
Como Chegar a Paredes de Coura: 
 

Porto/Braga pela A3: Seguir na direcção NORTE, passados cerca de 110 km, sair na 

saída 13 nó de (Paredes de Coura/ V.N. Cerveira), seguir pela EN 303 sentido Paredes de 
Coura. Percorridos 2 km encontra o entroncamento com a EN 201, virar à esquerda e 100 
metros depois encontra-se o cruzamento junto à Capela de S. Bento da Porta Aberta 
(Cossourado), virar à direita, no sentido Paredes de Coura e percorridos cerca de 8 km chega 
a paredes de Coura, junto à sede da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 
Paredes de Coura (ADASPACO). 
 

 
Porto/Braga - A28/A27: Seguir na A27/A28 até Ponte de Lima, sair ao fim do terceiro 

túnel na saída 4 (Arcozelo/ P. Lima), na rotunda de acesso seguir em direcção a Arcozelo, 
percorridos 500m na rotunda tomar o sentido Paredes de Coura. 300 Metros adiante na 
rotunda seguinte seguir na direcção Paredes de Coura seguindo pela EN 306, chegará a 
Paredes de Coura, junto ao Minipreço, percorridos 23 km. 
 
 

Espanha / Valença A3: Passar a Ponte Internacional sobre o Rio Minho e seguir na 

direcção Porto/Braga, passados 15 km sair na saída 13 nó de (Paredes de Coura/ V.N. 
Cerveira), seguir pela EN 303 sentido Paredes de Coura. Percorridos 2 km encontra o 
entroncamento com a EN 201, virar à esquerda e 100 metros depois encontra-se o 
cruzamento junto à Capela de S. Bento da Porta Aberta (Cossourado), virar à direita, no 
sentido Paredes de Coura, percorridos cerca de 8 km chega a paredes de Coura, junto à sede 
da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Paredes de Coura (ADASPACO). 
. 
 

Valença/ Espanha Pela Estrada Nacional: Sair de Valença pela EN 13; 5km adiante, 

no cruzamento de S. Pedro da Torre, contornar a rotunda e sair na 3ª saída no sentido 
Paredes de Coura, passados 10 km encontra o cruzamento junto à Capela de S. Bento da 
Porta Aberta (Cossourado), virar à esquerda, no sentido Paredes de Coura e percorridos 
cerca de 8 km chega a Paredes de Coura, junto à sede da Associação de Dadores Benévolos 
de Sangue de Paredes de Coura (ADASPACO). 

 

Em Paredes de Coura: 
 
 

Porto/Braga pela A3: Junto à sede da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 

Paredes de Coura (ADASPACO), na rotunda, sair na 2ª saída, passando pela GNR, seguir 
em frente e passado o Centro cultural, vira à esquerda, 100 metros adiante virar à direita na 
rua em granito e chegou à zona do Paddoc. 

 
Porto/Braga - A28/A27: Na rotunda Junto ao Minipreço seguir pela esquerda, percorridos 

50 metros e virar à direita na Rua Dr. Afonso Viana, descer e passar pelos Bombeiros 
Voluntários, na rotunda virar à esquerda para o Túnel na 3ª saída, passado o túnel, 100 
metros à frente, virar à direita, percorridos 100 metros virar à direita na rua em granito e 
chegou à zona do Paddoc 
 

Coordenadas GPS: 41° 54' 46.35" N /  8° 33' 44.82" W 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como Chegar a Paredes de Coura: 

 
Porto/Braga pela A3: Seguir na direcção NORTE, 
passados cerca de 110 km, sair na saída 13 nó de 
(Paredes de Coura/ V.N. Cerveira), Seguir pela EN 303 
sentido Paredes de Coura. Percorridos 2 km encontra o 
entroncamento com a EN 201, virar à esquerda e 100 
metros depois encontra-se o cruzamento junto à Capela 
de S. Bento da Porta Aberta (Cossourado), virar à 
direita, no sentido Paredes de Coura e percorridos cerca 
de 8 km chega a paredes de Coura, junto aos dadores 
de Sangue. 
 
 
Porto/Braga - A28/A27: Seguir na A27/A28 até ponte 
de Lima, sair ao fim do terceiro túnel na saída 4 
(Arcozelo/ P. Lima), na rotunda de acesso seguir em 
direcção a Arcozelo, percorridos 500m na rotunda tomar 
o sentido Paredes de Coura. 300 metros adiante na 
rotunda seguir na direcção paredes de Coura, pela EN 
306, chegará a  Paredes de Coura, junto ao Minipreço, 
percorridos 23 Km. 
 
