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Em terra de navegadores, quem se 
aventura nas águas doces e salgadas tem 
o mundo a seus pés. O GPS vestiu o colete 

e mbarcou numa viagem de norte 
a sul para descobrir os encantos 
ue o País guarda entre margens. 

Filipa TeIxeira 

ALUAftVE 
Do Aljezur vicentino até às 
águas mais quentes que 
banham a zona este do Al-
garve. há tantas praias e 
tão diferentes que o difícil 
é conhecer todas a partir 
de terra. Até porque no 
mar há pérolas mais ou 
menos escondidas como 
as ilhas da ria Formosa, as  

grutas de Benagil em Vila-
moura, da ponta da Pieda-
de em Lagos ou as do Car-
voeiro. Também no inte-
rior há percursos pelo rio 
Arade que nos levam até 
Silves e que nos mostram 
que há paisagens cravadas 
com tamanha força e com 
tantos séculos que nem o  

pior dos incêndios pode 
destruir. Companhias 
como a Algarve Fun (289 
114 913), a Splash (962 374 
081) ou a Algarve Seafaris 
(289 302 318) têm propos-
tas e modelos de embar-
cação dos mais tradicio-
nais aos mais originais, 
como os barcos de pirata. 
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SESIMBRA/ARRÁBIDA 

RIO GUADIANA 

Motivos não faltam para vi-
sitar esta zona do País: rotas 
pelo Cabo Espichei, obser-
vação de golfinhos. percur-
sos por praias e baías secre-
tas. visitas à reserva natural 
do estuário do Sado. a Tróia 
ou à costa da Arrábida são 
alguns dos muitos que esta 
área protegida nos oferece. 
A operar entre Sesimbra e a  

Arrábida está a empresa 
Bolhas (910 658 555) que, 
além destas, promove 
experiências de snorketing e 
mergulho: ou a Ludy Esfera 
(917 852 835), cujos clientes 
podem definir tempos de 
viagem e percursos que 
querem fazer, bem como 
marcar passeios românticos 
ou festas num barco. 

TRANSGUADIANA 

Cais da Fronteira - Vila Real de 
Santo António • Tel. 966 089 341 • 
Preço a partir de €25 

Faça cruzeiros a bordo do Jasmim Flor, 
um barco que faz a travessia de Vila 
Real de Santo António até à Foz de 
Odeleite, com visita à aldeia e almoço 
na Casa das Buganvílias, onde poderá 
dar um mergulho na piscina. 

RIO MIRA 
BASS CATCH IN SANTA CLARA 

Cais da Fateixa - Vila Nova de Milfon• 
tes -Tel. 963 553 829 • 
Preço: €15 

Correndo bem dentro do Parque 
Natural do Sudoeste Alentejano e 
da Costa Vicentina, o rio Mira é dos 
menos poluídos da Europa. Nos 
meses de Verão, o município de 
Odemira convida-o a conhecê-lo. 

LISBOA 

AMSEA CRUZEIROS TEJO, LDA. 

Tv. do Arco a Jesus. 3 - Lisboa • 
Tel. 213 461 586 
Preço a partir de €20 

À boleia da Amsea Cruzeiros Tejo, 
com as sete colinas em fundo, 
pode fazer passeios de grupo ou 
viagens a dois, com programas 
românticos e de sunset. 
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ALQUEVA CRUZEIROS 

Centro Náutico de Monsaraz • 
Tel. 961 544 559. 
Preços a partir de €10 

4W3."2  •
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BARRAGEM 
DO ALQUEVA 

RIO ZÊZERE 

Para quem gosta de natureza e sossego, 
os passeios pelo rio Zêzere não vão desi-
ludir. Nas suas margens encontramos 
uma riquíssima fauna, praias fluviais em 
estado puro, aldeias de xisto ou a encan-
tadora Domes, considerada a melhor 
aldeia ribeirinha pelas 7 Maravilhas de 
Portugal. A empresa ZêzereTrek (934 877 
160) organiza percursos entre Domes 
e a Foz de Ribeira de Alge, num barco 
dos anos 60 e com almoço a bordo, já 
a Alventura (918 662 285) leva-nos até 
à barragem de Castelo de Bode. 

RIO TEJO 
OLLEM TURISMO 

Quinta das Chaminés. Apartado 65 
- Azambuja • Tel. 917 204 758 • 
Preço a partir de €25 

Passeie pela história dos homens 
que trocaram o mar pelas margens 
do Tejo e que se fixaram em 
aldeias como Avieiras da Palhota e 
Escaroupim, cheias de cultura e 
tradição. A visita de duas horas e 
meia engloba também almoço 
e a entrada no Núcleo Museológi-
co Avieiro do Escaroupim. 

Aldeias típicas, paisagens naturais 
e a imensidão do lago serão 
presença certa nesta viagem. Com  
partida na vila histórica de Monsa-
raz. os passeios organizados pela 
Alqueva Cruzeiros podem incluir 
um lanche regional a bordo. 

