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Figura 68 - Enseada de Sesimbra.

9,10º W

Carta: 26407 do Instituto Hidrográfico.
Marés: As correntes de maré são aqui quase
impreceptíveis.
Distâncias: Da Ponta de S. Pedro a Sesimbra: 2,7 M
Descrição: Se bem que a maioria das embarcações
que alcançam Sesimbra provenham do Sul (de Sines
ou Algarve) ou do Norte (de Lisboa), os problemas
de aterragem são os mesmos.
Sesimbra passou, no último quartel do século XX,
de uma pequena vila piscatória, a um importante porto
de pesca; e de um pequeno local de veraneio e paraíso
do mergulho, a uma vila populosa, mercê duma
pressão urbanística imparável, devida às suas
condições turísticas e à proximidade de Lisboa.
Para a náutica de recreio que outrora se amarrava
simplesmente a um barco de pesca para ir a terra,
sujeitando-se às reacções de desagrado dos
pescadores, teve de se encontrar outras alternativas.
Construiu-se um porto de recreio, que não foi
suficiente para a procura, e não foram acautelados
lugares para os barcos de passagem.
O problema mantém-se: ou fundear com as
limitações impostas, ou amarrar a um barco de pesca.

Sesimbra Firth.

9,08º W

9,06º W

Chart: 26407 (Hydrographical Institute)
Tides: Tide currents here are nearly imperceptible.
Distances: From Ponta de S. Pedro to Sesimbra:
2,7 M
Description: Although most vessels arriving at
Sesimbra come from the South (from Sines or the
Algarve) or from the North (from Lisbon), the landing
problems are the same.
Sesimbra changed in the last half of the 20th century
from a small fishing village into an important fishing
port and from a small holiday spot and diving heaven
into a populated village, thanks to an unstoppable
urban pressure, due to its tourist conditions and its
nearness to Lisbon.
Cruise navigation that once simply tied up to a
fishing boat to go ashore, subjecting themselves to
the disagreeable reactions of fishermen, had to find
other alternatives.
A small marina was built but is not enough for
demand and places for passing boats were not
accounted for.
The problem continues, to moor with imposed
limitations or to tie up to a fishing boat.
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Figura 69 - Sesimbra, com o seu Castelo e a Fortaleza.

Sesimbra with its Castle and Fortress.

Figura 70 - Local de fundeio, frente à Fortaleza.

Mooring place in front of the Fortress.

Figura 71 - Cabo de Ares.

Ares Cape.
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Restrições de fundeio na enseada

Mooring restrictions in the firth

Figura 72 - Enseada de Sesimbra.

Sesimbra Firth.

Carta: 26407 do Instituto Hidrográfico.
Marés: As correntes de maré são aqui quase
impreceptíveis.
Descrição: Sesimbra não está abrangida pelo Parque
Marinho, mas está sujeita a uma série restrições
complexas que condicionam fortemente o fundeio
nesta área.
Está interdito o fundeio na zona portuária,
delimitada pelo molhe e por uma linha que o continua
quase até ao limite Oeste da Fortaleza.
Estão definidos apenas dois fundeadouros fora da
zona portuária, assinalados respectivamente com as
letras O e E, e marcados pelos respectivos azimutes.
A Este existem numerosos cabos submarinos e uma
zona de seu resguardo onde está interdito o fundeio.
A colocação de três emissários, dois dos quais em
plena baía Sesimbra, com os respectivos resguardos,
condicionaram fortemente o fundeio.
Como a zona a Sul do molhe tem um trânsito
intenso da pesca, resta à náutica de recreio, por
enquanto, um estreito corredor a Sul da Fortaleza e
uma pequena área frente à praia da Califórnia.

Chart: 26407 (Hydrographical Institute)
Tides: Tide currents here are nearly imperceptible.
Description: Sesimbra isn’t part of the Marine
Park but is subject to a series of complex
restrictions that strongly condition mooring in this
area.
Mooring in the port zone that is delimited by the
pier and by a line that follows it nearly up to the
Fortress’s West limit is forbidden.
Only two mooring places are defined outside the
port zone, signalized by the letter O and E and marked
by the respective azimuths.
To the East there are several underwater cables and
a protection zone where mooring is forbidden.
Three under water drains, two of which in the
middle of the Sesimbra bay with their adequate
protections strongly condition mooring.
As the South zone of the pier has an intense fishing
traffic, cruising navigation is left, for now, with a thin
corridor south of the Fortress and a small area in
front of Califórnia beach.
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Figura 73 - Enseada de Sesimbra.

Sesimbra Firth.

Figura 74 - Enseada de Sesimbra.

Sesimbra Firth.

Figura 75 - Fundeadouro vigiado.

Mooring place with vigilance.

Figura 76 - Cais de embarque e Polícia Marítima.

