
 

Características gerais: 

• Distância aproximada:  

• Duração aproximada: 30 minutos 

• Tipo de percurso: pequena rota 

• Grau de dificuldade: baixo 

• Ponto de partida/chegada: Parque de estacionamento — 
Lago 

 

Conselhos úteis: 

Ao passear no Parque proteja-se do sol. Não saia dos percursos 

recomendados, respeite a sinalização existente e evite pertur-

bar a tranquilidade dos animais existentes. Evite causar qual-

quer tipo de poluição. 

Planta do Percurso 
 

Localização do Parque de Avioso -
S. Pedro no Concelho da Maia 
 

 

Parque de Avioso - S. Pedro 

E. N. 318 

Tel.: 229867180 

Fax: 229867189 

www.cm-maia.pt 

www.ambiente.maiadigital.pt 

ambiente@maiadigital.pt 

 

 

Percurso da Torre 

 

Parque de  

Avioso 

Percurso da Torre 

A Natureza aqui tão 
perto 



Parta à Descoberta do 
Parque... 

Curiosidades: o acto de retirar cortiça designa-se de Desboia, 
ocorrendo em períodos de 9-10 anos, através da qual são 
retirados entre 40 a 60 kg de cortiça até aos 150 a 200 anos 
de idade. Um Sobreiro jovem começa a produzir cortiça a 
partir dos 25-30 anos.  

Subindo à Torre de Vigia, adqui-
re uma fantástica imagem do 
Parque, para além de avistar a 
generalidade do Concelho... 

Com a ajuda de uns binóculos, 
este é o local ideal para desco-
brir a avifauna do Parque. Com 
facilidade avista-se o Verdilhão 
(Carduelis chloris), o Pintassilgo 
(Carduelis carduelis), o Melro 

(Turdus merula), o Papa-moscas (Muscicapa striata), o Cha-
pim-real (Parus major) e o Gaio (Garrulus glandarius). 

De volta ao percurso e seguindo 
em frente no próximo cruzamen-
to, do lado esquerdo  surge o 
Edifício de Alojamento, perfeita-
mente   integrado na paisagem, 
com capacidade para 32 residen-
tes, disponibilizando uma sala 
comum e multiusos, cozinha/
refeitório  e   balneário M/F. 

A vegetação herbácea cobre todo o talude da direita, onde 
podemos encontrar espécies leguminosas como a tremocilha 
(Lupunus luteus) ou o trevo (Trifolium sp.), que captam o 
azoto atmosférico através de uma relação de simbiose esta-
belecida com bactérias. Sendo o azoto um dos 3 macronu-
trientes das plantas, acompanhado pelo fósforo e potássio, as 
leguminosas apresentam uma taxa de crescimento superior 

às restantes. Este factor é especial-
mente importante no revestimento de 
taludes, onde o objectivo principal é 
reduzir a erosão do solo. 

 

Depois da ponte, a passagem para a 
outra margem, do lado direito surge 

um afloramento rochoso granítico, 
tipo de rocha característico do Norte 
do país... 

 O granito é constituído por três 
minerais diferentes: o quartzo, o 
feldspato e as micas. A Maia está 
inserida no Maciço granítico do 
Grande Porto. 

O Parque de Avioso - S. Pedro, aberto ao público em Setem-
bro de 2005, abrange 30 hectares, nos quais se articulam 
diversos espaços e edifícios, encerrando no seu interior, a 
nascente da Ribeira de Almorode, que em conjunto com 
outras linhas de água, formam a Ribeira do Arquinho, maior 
afluente do Rio Leça. 

O Parque potencia o contacto dos visitantes com a natureza 
num espaço moderno, dinamizado e precursor de projectos de 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

Percurso da Torre: 

 

Estando no parque de estacionamento Norte deve dirigir-se 
em direcção à portaria e seguir pela direita... 

A vegetação autóctone é uma característica deste Parque, que 
pretende recriar a floresta que no passado existiu em Portu-
gal. Neste momento está rodeado 
de belos exemplares de Carvalho 
Alvarinho (Quercus robur) e 
Sobreiro (Quercus suber), que 
povoam todo o Parque. Em conjun-
to, estas espécies representam 
26% da Floresta Portuguesa, sen-
do essenciais para garantir a biodi-
versidade na floresta. 

No próximo cruzamento, seguir em frente e na bifurcação 
seguinte optar pela esquerda... 

O percurso é ladeado pelos três estratos existentes na flores-
ta: estrato herbáceo, as gramíneas, estrato arbustivo, a Giesta 
(Citisus sp.)  e o Codesso (Adenocarpus complicatus) e pelo 
estrato arbóreo representado por Pinheiro-bravo (Pinus pinas-
ter), Carvalho e Sobreiro. 

Depois de uma ligeira subida, siga 
pela direita mas não deixe de 
observar e tocar num belo exemplar 
de Sobreiro, que se encontra à 
esquerda. 

Para além da Bolota, sobreiro pro-
duz cortiça, que tem óptimas propriedades acústicas e térmi-
cas, sendo utilizada para a produção de rolhas e isolamentos 
acústicos e térmicos.  

Seguindo pela esquerda, toma a direcção do lago… 

A mata do Parque surge à direita, onde espécies como 
o Coelho (Oryctolagus cuniculus) e a Perdiz (Alectoris 
rufa), encontram abrigo e alimento para a reprodução. 
Na berma do caminho facilmente encontrará vestígios 
do primeiro, sejam dejectos, ou pequenas escavações 
realizadas na procura de raízes tenras. 

Antes do Lago, surge do lado esquerdo o Parque de 
Merendas, com mesas e bancos em granito, uma das 
inúmeras aplicações deste material, onde mais tarde 
poderá realizar um piquenique, rodeado pelas espécies 
de árvores características do parque e ouvindo o som 
da Ribeira que passa mesmo ao lado.    

O Lago, abastecido pela 
Ribeira de Almorode, 
transborda de vida. Nes-
tas águas límpidas, os 
pássaros encontram água 
e alimento e os anfíbios, 
nomeadamente a Rã-
verde (Rana perezi) e o 
Tritão-de-ventre-laranja 
(Triturus boscai), o habitat 

ideal para a sua reprodução. Espécies aquáticas carac-
terísticas de linhas de água não poluídas, como o Pato-
real (Anas platyrhynchos) e a 
Galinha-d’água (Galinnula chloro-
pus), habitam nas margens da 
Ribeira, colorindo este espaço. 

Agora que se encontra em cima 
da ponte, pode contemplar a 
paisagem verdejante a montan-
te. No lago existem algumas 
espécies de peixes, nomeada-
mente pimpões (Carassius aura-
tus). 

A Ribeira de Almorode segue 
para jusante, onde depois de sair 
do Parque, banha campos agrí-
colas e alimenta moinhos de 
água, sempre protegida pelas 
galerias ripícolas constituídas 
pelo salgueiro (Salix sp.) e Amieiro (Alnus glutinosa). 

O Percurso termina aqui, aproveite para praticar des-
porto num ambiente natural... 

Do lado esquerdo do percurso, encontra pistas para o 
tradicional jogo da malha, bem como campos de volei-
bol para exercitar o corpo. 

Vista da Torre de Vigia 

                           Sobreiro 

Alojamento 

                 Carvalho Alvarinho 

               Bloco granítico 

Vista sobre o Lago 

                       Amieiro 
Talude revestido 


