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Sede da Reserva Natural do Sapal de 
Castro Marim e Vila Real de Santo António

Asfalto

Linha de água

R.N. do Sapal de Castro 
Marim e V. R. S. A.

Percurso do Sapal de Venta Moinhos

Percurso do Cerro do Bufo

Percurso das salinas artesanais

COMO CHEGAR

COMO CHEGAR À SEDE DA 

RESERVA:

GPS: 37°13’52.30”N 7°25’32.93”W

A partir da A 22 (Via do Infante), sair em 

direção a Beja, circulando pela EN 122 no 

sentido Castro Marim/Beja e depois frente à 

localidade do Monte Francisco virar à direita 

conforme placa de sinalização;

A partir de Vila Real de Santo António, 

pela EN 122 direção Castro Marim, seguir 

igualmente até à povoação de Monte 

Francisco e virar à direita; 

A partir de Alcoutim, circular pelo IC 27 ou 

pela EN 122 até ao cruzamento do Monte 

Francisco e virar à esquerda.

HORÁRIO: 

Dias úteis, das 9 h às 13 h e das 14 h às 16h30

2            RNSCMVRSA RNSCMVRSA            3



Criada a 27 de março de 1975, segundo o 

Decreto-Lei n.º 162/75, a Reserva Natural do 

Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo 

António (RNSCMVRSA) está situada junto 

à foz do rio Guadiana e é uma das mais 

importantes zonas húmidas do país: formada 

por sapais salgados, corpos de água salobra, 

salinas e esteiros e abriga um elevado número 

de espécies faunísticas e florísticas. 

A zona húmida, constituída por uma 

extensa planície aluvial, onde o oceano 

Atlântico marca encontro diário com o rio 

Guadiana, extravasando as margens por um 

emaranhado de canais e esteiros, alagados 

por influência das marés, constitui um habitat 

fundamental para milhares de aves aquáticas 

que encontram aqui excelentes condições 

de nidificação e invernada, justificando em 

pleno o seu estatuto de Zona Húmida de 

Importância Internacional que lhe é conferido 

pela Convenção de Ramsar, para além de 

estar incluída na zona de proteção especial 

de Castro Marim (PTZPE0018), nos termos da 

Diretiva nº79/409/CEE de 2 de abril e ainda 

por fazer parte no Sítio Ria Formosa/Castro 

Marim nº92/43/CEE de 21 de maio (diretiva 

Habitats), tendo sido em 24 de novembro de 

2008 publicado o regulamento do seu  

Plano de Ordenamento através da Resolução 

de Conselho de Ministros nº181/2008 de 24  

de novembro.

O sapal de Castro Marim destaca-se, ainda, 

como local de abrigo e reprodução para 

numerosas espécies de peixes, moluscos e 

crustáceos, funcionando como um viveiro 

natural. Para além da zona húmida que 

abrange cerca de 66% dos 2089 ha de 

superfície da área protegida, esta integra 

ainda zonas secas de uso agrícola e zonas 

de cota mais elevada que correspondem já 

às encostas da serra algarvia, com espécies 

animais e vegetais próprias.

Este sistema ecológico dá origem à 

diversidade florística e faunística, que 

alberga uma variedade de espécies, algumas 

classificadas como endemismos deste 

canto do Algarve, um santuário natural 

para as quase duas centenas de espécies 

que ao longo do ano formam este grande 

mosaico de vida associado a uma paisagem 

surpreendente, com um enorme potencial de 

atração para quem nos visita e procura um 

dia diferente em contacto com a natureza.  
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O SAPAL

A reserva abrange a zona terminal da bacia 

hidrográfica do rio Guadiana, fazendo parte 

do seu estuário e estando por isso sujeita, 

em cerca de 60% da sua área, a uma forte 

influência do regime de marés e assim bastante 

suscetível a grandes oscilações de salinidade e 

encharcamento, a que se dá o nome de sapal. O 

sapal é um ecossistema de grande importância 

ecológica, que possui um papel preponderante 

no equilíbrio do ciclo de matéria orgânica numa 

perspetiva de produtores primários, e funciona 

também como filtro e purificação de muitas 

substâncias arrastadas pelas águas, as quais são 

absorvidas, transformadas e retidas nas raízes das 

plantas do sapal.

