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Nota  

introdutória

A AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mon-
dego é a entidade responsável, enquanto parceiro gestor do Grupo de 
Ação Costeira Mondego Mar (GAC Mondego Mar), pela implementação 
e execução do Eixo 4 do PROMAR num vasto território que engloba 
diversas freguesias dos concelhos de Cantanhede, Figueira da Foz, 
Mira e Montemor-o-Velho.

O regulamento específico deste eixo programático estabelece a 
necessidade de “Constituição de redes de cooperação inter-regional 
ou transnacional e de divulgação de boas práticas entre grupos nas 
zonas de pesca.”.

O GAC Mondego Mar, dando cumprimento aos objetivos em 
matéria do desenvolvimento de redes de cooperação com outras 
comunidades pesqueiras, estabeleceu contactos com GAC’s Italianos, 
discutindo e partilhando as potencialidades e os problemas do setor 
da pesca, designadamente na promoção e valorização do território e 
dos seus produtos.

Neste âmbito, foi efetuada uma caracterização do território de 
intervenção, com o levantamento dos principais recursos e produtos, 
de modo a divulgar a região através da promoção dos seus recursos 
e produtos endógenos.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E DO MAR
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Marina daFigueira da Foz © http://www.portosdeportugal.pt/UserFiles/P1011409.jpg

GAC Mondego Mar

Portos, Marinas 

No território de intervenção do GAC Mondego Mar podemos encontrar o 
Porto da Figueira da Foz integrado na Rede Nacional de Portos, com uma 
forte aposta na intermodalidade marítima-ferroviária-rodoviária, vocaciona-
do essencialmente para o Transporte Marítimo de Curta Distância – TMCD. 

Integrado no Porto da Figueira da Foz existem diversas zonas portuárias 
de destaque, designadamente:

•	 Porto de Pesca Costeira,
•	 Doca dos Bacalhoeiros,
•	 Marina de Recreio,
•	 Terminal de Carga Geral,
•	 Terminal de Granéis Sólidos,
•	 Terminal de Receção de Produtos Betuminosos.
O movimento de mercadorias ultrapassa o milhão de toneladas, com 

o transporte de papel e de pasta a apresentarem um volume significativo. 

Recursos 

Estruturais
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  Caraterísticas: 

Escola de Formação Náutica e Mergulho,

Náutica de Recreio, Vela Desportiva / Cruzeiro 

e Motonáutica.

  Contatos: 

 6 Avenida de Espanha, Doca de Recreio

  3080—901 Figueira da Foz

 8 +351 233 428 019

 9	 40º08’50”N	•	8º51’35”O

 @ cnaff@sapo.pt

 s www.cnaff.pt

Porto da Figueira da Foz Marina de Recreio

Porto daFigueira da Foz © http://www.operfoz.com/noticias.php

GAC Mondego Mar

  Caraterísticas: 

Porto Comercial e de Pesca.

  Contatos: 

 6 Avenida de Espanha, Ap. 2007

  3080—901 Figueira da Foz

 8 +351 233 402 910

 8 +351 234 406 300

 9	 40º08’51”N	•	8º51’46”O

 @ geral.apff@portofigueiradafoz.pt
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Lotas

De acesso aos comerciantes, pescadores e produtores de pescado, as lotas 
apresentam-se como postos de vendagem para as espécies de pescado 
capturadas e produzidas no território.

Situadas no Município da Figueira da Foz e no Município de Mira apre-
sentam um movimento anual de pescado na ordem das 12.000 toneladas 
e próximo das 300 toneladas, respetivamente.

Das cinco espécies de pescado mais vendido, nas duas lotas, destaca-se:
•	 Lota	Figueira	da	Foz:
Cavala, Sardinha, Carapau, Polvo, Pescada.
•	 Lota	Mira:
Carapau, Cavala, Biqueirão, Sardinha, Lula.

Recursos 

Estruturais
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  Caraterísticas: 

Comércio de pescado.

  Contatos: 

 6 Praia de Mira

  3074—908 Mira

 8 +351 914 117 979

 @ aveiro@docapesca.pt

 9 40º27’48”N	•	8º48’02”O
  Município:

 4 Mira

Lota da Figueira da Foz Lota de Mira

  Caraterísticas: 

Comércio de pescado.

  Contatos: 

 6 Porto de Pesca — Cabedelo

  3090—661 Figueira da Foz

 8 +351 233 402 970

 @ fig.foz@docapesca.pt

 9 40º08’33”N	•	8º51’36”O
  Município:

 4 Figueira da Foz

 © Adelo

GAC Mondego Mar
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Mercados e Postos de Venda

No território de atuação do GAC Mondego Mar existem típicos mercados e 
postos de venda direta ao público, de pescado fresco.

A Praia de Mira possui um mercado que comercializa diariamente os 
produtos provenientes do mar.

Na freguesia da Tocha existe um pequeno mercado onde se comercia-
lizam diariamente produtos píscicolas. 

O Mercado de Quiaios destina-se ao comércio diário de pescado fresco.
A Figueira da Foz possui desde 1892 um mercado, de grande dimensão 

e valor patrimonial, localizado na zona ribeirinha da cidade junto à praia e 
marina, restaurado recentemente, com todos os tipos de produtos locais e 
serviços.

Montemor-o-Velho possui igualmente um renovado mercado com 
bancas de venda de pescado.

Figueira da Foz  9 GPS:	40º08’55”N	•	8º51’42”O
Mira  9 GPS:	40º27’22”N	•	8º48’05”O
Montemor-o-Velho  9 GPS:	40º10’25”N	•	8º40’57”O
Quiaios  9 GPS:	40º12’53”N	•	8º51’01”O
Tocha  9 GPS:	40º19’46”N	•	8º50’28”O

 © Adelo

GAC Mondego Mar
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18 GAC Mondego Mar

Lagoa da Barrinha de Mira

A Lagoa da Barrinha de Mira é uma lagoa costeira localizada na localida-
de de Praia de Mira, que fica a cerca de 250 metros do oceano Atlântico. 
Apesar da proximidade ao mar, a Lagoa da Barrinha de Mira contém água 
doce, continuamente alimentada por uma pequena ribeira. Possui uma área 
aproximada de 45 hectares e integra o Sítio Classificado “Dunas de Mira, 
Gândara e Gafanhas”.

