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Presidente do Conselho Metropolitano 
Eduardo Vítor Rodrigues

Porto, 2018

A AMP tem uma posição estratégica a nível nacional e regional sendo não só uma âncora de 
desenvolvimento como uma porta de acesso atlântica às escalas nacional e internacional. No 

entanto, há necessidade de redefinir as suas especificidades de forma diferenciadora, nomeadamente as 
territoriais, assim como ajustar as dinâmicas institucionais.

Esta publicação dá um contributo para a referida redefinição das especificidades territoriais mediante a 
apresentação de uma proposta de uma Rede de Parques Metropolitanos que procura não só organizar 
a leitura do território, clarificar os seus destinos, reforçar o sentido da construção de uma identidade 
metropolitana como tem subjacente a criação de uma rede de serviços que a suporte.

Competirá à AMP continuar a fomentar a cooperação institucional para que essa rede de serviços 
surja de modo privado, criando empresas e gerando emprego ao encontro das aspirações locais e 
sendo atraentes a quem venha externamente a ela. No relatório AMP 2020 foi identificado que entre 
os desafios da AMP se destacava a necessidade de proteger e repor o património natural e reabilitar 
espaços ambientalmente degradados.

Sabemos como este espaço metropolitano é densamente ocupado desde longa data e o território 
sujeito a fortes pressões. No entanto, ele tem sido resiliente e conserva dentro de si paisagens extensas 
não edificados de particular beleza, numa interface serras/mar, e com marcas de uma cultura rural 
rica e diversificada. Neles convergem ainda valores do património natural em íntima articulação com 
o património cultural que são elementos diferenciadores estratégicos. Nem tudo está bem, mas existe 
um potencial de valorização expressivo e são certamente espaços de importante valia produtiva, 
nomeadamente agrícola. Tarefa ambiciosa para muitas gerações!

Esta publicação é valorizada pela sucessão de imagens onde se advinha e sente a paisagem urbana mas 
a natureza prevalece...

Nota prévia
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Esta publicação retoma e atualiza uma iniciativa da AMP: a definição de uma “Rede de Parques 
Metropolitanos na Grande Área Metropolitana do Porto” (AMP, 2009) encomendada ao Centro de 
Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO, UP). A Rede de Parques é um trabalho 
indissociável da elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Norte que definiu a “Estrutura 
Regional de Proteção e Valorização Ambiental da Região Norte/ERPVA” (CCDRN, 2008), quer ao 
nível da Região Norte quer do Arco Metropolitano do Noroeste. O objetivo foi propor uma rede de 
parques de recreio em territórios de elevada qualidade paisagística e baixa densidade construtiva onde 
se concentravam valores naturais e culturais representativos e identitários da Área Metropolitana do 
Porto. Por outro lado, esta proposta ambicionou dar indicações aos dezasseis municípios sobre espaços 
a serem infraestruturados para o recreio - e também para o turismo – numa lógica não só local, mas 
também intermunicipal/metropolitana. À altura, a AMP era constituída por dezasseis municípios e, 
posteriormente, em 2013, contou com a adesão do município de Paredes o que implicou uma atualização 
posterior do levantamento dos Sítios.

A proposta da rede de Parques partiu do levantamento exaustivo de Sítios existentes de recreio e lazer 
que constituem a Rede Sítios Metropolitanos. Os Sítios designados por “existentes” correspondem 
a locais com algum nível de infraestruturação de acolhimento ao recreio e lazer, podendo ser jardins, 
parques, estações arqueológicas, santuários, praias, largos, enquanto que os Sítios “potenciais” 
configuravam espaços que pela sua valia patrimonial ou paisagística poderiam vir a ganhar vocação 
recreativa enquanto destinos metropolitanos.

A constituição da Rede Sítios Metropolitanos, para além da divulgação dos Sítios e da sua constituição 
como uma base de dados, tem como expetativa: 1) diversificar e qualificar a oferta de espaços de recreio, 
2) conservar e valorizar o património natural e cultural e 3) identificar as paisagens de maior qualidade 
no contexto metropolitano do Porto. 

Surpreenda-se na Área Metropolitana do Porto!
A natureza à sua porta.

Paisagens e histórias antigas para conhecer.
Novas formas de viver. Novos espaços para descobrir.

Segredos escondidos à sua espera.
Momentos inesquecíveis.Apresentação



10 11

“Os Sítios Metropolitanos - jardins, parques, montes, estações arqueológicas, lugares sagrados ou largos 
– podem servir diversas funções e objetivos tendo em vista a sustentabilidade da paisagem da Área 

Metropolitana do Porto, a valorização da qualidade de vida e a construção de uma identidade territorial forte.

O sítios.amp.pt é uma ferramenta que permite pesquisar os Sítios e as atividades recreativas que estes 
disponibilizam, permitindo que os conheça melhor e os viva em pleno, só ou na companhia da família ou dos 

amigos.”

portal: sitios.amp.pt

Desde a última atualização da Rede de Sítios da AMP em 2013, constatou-se que mais de duas dezenas de 
Sítios então identificados como potenciais, e mesmo outros que não integraram a rede se transformaram 
em espaços a integrar havendo já a necessidade de uma atualização do site da AMP - http://sitios.amp.pt.

A delimitação dos Parques foi feita em função das especificidades territoriais e da distribuição destes 
Sítios e deu origem à “Rede de Parques Metropolitanos do Porto” composta por um conjunto de onze 
parques interligados por corredores ribeirinhos. A proposta dos Parques está agrupada em Montes 
(Parque das Brisas, Parque de Monte Córdova, Parque do Salto - atualmente Parque das Serra do Porto, 
Parque de Montalto e Parque da Freita), Vales (Parque do Leça, Parque do Tinto e do Torto e Parque 
do Douro), Paisagens Culturais (Vila do Conde e Vale do Arda) e Litoral. Os Sítios, maioritariamente 
dentro de cada um destes Parques, ganharam a designação de Pólos (existentes ou potenciais) sendo 
determinantes do projeto de estruturação da visitação e fruição dos parques. 

Uma parte significativa da área dos territórios propostos como Parques concentra dissonâncias 
ambientais assinaláveis e tão diversas como falta de qualidade da água dos rios, ocorrência recorrente de 
fogo, presença expressiva de espécies invasoras, extensos povoamentos florestais ou erosão costeira. No 
entanto, a expetativa é que a consagração de cada um destes territórios como parque seja um processo 
de gerações em que cada um deles vai encontrar o seu momento próprio para se constituir encontrando 
um tomador que, em nome das comunidades residente e visitante e com elas, assuma a sua gestão para 
contrariar estas dissonâncias e dar prioridade à renovação do património natural e cultural ao encontro 
de pelo menos três dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 das Nações Unidas:

• Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis.

• Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

• Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 
de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra 
e deter a perda de biodiversidade.

Rede de Parques Metropolitanos na Grande Área Metropolitana do Porto  
Relatório Final (fevereiro 2009)

Rede de Sítios na Grande Área Metropolitana do Porto 
Relatório Final (fevereiro 2009)

Montes:
1. Parque das Brisas
2. Parque de Monte Córdova
3. Parque das Serras do Porto
4. Parque de Montalto
5. Parque da Freita

Rios 
Limite dos Concelhos 
Sítios Existentes - 147 
Sítios Potenciais - 81

Vales
5. Parque do Leça
6. Parque do Tinto e Torto 
7. Parque do Douro

Paisagens Culturais
8. Paisagem Cultural de Vila do Conde 
9. Paisagem Cultural do Vale do Arda

Litoral
10. Parque do Mar

Legenda

Legenda
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Neste momento, os municípios de Gondomar, Paredes e Valongo constituíram já uma associação de 
municípios de fins específicos que criou e faz a gestão da Paisagem Protegida Regional Parque das Serras 
do Porto (designada como Parque do Salto na proposta de 2009). Uma dinâmica desta natureza tem 
também como objetivo a promoção da atividade económica e a criação de emprego ao mesmo tempo 
que procura identificar espaços de recreio alternativos ao muito pressionado e ameaçado litoral, ao 
centro urbano do Porto e às áreas protegidas de âmbito nacional que envolvem a AMP, nomeadamente 
o Parque Nacional da Peneda/Gerês e o Parque Natural do Alvão. 

O Património natural da AMP

No território da AMP, 10,4% da área está ocupada por espaços de grande interesse para a conservação 
da natureza e da biodiversidade reconhecidas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) e que 
engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), a Rede Natura 2000 e outras áreas classificadas 
ao abrigo de compromissos internacionais. Atualmente, dos 62 Sítios de Importância Comunitária (SIC), 
existentes no Continente, 5 estão total ou parcialmente na AMP: Barrinha de Esmoriz, Montemuro, 
Rio Paiva, Serras da Freita e Arada e Valongo. Para além das Áreas Protegidas e das Áreas em Rede 
Natura 2000 existem outras áreas de grande relevância para a conservação da biodiversidade como, por 
exemplo, o caso das Important Bird Areas (IBA) e das áreas de paul (RAMSAR). A estas áreas de grande 
valor patrimonial acresce ainda a grande heterogeneidade de habitats e espaços naturais importantes 
para a conservação da biodiversidade - serras, áreas litorais e estuários, parques e jardins públicos e 
corredores fluviais – e que oferecem uma pluralidade de funções e benefícios ambientais, ecológicos, 
sociais e económicos. Os parques propostos no âmbito da Rede de Parques Metropolitanos englobam 
todos estes espaços do SNAC excetuando os Sítios de Rede Natura: Rio Paiva e Montemuro. 

No entanto, em termos comparativos, a AMP carateriza-se por uma baixa presença de áreas protegidas 
nomeadamente em relação à Área Metropolitana de Lisboa, não registando nenhuma de âmbito nacional. 
São elas: 1 - Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo, 
2 - Reserva Natural Local do Estuário do Douro e a recentemente criada 3 - Paisagem Protegida Regional 
Parque das Serras do Porto.  Quanto a Sítios Rede Natura 2000 há a referir três: Barrinha de Esmoriz 
(PTCON0018), Valongo (PTCON 0024) e Serras da Freita e Arada (PTCON0047). Esta circunstância 
não pode deixar de ser interpretada à luz de um território marcado por mais de cinco mil anos de 
povoamento intenso, em que sucessivamente se destruíram, recriaram, substituíram ecossistemas e, ao 
longo de gerações, se foram inscrevendo diversas e distintas marcas culturais na paisagem. 