Estas áreas de sapal contêm uma enorme 

diversidade faunística e florística de relevo 

nacional e internacional, são habitat de muitos 

invertebrados, moluscos e crustáceos, que servem 

de alimentação às aves aquáticas que aí ocorrem 

ao longo do ano, como o flamingo, o maçarico, o 

borrelho, a garça, entre outras.

O sapal está entre as zonas mais produtivas da 

biosfera, no que respeita à produção de matéria 

viva ou biomassa.  Os nutrientes chegam a 

ele naturalmente, levados pelo movimento 

constante de fluxo e refluxo das marés, pelos 

sedimentos provenientes da zona continental, 

pelos seres vivos que nele se fixam e, morrendo, 

ali se decompõem.

A vegetação do sapal tem um papel muito 

importante na depuração das águas, devido à 

grande capacidade de absorver e fixar metais 

pesados, muitos dos quais são tóxicos para 

outros seres vivos; por outro lado, os abundantes 

microrganismos aqui existentes metabolizam e 

convertem em nutrientes materiais que, de outro 

modo, poluiriam as suas águas. Assim sendo, 

o sapal contribui para a diminuição do nível de 

eutrofização provocado por efluentes urbanos  

e industriais.

No sapal podem-se distinguir três  zonas: sapal 

baixo, margem húmida ou limite inferior do 

sapal, sapal médio ou zona intermédia, e  sapal 

alto, limite superior do sapal ou margem seca, 

sendo cada uma destas zonas colonizadas por 

espécies distintas, influenciadas pela variação de 

salinidade, período de submersão, sedimentação 

e arejamento do solo. 

Garajau-comum Sterna sandvicensis - AG Flamingos Phoenicopterus roseus - AG

Sapal - JR

HABITATS
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Salicórnia Salicornia Arthrocnemum sp - JRGaleirão-comum Fulica atra- LC Perdiz-do-mar Glareola pratincola - AG

Cravo-das-areias Armeria pungens - RTA

A FLORA 

No sapal e nos muros das salinas cresce uma 

vegetação arbustiva adaptada ao elevado teor de sal 

exposto no solo. A morraça Spartina marítima, que 

suporta longos períodos de submersão, instala-se 

junto ao rio e aos esteiros, formando vários prados de 

tons verde-escuro. À medida que os terrenos sofrem 

menos influência das águas das marés, surgem 

outras espécies típicas do sapal como Arthrocnemum 

perenne, Spartina versicolor, Arthorocnemum 

glaucum e o valverde dos sapais, que adquire um tom 

avermelhado no início da época seca.
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A AVIFAUNA

No que diz respeito à avifauna, nesta reserva 

natural refugia-se uma população variada de aves 

aquáticas, facto que lhe confere um inegável valor 

ornitológico.

Este sapal é reconhecido pela sua importância para 

a reprodução de várias espécies de peixes; funciona 

como um viveiro natural e como local de passagem, 

invernada e nidificação de numerosas espécies de 

avifauna, sendo uma das áreas de maior interesse 

ornitológico do nosso país. 

As aves constituem o grupo faunístico melhor 

estudado na reserva e zonas envolventes, 

nomeadamente o grupo das aves aquáticas. De 

facto, quer em termos de ocorrência de número 

de espécies com estatuto de conservação 

desfavorável, quer em relevância a nível nacional 

da área de estudo para essas e outras espécies, a 

classe das aves confere um papel de destaque a 

esta reserva no contexto nacional.

Aqui ocorrem regularmente 169 espécies de 

aves, na sua maioria aves aquáticas invernantes 

e migradoras. Existem ainda registos de mais 17 

espécies que ocorreram de forma ocasional.

Algumas dessas aves são emblemáticas pela 

sua presença e beleza, destacando-se para além 

do perna-longa, que é o símbolo da reserva, as 

seguintes espécies:

Colhereiro Platalea leucorodia  – ocorre 

como invernante ou durante as migrações, 

apresentando, nestas épocas, concentrações 

relevantes a nível global. É uma espécie 

ameaçada a nível europeu. A população 

invernante apresenta o estatuto “quase 

ameaçado” em Portugal.

Flamingo Phoenicopterus roseus - é das poucas 

regiões do país onde a espécie ocorre de forma 

regular. Ocorre como invernante ou durante as 

migrações, apresentando, então, concentrações 

relevantes a nível global. É uma espécie 

ameaçada a nível europeu. Frequenta sobretudo 

as salinas e os esteiros de água de maior 

dimensão. A população invernante apresenta o 

estatuto de “vulnerável” em Portugal. 