A Lagoa tem uma configuração arredondada e é rodeada por arvoredo 
e dunas. A norte é delimitada pelo núcleo urbano da Praia de Mira, sendo 
envolta na sua restante configuração por terrenos agrícolas e florestais. As suas 
águas são maioritariamente povoadas por populações de Taínhas e Carpas.

Esta Lagoa costeira é o resultado de um lento processo natural milenar 
de acumulação e formação de bancos de areia, que levou à sua separação 
do mar, seguido de um outro processo natural de contínuo e lento assorea-
mento. Nos últimos 200 anos, verificou-se um intenso processo contínuo 
de aterro e recuperação de terras pelo homem, para obter terrenos para 
habitação e agricultura, que só terá parado recentemente e que diminuiu de 
forma considerável a área ocupada pela Barrinha de Mira. 

A pesca desportiva, as atividades náuticas não motorizadas e o uso 
balnear são as atividades com maior expressão nesta área natural.

9 GPS:	9	40º27’01”N	•	8º47’46”O

Recursos

Naturais

 © Adelo
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Lagoas de Quiaios

Situadas a norte da Figueira da Foz, as três lagoas de Quiaios (Braças, Vela e 
Salgueira) são facilmente acessíveis. Albergam um grande número de aves, 
contando ainda em todas as lagoas com uma forte presença de Carpas e 
outros peixes de água doce. 

A Lagoa das Braças é a que se situa mais a sul, encontrando-se envol-
vida por vegetação densa. 

A Lagoa da Vela é a maior e mais interessante das três lagoas com uma 
área de 67 hectares. 

A Lagoa da Salgueira reparte-se por dois municípios, Cantanhede (Tocha) 
e Figueira da Foz (Bom Sucesso), com uma área de cerca de 5 hectares, inte-
grando o sítio “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas” da Rede Natura 2000. 
 

9 GPS:	40°14’33”N	•	8°48’17”O

 © Adelo
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Flamingos no Estuário do Mondego

Os Flamingos fizeram a sua primeira aparição registada no estuário do 
Mondego em setembro de 1997. Contudo, só a partir de 2002 é que a sua 
presença neste local se tornou regular, sobretudo nos canais da Ilha da Mur-
raceira. Estas aves frequentam o estuário durante a maré baixa e refugiam-se 
nas salinas quando a maré sobe.

Atualmente são observáveis todos os anos algumas dezenas de exem-
plares que atraem centenas de entusiastas pela ornitologia.

Os passeios no estuário do Mondego são uma excelente proposta para 
a observação destas e de outras espécies.

9 GPS:	40°08’38”N	•	8°49’55”O

 © www.pixabay.com
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Monumento Natural do Cabo Mondego

O Monumento Natural do Cabo Mondego é uma área protegida, desde 3 de 
outubro de 2007, localizada na Figueira da Foz. 

Os afloramentos jurássicos do Cabo Mondego constituem um conjunto 
de excecional importância.

A assinalável qualidade do registo geológico dos afloramentos emersos 
e submersos, expostos de forma contínua e correspondendo a um intervalo 
de 50 milhões de anos, conjugada com a situação geográfica estratégica, 
que proporciona excelentes condições de observação e estudo, conferem ao 
Cabo Mondego um valor científico, pedagógico e didático admirável.

9 GPS:	40°11’58”N	•	8°53’53”O

 © http://caminhadasnapraiadequiaios.blogspot.pt/2013/04/caminhadas-na-freguesia-de-quiaios.html
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Praias

O território de atuação do GAC Mondego Mar é fértil em recursos marítimos 
e fluviais. Possuindo uma enorme extensão de praias oceânicas e de muitos 
outros recursos fluviais, destacam-se aqui, os locais qualificados (certificados 
com distintivos como Bandeira Azul, Praia Acessível ou Quality Coast) mais 
aprazíveis e que possuem algumas estruturas de apoio, acessibilidades e 
facilidades no acesso, encontrando-se atualmente referenciados em varia-
dos guias turísticos e que figuram nos planos estratégicos de ordenamento 
do território.

 © www.pisciarte.com Praia da Figueira da Foz

GAC Mondego Mar
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CANTANHEdE
Praia do Palheirão
GPS:	40º23’11”N	•	8º49’23”O
Praia da Tocha 
GPS:	40º19’47”N	•	8º50’32”O

FIGUEIRA dA FOZ
Praia de Quiaios
GPS:	40º12’59”N	•	8º53’33”O
Praia da Murtinheira
GPS:	40º12’19”N	•	8º53’56”O
Praia da Tamargueira
GPS:	40º09’59”N	•	8º52’58”O
Praia de Buarcos
GPS:	40º09’51”N	•	8º52’35”O
Praia do Alto do Viso
GPS:	40º09’20”N	•	8º52’08”O
Praia do Relógio
GPS:	40º08’59”N	•	8º52’00”O	
Praia do Molhe Norte
GPS:	40º08’47”N	•	8º52’01”O
Praia do Cabedelo
GPS:	40º08’23”N	•	8º51’44”O
Praia da Cova-Gala
GPS:	40º07’30”N	•	8º51’48”O
Praia da Costa de Lavos
GPS:	40º05’28”N	•	8º52’32”O
Praia da Leirosa
GPS:	40º03’32”N	•	8º53’24”O

MIRA
Praia Poço da Cruz
GPS:	40º29’21”N	•	8º47’25”O
Praia de Mira
GPS:	40º27’27”N	•	8º48’03”O

GAC Mondego Mar
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Rio e Estuário do Mondego

O rio Mondego é o maior rio exclusivamente português, tem o comprimento 
de 258 Km e drena uma bacia hidrológica de cerca de 6670 Km2 na faixa 
costeira ocidental de Portugal, tendo a sua nascente na Serra da Estrela, indo 
desaguar na Figueira da Foz.

