-violeta.
Os terrenos, muito montanhosos, são atravessados por rios e ribeiras que correm rapidamente e se precipitam em
cascatas, encontrando a placidez nas albufeiras de barragens como a Caniçada, Vilarinho das Furnas ou Portela do
Homem. As paisagens são deslumbrantes.
Observe com atenção, pois talvez consiga avistar um corço (símbolo do Parque) ou o seu predador, o lobo ibérico.
Mais comuns, são os garranos, pequenos cavalos selvagens que correm livremente pelos montes. Provavelmente,
também vai encontrar bovinos de raça barrosã e os cães de Castro Laboreiro, de pelo escuro, guardando os
rebanhos que ao ritmo das estações se deslocam entre as brandas e as inverneiras.
Mas se pretende gastar energias não lhe faltarão oportunidades, já que vai encontrar condições para a prática de
atividades como o canyonning ou a canoagem. Se deseja apenas passear, siga o traçado sinuoso e bem conservado
da geira romana e admire os marcos miliários que têm quase dois mil anos ou escolha outros percursos em que
poderá admirar antas e dolmenes, castelos medievais ou mosteiros e santuários, perfeitamente integrados na
paisagem.
Contactos
Website:

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnpg

Caraterísticas e Serviços
Roteiros sinalizados
Área do parque: 70.290 ha
Altitude: Máx: 1.545m; min - 140m
Alojamento disponível
Visitas Guiadas

Outras Informações
PAN Park&nbsp;O Parque Nacional da Peneda Gerês está certificado como PAN Park. Este galardão foi atribuído a
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apenas 11 parques europeus de dimensão não inferior a 20.000 hectares, em que a zona sem intervenção humana
(” wilderness area”) tem uma área mínima de 10.000 hectares, para que a fauna e flora se desenvolvam livremente.
Os parques certificados devem promover uma estratégia de turismo sustentável, através da aplicação de medidas
de conservação da natureza e da biodiversidade, de uma política de gestão dos visitantes e da certificação dos
empresários turísticos.
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