Cegonha-branca Ciconia ciconia – é residente 

e apresenta populações importantes a nível 

europeu. Ocorre sobretudo nos campos 

encharcados envolventes às salinas. Apresenta o 

estatuto “pouco preocupante” em Portugal.

Colhereiro Platalea leucorodia - AG

Cegonha-branca Ciconia ciconia - AG 
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Estudos recentes identificaram as espécies para as quais 

a reserva é mais relevante para a sua conservação a 

nível regional, nacional e internacional. Seguidamente, 

apresenta-se uma lista destas espécies, bem como 

algumas das suas características biológicas e ecológicas 

mais significativas.

Perna-longa Himantopus himantopus – residente na área 

da reserva. Os mais importantes núcleos reprodutores 

são no estuário do Sado, Ria Formosa e nesta reserva. 

Apresenta o estatuto “pouco preocupante” em Portugal;     

Alfaiate Recurvirrostra avosetta – tem populações 

nidificantes e invernantes. A sua nidificação apenas 

apresenta alguma regularidade no sotavento algarvio, 

na área da reserva e no Parque Natural da Ria Formosa. 

Alberga assim uma importante fração dos efetivos 

nidificantes nacionais, sendo também uma área 

importante a nível europeu. Apresenta o estatuto “quase 

ameaçado” em Portugal;     

Perdiz-do-mar Glareola pratincola – nidificante rara na 

área de estudo. Instala os seus ninhos nas clareiras de solo 

nu de sapal. A reserva é importante para a espécie a nível 

europeu. Apresenta o estatuto “vulnerável” em Portugal;     

Alcaravão Burhinus oedicnemus – apresenta populações 

nidificantes e invernantes; foram registados cerca de 

10 casais nidificantes em 2002 na área da Reserva, no 

entanto estima-se que este número possa ser superior. 

Tem o estatuto “vulnerável” em Portugal;     

Andorinha-do-mar-anã Sternula albifrons (syn Sterna 

albiforns) – nidificante na área de estudo. Em 2000, 

foram estimados 51 a 82 casais reprodutores na área 

da reserva, tendo-se contabilizado um máximo de 59 

posturas nas salinas de Castro Marim e 23 nas salinas 

do Cerro do Bufo. É um dos locais mais importantes do 

país para esta espécie, por albergar uma importante 

fração dos efetivos nidificantes nacionais, tendo também 

relevância a nível europeu. Apresenta o estatuto 

“vulnerável” em Portugal;     

Gaivota de Audouin Larus audouinii – nidificante rara. 

Um dos únicos dois locais de nidificação no país, 

sendo também uma zona relevante a nível europeu. 

Ocorrem também durante a migração pós-nupcial. Está 

classificada como “vulnerável”, devido ao reduzido 

número de casais reprodutores;     

Sisão Tetrax tetrax – nidificante raro na área da reserva 

(entre 10-20 casais em 2002, apresenta também uma 

população invernante). Frequenta os sapais secos, ou 

secundários, por vezes utilizados como pastagens. 

Apresenta o estatuto “vulnerável” em Portugal;     

Calhandrinha-das-marismas Callandrela rufescens 

– único local de nidificação conhecido em Portugal, 

apresentou cerca de 70-76 casais em 2002. Utiliza os 

sapais secos ou secundários, por vezes utilizados como 

pastagens. Apresenta o estatuto “criticamente em 

perigo” em Portugal;     

Andorinha-do-mar-anã Sternula albifrons - AG

Alcaravão Burhinus oedicnemus - AGPerdiz-do-mar Glareola pratincola  - AG

Tartaranhão-caçador Cyrcus pygargus – 

nidificante raro na área da reserva. Utiliza todos 

os sapais ao longo do rio Guadiana como áreas 

de caça, bem como salinas e alguns campos 

agrícolas. Apresenta o estatuto “em perigo” em 

Portugal;      

Pato-branco Tadorna tadorna – é um invernante 

raro em Portugal e na área da Reserva 

apresenta uma proporção importante do seu 

efetivo nacional.