O Mondego desagua num estuário homónimo, que possui uma área de 
3.4 Km2 e uma profundidade média de cerca de 2 metros. A deposição de 
sedimentos na zona de jusante  levou à formação de uma ilha, denominada 
de Ilha da Murraceira, que individualiza dois braços, com cerca de 7 km de 
comprimento.

Para além da reconhecida qualidade das suas águas, é também um 
local de eleição para a prática da pesca e nas suas águas é comum orga-
nizarem-se provas de várias modalidades desportivas náuticas, tais como 
vela e motonáutica (no estuário, junto à Figueira da Foz) e ainda de remo e 
de canoagem ao longo do seu percurso.

 © Sebpeace / Fotolia

GAC Mondego Mar
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Paul do Taipal

O Paul do Taipal representa, conjuntamente com os pauis de Arzila e da Ma-
driz, um dos últimos exemplos deste tipo de zona húmida na região Centro 
de Portugal. A Zona de Proteção Especial do Paul do Taipal divide-se em 
duas áreas distintas:

•	 Zona Paludosa,	onde	ocorrem	espécies	como	Caniço,	Bunho,	Tabúas,	
Juncos,	Junças,	Salgueiros	(preto,	branco,	etc.),	Amieiros,	Freixos,	Ulmeiros,	
Choupos	(negro	e	branco),	Lentilhas-de-água,	Nenúfares,	Lírio-amarelo-
dos-pântanos,	Espadanas,	e	Erva-pinheirinha;

•	 Zona Envolvente,	constituída,	maioritariamente,	por	uma	Zona	
agrícola	ocupada	por	culturas	arvenses	de	regadio	e	de	sequeiro,	e	por	
uma	pequena	Zona	Florestada	onde,	pela	existência	de	solos	calcários,	se	
destaca	a	presença	de	espécies	características	deste	meio,	como	Aroeira,	
Zambujeiro	e	Aderno,	registando-se	também	a	ocorrência	de	orquídeas.

Quanto aos valores faunísticos, destacam-se nos peixes, o Barbo, o 
Góbio e o Ruivaco; nos anfíbios, o Tritão-de-ventre-laranja e a Rã-de-focinho
-pontiagudo; nas aves, a Águia-pesqueira, o Papa-ratos e o Maçarico-preto 
e nos mamíferos salienta-se a Lontra.

 

9 GPS:	40º	10`	39``N	•	8º	41´	18´´O

 © http://pada.weebly.com/locais.html

GAC Mondego Mar
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desportos de Ondas

Condimentada com ondulação, vento a soprar de feição e muito sol ao longo 
do ano inteiro, a faixa costeira que integra a zona de intervenção do GAC 
Mondego Mar assume-se como um conjunto de “spots” ideais para a prática 
de desportos de ondas, onde o surf e o bodyboard têm vindo a assumir uma 
posição de destaque.

Diferencia-se neste conjunto de locais, a Figueira da Foz com a sua 
afamada “Onda deBuarcos”, considerada a mais longa onda de rebentação 
“direita” da europa.

4 Mira 4 Tocha 4 Figueira da Foz

Recursos

Imateriais

GAC Mondego Mar

 © Homydesign / Shutterstock
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Feira das Freguesias

A vertente gastronómica está sempre presente nas Festas da Cidade / S. 
João da Figueira da Foz. 

A Feira das Freguesias apresenta, no pavilhão multiusos instalado no 
Parque de Estacionamento da Avenida de Espanha, os pratos mais típicos 
das freguesias do concelho. 

Cada uma das freguesias apresenta o melhor da gastronomia durante 
um período específico, ficando também responsável por presentear o públi-
co com animação, assegurada pelos grupos, ranchos, filarmónicas de cada 
uma destas localidades.

4  Figueira da Foz

GAC Mondego Mar
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Festival do Arroz e da Lampreia

Montemor-o-Velho é o palco anual, entre Março e Abril, de uma exaltação 
dos sabores do campo e do rio, com o arroz carolino do Baixo Mondego e 
a lampreia do Mondego a desempenharem o papel de protagonistas, con-
dimentados com outros sabores caraterísticos e diferenciadores da região, 
como as hortícolas, o sável ou a tentadora doçaria regional.

O Festival do Arroz e da Lampreia insere-se na estratégia de promo-
ção turística da região Centro. A parceria com a Turismo Centro de Portugal 
acentua o foco na divulgação dos produtos endógenos e reforça a profunda 
ligação da região, e do concelho de Montemor-o-Velho, ao rio e aos campos 
do Mondego.

4  Montemor-o-Velho

 © http://www.cm-montemorvelho.pt/aconteceu_2014/fal2014.asp

GAC Mondego Mar
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Festival Figueira com Sabor a Mar

Esta iniciativa, na qual participa a AD ELO, enquanto parceiro-gestor do GAC 
Mondego Mar em conjunto com as entidades oriundas da Figueira da Foz, 
decorre durante grande parte do ano, tendo como propósito a valorização 
do pescado capturado neste território e a divulgação e promoção da gas-
tronomia típica local. 

Esta ação enquadra-se na tipologia de divulgação do território de in-
tervenção do Grupo de Ação Costeira Mondego Mar, dando-se especial 
enfoque aos produtos oriundos da zona costeira promovendo, desta forma, 
a valorização do saber-fazer e a dinamização do potencial turístico afeto a 
estes produtos.