Desde o século dezanove até às décadas de 1970-1980, a paisagem da AMP perdurou quase que 
inalterada dominada por uma matriz rural onde pontuavam centros urbanos, vilas e aldeias, assentes 
num traçado viário e rodoviário oitocentista.  A partir de finais do século dezanove emergiram novas 
infraestruturas regionais, desde o Porto de Leixões ao Aeroporto Sá Carneiro, assistiu-se à ascensão 
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e queda da indústria e à perda da hegemonia da agricultura como principal atividade ocupadora e 
consumidora do território e dos recursos tendo dado lugar a uma nova paisagem em que emergiu a 
supremacia do edificado e dos povoamentos de eucalipto. Os últimos trinta anos, desde a adesão de 
Portugal à União Europeia, corresponderam a um período de transformação radical e fortemente 
impressiva da paisagem metropolitana. Ele ocorreu em simultâneo com uma evolução positiva dos 
indicadores socioeconómicos, mas registando-se a perda de valores da paisagem, quer naturais quer 
culturais, e impactes ambientais expressivos a par da presença de extensas áreas abandonadas.

Esta transformação recente manifestou-se na paisagem de formas muito diversas, com o primado de três 
fenómenos: 1) a introdução da rede de autoestradas que terá duplicado a rede viária nacional herdada 
do século XIX; 2) a pulverização da edificabilidade associada à urbanização dos campos e do litoral, com a 
consequente ocupação de solos de elevado fundo de fertilidade e dos sistemas dunares; e 3) a ocupação 
pelos povoamentos de eucalipto nas áreas mais acidentadas e anteriormente ocupadas de forma 
predominante por extensas áreas de matos, bouças ou pinhais. Na paisagem metropolitana emergiu 
uma nova urbanidade, estruturada pelo “difuso” descrito pelo arquiteto e urbanista Nuno Portas e de 
expressão metropolitana polinucleada em torno do Porto. O modelo rural assente na gestão inteligente 
e rica do sistema de ‘campo e bouça’, compartimentado e minifundiário, foi praticamente extinto levando 
ao abandono de um vastíssimo e antigo património cultural paisagístico. 

Os agentes desta gestão transferiram a sua inteligência para outras lógicas competitivas, com destaque 
para o setor leiteiro, que nomeadamente a norte desenhou na paisagem uma extensa ‘bacia leiteira’ 
em torno de Vila do Conde dando lugar a campos onde alternam o milho e o azevém. No meio de uma 
nova urbanidade emergiu assim uma pequena sociedade de base agrária esclarecida/competitiva 
de matriz empresarial, liderada pelas cooperativas leiteiras suportadas numa inovadora capacidade 
de comercialização do leite e produtos derivados, enquanto o associativismo florestal se enraizou 
de modo algo ainda ténue, deixando, de um modo geral, o setor às grandes empresas papeleiras. Os 
campos urbanizaram-se e também eles ganharam uma nova centralidade na paisagem. Porém, a matriz 
minifundiária prevaleceu acompanhada de uma escassez de terras no mercado.

Não obstante esta transformação profunda e introdutora de ruturas nos sistemas natural e cultural 
da paisagem, devemos constatar a sua grande resiliência e invocar - apesar de tudo - a amenidade do 
clima, a disponibilidade de água, o vastíssimo legado patrimonial, o povoamento intenso e a diversidade 
e qualidade paisagísticas da AMP.

No momento presente, com a matriz construída ao longo de mais de um milénio radicalmente 
transformada, a paisagem da AMP confrontou-se na última década com uma certa ‘descompressão’ 
sobre a edificabilidade (que parece começar a fazer-se sentir novamente), a recessão demográfica, a 
crise do emprego e a inquietação do seu povo. De uma cultura de abundância da água, de intenso regadio 
dos campos, de um ordenamento de base rural assente no sistema de “campo e bouça” e de aldeias 
envoltas em campos agrícolas, passou-se para uma incompreensível edificabilidade junto à floresta ou 
uma florestação junto ao edificado, à impermeabilização dos solos agrícolas, à contaminação das toalhas 

Mapa das Estruturas Ecológicas Municipais e sua sobreposição com a proposta de Parques AMP  
Estudo Ação Turismo de Natureza 2018

Legenda

Limite AMP - CAOP 2016 
Estruturas Ecológicas Municipais 
Estrutura Ecológica Municipal  
em área de Parque 
Rios e ribeiras principais
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freáticas das bacias leiteiras. O solo fértil e a água tornaram-se mais escassos e o acesso à compra de 
terra está praticamente bloqueado. Os riscos são mais acentuados, sobretudo o fogo e as cheias, que se 
tornaram fenómenos recorrentes e de maior intensidade. O novo quadro reclama a internalização de 
uma cultura que compreenda a função social do solo, da água e da biodiversidade.  

A qualidade da paisagem e o seu caráter transformaram-se sendo que ainda em áreas extensas 
permanecem muitas memórias inscritas das paisagens culturais de há mil e de há quarenta anos atrás, que 
agora aprendem a conviver com os novos padrões de matriz mais acentuadamente edificada, florestada 
e de cultura intensiva. É precisamente nestes espaços de memória que residem alguns dos valores mais 
interessantes sob o ponto de vista do património natural, nomeadamente da biodiversidade.

“A qualidade, valor e raridade dos habitats das inúmeras áreas de interesse natural para a conservação da 
natureza e da biodiversidade e com elevado interesse cultural existentes e classificadas na AMP que ocupam 

mais de 10% do território estão atomizadas e dispersas por um tecido urbano-industrial e agro-florestal 
demasiado fragmentado que prejudica a sua manutenção, preservação, visibilidade e valorização.

Tratando-se de elementos decisivos para a coesão social, cultural e económica da AMP, é premente 
encontrar soluções de articulação entre eles, através da criação por exemplo de corredores, e de integração e 
coerência que lhes acrescentem valor, favorecendo e motivando ao mesmo tempo a reabilitação dos espaços 

envolventes.”

Estratégia AMP 2020 (2014)

De modo rápido – muito rápido - emergiram novas geografias que ainda não foram interiorizadas pelos 
residentes e visitantes da AMP. Há uma oportunidade para, em contexto metropolitano, encontrar as 
referidas “soluções de articulação” numa nova cultura coletiva, em que o património natural desempenhe 
um papel fundamental em estreita articulação com a valorização do património cultural.

A proposta de uma Rede de Parques Metropolitanos, através de uma aposta no fortalecimento de redes 
estruturais (as designadas “infraestruturas verdes” da paisagem em articulação com as redes urbanas e 
viárias), pretende contribuir para o cumprimento deste objetivo. O território da AMP tem 40% da área 
designada como Estrutura Ecológica Municipal e constata-se a expressiva sobreposição com as áreas 
incluídas na Rede de Parques, o que não surpreende. Por sua vez, correspondem a áreas de importância 
maior para a biodiversidade e constituem uma interface entre a biodiversidade urbana dos parques e 
jardins da cidade do Porto e da sua envolvente imediata mais densamente edificada e a Rede Nacional 
de Áreas Protegidas.



18 19

Um agradecimento

Espera-se que a concretização da Rede de Parques Metropolitanos, ao longo do tempo, contribua para 
a construção da identidade metropolitana e para a apropriação coletiva da nova realidade. Deverá 
beneficiar a todos, num processo de aprendizagem ao encontro da escala de decisão adequada que as 
políticas de base territorial reclamam para se adaptarem aos tempos da globalização. Este é claramente 
um processo que reclama liderança política.

As Organizações Não Governamentais de Ambiente nacionais e locais, as comunidades locais assim 
como a comunidade científica têm vindo a dar um relevante contributo neste processo, sobretudo desde 
a década de 1980. É uma história longa que outros estão em melhor condição de retratar.

Não podemos terminar sem referir a importância e a inspiração de dois projetos metropolitanos que 
sentimos complementares deste nosso caminho: 50 Espaços Verdes em Perigo e a Preservar na Área 
Metropolitana do Porto, uma iniciativa da associação Campo Aberto, e o projeto FUTURO –100.000 
árvores na Área Metropolitana do Porto, uma iniciativa do CRE.Porto, iniciada em 2009.

“50 Espaços Verdes em Perigo e a Preservar na Área Metropolitana do Porto” (2017) é uma publicação 
que retrata o trabalho da Campo Aberto resultante da campanha que decorreu entre 2006 e 2008, 
coordenada por Nuno Quental e Mafalda Sousa, e revisitada em 2014 e o projeto FUTURO –100.000 
árvores na Área Metropolitana do Porto, trata-se de uma iniciativa do CRE.Porto (Centro Regional 
de Excelência em Educação para o Desenvolvimento Sustentável da Área Metropolitana do Porto), 
coordenado pela Área Metropolitana do Porto e pela Universidade Católica Portuguesa (Porto) sob 
a liderança de Marta Pinho e que  decorreu da elaboração do Plano Estratégico de Ambiente da Área 
Metropolitana do Porto, desenvolvido entre 2003 e 2007, que levou à criação do centro e que, desde 
2009, vem a reabilitar áreas ardidas ou degradadas mediante a  plantação e manutenção de árvores e 
arbustos nativos, ao longo de linhas de água, em áreas urbanas e nos montes e serras.

OBRIGADO A TODOS!

Por último, em nome das equipas que há mais de uma década tenho vindo a coordenar associadas a este 
projeto, agradeço a todos na Área Metropolitana do Porto que foram animando a ideia de uma Rede de 
Parques Metropolitanos incluindo os órgãos e equipas técnicas dos seus dezassete municípios! 

Uma palavra final de reconhecimento para o fotógrafo João Ferrand. Esta publicação privilegia a imagem 
para de uma forma mais expedita e eficaz comunicar a potencialidade paisagística e patrimonial da AMP. 
Há muito para nos surpreender, para investir e para cuidar.

Porto, junho de 2018 
Teresa Andresen
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Esta logomarca é a representação gráfica da “Rede de 
Parques da Área Metropolitana do Porto”. A Rede de Parques 
é representada numa imagem composta por 4 ícones que 
ilustra de forma identitária as 4 tipologias de parque: Monte, 
Vale, Paisagem Cultural e Litoral. Cada ícone relaciona-se 
intuitivamente com a sua forma na paisagem. O Vale com uma 
concavidade, o Monte com uma configuração convexa, o Litoral 
com uma forma análoga à costa oeste portuguesa e a Paisagem 
Cultural com a definição de uma área interior. 