12            RNSCMVRSA RNSCMVRSA            13



Para além das espécies reconhecidas como tendo 

maior valor de conservação, a reserva é também 

importante para um conjunto mais alargado de 

aves aquáticas, as quais a utilizam, essencialmente, 

durante os períodos pós-reprodutor e invernal. 

As aves aquáticas utilizam fundamentalmente as 

salinas como zonas de repouso de preia-mar, mas 

também como habitat de alimentação; algumas 

espécies alimentam-se preferencialmente nas zonas 

interditais. Destas aves, destacam-se as seguintes 

espécies, sobretudo devido à representatividade das 

suas populações no contexto nacional:

Combatente Philomachus pugnax – espécie pouco 

comum em Portugal, a área da reserva parece 

assumir bastante importância durante este período. 

Em Portugal tem o estatuto de “em perigo”;     

Perna-vermelha-escuro Tringa erythropus – espécie 

pouco comum em Portugal, ocorre durante o inverno 

e épocas de migração. Castro Marim alberga cerca 

de 20% da população invernante. Apresenta o 

estatuto de “vulnerável” em Portugal;      

Perna-vermelha Tringa totanus – em Portugal é uma 

espécie essencialmente invernante. A regularidade 

com que se reproduz na área da reserva é ainda mal 

conhecida, principalmente devido ao facto da sua 

nidificação ser difícil de comprovar. A população 

nidificante em Portugal apresenta o estatuto 

“criticamente em perigo”, enquanto o da população 

invernante é “pouco preocupante”.

As zonas de sapais mais secos, ou secundarizados, 

desta área, são importantes para a manutenção 

da diversidade a nível local, nacional e europeu. 

Contudo, enfrentam graves problemas de 

conservação e estão parcialmente fora do perímetro 

da reserva. Algumas das espécies de aves que aqui 

ocorrem estão incluídas nas “aves com elevado valor 

de conservação”, anteriormente referidas, a perdiz-

-do-mar, o alcaravão, a sisão, a cotovia-escura, a 

calhandrinha-das-marismas e o tartaranhão-caçador. 

No inverno ocorrem também a toutinegra-tomilheira 

Sylvia conspicillata, a calhandra-real Melanocorypha 

calandra e a narceja-galega Lymnocryptes minimus, 

respetivamente com os estatutos “quase ameaçado” 

(as duas primeiras) e “informação insuficiente”. A 

toutinegra-tomilheira está presente também durante 

a primavera, desde o final do inverno.

Exemplos de outras espécies nidificantes presentes 

nestes locais são a calhadrinha-comum Calandrella 

brachydactyla, o trigueirão Miliaria calandra, a 

codorniz Coturnix coturnix, o perna-vermelha 

Tringa totanus e o picanço-barreteiro Lanius 

senator, entre outras.  

Perna-vermelha Tringa totanus - AG Narceja-galega Lymnocryptus minimus - AG

Alfaiate Recurvirrostra avosetta  - AG
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A ICTIOFAUNA 

Nos esteiros e zonas alagadas da reserva 

ocorrem mais de três dezenas de peixes. Estes 

utilizam esta área como local de desova e 

crescimento dos juvenis reproduzindo-se aqui, 

espécies economicamente importantes como a 

dourada Sparus aurata, o sargo Diplodus sargus 

e o robalo Dicentrarchus labrax.

OS CRUSTÁCEOS E OS 

MOLUSCOS 

Nos esteiros de Castro Marim já foram 

identificadas seis espécies de crustáceos, 

algumas com valor comercial, como 

o camarão-de-Monte-Gordo, Penaeus 

kerathurus. Mais de três dezenas de 

moluscos e bivalves podem ser encontrados 

na área da reserva natural, entre os mais 

comuns o berbigão Cardium edule, a 

amêijoa-branca Spisula solida e o lingueirão 

Ensis siliqua.

Lingueirão Ensis siliqua - JRAmêijoa-branca Spisula solida - JR Robalo Dicentrarchus labrax - JR
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AS SALINAS

A ligação de Castro Marim à atividade salineira 

vem de longa data, tornando-se quase 

impossível determinar com precisão o seu 

início. A exploração deste recurso, a par da 

pesca e da agricultura, faz parte da economia 

desta região, marcando a cultura e a vivência 

da população local.

É durante o reinado de D. Afonso III (séc. XIII) 

que surgem as primeiras referências escritas 

à exploração do sal de Castro Marim, na Carta 

de Foral, mostrando a importância que a 

atividade tinha nessa altura.