• 
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BERLENGAS 
FEELING BERLENGA 

Largo da Ribeira - Peniche • 
Tel. 916 209 659 • 
Preços a partir de €20 

A empresa Feeling Berlenga organiza 
passeios de ida e volta a partir de Peniche 
que podem incluir visita às grutas e visita 
guiada pelas ilhas, observação de golfi-
nhos, baptismo de mergulho e snorkeling. 
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RIO MINHO 
OLÁ VIDA 

Centro de Actividades de Rio e Natu-
reza - Parque de Lazer do Castelinho 
- Vila Nova de Cerveira • Tel. 964 994 
420 • Preços a partir de €15 

Com a Olá Vida pode agendar um 
passeio a bordo de um barco electro-
-solar entre Vila Nova de Cerveira e 
Lanhelas. com  passagem pelas ilhas 
da Boenga e dos Amores e por boni-
tas localidades na margem portugue-
sa e na espanhola do rio Minho. 

Tema 
ti 

GERÊS 

AQUATUR 

Marina de Rio Caldo - Terras 
de Bouro • Tel. 962 238 117 
• Preços a partir de €7,50 

Passar uma hora ou um dia inteiro a 
serpentear o Gerês nas águas calmas 
do rio Caldo? A opção é sua. Na Aquatur 
as reservas são feitas à hora e contam 
sempre com um piloto-guia para 
acompanhar a viagem. 

PORTO E RÉGUA 
No Douro não faltam empresas a operar 
com programas tão diferentes quanto a 
tipologia do rio, pintado de vinhas e 
socalcos ao largo da Régua e do Pinhão, 
atravessado por pontes que ligam as 
margens antigas do Porto e Gaia en-
quanto se precipita para o mar. Na Cru-
zeiros Douro (915 700 120) é possível 
passar quase uma semana a bordo de 
um barco de luxo e na Douro Azul (223 
402 500) as ofertas vão desde iates a 
passeios entre pontes nos típicos barcos 
rabelos. Já a Barcadouro (223 722 415) 
opera principalmente nas zonas do Pi-
nhão, Pocinho, Régua, Barca d'Alva e La-
mego, enquanto a Porto Douro (229 389 
933) tem viagens de um ou dois dias. 

RIO LIMA 
IRMÃOS PORTELA - PASSEIO FLUVIAL 

Praça da Liberdade - Viana 
do Castelo • Tel. 962 305 595 • 
Preços: entre €7,5 e €13,5 

A operadora Passeio Fluvial organiza 
passeios de 40 minutos e de hora e 
meia acompanhados com guia. Os pri-
meiros estão disponíveis todos os dias a 
partir das 10h15, mas as viagens mais 
longas estão sujeitas a pré-reserva. 
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RIO DOURO E 
FOZ DO SABOR 
SABOR DOURO E AVENTURA 

R. Abade Tavares, 2 - 
Torre de Moncorvo • 
Tel. 279 258 270 • Preço: €250 + 
IVA (máximo 12 pessoas) 

Percursos de quatro horas pelo 
Alto Douro transmontano num 
ler boa entre as barragens do 
Pocinho e Valeira, com vinhas 
a perder de vista. A bordo é 
servido um Porto de honra e 
um almoço opcional. 

r. 

SENTIR AVEIRO 

R. José Afonso. 9 - Aveiro • Tel. 910 085 937 • 
Preços a partir de €10 por pessoa 

Visitar Aveiro e não passear num moliceiro é, 
para muitos, tão imperdoável como ir a Vene-
za e não andar de gôndola. As viagens duram 
45 minutos e contam histórias das tradições 
desta antiga cidade erguida entre ria e mar. 

30 AGOSTO 2018 I  o 
SÁBADO• www.sabado.pt  I 

COIMBRA 

O DA BARCA 

Cais do Parque Dr. Manuel Braga -
Coimbra • Tel. 969 830 664 • 
Preços a partir de €7 

Ao largo de Coimbra, a viagem de uma 
hora a bordo do Basófias cruza vários pon-
tos de interesse, como a ponte de Santa 
Clara, do Açude e da Rainha Santa Isabel, 
a Praça da Canção, a Lapa dos Esteios, a 
Quinta das Varandas e a Ínsua dos Bentos. 

CRIZ, DÃO, MONDEGO 
3 RIOS 

Zona Industrial da Guarita - Santa 
Comba Dão • Tel. 914 912 837 • 
Preço a partir de €10 (duas 
horas de viagem) 

Estes três rios proporcionam, cada qual 
com a sua fauna selvagem, um passeio 
descontraído e sossegado por recantos 
fluviais praticamente desconhecidos. 
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Do Douro ao Algarve, há um Portugal  - 
que costuma ficar à margem - é aquele 
que só conseguimos ver de barco. 
Descubra os passeios que pode fazer 
por rio e por mar para conhecer 
o Pais a partir da água 


