Outros motivos de interesse
Alentejo
Aljustrel
Albufeira do Roxo
Caraterísticas e Serviços:
Pesca; Barcos a remos; Barcos a vela; Windsurf; Parque de
estacionamento;
Esta albufeira é uma fonte de abastecimento aos concelhos de
Beja e Aljustrel, a que pertence administrativamente, destinandose sobretudo para fins de rega.
A prática de atividades secundárias está sujeita a restrições, não
sendo permitidos desportos náuticos motorizados.

Almodôvar
Albufeira de Monte Clérigo

Barragem da Boavista

Caraterísticas e Serviços:
Permitido nadar; Pesca; Barcos a remos; Barcos a vela; Windsurf;
Parque de estacionamento; Bar;
Esta albufeira no curso da Ribeira de Barranco do Adão, na bacia
hidrográfica do Guadiana, pertence a uma área protegida do
concelho de Almodôvar. É uma zona de transição entre as
províncias do Alentejo e do Algarve.

Caraterísticas e Serviços:
Pesca;
Barragem de terra inserida na Ribeira do Monte dos Monchões
(Bacia Hidrográfica do Guadiana).

No local existem infraestruturas de apoio à prática de canoagem
assegurada por um clube local e um pequeno café/bar.

Cuba
Albufeira do Alvito
Caraterísticas e Serviços:
Permitido nadar; Pesca; Barcos a remos; Barcos a vela; Windsurf;
A Albufeira do Alvito fica situada na bacia hidrográfica do Rio
Sado, no curso da Ribeira de Odivelas. Rodeada de belas
paisagens de montado, praticamente inexplorada, é um
agradável espaço de lazer.

Ferreira do Alentejo
Albufeira de Odivelas
Outras Informações:
Zona de Lazer Ribeirinho; Parque de merendas;
Caraterísticas e Serviços:
Barcos a motor; Permitido nadar; Pesca; Barcos a remos; Barcos
a vela; Windsurf; Bar;
Situada na Ribeira de Odivelas, no curso do Rio Sado, a Albufeira
de Odivelas é um espaço de lazer.
Nas margens, territorialmente no concelho de Alvito, encontra-se
o Parque de Campismo Markádia onde se pode ter acesso a
restaurante, aluguer de canoas, gaivotas e pranchas de
windsurf, cavalos e bicicletas.
Já no lado do concelho de Ferreira do Alentejo, perto da aldeia de
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Odivelas, está instalada uma praia fluvial. A prática de atividades
está sujeita a restrições, não sendo permitidos desportos
náuticos motorizados.

Mértola
Albufeira da Tapada Grande
Outras Informações:
Distinguida como "Praia acessível", parque infantil; anfiteatro;
aluguer de gaivotas e canoas; Bandeira Azul em 2005.;
Caraterísticas e Serviços:
Permitido nadar; Pesca; Barcos a remos; Barcos a vela; Windsurf;
Parque de estacionamento; Bar;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida;
Na área priviligiada do Parque Natural do Vale do Guadiana,
encontramos a Albufeira da Tapada Grande. Fica no curso da
Ribeira do Geraldo, perto das Minas de São Domingos e da
localidade de Corte do Pinto (no concelho de Mértola).
A barragem que servia de abastecimento ao complexo mineiro é
atualmente um espaço recreativo de grande dinamização local e
uma agradável praia fluvial.

Moura
Açude de Pedrogão

Barragem do Alqueva

Caraterísticas e Serviços:
Pesca; Barcos a remos; Barcos a vela; Windsurf;
Uma das maiores barragens do Baixo Alentejo, faz parte do
empreendimento de Alqueva.

Outras Informações:
Passeios de barco e barcos para alugar, painéis explicativos
sobre a barragem e posto de turismo;
Caraterísticas e Serviços:
Barcos a motor; Esqui aquatico;
É o maior lago artificial da Europa, com mais de 1.000 km de
margens e dezenas de ilhas.

Odemira
Albufeira de Santa Clara
A Albufeira de Santa Clara fica próxima da localidade de Santa
Clara-a-Velha, no curso do Rio Mira, ocupando um espaço
partilhado pelos concelhos de Odemira e de Ourique.

Ourique
Albufeira do Monte da Rocha
A Albufeira do Monte da Rocha fica situada no curso do Rio Sado,
perto da localidade de Panóias, no concelho de Ourique, numa
zona de montado.

Algarve
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Castro Marim
Barragem de Odeleite
Morada: OdeleiteCastro Marim
Caraterísticas e Serviços:
Permitido nadar; Barcos a remos; Barcos a vela;

Barragem de Odeleite, o rio do Dragão Azul
Situada no concelho de Castro Marim, no Algarve, a
Barragem de Odeleite foi construída na Ribeira de Odeleite, que
nasce na Serra do Caldeirão e é um afluente do Rio Guadiana.
Uma fotografia aérea revelou que a albufeira da barragem tem a
forma de um dragão azul, um símbolo de poder, força e boa
sorte na cultura chinesa, para além de ser um padrão
tradicionalmente usado pelos imperadores ao longo da história.
Este facto tem atraído a atenção de muitos visitantes, que
começaram a identificar o local como o "Rio do Dragão Azul".
Junto à barragem, a pequena povoação de Odeleite tem como
pontos de interesse a Igreja Matriz construída em 1534, alguns
vestígios arqueológicos romanos e diversos moinhos de água e
de vento, característicos desta zona do Algarve. O património
natural e a prática de atividades ao ar livre, como os passeios
pedestres e de bicicleta, os passeios de barco e outros desportos
náuticos, são igualmente bons motivos de visita a esta região.

Centro de Portugal
Tomar
Barragem do Castelo de Bode
Caraterísticas e Serviços:
Barcos a motor; Esqui aquatico; Permitido nadar; Pesca; Barcos a
remos; Barcos a vela; Windsurf; Parque de estacionamento; Bar;
Jet ski;
Situada no Rio Zêzere numa zona de grande beleza, a albufeira
da Barragem do Castelo de Bode é uma das maiores em Portugal
e estende-se ao longo de 60 kms entre os concelhos de Tomar,
Abrantes, Sardoal e Ferreira do Zêzere.
Rodeada por vegetação frondosa em que o pinhal é
predominante, a albufeira oferece excelentes condições para a
prática de desportos náuticos ou simplesmente para o lazer em
contacto com a natureza. Quem quiser conhecer este grande
lago em pormenor tem à sua disposição um cruzeiro de barco,
que o levará por entre as paisagens deslumbrantes dos recantos
desta albufeira, como a Ilha do Lombo, um pedaço de terra onde
existe uma estalagem, ideal para passar uns dias em absoluta
tranquilidade.

Porto e Norte
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Vila Nova de Gaia
Barragem de Crestuma / Lever
A Barragem de Crestuma / Lever fica situada a jusante do rio
Douro, no extremo leste do Concelho de Vila Nova de Gaia.
Tendo entrado em funcionamento em 1986, a barragem do tipo
móvel é constituída por nove pilares de 25,5 metros de altura,
nos quais se apoiam oito comportas descarregadoras e uma
eclusa de navegação junto à margem esquerda do Douro. A
albufeira estende-se por cerca de 44km.
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