ÁREA DE PAISAGEM PROTEGIDA

DAS LAGOAS DE BERTIANDOS E S. PEDRO D’ARCOS

NORMAS DE CONDUTA
E BOAS PRÁTICAS
DOS VISITANTES

Seja nosso
parceiro na
conservação das
Lagoas de Ponte
de Lima

Ao visitar as Lagoas não se esqueça que este é um
espaço protegido. Recomenda-se que inicie a visita no
Centro de Interpretação Ambiental, onde pode encontrar
toda a informação referente à Paisagem Protegida.
Não colha nem danifique a flora, deixe que os outros visitantes também
possam contemplar a sua beleza.

Tire apenas fotografias, elas funcionam como memória e registam a
beleza da paisagem.
Evite barulho e qualquer comportamento que possa perturbar a
tranquilidade local e o bem-estar da fauna.
Não se aproxime dos animais, não os alimente, observe-os com binóculos.
Evite causar qualquer tipo de poluição. Cada visitante é responsável pelo
seu lixo, deposite-o nos locais apropriados ou leve-o consigo.
Os percursos devem ser utilizados por pequenos grupos de cada vez.
Não faça lume, nem deite pontas de cigarros para o chão.

Respeite a sinalização existente.
Respeite a propriedade privada.
Respeite os usos, costumes e tradições da população local da área.
Respeite o património natural, histórico, cultural e paisagístico.
Sempre que verifique situações irregulares contacte o serviço do SEPNA Posto Territorial dos Arcos de Valdevez (258 510 090), o SOS Lagoas (963 520
002) ou a Câmara Municipal de Ponte de Lima (258 900 400).

SUGERIMOS QUE TRAGA SEMPRE CONSIGO:
Água | Mantimentos | Saco para o lixo | Calçado e roupa adequados
Protetor solar | Chapéu | Máquina fotográfica | Binóculos
Guia de Visita da PPLBSPA | Contactos das autoridades locais

Para sua segurança:

Siga pelos percursos sinalizados.
Não se aproxime dos animais.
O mesmo percurso pode estar a ser utilizado por
visitantes que se deslocam a pé, de bicicleta, a cavalo ou
em veículos elétricos, apelamos ao respeito mútuo e ao bom senso.
Os picnics devem ser feitos no parque de merendas das oliveiras, no
exterior da Quinta de Pentieiros, conheça a sua localização antes de iniciar a
sua visita.
Para cozinhar utilize fogareiros próprios para acampamentos, no parque
de merendas.

Desfrute dos produtos
e serviços locais:

Antes da sua visita, informe-se sobre os valores e serviços da Paisagem
Protegida: posto de turismo; Centro de Interpretação Ambiental das Lagoas;
sites das Lagoas e da Câmara Municipal de Ponte de Lima e na página do
Facebook das Lagoas.
A Paisagem Protegida é um local privilegiado para a realização de
atividades de animação e lazer. Pratique atividades de animação turística,
com os parceiros do projeto.
Desfrute dos nossos alojamentos, na Quinta de Pentieiros.
Promova o desenvolvimento local, adquirindo produtos tradicionais.
Aproveite a oportunidade para conhecer os sabores da gastronomia local
e o vasto património natural, cultural e icónico da vila de Ponte de Lima.

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
Rua da Lagoa de S. Pedro d’Arcos, nº 476
4990-530 Arcos - Ponte de Lima
T. 258 240 201| lagoas@cm-pontedelima.pt | www.lagoas.cm-pontedelima.pt
www.facebook.com/lagoas.bertiandos.arcos/

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA
Praça da República
4990-062 Ponte de Lima
T. 258 900 400 | geral@cm-pontedelima.pt | www.cm-pontedelima.pt
www.facebook.com/municipiopontedelima/

