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RECOMENDACOES E CUIDADOS

AOS CAMINHANTES:

[ Nao deite lixo para 0 chao, levando-o ate ao
caixote mais pr6ximo ]

[ Use roupa e calyado confortaveis e adequados
a epoca do ana ]

[ Respeite a propriedade privada e nao
incomode 0 gada ]

[ Respeite a fauna e a flora, nao recolha
plantas, nem apanhe animais ]

[ Recomenda-se 0 usa de bin6culos para
observay80 da avifauna 1

o PR DA ROTA DA BOA VIAGEM e um percurso
pedestre de pequena rota com cerca de 11,75 Km ,
marcado nos dais sentidos, com a seguinte
sinalectica:

-CAMINHO CERTO

,



Capela de 51.0Amaro, Fonte de 5t.o Marinha,
Miradouro, Vole de Anta, Murfinheira,
Corredoura, Bandeira, Capela de 5t.o Amaro

~•

C) INICio DA ROTA

@ RUINA ARQUEOlOG ICA

• AMBIENTE GEOLOGICO

@ PRAIAS

@) VISTA PANORAMICA

@ DOlMEN/ CAPElA DE
SloAMARO

_ ROTA DA BOA VIAGEM

~.,. AVIFAUNA

Dura~aodo percurso
pedes Ire da Boa Viagem:

3 a 4 horas.
Dimensao apro ximada

do percurso: 11,75 km.



Durante seculos a produyao de pequenos
c~istais regulares de sal, isentos de impurezas,
e~autilizada em grandes quantidades pela frota
piscat6ria local (bacalhaue sardinha).

o sal subia 0 rio Mondego ate aos diversos
entrepostos que posteriormente 0 distribuiam
p~los confins da Beira, para a conservayao das
carnes e dos queijos. Este sal sala tambem da
barra e,em brigues e escunas, chegavaa pontos
tao distantes como 0 Baltico ou a Nova
lnglaterra.

Ao redor do estuarlo do Mondego, de Vila Verde
n~ margem norte, a Lavos na margem sui, cOT a
IIhada Morracelrade permelo,0 rio fol envolvido
pela geometria sinuosa dos esteiros e pelo
reticulado rigoroso dos talhoes, verdadeiros
jardins de sal onde os marnotos, escultores
agricolas, desenvolveram uma tecnologia local
que soube tirar 0 melhor partido das condiyoes
n Iturais do estuario.

As alteral,;oes drasticas no mercado e nos
drcuitos de comercializal,;ao, levaram a uma
d~svalOriZayaOprogressiva do sal produzitlo
artesanalmente.
Gradualmente, as salinas conheceram um
p~ocesso de abandono e reconversao para
o tras actividades; em muitas das praias as
Pequenas piramides de sal nao se voltaram a
erguer e os velhos armazEmsde madeira foram
caindo em ruina.

Por esta razao e palo facto das marinhas serem
um elemento essencial da paisa em e do
imaginario da Figueira da Fo , a amara
M~nicipal adquiriu a Salina dO' Corred<?rda
Cpbra, nos Armazens de Lav s, no sentid de
Pfrmitir it comunidade a fruiyao de todo este
legado cultural que, no seu,~cossistemaproprio
P• • • ••,. ~
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ROTA DAS SALINAS
(Armazens de LavQs)

Durat;ao do percurso
pedestre das salinas :

Cerca de 2 haras.
Dimensao aproximada

do percurso: 4 km.
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, INICio DA ROTA

(Nucleo Museologico
do Sa I)

• SALINAS

G VISTA PANORAMICA

• SAliNAS

G PONTE EM MADEIRA

SALINA MUNICIPAL DO
CORREDOR DA COBRA

_ESTEIRO
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RECOMENDA~OES E CUIDADOS

AOS CAMINHANTES:

[ Nao deite lixo para 0 chao, levando-o ate ao
caixote mais proximo]

[ Use roupa e calc;ado confortaveis e adequados
a epoca do ana ]

[ Respeite a propriedade privada e nao
incomode 0 gada ]

[ Respeite a fauna e a flora, nao recolha
plantas, nem apanhe animais ]

[ Recomenda-se 0 usa de binoculos para
observaC;ao da avifauna]

o PR DA ROTA DE MAl ORCA e um percurso
pedestre de pequena rota com cerca de 12 Km ,
marcado nos dois sentidos, com a seguinte
sinalectica:

-CAMINHO CERTO

,



Moiorco, Ponte dos Arcos, Castro de Sto. Oloio,
Rio Mondego, Ponte dos Cinco Portos,
Fonte do Oliveira, Maiorca

~
~

INldo DA ROTA

080 INTERESSEHISTORICO

o FONTE OLIVEIRA

o PATRIMON!O
ARQUEOLOGICO

Durac;ao do percu rso
pedest re de Maiorca:

3 a 4 horas.
Dimensao aproximada

do percurso: 12 km.


