
TRILHOS  NO PARQUE 
Sugestões de lazer….. 

Durante a visita respeite os trilhos pedestres 

assinalados; 

Não deite lixo para o chão. Coloque nos reci-

pientes apropriados; 

Não faça fogueiras e evite fumar; 

Não colha plantas; 

Respeite a fauna silvestre;  

Proibida a entrada de animais domésticos no 

PL; 

Numa área natural a observação de algumas espé-

cies depende da estação do ano, da hora do dia, 

das condições atmosféricas e da habilidade do ob-

servador. 

Conduta de 
Comportamento   PARQUE DE PARQUE DE PARQUE DE 

LAZER LAZER LAZER DO PERÍMETRO 

FLORESTAL DA CONCEIÇÃO DE 

TAVIRA 

Praça da 
República| 8800-951 Tavira 
Telef: 281 320 500 | Fax: 281 322 888 
 
Divisão de Ambiente e Energia  
Telef: 281 320 567  

Horário  de Inverno 
Abertura aos fins-de-semana e feriados, das 10h ás 17h. 
 
Horário  de Verão 
Abertura das terças-feiras a domingo, das 11h as 19h. 

Câmara Municipal de Tavira 

Parceiros: 

O P.L. é uma área de recreio e lazer, cercada, com 

cerca de 40 ha, dotada de parque de merendas, par-

que infantil, miradouro, pequeno anfiteatro, balneá-

rios e 4 percursos circulares pedonais.  

O parque  possibilita durante a realização de percur-

sos pedonais a observação de gamos e diversa avi-

fauna. 

Infra-estruturas existentes 
Actividades 

Tenha orgulho no nosso 

património. Defenda-o! 
http://www.cm-tavira.pt 



Fauna Existente 

Destaca-se a presença de perdiz vermelha, de  

gamos e de javali.       

Flora existente 

As principais espécies presentes no parque são: 

o pinheiro manso, o eucalipto, a acácia picnanta 

(espécie invasora), a esteva, o rosmaninho e o 

tojo. 
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Os gamos existentes no parque de lazer 

foram introduzidos pela Autoridade Flo-

restal Nacional em Setembro de 1997, 

sendo o núcleo inicial composto por uma 

fêmea adulta, uma cria e um 

“vareto”.Actualmente estima-se que a 

população seja de 9 efectivos desconhe-

cendo-se a sua idade.O gamo ( Dama da-

ma (Linnaeus,1758) é um vertebrado da 

Ordem Artiodactyla, Familia Cervidae, 

Sub-família Cervinae, Género Dama. Os 

machos possuem armação composta por 

duas hastes que caem todos os anos. As 

fêmeas não apresentam armação, são 

mais pequenas que os machos sendo o 

seu pescoço mais fino. São ruminantes, 

alimentando-se de ervas, rebentos, ba-

gas e folhas. 

Tipo: percurso pedestre cir-

cular. 

Grau de dificuldade:  fácil a 

moderado. 

Tipo de piso: terra-batida; 

Duração aproximada: 1 a 3 

h; 

Distância aproximada: 

 

         

Trilho 1: 1114m 

Trilho2: 1303m 

Trilho 3: 1306m 

Trilho 4: 2353m 

http://www.cm-tavira.pt 


