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PAÚL DE TORNADA – SALIR DO PORTO 
Rota da Água 

Sábado,  5 de Março de 2005 
Introdução 
O CAAL vai visitar o Paúl de Tornada, onde seremos 
recebidos pelos amigos da Associação de Defesa do Paúl de 
Tornada - PATO, que já nos acompanharam no passeio à 
Lagoa de Óbidos. 
O Paúl, com uma área de 46 ha, está classificado 
internacionalmente como Sítio Ramsar, nomeadamente pelo 
facto de ser um tipo de zona húmida natural única na região, 
sustentando diversas espécies vulneráveis, em perigo ou de 
alguma forma ameaçadas. Teve ao longo dos anos diversas 
ocupações, sendo agora habitat de animais e plantas 
características das zonas alagadas. As aves constituem um 
dos grupos mais significativos deste ecossistema, com 98 
espécies inventariadas. Esperamos na visita poder observar 
exemplares de aves migratórias. 
Iniciamos a actividade no Centro Ecológico Educativo, um 
edifício recuperado para apoio a actividades de educação 
ambiental, seguindo-se os percursos pedestres de observação 
no Paúl.  
Após esta visita, da parte da manhã, partimos de autocarro 
em direcção a Reguengo da Parada, onde iniciaremos o nosso 
percurso em direcção a Salir do Porto por um caminho 
sinalizado pela Associação PATO, por entre pinheiros e 
eucaliptos. Na fase final alcançamos as arribas, junto ao mar, 
de onde se avistará S. Martinho, Nazaré, Peniche e as 
Berlengas. Com um pequeno desvio da nossa rota, vamos 
descobrir um conjunto de pegadas de dinossáurios, numa lage 
sobranceira ao mar. 
Continuando o percurso junto à costa, caminharemos até que 
o mar nos impeça de avançar mais. Chegámos à barra da 
Concha de S. Martinho, onde se encontra a capelinha de 
Santa Ana, hoje em ruínas. Antes avistou-se a duna de Salir, 
uma das maiores da Europa. 
Descemos então até ao nível do mar, por uma vereda 
escarpada, atingindo uma fonte de água doce, a Pocinha, e de 
seguida vamos encontrar as ruínas da antiga alfândega, dos 
tempos medievais, quando Salir era um importante porto de 
mar. 
Aí, os companheiros da Associação PATO vão-nos falar da 
génese da Baía de S. Martinho e evocar a época em que toda 
esta zona era coberta por um extenso braço de mar. 
De Salir seguimos de autocarro para S. Martinho do Porto, 
onde, por iniciativa própria, cada um poderá petiscar antes do 
regresso a Lisboa. 
Roteiro Ecológico das Caldas da Rainha 
O percurso que vamos realizar foi sinalizado pela Associação 
PATO, em colaboração com a Câmara Municipal e a 
Associação de Municípios do Oeste. Integra-se num projecto 
de sinalização de percursos pedestres que se irão estender ao 
concelho, desde a Foz do Arelho e Tornada, até Salir do 
Porto. Para apoio à realização dos percursos vão ser editados 
desdobráveis. 
O Paúl de Tornada 
Está localizado no interior do vale tifónico (diapiro) das 
Caldas da Rainha. Este vale corresponde ao fundo de uma 
antiga lagoa e estende-se desde o Olho Marinho até ao 
concelho de Alcobaça. 
“Na zona onde o Paúl está inserido podemos encontrar as 
seguintes formações geológicas: aluviões, geralmente 
arenosos depositados durante a última regressão marinha 
(Wurm), formações marinhas, constituídas por areias com 
calhaus rolados e por grés argilosos, e margas de cor 
avermelhada que estão por baixo dos aluviões. 
As margas formam uma camada impermeável, impedindo 
que a água se infiltre para camadas mais profundas, 
permitindo, deste modo, que se forme uma zona temporária 
ou permanentemente alagada.  

A zona central do Paúl é limitada por duas valas de drenagem 
– vala da Palhagueira e vala do Guarda-Mato, e é atravessada 
pela vala do Meio. 
O Paúl de Tornada é um ecossistema frágil, não só por ter 
tendência a colmatar naturalmente, como também por ser 
afectado pela poluição das linhas de água, pela caça furtiva e 
pela captura de espécies. 
“A visita tem início no Centro Ecológico Educativo, 
inaugurado em 2001. Logo após o Centro é possível observar 
uma grande eira, vestígio da ocupação antiga desta quinta, 
onde se cultivavam diversos tipos de cereais. 
Ao prosseguir pelo caminho em frente, pode-se desfrutar de 
uma vista panorâmica sobre a paisagem que se irá descobrir. 
Aconselha-se a entrar no Observatório de onde será possível, 
em silêncio, observar os hábitos das espécies de aves que aí 
habitam, como por exemplo, o Pato-real (Anas 
platyrhynchos), o Mergulhão pequeno (Tachybaptus 
ruficollis), a Garça cinzenta (Ardea cinerea), o Pato 
trombeteiro (Anas clypeata), o Galeirão (Fulica atra), a 
Marrequinha (Anas Cecca), entre outras. 
De entre os animais que se encontram neste habitat destacam-
se ainda a lontra, o cágado de carapaça estriada e o lagarto de 
água.  
A flora está representada por espécies características das zonas 
húmidas que fornecem às diferentes comunidades de seres 
vivos, alimento, refúgio e local de nidificação.”1 