4  Figueira da Foz

 © http://feirasdesabores.com/feira/30/festival-sardinha-e-cavala/

GAC Mondego Mar
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Festival Pirata Português

O Festival Pirata Português de Buarcos, na Figueira da Foz, pretende recriar 
anualmente, a meio do verão, uma época histórica, importante e representa-
tiva para Buarcos e para a História de Portugal. O certame é preenchido por 
um programa dinâmico, elaborado com vista à manutenção da vivacidade, 
transmitindo a sensação aos visitantes de uma espontânea e constante 
animação no espaço do evento.

Gastronomia regional e tradicional, comércio, artes e ofícios da época, 
malabares, música, piratas e magia dragónica da Tenda dos Dragões, são 
algumas das atrações que os visitantes podem encontrar nesta viagem a 
tempos idos de Buarcos.

4  Figueira da Foz

 © http://marchadovapor.blogspot.pt/2013_07_01_archive.html

GAC Mondego Mar

Recursos

Imateriais



33

Procissões do Mar e Festividades

Anualmente, durante as Festas da Cidade / São João, no dia 24 de Junho, 
comemora-se o feriado municipal da Figueira da Foz com o tradicional Banho 
Santo, seguido da Procissão e da Bênção de Mar junto à Praça da Europa 
(Doca de Recreio).

Na Praia da Tocha, é todos os anos realizado a 24 de Junho o concorrido 
Banho Santo, igualmente por ocasião das festividades do São João. 

No mês de Agosto, na Figueira da Foz, comemoram-se as festividades 
de Sta. Bárbara e a Procissão do Mar, onde dezenas de barcos são primoro-
samente enfeitados e desfilam no mar. 

 

4 Figueira da Foz   4 Tocha

GAC Mondego Mar
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Arte Xávega

A Xávega é uma arte de pesca por cerco, realizada por embarcações tra-
dicionais muito características, na qual uma extremidade da rede fica em 
terra, enquanto a restante é colocada a bordo de uma embarcação que sai 
para o mar, libertando-a. A outra extremidade é levada para terra, e puxada; 
antigamente com a ajuda de juntas de bois e força braçal, e atualmente 
recorrendo a meios mecânicos.

Este tipo de pesca centenária na costa portuguesa é atualmente objeto 
de fortes interesses turístico-culturais, em complemento dos fins comerciais 
de outrora, sendo ainda observável nos areais de Mira, Tocha, Quiaios, Costa 
de Lavos e Leirosa, entre outros.

 © António Godinho / www.flickr.com/photos/amgodinho/10871804615
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Batel do Sal

Atracada na Marina da Figueira da Foz, encontra-se uma réplica de um se-
cular Batel do Sal. 

O “Sal do Mondego” é a única embarcação do género a navegar no 
estuário do Mondego. 

Os passeios turísticos a bordo deste batel pretendem recriar a tradição 
histórica da atividade salineira, dando relevo à fauna e à flora peculiar da foz 
do rio Mondego.

 

9 GPS:	40°08’50”N	•	8°51’35”O
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Casino da Figueira da Foz

Com uma história riquíssima, no Casino Figueira convivem a diversão, a 
animação, a boa gastronomia portuguesa e a modernidade dos espaços, 
numa aposta forte nos pequenos grandes momentos da vida.

Este ex-libris da Figueira da Foz é o mais antigo casino de toda a Pe-
nínsula Ibérica, com a sua licença de jogo em vigor desde 1927, denominan-
do-se nessa altura de Casino Peninsular. Situa-se no Bairro Novo, no centro 
da cidade. O casino é constituído pelo Salão Nobre (Salão Cafée), por um 
restaurante e por diversas salas onde se jogam jogos de casino.
 

9 GPS:	40°09’00”N	•	8°51’49”O

 © www.visitcentrodeportugal.com.pt/pt/figueira-da-foz/
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Castelo de Montemor-o-Velho

De origem muçulmana é descrita na documentação do século X como uma 
imponente fortaleza. A sua posição estratégica tornou-a particularmente 
cobiçada quer pelas forças cristãs, quer pelas muçulmanas, o que explica os 
inúmeros combates aí travados no âmbito da Reconquista.

Em Montemor-o-Velho não se encontra apenas um castelo destinado 
a albergar uma pequena guarnição militar mas uma vasta muralha em cujo 
interior terá residido grande parte da população.

A estrutura observável atualmente é fruto de uma longa evolução e de 
um conjunto de melhoramentos realizados no decorrer do tempo. 
 

9 GPS:	40°10’30”N	•	8°41’02”O

 © Wikipedia
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Ciclovias / Ecovias

As redes de ciclovias podem assumir um contributo preponderante na 
definição de estratégias de desenvolvimento turístico, mais competitivas 
e sustentadas, que associam os recursos naturais aos culturais disponíveis 
para o processo de desenvolvimento, tornando-o mais coeso, sustentável 
e inclusivo.

O território de atuação do GAC Mondego Mar é dotado de algumas 
destas acessibilidades, onde se destacam a Pista Ciclopedonal de Mira (25 
quilómetros), a Ciclovia da Tocha (4,5 quilómetros) e a Ciclovia Urbana da 
Figueira da Foz (4 quilómetros).

 © www.pixabay.com
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Farol do Cabo Mondego

Situado no Cabo Mondego, na Figueira da Foz, foi construído entre 1835 e 
1858. Debruçado sobre o Atlântico, este pitoresco farol é composto por uma 
torre quadrangular branca com edifício anexo, tem 15 metros de altura fican-
do 97 metros acima do nível do mar e apresenta o alcance luminoso de 28 
milhas náuticas, cerca de 52 quilómetros. Encaixado na magnífica paisagem 
da Serra da Boa Viagem é presentemente um dos locais mais visitados da 
Figueira da Foz.

9 GPS:	40°11’28”N	•	8°54’19”O

 © Hugo Carriço
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Torre e Forte de Buarcos

Construída entre os séculos XVI e XVII, esta estrutura vem substituir outras 
estruturas militares aí existentes anteriormente e que se tornaram obsoletas.