Montes: 
1. Parque das Brisas 
2. Parque de Monte Córdova 
3. Parque das Serras do Porto 
4. Parque de Montalto 
5. Parque da Freita

Vales 
6. Parque do Leça 
7. Parque do Tinto e Torto 
8. Parque do Douro

Paisagens Culturais 
9. Paisagem Cultural de Vila do Conde 
10. Paisagem Cultural do Vale do Arda

Litoral 
11. Parque do Mar

Parques Metropolitanos do Porto
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MONTES
Os Parques Metropolitanos de tipologia Monte compreendem as áreas territoriais de relevância 
paisagística no que diz respeito à orografia acidentada da região. As cabeceiras de linhas de água 
associadas a estes espaços, as encostas florestadas e as extensas bacias visuais sobre o território 
envolvente são características únicas desta tipologia de parque.  

As propostas situam-se maioritariamente nas áreas interiores da AMP e compreendem cinco 
parques:

1. Parque das Brisas 

2. Parque de Monte Córdova

3. Parque das Serras do Porto

4. Parque de Montalto

5. Parque da Freita

Destes cinco parques todos se mantêm como propostas exceto o Parque das Serras do Porto. 
Por iniciativa concertada entre os municípios de Gondomar, Paredes e Valongo, em 18 de abril de 
2016, foi constituída a Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, uma associação de 
fins específicos que criou a Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto e faz a sua 
gestão (Aviso DR n.º 2682/2017 de 15 de março).

PARQUES METROPOLITANOS DO PORTO
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Parque das Brisas

Parque de Avioso - Maia

A proposta do Parque das Brisas, constituído por uma sucessão de pequenos montes paralelos 
à costa localizados nos concelhos de Maia, Vila do Conde, Trofa e Póvoa de  Varzim, 

atravessados pelos rios Ave e Este, devido à proximidade ao mar e das suas encostas viradas a 
poente, possui uma elevada amenidade climática. Trata-se de um território singular com um 
conjunto de vistas excecionais sobre o horizonte marítimo, os vales do Ave e do Este e a paisagem 
agrícola de Vila do Conde.

Os percursos ao longo da linha de festo têm uma grande amplitude visual sobre toda a paisagem 
envolvente, privilegiando o valor cénico das paisagens agrícolas e marítimas a poente do parque. 
Este parque inclui vários Pólos: Parque Urbano de Avioso, espaços de culto e romarias (Monte de 
S. Félix e Santa Eufémia) e estações arqueológicas (Castro de Alvarelhos e a Cividade de Bagunte).

A paisagem desta proposta de Parque é marcada pela presença do eucalipto e entre os seus pólos 
referenciais identitários destacam-se o santuário de Santa Eufémia (246 metros de altura) e 
o Monte de S. Félix (202 metros de altura) com os pontos de observação da paisagem de maior 
amplitude.

Área
≈ 2 800 ha

Pólos
Monte de Santa Eufémia

Parque de Avioso
Castro de Alvarelhos

Mata das Freiras
Cividade de Bagunte

Monte de S. Félix
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Dois escadórios ascendem nas encostas nascente e 
poente em direção ao adro da capela.
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O Monte de Santa Eufémia, conhecido por Santa 
Eufémia da Carriça, é um santuário cujo ponto mais 
alto atinge 246 metros e situa-se na fronteira entre 
os concelhos da Trofa e Vila do Conde.

É um lugar de  privilegiados pontos de vista sobre 
a paisagem envolvente. No largo que acompanha a 
Capela destacam-se os seus monumentais sobreiros 
centenários.

O Parque de Avioso, próximo do Castro de 
Alvarelhos e do Monte de Santa Eufémia, conta 
com 30 hectares de parque ecológico e assenta 
na regeneração da flora e da fauna espontâneas. 
Localizado no município da Maia, na encosta sul do 
proposto Parque das Brisas, é caracterizado por 
uma topografia acidentada associada à cabeceira 
da ribeira do Arquinho. Dos elementos vegetais 
destaca-se a mata autóctone de sobreiros, carvalhos, 
giestas, urzes e tojos que vão abrindo diferentes 
eixos visuais nas diversas áreas do parque.

O parque conta com percursos ciclopedonais de 
aproximadamente 4,5km que levam os visitantes a 
percorrer diferentes destinos.

Parque de AviosoMonte de Santa Eufémia



Os traçados de arruamentos, edificações, jazigos fúnebres, 
estruturas hidráulicas, são facilmente visíveis neste local 
que nos transporta a épocas remotas.
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O Castro de Alvarelhos, classificado como Monumento Nacional, localiza-se no município da Trofa, num 
contraforte do Monte de Santa Eufémia. A sua paisagem envolvente é caracterizada pelos assentamentos 
agrícolas e diversas áreas de carvalhal.

Este povoado fortificado foi erguido durante o final da Idade do Bronze, tendo sido registadas ocupações 
reportáveis à Idade do Ferro, à época da presença romana, bem como à Idade Média. Foi inicialmente investigado 
em 1899 e desde então tem sido alvo de várias campanhas de investigação e escavações, as quais revelam a 
importância deste aglomerado, não só pelas suas estruturas construtivas, mas também por diversos achados 
monetários e objetos de rituais em prata e ouro.

Castro de Alvarelhos



Sobre a margem esquerda do rio Ave, a Mata das Freiras é um lugar de silêncio, campos agrícolas e azenhas.
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Mata das Freiras



3332

A Cividade de Bagunte, classificada em 1910 como Castro de Bagunte, está situada no 
município de Vila do Conde, no Monte da Cividade que atinge os 206 metros de altura e onde 
nascem algumas ribeiras afluentes do rio Este.

É considerada um dos maiores povoados da cultura castreja do noroeste Peninsular, fundada na 
Idade do Ferro e, posteriormente, romanizada, tendo sido um importante centro populacional 
habitado entre os séculos IV a.C. e IV d.C.. 

Cividade de BagunteMata das Freiras



Parque de Monte Córdova

Área
≈ 3 600 ha

Pólos
Monte de  

Nossa Senhora da Assunção
Carvalhal de Valinhas

Monte de São João do Carvalhinho
Monte Padrão

Vale de Burgães
Devesa de Valdrigo

Citânia de Sanfins
Vale de Roriz

Capela de Santa Cruz
Monte da Senhora do Pilar

Monte de Nossa Senhora da Assunção

A proposta de Parque de Monte Córdova reúne um vasto conjunto de valores naturais e culturais 
notáveis no contexto metropolitano. Monte Córdova situa-se no concelho de Santo Tirso, 

erguendo-se a sul da sua sede atingindo uma altitude de 420 metros. Aqui nasce o rio Leça mas as 
panorâmicas que daqui se desfrutam, em particular da basílica da Senhora da Assunção, privilegiam o 
extenso vale do Ave.

Dos vários Pólos relevantes, destaca-se o da Basílica da Nossa Senhora da Assunção envolta por 
encostas arborizadas pontuadas por grandes penedos graníticos sendo este o ponto mais alto do 
parque (420 metros), um excelente miradouro para oeste, sobre a cidade de Santo Tirso e toda a 
paisagem até ao mar.

O parque integra na sua periferia os vales de paisagem rural e mosaico agrícola onde se inserem os 
Pólos dos Vale de Burgães e Roriz, ricos em quintas e casas solarengas, matas, arquitetura religiosa e 
vernacular, e por outros Pólos com valores naturais notáveis como o centenário Carvalhal de Valinhas 
ou áreas arqueológicas como o Castro do Monte Padrão e a Citânia de Sanfins, esta já no município de 
Paços de Ferreira.
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Situado num pequeno vale onde nasce um afluente do rio Leça, surge inesperado o Carvalhal de 
Valinhas - Parque de Lazer de Nossa Senhora de Valinhas.  É uma mata de valor único que inclui 
um exemplar de Carvalho-alvarinho com mais de 200 anos classificado como Árvore de Interesse 
Público desde 1940.

Caraterizado pelo povoamento de exemplares centenários de carvalhos e sobreiros, para além de 
outras espécies, o aproveitamento da linha de água e das diferenças de cota levou à construção 
de um conjunto de moinhos de água e até uma serra hidráulica.

Existe aqui a ermida da Senhora de Valinhas (imóvel de interesse concelhio) onde anualmente se 
realiza a romaria.

Carvalhal de Valinhas
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Monte de São João de Carvalhinho

O Monte Padrão situa-se a sudoeste da localidade de Monte 
Córdova num pequeno promontório que atinge a cota 413 metros. 
Esta elevação de caráter religioso e arqueológico tem na sua base a 
capela de Nossa Senhora do Padrão. O castro ocupa o cume.

Classificado em 1910 como Monumento Nacional, o Castro do 
Monte Padrão foi um povoado fortificado, edificado ao longo do 
século IX a. C. e ocupado da Idade do Ferro à Idade Média. Vários 
achados móveis têm sido aqui encontrados testemunhando os 
diferentes momentos de ocupação.

No Monte desfruta-se de uma grande amplitude visual em 
panorâmicas sobre a paisagem agro-florestal envolvente. Nas 
encostas, a requalificação da mata autóctone de sobreiros e 
carvalhos completa a memória do local. Desde 2008, está aqui 
localizado o Centro Interpretativo do Monte Padrão.

Monte Padrão

O monte de São João do Carvalhinho ocupa um pequeno monte arborizado, 
junto à cidade de Santo Tirso, debruçado sobre o vale agrícola de Burgães 
desfrutando de vistas privilegiadas para sul.  No cimo do monte está a capela 
e o seu escadório, construída no ano 1899, dedicada a S. João Batista. 
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Vale de Burgães Quedas de Fervença Devesa de Valdrigo

O Vale de Burgães, outrora pertença do Couto do Mosteiro de Arouca, localiza-se na margem esquerda do rio 
Ave a meia encosta do Monte Córdova e é um vale agrícola aberto, desenvolvido em socalcos e orientado para 
poente. De vistas amplas destacam-se as proeminentes casas solarengas, associadas a propriedades agrícolas de 
grande dimensão e delimitadas por muros de pedra de granito. Junto às casas existe geralmente um jardim com 
espécies arbóreas de grande porte, como tílias e faias que se destacam na paisagem marcadamente aplanada.



Entre os vales e o monte permanecem milhares de 
anos de registo de ocupação humana.
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Igreja de RorizCitânia de Sanfins Vale de Roriz

Localizada fora da AMP, no município de Paços de Ferreira mas ainda nas cabeceiras do rio 
Leça, a Citânia de Sanfins está classificada como Monumento Nacional desde 1946 e é um 
dos maiores povoados fortificados alguma vez encontrados em Portugal, ocupando cerca 
de 18ha. Foi ocupada entre os séculos II a.C. e IV d.C..

Posicionada estrategicamente num planalto com dominância de um vasto território, ocupa 
as encostas graníticas de vertente nascente do Monte Córdova onde habitam apenas 
alguns sobreiros isolados e alguma flora e fauna espontânea.

