Reserva Natural do Estuário do Sado
SOBRE

O Rio Sado nasce na Serra da Vigia, perto de Beja, e percorre as planícies alentejanas ao longo de 180kms em
direção a Norte, desaguando junto a Setúbal. O seu estuário forma-se próximo de Alcácer do Sal, zona húmida muito
fértil onde a paisagem é marcada pelos arrozais, cultivados em tabuleiros, e pelos ninhos de cegonhas-brancas,
empoleirados nas torres das igrejas ou nos postos de eletricidade. Este pássaro elegante, escolhe sempre os lugares
mais altos para nidificar e é uma das mais de 200 espécies de aves que procuram o Estuário do Sado, que para sua
proteção foi declarado Reserva Natural e zona de proteção especial.
Símbolo da Reserva, os habitantes que mais se distinguem pela sua simpatia são os golfinhos. É raro encontrá-los na
Europa, nadando livremente no seu habitat natural, mas no Rio Sado reside uma importante colónia de roazescorvineiros, assim designados pelos pescadores por lhes roerem as redes de pesca e se alimentarem principalmente
de corvinas. Não perca a oportunidade de fazer um passeio de barco e observar alguns exemplares destes
mamíferos brincalhões.
Muito rica naquilo que a natureza oferece para o Homem transformar, a área protegida inclui montado de sobro de
onde se extrai a cortiça, os pinhais, que dão o pinhão transformado por mãos sábias em doces regionais muito
apreciados, e as salinas, hoje desativadas, mas que ao longo dos séculos tiveram grande importância económica.
Testemunho de uma indústria muito antiga são os tanques de salga de peixe que poderá visitar em Troia, nas ruínas
romanas. Com dunas de areias brancas e águas tranquilas, Troia é uma ótima estância balnear que poderá ser o seu
ponto de partida para descobrir esta bela região.
Contactos
Sede:
Praça da República - 2900-587 SETÚBAL
Tel.: +351 265 541 140
rnes@icnf.pt
E-mail:
https://natural.pt/protected-areas/reserva-natural-estuario-sado?locale=pt
Website:
https://natural.pt/protected-areas/reserva-natural-estuario-sado?locale=en

Caraterísticas e Serviços
Roteiros sinalizados
Área do parque: 23.160 ha.
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Altitude: Máx - 36m; min - 0m
Alojamento disponível
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