
 

 

  

Aventure-se a descobrir… 

MERTOLA 
ESTACÃO NÁUTICA 

´ 



 

  

A ESTAÇÃO NÁUTICA POLINUCLEAR 

 Constituída por três polos, com uma rede de oferta turística náutica de qualidade, 

organizada a partir da valorização integrada dos seus recursos naturais e culturais. 

 

O Pomarão,  

antigo porto fluvial do complexo mineiro  

da Mina de S. Domingos, que durante mais de 150 anos 

escoou minério para as industrias do norte Atlântico. 

Atualmente, para alem de ser palco de diversas 

competições de pesca, é a porta de entrada fluvial ao 

concelho de Mértola, região do Alentejo e Portugal, 

após a construção da ponte transfronteiriça. 

 
 

Mértola, apelidada de “último porto do Mediterrâneo” 

pela sua importância nas grandes rotas comerciais 

históricas com o Mediterrâneo. Na vila e no seu entorno 

há uma vasta oferta de turismo cultural, de natureza e 

atividades outdoor destinadas a todo o tipo de públicos: 

passeios de barco, paddle, canoagem, pesca desportiva, 

observação de aves, trilhos pedestres, visitas culturais 

e gastronomia. 



 

  

A Mina de S. Domingos, aldeia mineira classificada desde 2013 como Conjunto de 

Interesse Público pelo seu significativo património cultural associado à história da 

Mina. Onde se localiza a Praia Fluvial da Tapada Grande – galardão de Bandeira 

Azul, Praia Qualidade de Ouro e Praia Acessível. Estas são também as águas da 

Pista Internacional de Canoagem e Remo, local privilegiado para provas e estágios 

de várias modalidades náuticas (canoagem, remo ou natação em águas livres).  

 

 

O rio define a matriz do território que integra  

uma vasta área protegida rica em biodiversidade,  

um refúgio de espécies bandeira como o lince-ibérico, águia-real,  

águia-imperial-ibérica, abutre-preto, saramugo, entre tantas outras.  

Ao longo do curso do rio encontra lugares magníficos como o Pulo do Lobo, os 

Canais ou as Azenhas do Guadiana.  Ao cair da noite, surpreenda-se com o imenso 

céu profundo da reserva Dark Sky® Alqueva, experiência visual única que nos leva 

numa viagem cósmica e uma abundância de estrelas num dos melhores céus do 

mundo. 



 

  

Qualificar a oferta de turismo náutico de qualidade, 

organizado a partir da valorização integrada dos recursos 

náuticos presentes no território; valorizada 

complementaridade com outros recursos/produtos 

turísticos locais e concretizada numa oferta de experiências 

turísticas genuínas, diversificadas e integradas.  

 

 

Contribuir para a diversificação da oferta turística local 

e para o combate à sazonalidade integrar uma rede  

nacional de turismo náutico, contribuindo para  

a escala do produto na sua componente 

de estruturação e de promoção  

(nacional e internacional).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizar o rio como porta de entrada 

ao território Alentejo e Parque Natural 

Vale do Guadiana, promovendo a relação a  

outros territórios com dinâmicas turísticas 

mais consolidadas (Algarve/Andaluzia) e o  

escoamento de fluxos turísticos do litoral  

para o interior. 

 

 

Promover um desenvolvimento  

sustentável, respeitador  

dos valores culturais e  

naturais em presença;  

impulsionador de prosperidade  

e qualidade de vida e capaz de minimizar  

a   demografia   negativa   do   território.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bandeira azul pelo 11º ano consecutivo 

 

 

 

PROPOSTA DE VALOR 

Por estas características, a Estação Náutica Mértola assume-se como um “destino” ou “produto” 

turístico de excelência e exclusividade, dirigida a nichos de mercado (niche tourism) 
particularmente comprometidos com os propósitos da sustentabilidade. Apresenta uma oferta 

turística compósita assente na diversidade da oferta turística local, já muito estruturada, quer 

ao nível da oferta de turismo náutico, quer turismo cultural, de natureza, gastronomia e vinhos. 

Promover um desenvolvimento sustentável, respeitador dos valores culturais e naturais em 

presença; impulsionador de prosperidade e qualidade de vida e capaz de minimizar a 

demografia negativa do território.  

 

 

 



 

  A NOSSA  
AGENDA  
NÁUTICA 



  

 

 

 

Evento 
Entidade 

Responsável 
Data 

Prevista 
Local 

Campeonato Nacional de 

Esperanças 

Federação Portuguesa 

de Canoagem 
Fevereiro 

Tapada Grande  

(Mina de S. Domingos) 

Open de Pesca de Boia do Clube 

Rosa dos Ventos 
Rosa dos Ventos Fevereiro 

Barragem do Chança  

(Pomarão) 

Trilhos Município de Mértola Março Margens do Rio Guadiana 

1ª prova Intersócios CAPD Serpa Março 
Barragem do Chança  

(Pomarão) 

1ª prova Intersócios CPD Mértola Março Rio Guadiana 

Jornadas do Peixe do Rio Município de Mértola Abril Pomarão 

Festival do Peixe do Rio CPD Mértola Abril 
Barragem do Chança 

(Pomarão) 

Grande Prémio Grande Rio do Sul CPD Mértola Abril Rio Guadiana 

2ª Prova Intersócios CPD Mértola Abril Rio Guadiana 

1ª prova Intersócios Achigãs de 

Margem 
CAPD Serpa Maio Rio Guadiana 

Festival Islâmico de Mértola Município de Mértola Maio Vila de Mértola 

3ª Prova Intersócios CPD Mértola Maio Rio Guadiana 

4ª Prova Intersócios CPD Mértola Junho Rio Guadiana 

Festas da Vila Município de Mértola Junho Cais do Guadiana 

Festas da Vila CPD Mértola Junho Rio Guadiana 

Prova à Americana CPD Mértola Julho 
Barragem do Chança  

(Pomarão) 

Open de Pesca de Boia do Clube 

Rosa dos Ventos 
Rosa dos Ventos Agosto 

Barragem do Chança  

(Pomarão) 

Mértola Radical Município de Mértola Agosto 
Tapada Grande (MSD)  

e Rio Guadiana 

3ª Prova Intersócios Achigãs de 

Margem 
CAPD Serpa Setembro Rio Guadiana 

Travessia Ricardo Pedroso Município de Mértola Setembro 
Tapada Grande 

(Mina de S. Domingos) 

Grande Prémio Sensas CPD Mértola Setembro 
Barragem do Chança 

(Pomarão) 

Grande Prémio José Jacinto Ramos CPD Mértola Dezembro Rio Guadiana 

 



 

 

Website CMM          Visit Mértola          Museu de Mértola 

Posto de Informação Turística de Mértola 
Rua da Igreja, nº 31, Mértola 
: (+351) 286 610 109 
📧: turismo@cm-mertola.pt 

 
 

Núcleo de apoio à Economia Local e Turismo 
: (+351) 286 610 100 
📧: nelt@cm-mertola.pt 
: www.visitmertola.pt 

 