Enquanto povoação transfronteiriça, Castro 

Marim possuía fraca densidade populacional, 

o que dificultava o seu desenvolvimento 

económico. Desta forma, a partir de 1421, 

através da Carta de Foral outorgada por 

D. João I, a Vila torna-se um couto para 

condenados que trabalhavam sobretudo  

nas salinas. 

ATIVIDADES 

Salina - AG 
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De acordo com a linha de evolução histórica da 

salinicultura de Castro Marim, marcada por avanços 

e recuos na produção, é bastante evidente que 

o seu progresso se fez em função do sucesso da 

atividade piscatória na costa algarvia.

O sal de Castro Marim, volta a receber um novo 

impulso nos finais dos anos 90, graças ao aumento 

da comercialização do sal marinho tradicional e flor 

de sal.

As salinas da Reserva Natural do Sapal de Castro 

Marim e Vila Real de Santo António ocupam 

atualmente uma área de cerca de 600 ha da sua zona 

húmida, sendo que a extração do sal em Portugal é 

uma atividade milenar, que remonta ao século VIII 

a.C. com a introdução, pelos Fenícios, da indústria de 

conservas de peixe baseada na salga em tanques.

Mais recentemente, a procura de novos mercados 

através de conceitos distintos e inovadores 

fortemente adequados às necessidades dos 

consumidores atuais, motivaram o desenvolvimento 

e criação de novos produtos tais como o sal líquido, 

produtos de cosmética e de turismo da natureza, 

que vieram dar um novo impulso na atividade. 

Atualmente as salinas de Castro Marim, após terem 

sido objeto de uma certificação do produto, com 

selo de denominação de origem, tornaram-se um  

ex-libris da região.

As salinas, são ainda um habitat preferencial para as 

inúmeras espécies de aves aquáticas que procuram 

nestes locais alimentação, refúgio, repouso e 

nidificação, tais como o perna-longa, o alfaiate e  

o colhereiro.
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Abibe Vanellus vanellus - AG
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AS ZONAS AGRÍCOLAS 

À medida que nos afastamos da zona húmida 

surgem áreas de cota mais elevada onde se 

situam as zonas agrícolas da Reserva Natural, 

que ocupam atualmente um terço da sua área. 

Caracterizam-se pelas plantações de alfarrobeiras, 

amendoeiras e oliveiras, sendo  

o trigo e a cevada os cerais mais cultivados.

Estas zonas são procuradas por várias 

espécies de passeriformes, sendo exemplo 

disso, o rabilongo, a poupa, a alvéola e  

o abelharuco.

Toutinegra-carrasqueira Sylvia cantillans - AG

Chapim Parus major 

Abelharuco Merops apiaster - AG Poupa Upupa epops - AG

Garça-boeira Bubulcus ibis - AG

22            RNSCMVRSA RNSCMVRSA            23



F
la

m
in

g
o

s 
P

h
o

e
n

ic
o

p
tu

s 
ro

se
u

s 
- 

L
C

RNSCMVRSA            2524            RNSCMVRSA



Ponto de partida e chegada: sede do  

Centro Interpretativo da RNSCMVRSA

GPS: 37°14’04.4”N 7°26’48.9”W

Tipo: pedestre e BTT                      

Itinerário: linear

Extensão: 6 km (percurso interpretado: 500 m)

Duração média: 2 h                               Dificuldade: fácil

Apoios: sinalizado com setas 

 direcionais e painéis interpretativos. 

P C

SAPAL DE VENTA MOINHOS

PERCURSOS PEDESTRES

O percurso coincide com o caminho de acesso à sede da 

RNSCMVRSA e dirige-se para Norte até ao rio Guadiana. 

O circuito interpretado localiza-se a sul do edifício, 

permitindo observar num curto passeio os diferentes 

habitats existentes na zona húmida: marismas, salinas, 

lagoas permanentes e temporárias e um observatório 

onde poderá disfrutar de uma forma mais tranquila a 

observação das várias espécies que ocorrem nas lagoas 

temporárias. Seis painéis apoiam a interpretação do 

percurso. De uma forma geral é possível observar um 

elevado número de aves, que variam conforme a estação 

do ano. 