Citânia de Sanfins

A igreja de São Pedro de Roriz posiciona-se num amplo vale agrícola, numa vertente 
do rio Vizela. Pertenceu ao mosteiro de Roriz, fundado em 1070 e doado por D. Afonso 
Henriques em 1173 aos Cónegos Regulares de Santo Agostinho, e é um exemplar notável 
da arquitetura românica  classificado como monumento nacional.



Fonte adossada a um grande penedo onde a água corre a 
partir de uma carranca encastrada na rocha.
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Monte da Senhora do PilarCapela de Santa Cruz

O Monte da Senhora do Pilar, localizado na freguesia de 
Penamaior, Paços de Ferreira, tem amplas vistas sobre as 
bacias hidrográficas dos rios Leça e Ferreira, dominando 
uma larga extensão territorial a norte do Douro desde 
os contrafortes da serra do Marão até ao mar. Na sua 
envolvente desenvolve-se um bosque dominado por 
sobreiro e outra vegetação autóctone. Embora fora dos 
limites administrativos da Área Metropolitana do Porto, 
este pólo faz parte da unidade geológica e orográfica que 
constitui o Monte Córdova.

A Capela de Santa Cruz na freguesia de Burgães data dos finais 
do século XVII. Implantada na meia encosta, está envolvida por um 
pequeno adro com muro de granito que tem fronteiro um espaço 
de merendas. Adossado a um enorme penedo granítico, sob um 
carvalhal, encontra-se uma fonte onde a água corre a partir de uma 
carranca encastrada na rocha.



O Parque das Serras do Porto ocupa um território conjunto dos municípios de Gondomar, Paredes e 
Valongo e é o Parque Metropolitano mais próximo à cidade do Porto. Está classificado desde 2017 

como Área de Paisagem Protegida de Âmbito Regional e é gerido por uma associação intermunicipal.

O parque distribui-se ao longo de um maciço xistoso de cristas quartzíticas que compreende a cordilheira 
das Serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Santa Iria, Flores e Banjas. É atravessado pelos rios Sousa e 
Ferreira que entram no parque cavando canhões rochosos no denominado anticlinal de Valongo, uma 
formação geológica formada há cerca de 350 milhões de anos. Este parque agrega valores naturais 
e culturais muito significativos desde logo com uma extensa área Rede Natura 2000, com presença 
de fauna e flora singulares do território nacional e ainda valores geológicos únicos como grandes 
quantidades de fósseis marinhos e outros registos geológicos, minas e fojos, galerias de antigas minas 
romanas de ouro que hoje albergam espécies endémicas como a salamandra lusitânica. 

Devido à sua conformação orográfica e hidrográfica o Parque configura-se num sistema de vistas 
panorâmicas sobre os vales dos seus rios, de elevado valor cénico e dramatismo paisagístico, 
proporcionando, no seu interior, uma situação surpreendente de isolamento e paz aos visitantes.

Parque das Serras do Porto

Margens do Rio Ferreira - Aldeia de Couce

Área
≈ 6 000 ha

Pólos
Sanatório de Montalto

CIA - Parque Paleozóico
Parque de Santa Justa

Senhora do Salto
Torre do  

Castelo de Aguiar de Sousa
Aldeia de Couce

Complexo Mineiro e  
Cavalete de São Vicente46
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O Centro de Interpretação Ambiental (CIA) em Valongo, localizado 
junto ao santuário de Sta. Justa e Sta. Rufina, está dedicado à preservação 
do património natural local, fauna, flora e geodiversidade. O Parque 
Paleozóico definido pelo município de Valongo, e hoje parte integrante 
do Parque Metropolitano, abrange uma área singular de importantes 
jazidas fossilíferas do Paleozóico reconhecidas internacionalmente e áreas 
de mineralização de antimónio e ouro que foram exploradas pelo menos 
desde os tempos romanos. Esta atividade gerou um complexo de cavidades 
superficiais e subterrâneas de dimensão notável que pode ser visitado e do 
qual é exemplo o Fojo das Pombas. Hoje conhecem-se mais de 15 km de 
galerias subterrâneas e todo um sistema de mineração romana excecional. 

Sanatório de Montalto CIA - Parque Paleozóico
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Situada no município de Paredes, a Senhora do Salto, destino de 
peregrinação ancestral, é um dos locais mais notáveis do ponto 
de vista geológico na área metropolitana. Devido à conformação 
geomorfológica do lugar, o rio Sousa forma uma garganta sobre uma 
dobra do anticlinal de Valongo, onde se precipita cascateando ao longo 
de 80 metros, percorrendo um canhão conhecido como Salto de Sousa 
ou a Boca do Inferno.

Podemos ainda encontrar neste local moinhos de água, bons pontos 
de miradouro, áreas de recreio e o recente Centro Interpretativo da 
Senhora do Salto.

O Parque de Santa Justa é um antigo destino de culto e recreio, situado 
na serra de Santa Justa em Valongo. Esta zona verde é constituída pela 
área envolvente às capelas de São Sabino e de Santa Justa e Santa Rufina 
em área pertencente à confraria do Santuário. 

A sua posição cimeira nesta serra atinge os 347 metros de altitude, 
permitindo a quem visita desfrutar de vistas desafogadas sobre a 
paisagem metropolitana. Em dias limpos é possível vislumbrar as serras 
do Arestal, Montemuro, Marão e Gerês.

Parque de Santa Justa Senhora do Salto
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Ruínas de um antigo castelo, possivelmente edificado no século X, a Torre do Castelo de Aguiar 
de Sousa está classificada como Monumento de Interesse Público desde 2012 e situa-se no 
município de Paredes, junto dum expressivo meandro do rio Sousa sobre o anticlinal de Valongo, 
iniciado na Senhora do Salto.

Implantado num local de difícil acesso, terá sido em 995 atacado por Al-Mansur, chefe muçulmano. 
No processo de reconquista cristã, liderou uma terra e um julgado no séc. XIII.

Atualmente integrada na Rota do Românico do Vale do Sousa, a Torre do Castelo de Aguiar de 
Sousa foi intervencionada para permitir ao visitante o fácil acesso à torre e possibilitar o usufruto 
de vistas privilegiadas sobre o rio Sousa.

Torre do Castelo de  Aguiar de Sousa
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Aldeia de Couce

Possibilitada pela existência de um pequeno aluvião do rio 
Ferreira entre as serras de Santa Justa e Pias, a Aldeia de Couce, 
localizada no município de Valongo, é um pequeno aglomerado 
de arquitetura vernacular hoje com apenas 10 habitantes.

Bem patente nos muros e nas paredes das casas, palheiros e 
eiras, este núcleo rural foi erguido com blocos de quartzito e 
xistos, provenientes, julga-se, da exploração mineira da região e é 
expressão da sua relação simbiótica com a paisagem envolvente.

Para lá dos campos de cultivo, encontram-se significativas matas 
autóctones de carvalhos e sobreiros. A galeria ripícola do rio 
Ferreira tem ainda alguma expressão na paisagem e preserva as 
suas espécies nativas.



Fechado desde 1970, destaca-se deste complexo o Cavalete de São 
Vicente como um notável exemplar arquitetónico dos extensos 
trabalhos levados a cabo nestas minas. 
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Complexo Mineiro e Cavalete de São Vicente

O Complexo Mineiro de São Pedro da Cova no município de Gondomar 
é constituído por diferentes instalações industriais incluindo o Cavalete 
de São Vicente,  um raro exemplar de engenharia mineira da Área 
Metropolitana do Porto, classificado como Monumento de Interesse 
Público desde 2010. Datado de 1935, com 38 metros de altura, é uma 
notável construção em betão armado de estrutura vertical que serviu de 
apoio à atividade de mineração, fazendo o acesso dos trabalhadores à 
mina e retirando o carvão. 

A mina, explorada como tal desde o início do século XIX, está situada 
na designada Bacia Carbonífera do Douro tendo sido a mais notável 
e produtiva desta região. A atividade continuada até 1970, data de 
encerramentos das minas, tornaram-no incontornável na identidade e 
cultura da população que ali se fixou, estando hoje retratada no Museu 
Mineiro na Casa da Malta, ali próximo.



Parque de Montalto

Área
≈ 1 800 ha

Pólos
Ribeiras do Uíma

Caldas de São Jorge
Castro de Romariz

Monte de São Marcos
Parque Urbano do Rio Úl

Parque de Lazer da Várzea 
Parque de Lazer de Nadais 

Ribeiras do Uíma - Santa Maria da Feira

A proposta do Parque de Montalto agrega no território dos municípios de Santa Maria da Feira, 
São João da Madeira, Oliveira de Azeméis e Arouca, paisagens ruralizadas de cabeceira de 

linha de água e vales onde correm os rios Uíma, Inha, Úl e Antuã.

A paisagem é diversa, os cumes e montes são densamente arborizados e aqui concentram-
se destinos religiosos e património arqueológico como a capela de São Marcos e o Castro de 
Romariz. Na meia encosta, as nascentes ladeiam campos agrícolas que aumentam em dimensão e 
profundidade de solo à medida que nos aproximamos das cotas baixas. A água é abundante e o rio 
criou vales aluvionares apaludados, que a ocupação humana tratou de drenar com fins agrícolas. 

O parque confere uma diversidade de paisagens e tipos de habitats únicos que contribuem para 
a complementaridade ecológica entre os diferentes pólos. Estas áreas oferecem um conjunto de 
valências naturais e lúdicas aos visitantes, salientando as ribeiras do Uíma, o Parque Urbano do rio 
Úl e as termas das Caldas de São Jorge.

58



O primeiro balneário das Caldas de São Jorge 
data do séc. XIX, autorizado por D. João VI.
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O Pólo das Ribeiras do Uíma, no vale do rio Uíma, corresponde a uma grande mancha 
aluvionar, com solos provenientes de deposições sucessivas de materiais transportados 
pelos cursos de água e combina vários sistemas húmidos ora mais agrícolas, ora mais 
naturais, formando uma extensa várzea com antiga presença humana.

A formação da paisagem atual remonta a poucas décadas atrás, ao que seria um vale 
predominantemente agrícola. Devido ao progressivo abandono da atividade e dos 
sistemas de drenagem dos campos foi-se transformando num lugar com extensos 
bosques paludosos, originando habitats de interesse conservacionista (habitat 91E0 
pt3) únicos no território da Área Metropolitana do Porto.

Hoje designado como Parque das Ribeiras do rio Uíma, nele é possível realizar 
percursos pedonais lúdicos e de interpretação destes ecossistemas ribeirinhos e 
compreender a relação com a paisagem agrícola ainda presente.