 
Espanha / Valença A3: Passar a Ponte Internacional e 
Seguir na direcção Porto/Braga, passados 20 Km sair na 
saída 13 nó de (Paredes de Coura/ V.N. Cerveira), 
apanhar a EN 303 sentido Paredes de Coura. 
Percorridos 2 km encontra o entroncamento com a EN 
201, virar à esquerda e 100 metros depois encontra-se o 
cruzamento junto à Capela de S. Bento da Porta Aberta 
(Cossourado), virar à direita, no sentido Paredes de 
Coura e percorridos cerca de 8 km chega a paredes de 
Coura, junto aos dadores de Sangue. 
 
 
Valença/ Espanha Pela Estrada Nacional: Sair de 
Valença pela EN 13, 5km adiante,  no cruzamento de S. 
Pedro da Torre, sair na 3ª saída no sentido Paredes de 
Coura, passados 10 km encontra o cruzamento junto à 
Capela de S. Bento da Porta Aberta ( Cossourado), virar 
à esquerda, no sentido Paredes de Coura e percorridos 
cerca de 8 km chega a paredes de Coura, junto aos 
dadores de Sangue. 
 
 
Coordenadas GPS: Lat: 41.91ºN Long: -8.56º W 
 

Como Chegar a Paredes de Coura: 

 
Porto/Braga pela A3: Seguir na direcção NORTE, 
passados cerca de 110 km, sair na saída 13 nó de 
(Paredes de Coura/ V.N. Cerveira), Seguir pela EN 303 
sentido Paredes de Coura. Percorridos 2 km encontra o 
entroncamento com a EN 201, virar à esquerda e 100 
metros depois encontra-se o cruzamento junto à Capela 
de S. Bento da Porta Aberta (Cossourado), virar à 
direita, no sentido Paredes de Coura e percorridos cerca 
de 8 km chega a paredes de Coura, junto aos dadores 
de Sangue. 
 
 
Porto/Braga - A28/A27: Seguir na A27/A28 até ponte 
de Lima, sair ao fim do terceiro túnel na saída 4 
(Arcozelo/ P. Lima), na rotunda de acesso seguir em 
direcção a Arcozelo, percorridos 500m na rotunda tomar 
o sentido Paredes de Coura. 300 metros adiante na 
rotunda seguir na direcção paredes de Coura, pela EN 
306, chegará a  Paredes de Coura, junto ao Minipreço, 
percorridos 23 Km. 
 
 
Espanha / Valença A3: Passar a Ponte Internacional e 
Seguir na direcção Porto/Braga, passados 20 Km sair na 
saída 13 nó de (Paredes de Coura/ V.N. Cerveira), 
apanhar a EN 303 sentido Paredes de Coura. 
Percorridos 2 km encontra o entroncamento com a EN 
201, virar à esquerda e 100 metros depois encontra-se o 
cruzamento junto à Capela de S. Bento da Porta Aberta 
(Cossourado), virar à direita, no sentido Paredes de 
Coura e percorridos cerca de 8 km chega a paredes de 
Coura, junto aos dadores de Sangue. 
 
 
Valença/ Espanha Pela Estrada Nacional: Sair de 
Valença pela EN 13, 5km adiante,  no cruzamento de S. 
Pedro da Torre, sair na 3ª saída no sentido Paredes de 
Coura, passados 10 km encontra o cruzamento junto à 
Capela de S. Bento da Porta Aberta ( Cossourado), virar 
à esquerda, no sentido Paredes de Coura e percorridos 
cerca de 8 km chega a paredes de Coura, junto aos 
dadores de Sangue. 
 
 
Coordenadas GPS: Lat: 41.91ºN Long: -8.56º W 
 

Como Chegar a Paredes de Coura: 

 
Porto/Braga pela A3: Seguir na direcção NORTE, 
passados cerca de 110 km, sair na saída 13 nó de 
(Paredes de Coura/ V.N. Cerveira), Seguir pela EN 303 
sentido Paredes de Coura. Percorridos 2 km encontra o 
entroncamento com a EN 201, virar à esquerda e 100 
metros depois encontra-se o cruzamento junto à Capela 
de S. Bento da Porta Aberta (Cossourado), virar à 
direita, no sentido Paredes de Coura e percorridos cerca 
de 8 km chega a paredes de Coura, junto aos dadores 
de Sangue. 
 