O forte de Buarcos fazia parte de um sistema de proteção da enseada, 
ocupando a zona mais a norte. Defendia a região com apoio do Fortim de 
Palheiros (e o Forte de Santa Catarina).

Embora não seja uma fortaleza, foi construído como uma linha fortifi-
cada ao longo de quase 700 metros, protegendo a população dos ataques 
do mar. Nele encontramos três baluartes de traçado e dimensão diferente: 
Baluarte da Nazaré, Baluarte do Rosário e Baluarte de S. Pedro. 
 

9 GPS:	40°09’52”N	•	8°52’39”O

 © www.castelosemuralhasdomondego.pt/website/noticia-39
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Forte da Figueira da Foz

Denominado de Forte de Santa Catarina, localiza-se junto à foz do Mondego. 
Este forte que serviu de base ao Duque de Wellington quando desembar-
cou em Portugal em 1808, para ajudar a expulsar as tropas de Napoleão, foi 
edificado no século XVII e fez parte da linha defensiva que integrava o forte 
de Buarcos (que ainda ostenta parte da sua vistosa muralha junto ao areal) 
e de Palheiros (onde permanecem ruínas do seu Fortim). 

Possui uma pequena capela dedicada a Santa Catarina que foi, junta-
mente com o forte, classificada como monumento nacional em 1961.

9 GPS:	40°08’52”N	•	8°51’58”O

 © www.pela-positiva.blogspot.pt
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Miradouro da Vela

A Serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz, para além de todo o seu valor 
natural e paisagístico, assume também um importante valor contemplati-
vo, podendo a partir da mesma observar-se grande parte do território de 
intervenção do GAC Mondego Mar, com destaque para o Cabo Mondego, o 
desenho das salinas no estuário do Mondego, a baía de Buarcos e a cidade 
Figueira da Foz.

A partir da Serra da Boa Viagem é possível aceder a um fabuloso mira-
douro, o Miradouro da Vela, que permite observar a linha de costa a norte 
da Figueira da Foz.

 

9 GPS:40°12’11”N	•	8°52’46”O

 © João Correia
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Moinho das doze Pedras 
(Moinho de Marés)

O Moinho das Doze Pedras ou Moinho de Marés encontra-se inserido na 
unidade agrícola da Quinta do Canal, junto ao rio Pranto, na Figueira da Foz.

A data da sua construção remonta ao século XVIII e foi mandado construir 
pelo Colégio de Santo Antão de Coimbra da Companhia de Jesus. Apesar da 
sua utilização inicial se destinar à atividade industrial e agrícola, o moinho, 
serviu também como armazém de grão ou farinha. Embora o equipamento 
se encontre desativado, foi construído recentemente um cais de acostagem 
para fins turísticos.

 

9 GPS:	40°06’36”N	•	8°46’47”O

 © www.esjcff.pt/fignamao/moinho_doze_pedras.html
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Museu do Território da Gândara

Inaugurado em julho de 2012, em Mira, é um moderno espaço museológico 
que convida a conhecer o território da Gândara, conduzindo o visitante atra-
vés de uma viagem no tempo e pelo património natural e cultural da região.

Divide-se por duas áreas expositivas: o Tempo e o Homem e o Homem, 
a Terra e o Mar. Na primeira área, o visitante pode fazer uma viagem pela 
História da Terra e do Homem. Na segunda zona expositiva podem-se ob-
servar alguns dos aspetos etnográficos culturais mais emblemáticos como 
as Artes da Pesca de Arrasto, os Caretos da Lagoa, a Arquiteturae Artesanto 
tradicional ou a enorme biodiversidade deste território.
 

9 GPS:	40°25’48”N	•	8°44’17”O

 © www.behance.net/gallery/10251333/MUSEU-DO-TERRITORIO-DA-GANDARA-MIRA
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Núcleo Museológico do Mar

Este espaço nasceu da necessidade de recuperar e divulgar algumas das 
principais memórias históricas das práticas piscatórias mais identificativas 
das comunidades da orla costeira do concelho da Figueira da Foz.

O Núcleo Museológico do Mar, em Buarcos, encontra-se estruturado em 
três grandes áreas temáticas: a atividade piscatória do concelho da Figueira 
da Foz, a pesca do bacalhau e as gentes do mar - a arte e a fé.

 

9 GPS:	40°09’54”N	•	8°52’34”O

 © www.himobiliaria.com/figueira-da-foz/top-places-show.aspx?idcont=65&title=nucleo-museologico-do-mar-h-mediacao-imobiliaria-lda&idioma=pt
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Núcleo Museológico do Sal

Criado com a missão de interpretar, valorizar e difundir a relação secular do 
homem com o território das salinas do concelho da Figueira da Foz. 

O Núcleo Museológico do Sal pretende ainda informar e sensibilizar os 
diversos públicos para a necessidade de preservação de uma atividade tradi-
cional e artesanal e funcionar como um centro de informação sobre a riqueza 
da biodiversidade deste ecossistema singular em que se insere a salicultura.

Na vasta área que ocupa está incluída uma salina, um posto de obser-
vação de aves, um pedarium e um caís de acostagem.

 

9 GPS:	40°06’20”N	•	8°36’08”O

 © Adelo
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Palheiros de Mira e da Tocha

Os palheiros, foram surgindo estrategicamente em função da vida da pesca 
uns no areal, outros nas zonas mais elevadas da duna, bem sobranceiros 
ao mar. Os primeiros palheiros, bastante rudimentares serviam de arrumos 
dos apetrechos da pesca, de armazéns de salga e de habitação temporária 
dos pescadores que residiam neste povoado durante o período da safra. 