Ribeiras do Uíma Caldas de São Jorge



A descoberta de um tesouro monetário esteve na origem da 
identificação deste castro, o mais expressivo no entre Douro e Vouga.
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Castro de Romariz
Situado no Monte Crasto, município de Santa Maria da Feira, o Castro de Romariz 
foi classificado como Monumento de Interesse Público em 1945. As origens do 
povoado remontam ao século V a.C. e juntamente com o Castro de Monte Murado, 
no município de Vila Nova de Gaia, é um dos escassíssimos povoados identificados 
nestas regiões outrora ocupadas pelos Túrdulos (antigo povo pré-romano que vivia 
no sul de Portugal).

A área de castro ocupa o topo do monte a uma altitude de 375 metros, evidenciando 
uma natural dominância visual sobre a envolvente e o vale agrícola de Romariz.  
Localizado num monte densamente arborizado por povoamentos de eucalipto, a 
presença de vegetação autóctone como carvalhos, sobreiros e castanheiros está 
associada às áreas de gestão contíguas ao castro.
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Monte de São Marcos

Localizado no município de Oliveira de Azeméis, o Monte de São Marcos, com a elevação de 480 metros 
acima do mar, representa um dos ponto mais elevados da Área Metropolitana do Porto.

No topo do monte, onde esta situada a Capela de São Marcos, pode desfrutar-se de magnificas vistas 
panorâmicas sobre a paisagem envolvente.  Além da orografia acentuada nos quatro municípios vizinhos, 
Oliveira de Azeméis,  Santa Maria da Feira, Arouca e Vale de Cambra, pode ver-se a ria de Aveiro e o mar.

Enquanto que a paisagem envolvente ao monte é caraterizada pela presença de áreas florestais de 
produção de eucalipto, aqui dominam áreas de floresta autóctone em regeneração natural, com destaque 
para os sobreiros de porte significativo que emergem entre os afloramentos rochosos existentes. 
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Parque Urbano do Rio Úl

O Parque Urbano do Rio Úl, situado no município de São João da Madeira, 
possui uma área de aproximadamente 30 hectares e estende-se linearmente 
acompanhando o traçado do rio. 

Inaugurado no ano de 2008, foi projetado perspetivando-se a sua expansão em 
área ao longos dos anos. O parque é delineado por muros em granito e no seu 
interior serpenteiam percursos que convidam o passeio a pé ou em bicicleta. É ainda 
caraterizado pela frondosa galeria ripícola, açudes, moinhos e extensas áreas de 
clareira de prado ao longo do rio.



Como um oásis no meio de floresta de eucalipto o 
parque ocupa as margens sombreadas e frescas do rio.

6968

O Parque de Lazer da Várzea compreende um pequeno bosque ripícola nas margens do 
rio Uíma, um corredor ecológico fundamental nesta região dominada por povoamentos 
florestais de eucalipto, onde a natureza autóctone ainda parece tomar conta.

Parque de Lazer da Várzea
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O Parque de Lazer de Nadais localizado na freguesia de Escapães em Santa Maria 
da Feira desenvolve-se ao longo da margem esquerda do rio Uíma já próximo das 
suas cabeceiras. Este espaço de lazer tira partido do contacto com a natureza 
através desta linha de água, que aflui ao Douro e de uma significativa galeria ripícola 
bem preservada.

Parque de Lazer de Nadais



Parque da Freita

Área
≈ 11 200 ha

Pólos
Senhora da Laje

Frecha da Mizarela, Geossítio
Pedras Parideiras, Geossítio

Canelas
Carreira de Moinhos de  

Alvarenga
Viveiros da Granja

Passadiços do Paiva
Rede de Aldeias Tradicionais

Frecha da Mizarela - Arouca

A proposta de Parque Metropolitano da Serra da Freita estende-se por quatro municípios: 
Arouca, Castro Daire, São Pedro do Sul e Vale de Cambra. A Serra da Feita distingue-se 

pela sua paisagem planáltica de altitude, alcançando um máximo de 1102 metros. É atravessada 
pelos rios Paiva, Paivó e Caima e o seu porte geológico proporcionou uma série de fenómenos 
raros que estiveram na base da constituição do Arouca Geopark. Contribuem para a importância e 
singularidade deste parque os geossítios e vários fósseis de trilobites que se encontram expostos 
no Centro de Interpretação Geológica, a Frecha da Mizarela (queda de água com mais de 60 
metros), os fojos de exploração mineira, as pedras parideiras e os Passadiços do Paiva. 

O património cultural é rico. No vale do Arda, junto à vila de Arouca, o Mosteiro de Arouca da 
Ordem de Cister, reconstruído e ampliado nos séculos XVII e XVIII, é indissociável da Serra da 
Freita e da evolução desta paisagem. No parque pontuam outras obras religiosas como as capelas 
da Senhora da Laje e Senhora da Mó, para além de um rico património molinológico e de um 
extenso conjunto de aldeias tradicionais. 

A floresta e os matos predominam na paisagem da Serra da Freita, porém a escassa agricultura é 
determinante do seu caráter. A pecuária tem aqui uma expressão própria associada à existência de 
prados e ainda ao pastoreio das áreas comunitárias. Estamos no Sítio de Rede Natura 2000: Serras 
da Freita e Arada (PTCON0047).
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Este sulco, rasgado pela erosão das faixas xistosas, origina 
uma queda de água com mais de 60 metros de altura.
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Senhora da Laje Frecha da Mizarela, Geossítio

A Nossa Senhora da Laje, localizada no município de Arouca, ocupa uma zona planáltica 
da serra da Freita, a uma altitude de cerca de 900 metros. A capela é datada do séc. XVII 
e foi construída sobre o afloramento rochoso que emerge no local, a Laje. 

No planalto envolvente, os lameiros entremeiam com os afloramentos graníticos, onde 
se destacam alguns elementos arbóreos aqui muito evidentes. A romaria realiza-se 3 
vezes ao ano, em maio, agosto e setembro.
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Pedras Parideiras, Geossítio

Situado na freguesia de Castanheira, é um dos acontecimentos geológicos mais 
emblemáticos da Serra da Freita, conhecido como as “Pedras parideiras” é o fenómeno 
no qual emergem nódulos biotíticos dos afloramentos graníticos existentes.

Neste pólo  pode visitar-se a  Casa das Pedras Parideiras – Centro de Interpretação, 
que tem como objetivo contribuir para a conservação, compreensão e valorização deste 
geossítio de relevância internacional.
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Canelas

Localizada nas margens do rio Paiva, a paisagem de Canelas é caraterizada pelo vale agrícola 
do qual surgem inúmeras casas tradicionais de xisto com telhados em ardósia.

Foi deste território que se extraiu a maior parte dos materiais utilizados nas construções de 
Canelas e das localidades vizinhas. É também a partir deste xisto que se conta a história da 
Terra, que remonta a 465 milhões de anos, nele se encontram inúmeros fósseis marinhos, 
entre os quais espécies de trilobites consideradas gigantes (70cm). Pode visitar-se o Centro 
de Investigação e Interpretação Geológica de Canelas, conhecido internacionalmente pela 
recolha, inventariação e exposição das maiores trilobites do mundo.
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Carreira de moinhos de Alvarenga Viveiros da Granja

O conjunto composto por 22 moinhos de rodízio abastecidos pelo “Rego do Boi” e 
construídos em xisto são um caso único de aproveitamento de água em cascata na 
freguesia de Alvarenga - Arouca.

A meia encosta da Serra da Freita, em pleno Arouca Geopark, os viveiros da Granja, 
antigos viveiros da ex-Direção Geral de Florestas, albergam hoje um espaço de lazer com 
uma coleção notável de árvores associadas a zonas de lazer e antigos edifícios dos serviços 
florestais. É também parte integrante do PR4 - Cercanias da Freita e pontuada na sua 
envolvente por um geossítio composto por blocos rochosos arredondados: Pedras Cebola.



Um excelente local de paragem para quem procura o 
descanso antes da subida ao topo da Serra da Freita.
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Viveiros da Granja



Inaugurados em junho de 2015 os Passadiços do 
Paiva assumem-se hoje como um importante destino 
metropolitano para visitantes locais e turistas.
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Passadiços do Paiva

Percorrendo um vale encaixado nas margens do rio Paiva ao longo de cerca de nove 
quilómetros, o percurso dos Passadiços do Paiva, que se inicia e termina em Areinho/
Espiunca, cruza vários geossítios de interesse como a Garganta do Paiva, a Cascata das 
Aguieiras, a Praia Fluvial do Vau, a Gola do Salto e a Folha de Espiunca.
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Rede de Aldeias Tradicionais

A rede de aldeias tradicionais de Arouca agrega espaços de memória que refletem a 
ocupação humana ao longo do tempo num território serrano e de base agrícola. A paisagem 
registou os rendilhados e a dureza das povoações que ali resistem apesar dos magros 
terrenos agrícolas, ao longo dos tempos transformados pelo aproveitamento exímio dos 
sistemas bouça-corte-campo.

Fazem parte deste conjunto as aldeias de: Drave, Meitriz, Covelo de Paivô, Regoufe, 
Janarde, Paradinha, Noninha, Bustelo, Albergaria da Serra e Rio de Frades. 
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VALES

PARQUES METROPOLITANOS DO PORTO
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As propostas de Parques de tipologia Vales compreendem as linhas de água de maior expressão 
na Área Metropolitana do Porto e que, juntamente com o valor paisagístico, natural e cultural 
associado às suas margens, definem perímetros territoriais com uma forte identidade paisagística. 
Com uma elevada vocação para mobilidade, pedonal e ciclável, são simultaneamente espaços 
canal de grande relevância ecológica. 

Os parques metropolitanos propostos na tipologia Vale são:

1. Parque do Leça

2. Parque do Tinto e Torto

3. Parque do Douro

3

2

1



Parque do Leça

Área
≈ 2 500 ha

Pólos
Refojos de Riba D’Ave
Pidre
Vale Agrícola de Alfena
Vale Industrial da Maia
Santa Cruz do Bispo
Leça do Balio
Foz do Leça / Quinta da Conceição 
e Quinta de Santiago

Santa Cruz do Bispo

A proposta do Parque do Leça abarca um território que acompanha o traçado do rio nos 
concelhos de Matosinhos, Maia, Valongo e Santo Tirso. O rio Leça corre integralmente em 

território da Área Metropolitana do Porto e desenvolve-se ao longo de cerca de 40km, desde a 
nascente, em Monte Córdova, até à sua foz, no Porto de Leixões. A paisagem da sua bacia hidrográfica 
é caraterizada por uma grande heterogeneidade territorial. As nascentes em Monte Córdova correm 
por um relevo acidentado integrado na proposta do Parque Metropolitano de Monte Córdova mas, 
após as Quedas de Fervença, o rio dá lugar ao extenso vale agrícola de Refojos de Riba D’Ave, em 
Santo Tirso onde ainda se perpetua a rotação de culturas “milho – forragem de Outono” com uma 
forte presença humana e diverso património cultural. À medida que o vale se desenvolve para 
jusante, nas áreas agrícolas - embora de menor dimensão - prevalece o carácter urbano e industrial 
intercalado por extensas áreas florestadas em que predomina o eucalipto. 