Landing-place and maritime police.
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Porto de recreio de Sesimbra

Sesimbra recreational harbour

Figura 77 - Porto de Recreio de Sesimbra.

Sesimbra recreational harbour.

Chart: 26407 (Hydrographical Institute)
Tides: Tide cur rents here are near ly
imperceptible.
Description: In the interior of the fishing port and
in a sheltered area you can find the marina that is run
by the Sesimbra Naval Club.
It rarely has vacant places, especially in the high
season and these result from the places left by absent
proprietors.
There is a waiting pontoon frequently occupied
and that can be used after the Club closes.

Carta: 26407 do Instituto Hidrográfico.
Marés: As correntes de maré são aqui quase
impreceptíveis.
Descrição: No interior do porto de pesca e numa
área abrigada localiza-se o Porto de Recreio, gerido
pelo Clube Naval de Sesimbra.
Raramente tem lugares disponíveis, em especial na
época alta, e estes resultam das vagas deixadas pelos
proprietários ausentes.
Existe um pontão de espera, frequentemente
ocupado, que pode ser utilizado depois do Clube
encerrar.
Para embarcações mais pequenas, existe uma zona
também gerida pelo Clube Naval com amarrações
fixas por poitas. Durante o dia, tem assistência de
vigilância e transbordo.
A alternativa de recurso, de atracar a uma
embarcação de pesca, tem a vantagem de se ficar bem
abrigado no interior do porto, sobretudo das fortes
Nortadas de Verão e do mar de SW, mas tem o
inconveniente de algum conflito com os pescadores
que não vêem com bons olhos a utilização, pela
náutica de recreio, dos espaços que lhes são destinados.

For smaller ships there is and also a zone granted
to the Naval Club with swinging mooring places and
that during the day has assistance, vigilance and
shuttle transport.
The last alternative is to tie to a fishing boat. It
has the advantage that you will be sheltered in the
interior of the port especially from the strong North
winds and the SW sea but has the inconvenient of
some possible conflict with the fishermen that don’t
like cruise vessels to use the places that are
destined for them.
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Figura 78 - Portos de pesca e de recreio de Sesimbra.

Sesimbra’s fishing and recreational ports.

Figura 79 - Portos de pesca e de recreio de Sesimbra.

Sesimbra’s fishing and recreational ports.

Figura 80 - Sede do Clube Naval de Sesimbra.

Head Office of the Sesimbra Naval Club.
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Fundeadouros do Parque Natural
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Natural Park mooring places
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Figura 81 - Localização dos fundeadouros do PNA.

9,09º W

Whereabouts of the PNA mooring places.

O Parque Natural da Arrábida dispõe de vários
fundeadouros com poitas espalhados pela sua orla
costeira, Parque Marinho Luiz Saldanha, mas para
uso exclusivamente diurno.
Destinam-se a preser var esta área dos
inconvenientes das amarras de fundeio (correntes),
que dizimam a flora bentónica.
Geralmente estes fundeadouros só estão
ocupados ocasionalmente durante a tarde por
barcos de recreio na época alta.
Estão dispersos por zonas de rara beleza
paisagística e abrigados das fortes Nortadas tão
características da Arrábida.
As águas são duma visibilidade impressionante
que pode ultrapassar os 20 metros.
Está num paraíso do mergulho. Em Sesimbra
pode encher as garrafas e ter todo o tipo de
assistência. Está interdito o mergulho na zona de
protecção total (ZPT).
A pesca amadora à linha, só pode ser praticada
nas zonas de protecção complementar(ZPC). Mais
informações em: www.icn.pt

2M

The Parque Natural da Arrábida has several
mooring places with buoys spread along the
coast line, Parque Marinho Luiz Saldanha, but
for daytime use only.
They are meant to preserve this area from the
inconvenient of anchor chains, that destroy the
benthonic flora.
Generally these mooring places are only occasionally occupied, in the high season, during the
afternoon by yachts.
They are spread across very beautiful zones and
sheltered from the strong North winds (Nortada)
so common in Arrábida.
The waters are of an impressive transparency that
can exceed 20 meters.
You can at a dream-like diving place. At Sesimbra
you can fill the bottles and have access to all kind
of assistance. Diving is forbidden in the Total Protection Zone (ZPT).
Sportive fishing with a line can only be done at
the Complementary Protection Zone (ZPC).
Further information at: www.icn.pt
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Figura 82 - Praia do Cavalo.

Cavalo beach.

Figura 83 - Praia do Cavalo.

Cavalo beach.

Figura 84 - Praia da Mijona.

Mijona beach.

Figura 85 - Porto da Baleeira e praia da Tranca.

Baleeira Port and Tranca beach.

Figura 86 - Praia da Cova.

Cova beach.
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