Ao contrário de outras praias do litoral central, os Palheiros de Mira e 
da Tocha conseguiram manter até mais tarde parte das suas caraterísticas 
primitivas, conservando o seu aspeto palafítico, isto é, estacas à vista, incli-
nadas para o exterior, dando maior base de sustentação ao palheiro.

 © http://visoesdagandara.blogspot.pt/2012/03/os-actuais-palheiros-e-casas.html
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Salinas

Portugal, desde sempre conhecido pela produção de sal, exibe ao longo do 
litoral zonas de excelência para extração e produção de sal, e entre estas 
destacam-se as salinas da Figueira da Foz. 

 © Inês Saraiva from Belgium / Portugal (Cycle Tour in Aveiro: salinas), via Wikimedia Commons.
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Amor com Sal Q.B.
Ilha da Morraceira
3090—081 Figueira da Foz
Telef. 960 244 711
amor.com.sal.qb@gmail.com

Associação de Produtores de Sal e 
Peixe do Salgado da Figueira da Foz
Rua Major Humberto Cruz
3090—707 Figueira da Foz
Telef. 233 900 900
jose.canas@canasem.pt

Casa do Sal
Salinas Eiras Largas
3090—451 Figueira da Foz
Telef. 929 060 517 
casadosal@gmail.com

José Brito Jacinto
Cabeço Benjamim, nº 5 e 6
Armazéns de Lavos
3090—451 Figueira da Foz
Telef: 233 946 260
dulcemlbrito@gmail.com

Salina Municipal Corredor da Cobra
Armazéns de Lavos
3080—000 Figueira da Foz
Telf. 233 402 840
museu@cm-figfoz.pt

Salinas Corredor do Sol
Rua do Eucalipto, nº 49
3080—753 Figueira da Foz
Telef. 960 383 353
corredordosol.salinas@gmail.com
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Centro de Recuperação de Animais 
Marinhos de Quiaios (CRAM—Q)

As primeiras estruturas permanentes de reabilitação de animais marinhos 
em Quiaios surgiram em 2006 devido a um aumento no número de pedi-
dos de ajuda para o salvamento de animais marinhos e à falta de unidades 
de apoio. Esta realidade era bastante evidente na faixa litoral entre Peniche 
e o Porto, obrigando a uma melhoria na eficácia de atuação por parte da 
Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem (SPVS).

Assim surgiu o Centro de Recuperação de Quiaios (Figueira da Foz) que 
se encontra aberto ao público.

 

9 GPS:	40°13’43”N	•	8°52’42”O

 © CRAM—Q
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Centro de Alto Rendimento 
de Montemor-o-Velho

Reestruturado e inaugurado memoravelmente, com o acolhimento de um 
campeonato europeu de remo, em Setembro de 2010, apresenta-se como a 
melhor infraestrutura nacional para o desenvolvimento de desportos náuticos 
como a canoagem, o remo, a natação em águas abertas e o triatlo.

Para além de hangares de arrumação de barcos, possui outras estruturas 
adicionais como ginásio, oficina, salas de conferência e de formação.

Este Centro de Alto Rendimento (CAR) acolhe frequentemente as mais 
variadas provas regionais, nacionais e internacionais e, desde a sua cons-
trução, tem vindo cada vez mais a afirmar-se como um centro desportivo 
de excelência.
 
 

9 GPS:	40°10’30”N	•	8°39’16”O

 © Câmara Municipal de Montemor-o-Velho
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Associações / Clubes

No território de intervenção do GAC Mondego Mar regista-se uma forte 
dinâmica associativa que se traduz num vasto conjunto de entidades com 
ligações ao mar e/ou à prática de atividades náuticas.
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 © Olga Lyubkin / Fotolia

GAC Mondego Mar



56

  Modalidades: 

 C Surf

  Contatos: 

 6 Rua dos Pescadores nº 130, 1º 

  3080—325 Figueira da Foz

 8 +351 910 577 505 / 968 855 028

 @ asfigfoz@gmail.com 

 s www.asffoz.blogspot.com

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Associação de Surf da 
Figueira da Foz

  Modalidades: 

 B Remo / Futebol / Rugby

  Contatos: 

 6 Rua da República, nº 193

  3080—360 Figueira da Foz

 8 +351 233 428 897 / 233 422 809

 @ ncmnaval@gmail.com

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Associação Naval 1º Maio 

Recursos

Materiais

  Modalidades: 

 C Bodyboard

  Contatos: 

 6 Praceta Francisco Guímaro

  Lote EN C2, 3º C

  3060—693 Praia da Tocha

 8 +351 964 549 220

 s www.abpt.org

  Município: 

 4 Cantanhede

Associação Bodyboard 
Palheiros da Tocha

  Modalidades: 

 C Bodyboard

  Contatos: 

 6 Rua dos Lavadores, nº 23

  3080—331 Buarcos

 8 +351 233 414 343 / +351 965 135 806

 @ fozmondego@abfm.pt

 @  figueirabodyboard@gmail.com

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Associação de Bodyboard 
Foz do Mondego

Associações / Clubes
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  Modalidades: 

 B Remo

  Contatos: 

 6 Avenida 1º de Maio

  Pavilhão Jorge Galamba Marques 

  3080—011 Figueira da Foz

 8 +351 233 411 319

 @ geral@arbl.pt

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Associação de Remo 
da Beira Litoral

  Modalidades: 

 F Vela / Cartas de Marinheiro / Motonáutica

  Contatos: 

 6 Avenida de Espanha

  Doca de Recreio 

  3080—901 Figueira da Foz

 8 +351 233 428 019

 s www.cnaff.pt

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Clube Náutico da Figueira da Foz 

Associações / Clubes

Recursos
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  Modalidades: 

 B Remo / Natação / Triatlo / 

	 	 Orientação	/	Basquetebol

  Contatos: 