A importância do rio Leça como elemento gerador de riqueza e paisagem está também reportada ao 
nível do património construído, o qual engloba mosteiros, igrejas, capelas, calvários, quintas, pontes, 
moinhos e azenhas. Alguns destes elementos estão já hoje integrados em espaços de recreio que se 
traduzem sobretudo em parques e corredores pedonais e/ou cicláveis.

91



9392

Refojos de Riba D’Ave

Logo após a acentuada descida do Monte Córdova, o rio Leça originou uma vasta área agrícola de 
solos ricos, que se estende pelas freguesias de Refojos de Riba D’Ave, Reguenga e Lamelas no 
município de Santo Tirso. O vale, ladeado pela serra da Agrela a nascente, tem evidente presença 
humana marcada na paisagem através das inúmeras quintas antigas, igrejas, capelas e uma ponte da 
época romana (Ponte de São Lázaro).
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Pidre A paisagem do lugar de Pidre é de transição entre um território agrícola e urbano. 

Aqui o vale do rio Leça estreita, envolvido por parcelas agrícolas que alternam com áreas 
de ocupação florestal. Ao longo do rio são ainda visíveis registos de património religioso, 
núcleos rurais e a ponte do Arquinho, sinais de uma ocupação pré-industrial.



A Ponte de São Lázaro com origem romana, data da baixa idade 
média e fazia parte da antiga via medieval Porto-Guimarães.

O forte contraste da matriz agrícola do vale na transição para 
a paisagem urbanizada na freguesia de Alfena - Valongo.
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Vale Agrícola de Alfena

A Zona de Lazer de São Lázaro é um importante conjunto histórico que inclui capela, moinho e 
ponte romana, na freguesia de Alfena, Ermesinde. É um espaço de elevada afluência que conta 
com um pequeno café e área de merendas. 
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Vale Industrial da Maia

Território remanescente do desenvolvimento industrial e 
urbano do município da Maia, esta área do percurso encaixado 
do rio Leça, é caracterizada por núcleos de galeria ripícola, 
parques e folhas agrícolas que acompanham o rio e algumas 
ribeiras. A presença de património arquitetónico vernacular 
como moinhos, pontes e levadas, atesta da capacidade motriz 
do rio Leça neste local. 
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Santa Cruz do Bispo Leça do BalioDe sua fundação perdida no tempo, o Mosteiro de Leça do Balio 
é doado no séc. XII aos monges cavaleiros da Ordem de São João 
do Hospital, ordem que inspira uma grande e concorrida recriação 
histórica que aqui ocorre no 2º fim de semana de setembro.

Santa Cruz do Bispo é um espaço com caráter rural, embora rodeado de áreas urbanizadas. Esta área do vale do 
Leça encerra-se sobre si mesmo numa pequena unidade de paisagem, revelando a sua história em determinados 
locais de elevada qualidade cénica, como a Quinta de Santa Cruz do Bispo e o seu portal de Nicolau Nasoni ou o 
monte de São Brás, com a enigmática figura do homem da Maça. A presença de extensas folhas agrícolas, assim 
como proeminentes afloramentos rochosos, reforçam a qualidade da paisagem neste lugar.



Adjacente ao caminho de ferro Porto de Leixões - Ermesinde este local 
revela uma forte relação com a vida ribeirinha nos moinhos e edificações.
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Santa Cruz do Bispo

A Ponte do Carro, elo das duas margens do rio Leça e a 4 km da sua foz em Leixões, é uma 
ponte de origem medieval que fazia a ligação do Porto com o noroeste peninsular. A sua 
envolvente foi adaptada como espaço de recreio junto da localidade Santa Cruz do Bispo.
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Santa Cruz do Bispo

O monte de São Brás e capela de Santa Cruz do Bispo situam-se na margem direita 
do rio Leça, a cerca de 70 metros de altitude, e oferecem uma ampla vista sobre os vales 
agricultados marginais ao Rio Leça. A capela é rodeada por um conjunto notável de grandes 
árvores, nomeadamente sobreiros, plátanos e tílias.

O escadório da Capela de São Sebastião é encimado por um cruzeiro e pelo 
Homem da Maça, uma escultura incompleta que provavelmente retrata a 
imagem de um antigo guerreiro ou herói mítico.
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A Quinta da Conceição e de Santiago são duas quintas contíguas 
agregadas nesta proposta numa área mais abrangente em torno da parte 
terminal do rio Leça, o pólo Foz do Leça. Antiga quinta monástica e quinta 
de recreio, respectivamente, são hoje parque de lazer público constituído 
por jardins murados e socalcados, alguns com sebes de buxo, e um 
frondoso bosque de carvalho, sobreiro e eucalipto. Uma ponte pedonal 
garante a ligação entre estas duas quintas onde estão situados dois 
equipamentos municipais a piscina da Quinta da Conceição e o Museu da 
Quinta de Santiago (Centro de Arte de Matosinhos).
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Foz do Leça / Quinta da Conceição e Quinta de Santiago



Parque do Tinto e Torto

Área
≈ 1 000 ha

Pólos
Zona Cultural do Freixo
Agroparque
Parque Oriental
Azenha de Cima

Agroparque

A proposta de Parque do Tinto e Torto em Gondomar refere-se ao parque de maior proximidade 
à cidade do Porto. Acompanha o percurso dos dois rios ao longo de cerca de 12 km, desde as 

suas nascentes até à foz no rio Douro, junto ao Freixo. 

A paisagem deste parque é muito heterogénea devido à orografia, à agricultura e à pressão 
urbana. A presença agrícola em manchas expressivas enquadra esta proposta numa tipologia de 
agroparque urbano.

No território desta proposta de parque é ainda possível encontrar matas de sobreiro, moinhos, 
capelas e outros elementos patrimoniais assim como sobrevivem assentos rurais.
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Palácio barroco da autoria de Nicolau Nasoni foi edificado em meados do 
século XVIII e está classificado desde 1910 como Monumento Nacional.

111110

AgroparqueZona Cultural do Freixo

Acompanhando o rio Torto, as áreas agrícolas contrapõem-se 
ao desenvolvimento urbano intenso entre a cidade do Porto e 
Gondomar. O pólo Agroparque revela ainda campos agrícolas 
em atividade intensa, compartimentados por matas autóctones 
em regeneração natural e alguns fragmentos densos de galeria 
ripícola associados ao rio Torto e seus afluentes. A presença de 
património cultural, como quintas e moinhos de água, denota a 
centralidade e capacidade produtiva desta paisagem.
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Parque Oriental

Localizado na zona oriental da cidade do Porto que dá nome ao Parque , a sua atual área 
corresponde à 1ª fase de construção, com aproximadamente 10 hectares. Prevê-se com a sua 
expansão e a valorização ambiental do rio Tinto a integração de núcleos rurais próximos.

O parque foi inaugurado em 2010 com o objectivo de “transformar um espaço compartimentado 
e acidentado de campos num contínuo natural, relvado, arborizado e com uma rede de caminhos 
onde as pessoas tenham prazer em passar uns tempos livres em sossego”.
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Azenha de Cima

O pólo da Azenha de Cima compreende uma área de vale aberto do rio Torto, entre as freguesias de Valbom e São 
Cosme, os solos férteis de extensas folhas agrícolas e os núcleos arborizados que acompanham o traçado do rio. Podem 
observar-se algumas quintas e sobrados na proximidade, antecipando a realidade urbana sempre presente. 



Ao longo do rio Torto encontram-se ainda vários 
assentos agrícolas e pequenas manchas de sobreiral.

116 117

Azenha de Cima



Parque do Douro

Área
≈ 4 300 ha

Pólos
Areinho de Quebrantões

Areinho de Avintes
Praia de Marecos

Praia Fluvial de Arnelas
Areal de Zebreiros

Praia Fluvial de Crestuma
Praia da Lomba

Praia Fluvial de Melres
Porto Fluvial do Carvoeiro

Marina da Lixa
Centro Ambiental de Lever

Praia Fluvial de Crestuma

A proposta do Parque do Douro corresponde ao extenso plano de água do rio e suas margens, 
estende-se desde a foz, entre o Porto e o cabedelo de Gaia, e a Lomba em Gondomar no 

limite nascente da área metropolitana. O rio Douro junta, ao longo das suas margens, vários cais 
e praias fluviais, principalmente a montante dos centros históricos do Porto e Gaia. Este é um rio 
de características únicas que possui um vasto património cultural e uma qualidade paisagística 
inigualável. 

O Parque oferece várias atividades recreativas como a pesca, desportos aquáticos, atividade 
balnear, turismo e história.  Faz parte dele o património material e imaterial acolhido nas lendas 
e tradições, nas quintas de recreio e centros históricos, estando o Centro Histórico do Porto 
classificado como Património Mundial da UNESCO desde 1996. 

Forte via de comunicação entre o litoral e o interior,  se antigamente, os barcos que o cruzavam, 
transportavam o vinho das encostas xistentas do Alto Douro para Gaia, hoje transportam os 
turistas que visitam o património mundial da Unesco onde o vinho fez paisagem. Atualmente, é 
também fonte de abastecimento de água da AMP e de produção de energia.
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Areinho de Avintes

O areinho de Quebrantões é um vasto areal na margem esquerda do rio Douro, entre a 
ponte de São João e a ponte do Freixo. O amplo campo visual sobre o espelho de água e o 
enquadramento histórico-cultural da paisagem fazem deste local um espaço único onde 
muitos ocorrem, usufruindo do seu areal para a prática balnear ou para os piqueniques de 
fim de semana. 

Dotado de ciclovia e área de merendas, o areinho de Avintes compreende uma zona 
marginal ao rio Douro de cerca de 1000 metros em Vila Nova de Gaia que convida à prática 
balnear e atividades de pesca lúdica.

Areinho de Quebrantões
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Praia de Marecos

A praia fluvial de Marecos em Atães, Gondomar, é produto da acumulação de sedimentos 
sobre um afloramento rochoso marginal ao rio Douro. Com um pequeno embarcadouro é 
um local de destino durante toda a época balnear. 
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Na margem esquerda do rio Douro, junto de um pequeno povoamento ribeirinho, encontra-se a 
praia fluvial de Arnelas. Aqui as construções de alvenaria de pedra mista, de granito e xisto, com 
paredes de pedra aparente ou rebocadas, fazem notar a transição geológica do subsolo nesta região. 
O pequeno areal e um cais dão apoio às atividades náuticas.

