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• Circule sempre pelos trilhos sinalizados;

• Não recolha ou danifique plantas;

• Não perturbe os animais;

• Não abandone lixo. Coloque o lixo nos 
recipientes apropriados;

• Não faça fogueiras nem lume fora dos 
locais apropriados e evite fumar;

• Não entre no parque com bicicletas ou 
animais;

• Utilize vestuário adequado, incluindo 
chapéu e calçado cómodo.

CÓDIGO DE CONDUTA:
COFINANCIADO POR:

Mais informações:

HORÁRIO DO PARQUE DE LAZER

INVERNO

22 setembro - 20 junho 
Aberto aos fins-de-semana e feriados 
10h00 às 17h00

VERÃO 

21 junho - 21 setembro 
11h00 às 19h00 
Encerra à segunda-feira



Dentro do parque, existe uma pequena manada de gamos 

(Dama dama) em semicativeiro que poderá ter a sorte de 

observar.

Esta espécie possui uma armação constituída por duas hastes 

ósseas. As fêmeas não apresentam hastes, são mais pequenas 

que os machos e o seu pescoço é mais fino. 

Durante o percurso, observe com atenção, geralmente os 

gamos passam despercebidos entre a vegetação.

O perímetro florestal é também uma área de refúgio de caça 

(Reserva Parcial de Caça), em que a perdiz vermelha (Alectoris 
rufa) constitui a espécie rainha. Também ocorrem, entre outras, 

espécies como o javali (Sus scrofa), a raposa (Vulpes vulpes), 

o coelho bravo (Oryctolagus cuniculus) e a lebre (Lepus 
granatensis). 

Ao nível das aves, é possível observar a pega azul (Cyanopica 
cyana), o pombo torcaz (Columba palumbus), o melro (Turdus 
merula), o papa-figos (Oriolus oriolus), o tordo (Turdus sp.), 
o gaio (Garrulus glandarius), o abelharuco (Merops apiaster), 
a poupa (Upupa epops), o pica-pau-verde (Picus viridis) e o 

mocho galego (Athene noctua).

Este perímetro florestal teve a sua arborização inicial 

em 1920, com acácias e eucaliptos e tinha como função 

inicial a exploração da lenha para os fornos de cal e os 

taninos para a indústria de curtumes. Anos mais tarde, 

a acácia deixou de ter interesse económico e passou a 

proliferar por toda a parte com reflexos negativos no 

desenvolvimento de outras espécies.

Atualmente, o coberto florestal é constituído 

essencialmente por pinheiro manso (Pinus pinea) e 

sobreiro (Quercus suber) podendo observar-se núcleos 

dispersos de azinheira (Quercus ilex), alfarrobeira 

(Ceratonia siliqua), várias variedades de eucalipto 

(Eucalyptus spp), medronheiro (Arbutus unedo), diversas 

espécies ripícolas, acácias (Acacia pycnantha) e ciprestes 

(Cupressus sp.).

Este é o espaço perfeito para estar em contacto 
direto com a natureza e com aquilo que ela tem 
de melhor para oferecer.

O Perímetro Florestal da Conceição de Tavira encontra-se 

situado no sopé da “Serra de Tavira”, estendendo-se ao 

longo da vertente sul da ribeira da Gafa, numa área de 457 

ha. Este espaço natural possui um parque de lazer vedado, 

com cerca de 40 ha, e tem diversas infraestruturas de apoio 

aos visitantes.
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