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BI
BEM-VINDO AOS BIOSPOTS DA LAGOA DE MIRA
Welcome to the Lagoa de Mira Biospots

A Lagoa de Mira pode ser considerada um “hotspot” 
para observação de libélulas e libelinhas.  
No caminho ao longo da margem da lagoa vai 
encontrar cinco Biospots com informação científica 
útil para ajudar a conhecer melhor e identificar 
algumas das libélulas emblemáticas que vivem neste 
local. O último painel (Biospots 4 e 5) é dedicado  
às borboletas diurnas.

Lagoa de Mira can be considered a “hotspot”  
for dragonfly and damselfly observation. In the trail 
along the lagoon’s bank you will find five Biospots 
with scientific information useful to better know  
and identify some emblematic dragonflies  
and damselflies which inhabit this place. The last 
panel (Biospots 4 and 5) is dedicated to butterflies.

Siga pelo percurso pedestre ou ciclovia marcados 
no mapa para chegar ao início da Estação da 
Biodiversidade da Barrinha de Mira junto ao Clube 
Náutico. A EBIO da Barrinha é um percurso pedestre de 
1,2 km com 10 painéis dispersos ao longo da margem 
da lagoa, onde pode consultar informação científica 
sobre a diversidade biológica.

Follow the trail or cycle path traced on the map 
to arrive to the beginning of the Barrinha de Mira 
Biodiversity Station, close to the Nautic Club. Barrinha 
BioStation is a 1,2 km trail with 10 panels spread 
along the lagoon’s bank, where you can find scientific 
information about local biodiversity.

VISITE TAMBÉM A EBIO DA BARRINHA: CONTRIBUA PARA A MONITORIZAÇÃO DA SUA BIODIVERSIDADE
Also visit Barrinha BioStation: contribute to the monitoring of its biodiversity
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BOM PASSEIO E ATÉ BREVE!
Have a nice walk and see you soon!

VOCÊ ESTÁ AQUI
You are here

LAGOA

PERCURSO DA ESTAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA BARRINHA
Barrinha Biodiversity Station’s walk

PR1 MIR - ROTA DOS MUSEUS | Museum’s route pedestrian path

CICLOVIA - ROTEIRO B - ROTA DAS LAGOAS | Lagoons’ route cycle path

BI/B1, B2/B3, B4/B5 - BIOSPOTS DA LAGOA DE MIRA | Lagoa de Mira Biospots 

1 – MUSEU DO TERRITÓRIO DA GÂNDARA

2 – SÍTIO DO CARTAXO

3 – VALA DO REGENTE REI

4 – VALA REAL

5 – CLUBE NÁUTICO | Nautic Club

PAINEL INICIAL EBIO BARRINHA | First panel Barrinha BioStation

6 – MUSEU ETNOGRÁFICO | Etnographic museum

POSTO DE TURISMO DA PRAIA DE MIRA | Mira Beach Tourism office
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MAIS INFORMAÇÕES More information

/ Coloque as suas fotografias na plataforma  
www.biodiversity4all.org, onde poderá criar a sua  
página pessoal e partilhar as suas observações.

// Em www.tagis.pt poderá conhecer as outras Estações  
da Biodiversidade e mais informações sobre os Biospots  
da Lagoa de Mira.

/// Siga a rede de Estações da Biodiversidade no Facebook:  
www.facebook.com/EstacoesDaBiodiversidade. Na página 
do projeto poderá consultar mais informações, imagens, 
vídeos e notícias sobre a biodiversidade das diversas 
estações já inauguradas de norte a sul do país. Pode 
também partilhar fotos para identificar.

/ Please share your photos on www.biodiversity4all.org.

// At www.tagis.pt you can find other Biodiversity Stations 
and more information about the Lagoa de Mira Biospots.

/// Follow the Biodiversity Station Network on Facebook:  
www.facebook.com/EstacoesDaBiodiversidade. In the 
project page you can find more information, photos, 
videos and news about the biodiversity of all stations 
open to the public from north to south of Portugal. You 
can also share photos with unidentified species.

//// You can also visit the www.flora-on.pt website to learn 
more about Portuguese species and try to identify them 
using the interactive key.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS Special recommendations

/ Pare, escute e olhe! Para observar e identificar  
a biodiversidade é indispensável paciência!

// É natural que se depare com muitas espécies não referidas 
nos painéis. Demore-se a observá-las e tire fotografias  
para as registar.

/// Em relação às plantas, tenha particular atenção às que estão 
em flor, pois é mais fácil de identificar a espécie  
a que pertence.

//// Não tenha medo dos insetos! Vai ver que depois de treinar  
o olhar, é muito gratificante encontrá-los entre a vegetação.

/ Stop, listen and look! To observe and identify biodiversity you 
must be patient.

// It’s likely that you will find species that are not mentioned in 
the posters. Please observe and take pictures to record them.

/// Plants are much easier to identify when in bloom.

//// Don’t be afraid of insects. You will find it stimulating and fun 
to look for them among the vegetation.

B2/B3

//// Consulte www.flora-on.pt para conhecer melhor as plantas 
portuguesas e experimente a chave de identificação interativa.

VOCÊ ESTÁ AQUI
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PISTA CICLO-PEDONAL | pedestrian-cycle path 

SÍTIO DO CARTAXO (ECOTURISMO) | Ecotourism