Praia de Arnelas



A praia fluvial de Crestuma é um espaço de lazer 
infraestruturado e com boas condições para o 
acolhimento dos veraneantes que a frequentam.
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A praia fluvial de Crestuma junto à foz do rio Uíma, tem vistas sobre 
o rio Douro, as encostas florestadas de Gondomar, a Tapada de S. 
Domingos e a Barragem de Crestuma-Lever. Na proximidade da 
praia, sobre a encosta socalcada, pode visitar-se o Parque Botânico 
do Castelo. 

A barragem de Crestuma-Lever, inaugurada em 1985, teve um 
significativo impacte ambiental mas foi determinante para o 
desenvolvimento das atividades desportivas e turísticas.

Praia Fluvial de Crestuma
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Praia da Lomba Praia Fluvial de MelresA praia da Lomba, com um areal de considerável dimensão, é servida por embarcações que 
atracam no cais de Santiago e permitem a travessia para Meda.

A sua localização privilegiada no extremo de um meandro do rio Douro produz uma 
singular envolvência do rio e uma ampla vista sobre as margens que se desenvolvem para 
as serras das Flores e Banjas. 

A praia fluvial de Melres desenvolve-se sobre 
terraços fluviais com vista sobre a lomba e as encostas 
florestadas da margem esquerda do Douro.



Aldeia de raízes fluviais, aqui decorrem dois importantes eventos anuais: o 
Festival Internacional de Teatro de Rua Imaginarius e as festas de São Lourenço.
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Porto Fluvial do Carvoeiro

O porto fluvial do Carvoeiro conserva a memória de quando o rio Douro era 
a principal via de acesso entre o litoral e o interior, acompanhado pelo grande 
movimento de transporte de pessoas e de mercadorias. Uma interface para troca 
de bens com as Terras de Santa Maria que aqui tocam o Douro, foi um importante 
porto de carvão que provinha das minas de Pejão e São Pedro da Cova.
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Marina da Lixa

A marina da Lixa (marina de Boialvo) é o primeiro cais de acostagem 
de recreio a montante da Barragem de Crestuma-Lever. Antes da 
década de 80 era um vale agrícola e, agora inundado, serve de porto 
a muitos barcos de recreio que usam a albufeira da barragem como 
espaço de atracagem.

Na margem oposta fica a Estação de Tratamento de Água de Lever,  
que trata a água que abastece o Grande Porto e parte do Vale do 
Sousa, e o seu Centro de Educação Ambiental.
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O Centro de Educação Ambiental (CEA) está aberto desde 2007 e visa a proteção do 
meio ambiente e a sua valorização na comunidade, localizado no Complexo de Lever.

No edifício realizam-se atividades relacionadas com a preservação dos recursos 
hídricos no aquaterrário, na biblioteca, no laboratório e junto do lago mágico. 
Recentemente, a Mata Sobranceira ao Centro foi alvo de requalificação ecológica e 
paisagística por parte do Centro  de Investigação da Biodiversidade e Genética CIBIO.

Centro Ambiental de Lever
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PAISAGENS  CULTURAIS

PARQUES METROPOLITANOS DO PORTO
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As Paisagens Culturais da Área Metropolitana do Porto definem territórios com um carácter 
de paisagem marcante e denso capaz de ilustrar a evolução e adaptação do homem ao meio 
envolvente. Estas paisagens ilustram características únicas de ocupação, de gerir o território e 
de constituir e materializar a prática da religião. São também paisagens carregadas de história no 
meio, nos costumes e na gente que a habita.

Foram propostas duas Paisagens Culturais na AMP:

1. Paisagem Cultural de Vila do Conde

2. Paisagem Cultural do Vale do Arda2

1



Paisagem Cultural de  
Vila do Conde

Pólos
Rede de Largos

Largo da Trindade
Largo de Vilarinho

Largo do Mosteiro de Vairão e 
Largo da Feira

Monte Crasto e Largo Santo 
Ovídeo

Largo do Souto
Largo do Adro

Área
≈ 3 600 ha

Largo de Vilarinho

A paisagem cultural de Vila do Conde, situada entre o Parque das Brisas a nascente e a EN 
104 a poente no concelho de Vila do Conde, conserva a matriz de ocupação de solo que 

acompanhou o processo de evolução religiosa, social e económica a partir do séc. X.

Esta proposta de Parque é caracterizada pela presença do agrossistema típico da região, o sistema 
“campo-bouça”, orientado fundamentalmente para a produção de leite. Os núcleos urbanos, de 
arquitetura vernácula, dispõe-se em torno de um largo/igreja, onde se encontram os serviços e 
o pequeno comércio, mas fundamentalmente um espaço de encontro e convívio. São espaços 
normalmente arborizados e ajardinados, interligados por uma rede de estradas que irradia pela 
paisagem de núcleo em núcleo e de largo em largo.

A riqueza desta paisagem manifesta-se também pela presença de importantes valores patrimoniais 
religiosos, como os mosteiros de São Simão da Junqueira e de São Salvador de Vairão, lugares de 
culto e de núcleos rurais de arquitetura vernácula interligados por caminhos de calçada de granito.

Os campos são delimitados por altos muros de granito e por vinha. A paisagem funde-se na 
articulação dessa ampla rede de núcleos urbanos, largos arborizados e mosteiros com elevado 
valor patrimonial.

Largo de Santa Apolónia
Largo de Parada
Largo de Arões

Largo da Lameira
 

Rede de Mosteiros
Mosteiro de São Simão da 

Junqueira
Mosteiro de São Salvador de 

Vairão
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Largo da Trindade

O Largo da Trindade, localizado na freguesia de Ferreiró, data do final do séc. XIX e 
foi implantado em terrenos cedidos pelo 1º visconde de Santa Marinha da Trindade 
(Joaquim Fonseca da Cruz). No largo foram plantadas 210 árvores: plátanos, sobreiros, 
tílias e amoreiras. Hoje, já com portes consideráveis, trazem sombra e frescura a todo 
o largo.

Na paisagem envolvente, os extensos campos agrícolas de milho de forragem ou 
azevém são contidos por longos muros de granito, resultando num espaço ruralizado 
industrial de produção de leite, matriz característica de Vila do Conde. Próximas dos 
campos surgem parcelas de mata de eucalipto intercaladas  de bosquetes de carvalho e 
sobreiro em regeneração natural.
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Largo de Vilarinho

O Largo de Vilarinho, situado em Macieira da Maia (município de Vila do Conde), é caracterizado 
pela forte vivência urbana em coincidência com um cruzamento de vias importantes no concelho. É 
um espaço amplo, composto por duas áreas de jardim, sendo a maior atravessada por caminhos com 
alinhamentos de Plátanos e Tílias. A outra, de menor dimensão, próximo à igreja da Senhora da Lapa tem 
um traçado geometrizado e acomoda áreas de estadia e um lago ladeado de Pinheiros-das-Canárias.
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Largo do Mosteiro de Vairão

Construído durante a Alta Idade Média (séc X-XI) o Mosteiro de Vairão assistiu ao processo de consolidação cristã dos 
territórios que formaram o Condado Portucalense. Segundo os registos, em 1141 D. Afonso Henriques passou a carta de 
couto ao cenóbio (comunidade religiosa feminina), sendo esse documento revelador da importância do mosteiro ao nível do 
seu património fundiário, de dimensões consideráveis, disperso por várias atuais freguesias.

O mosteiro, desde a sua construção, sofreu várias ampliações. Hoje tem escassa ocupação e pertence à Diocese do Porto. 
A igreja salienta-se nesta paisagem marcando o largo com a sua presença. Pode-se observar também a capela de São João 
Baptista, classificada como Imóvel de Interesse Público, desde 1944.

Mosteiro de São Salvador de Vairão



A extensa bacia visual sobre o a matriz rural de Vila do Conde pode 
ser contemplada a partir do adro da capela de Santo Ovídeo. 
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Monte Crasto e Largo de Santo Ovídeo

A 123 metros de altitude, a cota mais elevada da freguesia de Vairão, o 
Monte Crasto emerge sobre o vale agrícola. 

O adro da Capela de Santo Ovídeo, situada no topo do monte, é um notável 
miradouro sobre o mar e o mosaico agrícola de campos, bouças e núcleos 
rurais de Vila do Conde. As vistas amplas sobre Vairão, o Campus Agrário 
da Universidade do Porto, a quinta do Crasto e a Tapada da Amora fazem da 
subida um esforço recompensado.

O Largo de Santo Ovídeo, situado no sopé do monte do Parque das Brisas, 
alberga áreas de estadia e parque de merendas, ambos privilegiados pela 
sombra de imponentes sobreiros. Aliás, todo o largo é admirável pelo 
conjunto de sobreiros centenários de grande porte que ali se desenvolve por 
vezes até emergindo por entre as fissuras dos afloramentos existentes. 



LARGO DO ADRO

148 149

O Largo do Adro, inserido na freguesia de Gião, é um espaço de forma longitudinal, encimado 
pela Igreja de Gião revestida por azulejos e de adro lateral. O cruzeiro em pedra de granito que se 
encontra no adro comemora os Centenários da Nacionalidade e da Independência (1140 a 1640). 
Antecipando estas celebrações houve extensas intervenções em grande partes destes largos da 
paisagem vilacondense feitos pelo programa de melhoramentos rurais.

Em redor do largo encontram-se grandes casas e quintas delimitadas por muros em granito 
associados à vinha na bordadura dos campos.

Largo do Adro



Espaço público central na freguesia de 
Malta, o Largo de Santa Apolónia é 
um espaço arborizado com a presença 
de exemplares antigos de sobreiro, 
carvalho alvarinho, oliveira e uma 
notável Tília-de-folhas-pequenas e é 
rodeado por um conjuntos de casas e 
quintais com muros altos em granito.

No extremo noroeste do largo localiza-
se a Capela de Santa Apolónia. A 
nascente, junto ao Largo dos Carvalhos, 
situa-se um espaço de feira onde se 
destacam inúmeros plátanos de grande 
porte.

O largo é ainda marcado pela 
proximidade de pequenos comércios 
e cafés nas ruas contíguas e alberga 
uma área de jogos infantis. Estes 
serviços funcionam como pólos da vida 
quotidiana deste local e dão contexto ao 
usufruto do espaço. 