Tornada 
“Situada na zona fronteiriça do termo de Óbidos, a que 
pertencia com os coutos de Alcobaça, Tornada tinha na Idade 
Média a designação de CORNAGAA, um topónimo com 
origem no processo de Reconquista. A ocupação Romana 
pode também ser atestada por diversos achados que 
testemunham a passagem por Tornada da via secundária que 
ligava pelo Litoral Oeste, Torres a Coimbra. 
A fundação do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, pela 
Rainha D. Leonor, chamou Tornada para a área de influência 
do novo polo urbano, criado à sombra das Termas. A própria 
Rainha, deixou em testamento ao seu Hospital das Caldas as 
rendas de que era possuidora, de terras situadas em Tornada, 
entre as quais o próprio Paúl então designado por Paúl da Boa 
Vista do Extremo. A expansão territorial do Mosteiro 
alcobacense para Sul acabou por ser travada precisamente em 
Tornada, por sentença dada pela Rainha D. Leonor em 1490.”2 
Reguengo da Parada 
O Paúl define assim uma zona alagada que separa Tornada de 
Reguengo da Parada, localidade onde vamos iniciar o nosso 
percurso pedestre.  
“A toponímia deste lugar tem origem no facto de as terras 
terem pertencido à coroa real (Terrenos reguengueiros) e dos 
arrendatários das terras terem de oferecer, uma vez por ano, 
aos donos das terras, algo que estava previamente estipulado. 
Ao conjunto das coisas que iam ser oferecidas dava-se o nome 
de Parada.”2 
Rota do Oeste 
No percurso pelas arribas em direcção a Salir do Porto vamos 
encontrar diversas marcações de percursos e mesmo algumas 
marcas vermelhas deixadas pelo CAAL, há alguns anos atrás, 
quando se sinalizou o “Caminho de Santiago”. 
Vamos então encontrar sinalizações de um PR (Rota do 
Oeste), promovido pela Região de Turismo, e diversos 
pequenos percursos sinalizados por uma cidadã belga, dona de 
um Turismo Rural em Salir, que os dinamiza para os seus 
clientes, normalmente caminheiros belgas e holandeses. 
O Antigo Porto "Eburobrittium"3 
“Segundo  alguns  escritores  e  citando  um, Manuel Vieira 
Natividade, o mar, em tempos antigos, entrando  pela  foz do 
actual rio Alcoa (Nazaré), formava   um vasto  estuário, 
sendo a entrada defendida por uma ilha em que se erguia uma 
fortaleza. 

                                                 
1 Vide publicações da Associação PATO 
2 http://caldas.online.pt 
3 http://geocities.yahoo.com.br/jcsmello/smp.htm 
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O  mar  entrava no estreito,  hoje  chamado Ponte  da Barca, 
estendia-se por uma  enorme  bacia até Alfeizerão, 
prolongava-se ao longo da Serra  da Cela, Bárrio, Vestiaria 
até Fervença, onde, ainda em  1200,  barcos  vindos  de 
Lisboa, carregavam madeiras e descarregavam géneros para 
os frades  de Alcobaça, segundo refere um velho manuscrito. 
Daí  passava  um pouco a  poente  de Maiorga e de Valado e 
junto a este lugar  formava  uma curva,  as  Águas Belas, 
voltando para o monte  de S. Bartolomeu,  prolongando-se 
até  ao estreito por onde entrava. 
Para o sul também se dava o prolongamento, o qual  se devia 
estender por Caldas da Raínha até à Lagoa  de  Óbidos,  indo 
alojar-se  na Várzea  da Rainha, tendo saída para o mar pela 
Foz do Arelho. 