 
Porto/Braga - A28/A27: Seguir na A27/A28 até ponte 
de Lima, sair ao fim do terceiro túnel na saída 4 
(Arcozelo/ P. Lima), na rotunda de acesso seguir em 
direcção a Arcozelo, percorridos 500m na rotunda tomar 
o sentido Paredes de Coura. 300 metros adiante na 
rotunda seguir na direcção paredes de Coura, pela EN 
306, chegará a  Paredes de Coura, junto ao Minipreço, 
percorridos 23 Km. 
 
 
Espanha / Valença A3: Passar a Ponte Internacional e 
Seguir na direcção Porto/Braga, passados 20 Km sair na 
saída 13 nó de (Paredes de Coura/ V.N. Cerveira), 
apanhar a EN 303 sentido Paredes de Coura. 
Percorridos 2 km encontra o entroncamento com a EN 
201, virar à esquerda e 100 metros depois encontra-se o 
cruzamento junto à Capela de S. Bento da Porta Aberta 
(Cossourado), virar à direita, no sentido Paredes de 
Coura e percorridos cerca de 8 km chega a paredes de 
Coura, junto aos dadores de Sangue. 
 
 
Valença/ Espanha Pela Estrada Nacional: Sair de 
Valença pela EN 13, 5km adiante,  no cruzamento de S. 
Pedro da Torre, sair na 3ª saída no sentido Paredes de 
Coura, passados 10 km encontra o cruzamento junto à 
Capela de S. Bento da Porta Aberta ( Cossourado), virar 
à esquerda, no sentido Paredes de Coura e percorridos 
cerca de 8 km chega a paredes de Coura, junto aos 
dadores de Sangue. 
 
 
Coordenadas GPS: Lat: 41.91ºN Long: -8.56º W 
 

Como Chegar a Paredes de Coura: 

 
Porto/Braga pela A3: Seguir na direcção NORTE, 
passados cerca de 110 km, sair na saída 13 nó de 
(Paredes de Coura/ V.N. Cerveira), Seguir pela EN 303 
sentido Paredes de Coura. Percorridos 2 km encontra o 
entroncamento com a EN 201, virar à esquerda e 100 
metros depois encontra-se o cruzamento junto à Capela 
de S. Bento da Porta Aberta (Cossourado), virar à 
direita, no sentido Paredes de Coura e percorridos cerca 
de 8 km chega a paredes de Coura, junto aos dadores 
de Sangue. 
 
 
Porto/Braga - A28/A27: Seguir na A27/A28 até ponte 
de Lima, sair ao fim do terceiro túnel na saída 4 
(Arcozelo/ P. Lima), na rotunda de acesso seguir em 
direcção a Arcozelo, percorridos 500m na rotunda tomar 
o sentido Paredes de Coura. 300 metros adiante na 
rotunda seguir na direcção paredes de Coura, pela EN 
306, chegará a  Paredes de Coura, junto ao Minipreço, 
percorridos 23 Km. 
 
 
Espanha / Valença A3: Passar a Ponte Internacional e 
Seguir na direcção Porto/Braga, passados 20 Km sair na 
saída 13 nó de (Paredes de Coura/ V.N. Cerveira), 
apanhar a EN 303 sentido Paredes de Coura. 
Percorridos 2 km encontra o entroncamento com a EN 
201, virar à esquerda e 100 metros depois encontra-se o 
cruzamento junto à Capela de S. Bento da Porta Aberta 
(Cossourado), virar à direita, no sentido Paredes de 
Coura e percorridos cerca de 8 km chega a paredes de 
Coura, junto aos dadores de Sangue. 
 
 
Valença/ Espanha Pela Estrada Nacional: Sair de 
Valença pela EN 13, 5km adiante,  no cruzamento de S. 
Pedro da Torre, sair na 3ª saída no sentido Paredes de 
Coura, passados 10 km encontra o cruzamento junto à 
Capela de S. Bento da Porta Aberta ( Cossourado), virar 
à esquerda, no sentido Paredes de Coura e percorridos 
cerca de 8 km chega a paredes de Coura, junto aos 
dadores de Sangue. 
 