 6 Fontela — Vila Verde

  3090—641 Figueira da Foz

 8 +351 233 423 470 / 917 664 695

 @ ginasiocf.remo@gmail.com 

 @ ginasiofigueirense@gmail.com

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Ginásio Clube Figueirense

  Modalidades: 

 C Surf / Bodyboard

  Contatos: 

 6 Praia do Cabedelo 

  3090—661 Figueira da Foz

 8 +351 918 733 143

 @ isurfba@gmail.com

 s www.isurfacademy.com

  Município: 

 4 Figueira da Foz

iSurf Academy 

GAC Mondego Mar
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  Modalidades: 

 C Surf

  Contatos: 

 6 Rua do Cabedelo, nº 36 

  3090—731 Figueira da Foz

 8 +351 910 577 505 / 968 855 028

 @ escola@surfingfigueira.com 

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Surfing Figueira

  Modalidades: 

 B Vela / Remo / Canoagem

  Contatos: 

 6 Clube Náutico da Praia de Mira

  3070—808 Praia de Mira

 8 +351 968 489 029 / 912 507 455

 @ clubenauticopraiademira@hotmail.com

  Município: 

 4 Mira

Clube Náutico da Praia de Mira 

Recursos

Materiais

  Modalidades: 

 C Surf

  Contatos: 

 6 Avenida de Espanha

  Doca de Recreio 

  3080—271 Figueira da Foz

 8 +351 233 411 348 / 913 358 900 

 @ mergulhoceano@gmail.com

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Mergulhoceano (PADI)

  Modalidades: 

 C Surf

  Contatos: 

 6 Rua Dr. Manuel Arriaga, nº 170

  3080—331 Buarcos

 8 +351 918 703 363

 @ nsf@surf.pt

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Núcleo de Surf da Figueira

Associações / Clubes

GAC Mondego Mar
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  Modalidades: 

 B Canoagem / Natação / Remo

  Contatos: 

 6 Rua Dr. João de Alarcão

  3140—857 Montemor-o-Velho

 8 +351 239 687 530

 @ infantemontemor@sapo.pt

 s www.cimontemor.com

  Município: 

 4 Montemor-o-Velho

Clube Náutico Infante 
de Montemor

  Modalidades: 

 F Projetos e atividades no meio marítimo

  Contatos: 

 6 Largo Pe Arménio Marques

  3080—078 Figueira da Foz

 @ geral@agr235.cne-escutismo.pt

 s www.agr235.cne-escutismo.pt

  Município: 

 4 Figueira da Foz

CNE – Agrupamento 235 
Escuteiros Marítimos

Associações / Clubes

Recursos

Materiais

 © Adelo
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Operadores marítimo-turísticos

A procura crescente por parte de turistas e praticantes levou a que a oferta 
de produtos e atividades tenha registado um aumento significativo cuja 
resposta proporcionada por empresas especializadas. 

 © Subbotina Anna / Fotolia

GAC Mondego Mar
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  Modalidades: 

 U Charters Náuticos

  Contatos: 

 6 Apartado 1026, Bairro Novo

  3080—251 Buarcos

 8 +351 967 533 153 / 966 203 226

 @ d.eventoempopa@sapo.pt

 @ jgjregionais@gmail.com

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Maregalia — Charter Náutico

  Modalidades: 

 U Passeios de Barco / Charters Náuticos

  Contatos: 

 6 Rua da Fonte, nº 32 a 34

  3080—177 Figueira da Foz

 8 +351 961 365 457 / 963 679 165

 @ info@lodkboating.pt

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Lodka Boating 

  Modalidades: 

 A Canoagem / Desporto Aventura

  Contatos: 

 6 Rua D. Afonso Henriques, nº 17

  3060—137 Cantanhede

 8 +351 231 423 601 / 919 681 822

 @ s2streetsport@gmail.com

 s www.streetsport.no.sapo.pt

  Município: 

 4 Cantanhede

Street Sport 

  Modalidades: 

 U Passeios de Barco / Pesca Turística

	 	 Observação	de	Cetáceos

  Contatos: 

 6 Rua Eng.º Silva, nº 36 — 38

  3080—150 Figueira da Foz

 8 +351 966 203 226

 @ jgjregionis@gmail.com

  Município: 

 4 Figueira da Foz

D´Evento em Popa

GAC Mondego Mar
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Construtores / reparadores navais

As necessidades de construção e manutenção levantadas pelas embarca-
ções de pesca, de recreio e de desporto encontram resposta num conjunto 
de empresas que garantem serviços especializados.

 © Lunamarina / Fotolia

GAC Mondego Mar
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  Ramo: 

 N Comércio e assistência náutica

  Contatos: 

 6 Rua Jogo da Bola, nº 1

   3080—388 Buarcos

 8 +351 233 435 133

 9	 40º09’57”N	•	8º52’49”O

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Aquabordo

  Ramo:

 N Construção, comércio

  e reparação de embarcações

  Contatos: 

 6 Rua dos Estaleiros, Morraceira 

  3090—749 Figueira da Foz

 8 +351 961 368 805

 s www.aeshipbuilding.com

 9	 40º08’34”N	•	8º51’45”O

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Atlanticeagle

  Ramo: 

 N Construção e reparação de embarcações

  Contatos: 

 6 Murraceira — Apartado 63

  3081—801 Figueira da Foz

 8 +351 233 401 600

 @ adm@enm.pt

 s www.enm.pt

 9	 40º08’37”N	•	8º51’43”O

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Estaleiros Navais do 
Mondego, S.A.