1
2

Junqueira

Hortas

ESPANHA

Monte Francisco

Cerro do Bufo

Esteiro da 

Car
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Retur

RIO GUADIANA
SALINAS

SALINAS

SALINAS

E122

E12
5-6

E125

IC 27

E122

V.R.S. ANTÓNIO

SALINAS

N

Sede

Castelo de Castro Marim

Forte de S. Sebastião

Asfalto

Linha de água

R.N. do Sapal de Castro 
Marim e V. R. S. A.

A22

Monte Gordo

Mata Nacional das
Dunas Litorais de V.R.S.A.

CASTRO MARIM

P
C

Entidade responsável: ICNF/ Reserva Natural do Sapal 

de Castro Marim e Vila Real de Santo António

Percurso -

Perna-longa Himantopus  Himantopus - HR

Íbis-preta Plegadis falcinellus - AGSal - HR
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Bando de colhereiros Platalea leucorodia - AG

 Águia-cobreira Circaetus gallicus - AG

PERCURSO DO CERRO DO BUFO 

Este percurso desenvolve-se entre a planície 

aluvial e as encostas arborizadas. Sucedem-se 

as salinas industriais, os sapais e o esteiro da 

Carrasqueira, de um lado, e as culturas agrícolas, 

do outro. As aves são uma presença constante em 

ambas as unidades ecológicas.  

Os flamingos Phoenicopterus roseus, os galeirões 

Fulica atra e as limícolas ocorrem nas zonas 

húmidas. As cegonhas-brancas Ciconia ciconia 

Ponto de partida e chegada: Castro Marim.  

A partir de Castro Marim, tomar a EM 125-6, direção 

oeste, passar a ponte e virar no primeiro caminho rural  

à esquerda onde se encontra a placa de início  

do percurso.

GPS: 37°12’48.4”N 7°28’14.6”W   

Tipo: pedestre e BTT 

Itinerário: circular    

Extensão: 10,5 km (6 km: caminho rural e 4,5 km: estrada). 

Duração média: 4 h                                  Dificuldade: fácil 

Apoios: sinalizado com setas direcionais, dois painéis 

interpretativos dão suporte ao percurso e à localização 

do observatório, e interpretam a paisagem envolvente.

Entidade responsável: ICNF/Reserva do Sapal de Castro 

Marim e Vila Real de Santo António

Nota: em tempo de chuva este percurso é impraticável. 
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também as frequentam, mas preferem nidificar 

nas árvores da zona seca, biótopo natural de 

diversos passeriformes (vulgo pássaros) e  

de rapinas.

Acresce ainda que este percurso foi recentemente 

apetrechado com dois painéis interpretativos de 

apoio ao observatório, com vista geral sobre as 

salinas e esteiro, onde o visitante pode observar 

inúmeras espécies com toda a tranquilidade e 

usufruir de uma paisagem única.

Percurso -
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Ponto de partida e chegada: estacionar junto ao parque 

infantil de Castro Marim, subir a rua à direita, atravessar  

a passagem aérea após a qual se encontra, no  

caminho à esquerda, a placa de início do percurso.

GPS: 37°13’04.8”N 7°26’42.4”W

Tipo: pedestre e BTT

Itinerário: circular                                        Extensão: 2 km

Duração média: 45 m                                Dificuldade: fácil

Apoios: sinalizado com setas direcionais. 

Entidade responsável: ICNF/Reserva do Sapal de Castro 

Marim e Vila Real de Santo António

Nota: em tempo de chuva não se deverá ir além do 

caminho empedrado que conduz ao cais.

PERCURSO DAS SALINAS ARTESANAIS

Este percurso pedestre circular de pequena rota permite 

conhecer as salinas tradicionais. Estas são constituídas 

por viveiros e marinhas de pequenas dimensões, com 

grande diversidade no seu traçado, o que as torna 

autênticos labirintos. A água percorre um trajeto 

de tanques compartimentados desde o esteiro de 

abastecimento até aos “talhos” (pequenas quadrículas 

onde se forma o sal), aquecendo e evaporando 

progressivamente ao longo do percurso. 

A temporada do sal tem início na primavera com a 

limpeza das marinhas. Em meados de junho estas 

cobrem-se de branco e a primeira “raza” está pronta a 

ser colhida. 