 
Coordenadas GPS: Lat: 41.91ºN Long: -8.56º W 
 

Como Chegar a Paredes de Coura: 

 
Porto/Braga pela A3: Seguir na direcção NORTE, 
passados cerca de 110 km, sair na saída 13 nó de 
(Paredes de Coura/ V.N. Cerveira), Seguir pela EN 303 
sentido Paredes de Coura. Percorridos 2 km encontra o 
entroncamento com a EN 201, virar à esquerda e 100 
metros depois encontra-se o cruzamento junto à Capela 
de S. Bento da Porta Aberta (Cossourado), virar à 
direita, no sentido Paredes de Coura e percorridos cerca 
de 8 km chega a paredes de Coura, junto aos dadores 
de Sangue. 
 
 
Porto/Braga - A28/A27: Seguir na A27/A28 até ponte 
de Lima, sair ao fim do terceiro túnel na saída 4 
(Arcozelo/ P. Lima), na rotunda de acesso seguir em 
direcção a Arcozelo, percorridos 500m na rotunda tomar 
o sentido Paredes de Coura. 300 metros adiante na 
rotunda seguir na direcção paredes de Coura, pela EN 
306, chegará a  Paredes de Coura, junto ao Minipreço, 
percorridos 23 Km. 
 
 
Espanha / Valença A3: Passar a Ponte Internacional e 
Seguir na direcção Porto/Braga, passados 20 Km sair na 
saída 13 nó de (Paredes de Coura/ V.N. Cerveira), 
apanhar a EN 303 sentido Paredes de Coura. 
Percorridos 2 km encontra o entroncamento com a EN 
201, virar à esquerda e 100 metros depois encontra-se o 
cruzamento junto à Capela de S. Bento da Porta Aberta 
(Cossourado), virar à direita, no sentido Paredes de 
Coura e percorridos cerca de 8 km chega a paredes de 
Coura, junto aos dadores de Sangue. 
 
 
Valença/ Espanha Pela Estrada Nacional: Sair de 
Valença pela EN 13, 5km adiante,  no cruzamento de S. 
Pedro da Torre, sair na 3ª saída no sentido Paredes de 
Coura, passados 10 km encontra o cruzamento junto à 
Capela de S. Bento da Porta Aberta ( Cossourado), virar 
à esquerda, no sentido Paredes de Coura e percorridos 
cerca de 8 km chega a paredes de Coura, junto aos 
dadores de Sangue. 
 
 
Coordenadas GPS: Lat: 41.91ºN Long: -8.56º W 
 

Como Chegar a Paredes de Coura: 

 
Porto/Braga pela A3: Seguir na direcção NORTE, 
passados cerca de 110 km, sair na saída 13 nó de 
(Paredes de 
Coura

/ V.N. Cerveira), Seguir pela EN 303 sentido Paredes de 
Coura. Percorridos 2 km encontra o entroncamento com 
a EN 201, virar à esquerda e 100 metros depois 
encontra-se o cruzamento junto à Capela de S. Bento da 
Porta Aberta (Cossourado), virar à direita, no sentido 
Paredes de Coura e percorridos cerca de 8 km chega a 
paredes de Coura, junto aos dadores de Sangue. 
 
 
Porto/Braga - A28/A27: Seguir na A27/A28 até ponte 
de Lima, sair ao fim do terceiro túnel na saída 4 
(Arcozelo/ P. Lima), na rotunda de acesso seguir em 
direcção a Arcozelo, percorridos 500m na rotunda tomar 
o sentido Paredes de Coura. 300 metros adiante na 
rotunda seguir na direcção paredes de Coura, pela EN 
306, chegará a  Paredes de Coura, junto ao Minipreço, 
percorridos 23 Km. 
 
 
Espanha / Valença A3: Passar a Ponte Internacional e 
Seguir na direcção Porto/Braga, passados 20 Km sair na 
saída 13 nó de (Paredes de Coura/ V.N. Cerveira), 
apanhar a EN 303 sentido Paredes de Coura. 
Percorridos 2 km encontra o entroncamento com a EN 
201, virar à esquerda e 100 metros depois encontra-se o 
cruzamento junto à Capela de S. Bento da Porta Aberta 
(Cossourado), virar à direita, no sentido Paredes de 
Coura e percorridos cerca de 8 km chega a paredes de 