  Ramo: 

 N Venda de embarcações 

  e material náutico

  Contatos: 

 6 Doca de Recreio 

  3080—000 Figueira da Foz

 8 +351 233 426 243

 s www.figueiraiates.com

 9	 40º08’50”N	•	8º51’47”O

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Figueiraeates 

GAC Mondego Mar

Recursos

Materiais
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  Ramo: 

 N Fabricante de Kayaks

  de Mar de Alta Performance

  Contatos: 

 6 Estrada de Coimbra, Lote C

    3080—302 Figueira da Foz

 8 +351 233 426 969

 @ loja@goltziana.com

 9	 40º09’35”N	•	8º50’33”O

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Goltziana

  Ramo: 

 N Construção naval em metal

  Contatos: 

 6 Rua Amizade, nº 4, R/C

  Buarcos

  3080—246 Figueira da Foz

 8 +351 233 412 101

 9	 40º09’53”N	•	8º51’51”O

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Navegador Mór

  Ramo: 

 N Reparação de embarcações

  e transporte marítimo

  Contatos: 

 6 Avenida de Espanha, Apartado 2191

  3080—000 Figueira da Foz 

 8 +351 233 411 849

	 	 40º08’49”N	•	8º51’49”O

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Papiro Yacht Line

  Ramo: 

 N Construção de Kayaks

  Contatos: 

 6 Rua das Galinheiras, nº 9

  3080—023 Figueira da Foz

 8 +351 233 428 164 

 @ info@rpfkayaks.com 

 s www.rpfkayaks.com

 9	 40º09’22”N	•	8º51’24”O

  Município: 

 4 Figueira da Foz

RPF Kayaks

Construtores / reparadores navais

Recursos

Materiais

GAC Mondego Mar
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  Ramo: 

 N Construção naval

  Contatos: 

 6 Rua Armazéns de Lavos, nº4

  3090—451 Lavos

 8 +351 233 407 030

 @ geral@scalesoceans.pt

 9	 40º15’21”N	•	8º50’25”O

  Município: 

 4 Figueira da Foz

Scalesoceans

  Ramo: 

 N Reparações eletromecânicas 

  e bobinagem em embarcações

  Contatos: 

 6 Rua Direita do Monte, nº 68

  3080—104 Figueira da Foz

 8 +351 233 420 581

 @ soreb.lda@gmail.com

 9	 40º08’57”N	•	8º51’15”O

  Município: 

 4 Figueira da Foz

SOREB

Construtores / reparadores navais

Recursos

Materiais

 © Adelo

GAC Mondego Mar
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Aquacultura

Aquacultura ou aquicultura é a produção de organismos aquáticos, como 
peixes, moluscos, crustáceos e plantas aquáticas.

A Figueira da Foz apresenta grandes potencialidades na Ilha da Morracei-
ra, designadamente no que respeita às condições ecológicas que permitem 
boas taxas de crescimento das espécies. Atualmente as espécies produzidas 
são: robalo, dourada, linguado, tainha e enguia, sendo que as duas primeiras 
representam cerca de 99% da produção, ocupando uma área de 319 hectares, 
que corresponde a 42 pisciculturas.

Na Praia da Tocha evidencia-se a produção de Pregado e em Mira lo-
caliza-se a maior unidade de picicultura do mundo.

4 Mira  4 Tocha  4 Figueira da Foz

 © www.dinheirovivo.pt/empresas/em-mira-metade-da-pescanova-ja-esta-em-lay-off/

GAC Mondego Mar
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Sal

O sal é utilizado pelo Homem há pelo menos 4000 anos tendo chegado a 
ser utilizado como moeda. 

Os primeiros testemunhos da sua utilização datam de há cerca de 2000 
anos A.C., sendo transportado como mercadoria pelos fenícios, empregue na 
salga do peixe consumido pelos troianos, usado na mumificação dos corpos 
no Egipto e exigido pelo imperador chinês Yu como tributo aos seus súbditos.

A produção de sal por evaporação da água do mar é considerada uma das 
mais antigas indústrias e é provável que os núcleos de extração se tivessem 
desenvolvido conjuntamente com a indústria de conservação de alimentos.

Portugal esteve, desde sempre, predisposto geográfica e climaticamente 
a ser um país produtor de sal.

A produção de sal apresenta uma expressão relevante na Figueira da Foz, 
estando também disponíveis uma grande variedade de produtos elaborados 
com este produto extraído das salinas do concelho.

 © http://bolachasecia.blogspot.pt/2012_07_01_archive.html

GAC Mondego Mar
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Salicórnia da Figueira da Foz

A Salicórnia (Salicornia ramosissima), também conhecida por sal verde ou 
espargos do mar, é uma planta que cresce nas salinas, é comestível e uma 
saudável opção de tempero na alimentação, em alternativa ao sal. Nasce 
de forma espontânea e é natural e halófita por suportar grandes níveis de 
salinidade.

Esta erva suculenta, verde e pequena tem uma textura intrigante e um 
sabor a sal, sendo utilizada como substituo do cloreto de sódio (sal) em sa-
ladas, ou mesmo em pratos mais complexos, podendo ser consumida em 
fresco, em conserva, em pickles ou seca.

A salicórnia além de ser abundante em vitaminas, proteínas, ácidos gor-
dos e sais biológicos bastante assimiláveis e vitais para o equilíbrio alimentar, 
é altamente aconselhada para os hipertensos, uma vez que pode ser um 
substituto do sal na cozinha.

A Salina Eiras Largas – Casa do Sal, tem vindo a dinamizar a produção 
desta erva, que cresce naturalmente nos seus talhos.

 © www.casadosal.pt/2011/04/salicornia-fresca-pronta-comere-chorar.html

GAC Mondego Mar
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Transformação dos produtos da pesca

A excelente qualidade do peixe capturado, na atividade da pesca e da aqui-
cultura, facilita a sua comercialização em fresco. 

Contudo, regista-se também a existência de importantes unidades 
empresariais, ligadas à comercialização e à transformação, que procedem à 
congelação de pescado e à produção de conservas.

Assim, é possível destacar produtos que abrangem uma vasta gama 
de peixe congelado, bem como, uma grande variedade de conservas e de 
produtos vocacionados para o mercado gourmet.

4 Figueira da Foz

 © www.briosaconservas.com

GAC Mondego Mar
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