Resultava  desta disposição que  o  terreno, constituído  pelas 
Serra da Pescaria  e  Serra  do Bouro,  formava  uma ilha, 
que,  mais tarde, pela abertura da passagem entre as actuais 
povoações  de S. Martinho e Salir do Porto (Barra da Baía de 
S. Martinho), se dividiu em duas. 
As areias e detritos que se foram acumulando nos remansos, 
juntamente com os que o vento transportava, causaram 
assoreamentos separando em duas bacias o vasto estuário, 
estando hoje reduzido à Lagoa  de Óbidos e Concha de 
S.Martinho do Porto. 
A abertura do vasto estuário foi devida a um grande 
abatimento da linha das montanhas, paralelamente  ao  mar, 
produzindo um  vale tifónico  que, descendo abaixo do nível 
do mar, deu lugar a que as águas  o  viessem ocupar em toda 
a sua  extensão, aproximando-se do actual trajecto da linha 
Férrea, desde as proximidades do Bombarral, até um pouco 
para norte do Valado de Frades. 
As  águas que saíam pela foz do  rio  Alcoa, quando  se  abriu 
o rasgão de S.Martinho  do  Porto (Barra  da Baía), passaram, 
tal como  aconteceu  na ponta sul, também a fazer remansos e 
as duas bacias do Alcoa e Alfeizerão separaram-se, estando 
hoje a do Alcoa transformada em campos de cultura e  porto 
de abrigo e a de Alfeizerão reduzida  à  Baía  de S. Martinho 
do Porto.” 
Salir do Porto2 
“Foi em tempos sede de estaleiros reais, e constituiu um 
importante porto de mar dotado de alfândega. Actualmente, 
restam apenas as suas ruínas. 
Não se sabe ao certo a data da sua fundação, julgando-se ser 
por volta do período fenício ou romano. Os primeiros 
registos identificam-no como Salir da Foz, em invocação ao 
facto de ter aí lugar a foz do Rio Tornada, que nasce na serra 
de Aire e Candeeiros.  
Recebeu primeiro foral por D. Afonso Henriques ou D. 
Sancho I, não se sabe ao certo. Todavia, D. Manuel I renova 
o foral de Salir do Porto a 10 de Março de 1515.  
Em 1527, por altura do "numeramento" ordenado por D. João 
II, a localidade contava com apenas 16 habitantes, numa 
altura em que Salir era uma povoação secundária, uma vez 
que o porto principal da região era o porto de Alfeizerão.  
Após o assoreamento da lagoa de Alfeizerão, nos finais do 
século XVI, forma-se a baía de São Martinho e é nesta altura 
que Salir conhece o seu tempo mais glorioso.  
Desenvolve-se uma alfândega, constrói-se uma pequena 
capela no cimo do monte da barra, a localidade prospera, 
chegando mesmo ao estatuto de concelho, e torna-se durante 
quase três séculos um dos mais importantes portos 
comerciais da região, a par da Nazaré. 

Todavia, com o assoreamento do rio Tornada o porto é 
encerrado e passa funções para São Martinho do Porto.  
A partir desta altura, Salir perde progressivamente a sua 
importância, com a população a voltar-se para a agricultura e a 
localidade a crescer lentamente.” 
Alfândega 
“Aproveitando o assoreamento da lagoa de Alfeizerão, e o 
consequente fecho do seu porto, Salir do Porto torna-se na 
principal via de entrada dos produtos de abastecimento na 
região.  
Aqui foi construída uma alfândega, e, por influência dos 
cruzados ingleses que por aqui passaram, edificou-se uma 
pequena capela – a capela de Santa Ana. 
A valiosidade da alfândega de Salir do Porto era calculável, 
uma vez que D. Dinis em 1287 doa-o à sua esposa – a Rainha 
Santa Isabel, salvaguardando para a corte portuguesa 
importações como panos de cor, armas, metais diversos e 
especiarias. 
Ainda hoje podem-se encontrar as ruínas dessa alfândega, e, 
em marés baixas poder-se-á visitar uma nascente de água 
doce, vulgarmente conhecida por Pocinha, na qual nasce uma 
água de conhecidos efeitos terapêuticos procurada por 
centenas de pessoas durante todo o ano.” 
Capela de Santa Ana 
“Nos tempos da guerra santa no oriente, cruzados britânicos 
tinham como hábito repousar nos portos portugueses. Daí terá 
nascido o culto a Santa Ana, bastante divulgado na Igreja 
Oriental, e a consequente construção da capela. Desta capela, 
chamada entre os populares de Capelinha, não restam senão 
ruínas abandonadas.  
Mesmo assim vale o esforço de subir ao monte da barra para 
apreciar a maravilhosa vista sobre o Oceano Atlântico a oeste, 
e a baía de S. Martinho do lado este. A norte, do outro lado da 
baía pode-se observar uma outra capela, a de Santo António. “ 
Duna de Salir do Porto ou Areola2 
“Localizada na arriba, entre a foz do rio Tornada e a 
Alfândega Velha, encontra-se uma rampa de areia branca, de 
origem eólica, pouco espessa e com um declive acentuado, 
constituindo a “duna de Salir.  
Uma das hipóteses para a sua génese aponta no sentido de se 
ter formado à custa de materiais provenientes da praia e do rio 
Tornada, transportados pelos ventos de N e NW, que ao 
atravessarem a barra da concha de S. Martinho do Porto, 
mudam de direcção, tal como acontece com a ondulação, 
adquirindo a direcção SSW. 
Podemos verificar que a duna é movimentada por ventos com 
estas direcções que deixam na sua superfície marcas de 
ondulações eólicas. 
Actualmente a duna encontra-se em erosão, não só pelo 
escavamento da base pela ondulação e pelo rio Tornada, 
provocando pequenos desmoronamentos, responsáveis pelo 
forte declive que apresenta, como ainda pelo intenso pisoteio a 
que está sujeita.” 
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