P C1
2

Junqueira

Hortas

ESPANHA

Monte Francisco

Cerro do Bufo

Esteiro da 

Car
ras

que
ira

Retur

RIO GUADIANA

SALINAS

SALINAS

SALINAS

E122

E12
5-6

E125

IC 27

E122

V.R.S. ANTÓNIO

SALINAS

N

Sede

Castelo de Castro Marim

Forte de S. Sebastião

Asfalto

Linha de água

R.N. do Sapal de Castro 
Marim e V. R. S. A.

A22

Monte Gordo

Mata Nacional das
Dunas Litorais de V.R.S.A.

CASTRO MARIM
P
C

Percurso -

Flamingos Phoenicoptus roseus - AG

Salina artesanal - JR

Este sal encontra-se certificado e deve a 

sua qualidade às características naturais 

da área e à utilização de técnicas 

artesanais.

As salinas são hoje habitat para muitas 

aves aquáticas e limícolas, tais como o 

perna-longa e o flamingo.
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O PATRIMÓNIO HISTÓRICO 

Castro Marim terá sido, em tempos, uma ilha 

no estuário do rio Guadiana. O constante 

assoreamento, característico das zonas de 

estuário, acabou por ligar a ilha à superfície 

continental, permitindo a passagem das 

espécies terrestres.

No ponto mais alto de Castro Marim, 

ergue-se o castelo medieval, construído  

no século XIII.

Castro Marim, devido à sua localização 

estratégica, esteve sempre ligada à defesa 

da fronteira, sofrendo ataques frequentes 

provenientes de Castela e do Norte  

de África.

No século XVI, Castro Marim foi também 

um importante porto comercial, onde 

navegavam embarcações de grande calado, 

estabelecendo várias rotas comerciais. Os 

assoreamentos do rio juntamente com o 

fim das guerras com Castela retiraram a 

importância comercial e militar à vila.

Em 1834, as estruturas militares e as 

prerrogativas comerciais foram transferidas 

para Vila Real de Santo António.

Castro Marim centralizou a sua economia 

na salicultura e agricultura sendo a primeira 

uma das atividades principais desta terra, 

onde o sal, com uma certificação de 

origem e um selo de qualidade, assume a 

designação metafórica, de ouro branco de 

Castro Marim.

OUTROS PONTOS DE INTERESSE 

NAS PROXIMIDADES

Vila Real de Santo António: centro histórico, 

igreja paroquial, museu Manuel Cabanas e 

Centro Cultural António Aleixo. Povoação 

de São Bartolomeu do Sul: igreja, Quinta da 

Fornalha e estação ferroviária. Vila histórica 

de Castro Marim: castelo medieval, forte 

de São Sebastião; centro interpretativo 

do território situado no revelim de Santo 

António e igrejas.

PONTOS DE INTERESSE
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Quem procura no contacto com a natureza a sua energia para retemperar as 

forças e melhorar a saúde, deve ser o primeiro a ajudar a proteger esta mesma 

natureza. Por isso tenha sempre o cuidado de não degradar o ambiente neste 

recanto do mundo, e cumpra cuidadosamente as melhores normas de visitação 

das áreas protegidas, e não esqueça, da visita à reserva:

CONDUTA NA NATUREZA

 

LEVE APENAS BOAS RECORDAÇÕES E FOTOGRAFIAS

(em: https://www.icnf.pt/api/file/doc/dec9fe218d76ab5f)

 

DEIXE APENAS PEGADAS E SAUDADES 

CAMINHE PELOS TRILHOS EXISTENTES 

NÃO COLHA PLANTAS 

NÃO PERTURBE OS ANIMAIS 

NÃO FUME NEM FAÇA FOGO 

COLOQUE O LIXO NOS RECIPIENTES PRÓPRIOS

CONSULTE O CÓDIGO DE CONDUTA E 

BOAS PRÁTICAS DOS VISITANTES DAS ÁREAS PROTEGIDAS 

FICHA TÉCNICA / CONTACTOS 

FICHA TÉCNICA: 

Contactos da Reserva Natural do Sapal de Castro 

Marim e Vila Real de Santo António

Sapal de Venta Moinhos

8950-285 Castro Marim

Telefone: (351) 281 531257

Email: rnscm@icnf.pt

www.icnf.pt

EDIÇÃO E PROPRIEDADE:                                                              

Região de Turismo do Algarve (RTA)
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www.visitalgarve.pt
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