A presença antiga de sobreiros e carvalhos poderá estar relacionada 
com a denominação de “souto” também atribuída a este largo.
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Largo Santa Apolónia
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Localizado na freguesia de Guilhabreu, o Largo da Parada insere-se num contexto rural, com envolvente habitacional e de pequeno comércio 
onde sobressaem grandes casas de assentos agrícolas, com fachadas brancas ou em granito.

É um pequeno espaço verde público central na freguesia, com áreas de estadia sombreadas por carvalhos americanos, alguns deles de 
dimensões consideráveis.

Largo de Parada



154 155

O Largo de Arões, em Mosteiró, fica no extremo sul do concelho de Vila do Conde. Também conhecido por Largo 
Dr. Domingos de Azevedo, médico de Mosteiró e lavrador inovador com o cognome de “Apóstolo da Lavoura”.

O largo, com cerca de 1 hectare, uma dimensão considerável no contexto dos largos, desenvolve-se em torno 
de um cruzeiro dos centenários de 1940 acompanhado por zonas de estadia que permitem a observação da 
paisagem agrícola, das casas de lavoura na envolvente e da vegetação arbórea predominante composta por 
plátanos, oliveiras e magnólias.

Largo de Arões
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O Largo da Lameira, localizado na freguesia de Mosteiró é um espaço público central onde se realiza 
a feira semanal. Caracterizado pelo traçado ortogonal, o largo é marcado por exemplares de padreiros 
(Acer pseudoplatanus) que emergem das calçadas e de dois exemplares de Plátano (Platanus orientalis 
var. acerifolia) com grande dimensão, lamentavelmente alvo de uma poda inadequada.

Largo da Lameira



O mosteiro de São Simão da Junqueira foi fundado no séc.XI 
pelo acerdiago da Sé de Braga, D. Árias.
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Mosteiro de São Simão da Junqueira

O Mosteiro de São Simão da Junqueira foi 
instituído no século X, tendo a comunidade 
adotado a regra de Santo Agostinho. Em 1181, 
o mosteiro recebeu carta do couto de D. Afonso 
Henriques. 

A atual igreja foi construída em finais do século 
XVII assim como a cerca conventual. Em 1770, o 
convento foi extinto por Breve de Clemente XIV. 



Paisagem Cultural do  
Vale do Arda

Área
≈ 4 200 ha

Pólos
Mosteiro de Arouca

Monte da Senhora da Mó
Calvário

Casal Romano da Malafaia

Arouca

A paisagem cultural do Vale do Arda em Arouca é uma paisagem de ocupação muito antiga 
e importante do ponto de vista da  gestão do território a sul e norte do Douro, sediada 

no grande Mosteiro de Arouca. Contém um património religioso riquíssimo, sobretudo igrejas, 
mosteiros e capelas com as suas festas e romarias. É um vale granítico fértil, abundante em 
água, sujeito à pressão da expansão urbana e da edificação. Apesar de isolado, as terras férteis 
permitiram a fixação das populações, potenciando grandes quintas agrícolas, muitas delas casas 
brasonadas, hoje disponíveis para o turismo rural, como é exemplo a Casa da Lavandeira e a Quinta 
de Romariz.

O milho continua a ser uma das principais culturas ao longo das margens dos rios Urtigosa, 
Marialva e Arda, onde existem vários moinhos, predominantemente nas freguesias de Tropeçô, 
Urrô, Rossas e Burgo.

Vários percursos pedestres agilizam a visita desta paisagem a cotas diferentes, permitindo a 
interpretação de todos os elementos que concorrem neste território rico em costumes, tradição 
e gastronomia.
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Mosteiro de Arouca

Localizado mesmo no centro da localidade, o Mosteiro de Santa Maria de Arouca está documentado desde o séc.X, 
no entanto o imponente edifício conhecido atualmente surgiu de obras de reconstrução e ampliação nos sécs.XV e 
XVI. São de salientar os Claustros, a Igreja, o Coro das Freiras e a cozinha. 

Alberga atualmente nas suas instalações, o Museu de Arte Sacra com diversos objetos de culto, peças de mobiliário, 
manuscritos litúrgicos, esculturas, tapeçarias e ourivesaria notável. Lateralmente ao mosteiro, persiste ainda a cerca 
do mosteiro. A poente do mosteiro está o Parque de Santa Mafalda.

Este mosteiro que deixou marca na história administrativa da região, foi considerado, à morte de Santa Mafalda 
padroeira de Arouca, um dos mais influentes da península. Deixou também um importante legado na doçaria 
conventual local, com as apreciadas morcelas e castanhas doces. 
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Monte da Senhora da Mó

O monte da Senhora da Mó sobranceiro à vila de Arouca, encontra-se a 711 metros de altitude e permite usufruir 
de uma abrangente bacia visual sobre o vale do rio Arda, alcançando o mar ou o Porto nos dias mais límpidos.

A capela ali existente dedicada à Nossa Senhora da Mó, presume-se ser do séc.XVI e revela influências artísticas 
ecléticas que resultam num elemento belo e de uma enorme simplicidade adoçado a um afloramento de xisto.
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O Calvário de Arouca localiza-se numa pequena elevação, a norte do centro da vila, sobranceira ao 
vale do rio Arda. Encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1948.

O Calvário data do século XVII e agrega um conjunto de seis cruzeiros e um púlpito muito singular 
em granito. Estão assentes sobre um afloramento granítico emblemático de onde rompem árvores 
de porte notável, nomeadamente carvalhos e oliveiras.  Na quaresma, revivem-se aqui os Passos da 
Paixão de Cristo.

Calvário



Testemunha de três momentos da  presença humana neste território, algures entre a segunda metade do século I e o 
início do século III; entre os séculos III e VII e por volta do século X, o “Casal Romano da Malafaia” assume-se como 
um dos mais relevantes sítios arqueológicos de Arouca.

Espaço aberto ao público, esta área arqueológica está composta por uma estrutura de acolhimento aos visitantes, 
onde estão presentes painéis informativos sobre a sua história e das peças arqueológicas encontradas. Sobre uma 
estrutura de madeira, suspensa sobre as ruínas do casal, possibilita-se uma melhor compreensão desta estrutura 
habitacional e de laboração da pequena propriedade agrícola.

O Casal Romano da Malafaia é um local fundamental na 
compreensão da ocupação romana da região de Arouca.
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Casal Romano da Malafaia
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LITORAL

PARQUES METROPOLITANOS DO PORTO
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O litoral da Área Metropolitana do Porto é uma faixa de cerca de 60km de extensão ao longo da 
orla costeira, um território muito marcado pela ocupação humana e onde as comunidades desde 
muito cedo fizeram do mar a sua vida. O seu carácter de transição entre a terra e o mar permitiu 
a existência e instalação de importantes valores naturais, que muitas vezes em interação com o 
Homem resultaram em paisagens litorais únicas. 

Foi proposto na tipologia de parque litoral:

1. Parque do Mar

1



Parque do Mar

Área
≈ 2 300 ha

Pólos
Campos de Masseira

Mindelo - Paisagem Protegida 
do Litoral de Vila do Conde

Reserva Natural Local do  
Estuário do Douro
Lagoa de Paramos

Lagoa de Paramos

A proposta do Parque do Mar desenrola-se ao longo de aproximadamente 60km da costa 
e agrega a orla costeira e as paisagens notáveis do litoral. As paisagens deste parque são 

marcadas em grande medida pelas formações geológicas que aqui ocorrem: zonas aluvionares, 
terraços fluviais, dunas, areias e cascalheiras e depósitos de praias antigas que marcam a presença 
do mar noutra altitude. É de destacar nesta paisagem a Barrinha de Esmoriz, a Barra do Douro e a 
Reserva Ornitológica de Mindelo, criada em 1957. 

O estabelecimento de comunidades costeiras moldou a paisagem de forma única. Um exemplo 
desta relação é o agroecossistema das masseiras que se encontra bem conservado nos concelhos 
de Vila do Conde e Póvoa de Varzim. 

A riqueza faunística e florística, a orografia, as dunas e as áreas agrícolas contribuem para a 
qualidade destas paisagens que percorreram a costa desde a Póvoa de Varzim até Espinho, 
passando por Vila do Conde, Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia.



A paisagem expressa a adaptação dos terrenos 
arenosos do litoral às necessidades do cultivo agrícola.
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Campos de Masseira

As masseiras são um sistema agrícola, característico especialmente da Póvoa de Varzim, que consta de 
uma depressão no terreno para proteger as culturas dos ventos marítimos, aproximar os níveis freáticos 
da folha de cultura , diminuindo as necessidades de rega, e fixar as areias. Os taludes criados são ainda 
utilizados para a vinha. Este sistema permitiu o aumento do sucesso na fixação humana desde o séc. XIX.



O monte do Castro de São Paio é um lugar singular e o único 
povoado marítimo proto-histórico conhecido no território Português.
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Mindelo - Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde

A Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica 
do Mindelo congrega importantes valores naturais e paisagísticos, sendo de destacar a 
diversidade de habitats, com cordões dunares atuais e fossilizados, rochedos, zonas húmidas, 
bouças e áreas agrícolas que se desenvolvem ao longo da linha de costa e o Castro de São Paio. 
A Reserva Ornitológica está classificada desde 1957, e desde aí tem servido para inúmeros 
trabalhos e investigações científicas sobre as aves que por ali passam sazonalmente.
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Situada no estuário do rio Douro sobre o cabedelo, na sua margem esquerda, 
a baía de São Paio é hoje Reserva Natural Local do Estuário do Douro. A 
dinâmica estuarina e as marés fazem deste local um ecossistema de elevada 
importância para a avifauna e fauna piscícola. Podem ser observadas 
inúmeras aves que por ali passam, se alimentam ou nidificam, como o corvo-
marinho, a garça real ou o penereiro. 

Esta área natural de transição, entre o rio e o mar, emoldurada pela ocupação 
urbana ribeirinha do Porto e Gaia, constitui uma imagem de referência na 
paisagem metropolitana.

Reserva Natural Local do Estuário do Douro



Lagoa de ParamosA lagoa, também conhecida como Barrinha de 
Esmoriz, está dotada dum passadiço circular com 
8km de extensão.
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A Lagoa de Paramos é uma lagoa costeira de água salobra. Um valor cénico e ecológico notável, 
com grande diversidade de fauna e flora reconhecida internacionalmente como Sítio de Interesse 
Comunitário, pela Rede Natura 2000. A lagoa, que abriga diversa avifauna e anfíbios, é rodeada de 
vegetação lacustre e ripícola constituindo um espaço privilegiado para a observação do plano de 
água e de aves, sendo de destacar a garça-real e o pato-real. 
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AMP Área Metropolitana do Porto
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