
AS MELHORES

DE PORTUGAL

PRAIAS



ALUGUER DE TOLDOS

NADADORES-SALVADORES
 

SURF

BODYBOARD

KITESURF

BANDEIRA AZUL

ACESSO PARA PESSOAS 
COM MOBILIDADE 
CONDICIONADA

ESTACIONAMENTO

CASAS-DE-BANHO
 

ALOJAMENTO

RESTAURANTE 

CANOAS

CAMPISMO

PRAIA CONCESSIONADA 
COM VIGILÂNCIA DA SUA 
COMPETÊNCIA

Situado no litoral Alentejano, o concelho de Odemira 
dispõe de uma faixa litoral bem preservada, totalmente 
integrada no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina. 

São cerca de 55 km de costa, onde existem praias com 
areais mais ou menos extensos, encaixadas entre as 
falésias marinhas. 

Praias acessíveis, equipadas para pessoas com 
mobilidade condicionada, praias galardoadas com a 
Bandeira Azul, praias naturistas, praias urbanas ou 
selvagens são alguns dos atributos que fazem desta 
região um destino de férias muito apetecível. 

São óptimos refúgios para desfrutar de momentos de 
verdadeira descontracção e contacto com a natureza no 
seu estado mais puro.

Para além das praias, o Rio Mira e pequenas linhas de 
água, quatro pequenos portos de pesca e o Cabo Sardão 
são outros motivos de interesse turístico.

LEGENDA

CONTACTOS ÚTEIS
POSTOS DE TURISMO
VILA NOVA DE MILFONTES: +351 283 996 599               
ODEMIRA: +351 283 320 900 EXT. 3960         
ZAMBUJEIRA DO MAR: +351 283 961 144                       
GNR: +351 283 990 020
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Parque Natural SW Alentejo e Costa Vicentina
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Localiza-se a cerca de 5 quiló-
metros a norte de Vila Nova de 
Milfontes. Praia natural, com 
extenso e branco areal, que 
se funde com o cordão dunar, 
em perfeita simbiose com a 
natureza. Afastada dos centros 
urbanos, esta praia magnífica 
transmite paz e tranquilida-
de, revigorando o corpo e a 
alma. É o melhor refúgio para 
gozar o tempo, sem pressas. 
A ondulação das suas águas 
permite a prática de desportos 
aquáticos, como o surf e o 
bodyboard. O nudismo é aqui 
tolerado, na zona norte da 
praia. O acesso faz-se por ter-
ra batida, perto da localidade 
de Brunheiras.
Está inserida na área do 
Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina.
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FRANQUIA

PRAIA DA
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É uma das principais praias de 
Vila Nova de Milfontes e aquela 
que está mais próxima do 
meio urbano. Verdadeira praia 
de rio, situa-se junto à foz 
do Mira, na margem norte. A 
Praia da Franquia é das zonas 
balneares com mais procura 
e tradição, com relatos na 
literatura de viagens do início 
do século XIX, sendo apontada 
como estância balnear de refe-
rência. A paisagem envolvente 
confere-lhe um romantismo de 
outros tempos. De acesso fácil, 
é frequentada por famílias 
com crianças, mas também os 
amantes dos desportos aquá-
ticos. A prática da canoagem é 
comum nesta praia. 
Está inserida na área do 
Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina.



03

É uma das principais praias de 
Vila Nova de Milfontes e aquela 
que está mais próxima do 
meio urbano. Verdadeira praia 
de rio, situa-se junto à foz 
do Mira, na margem norte. A 
Praia da Franquia é das zonas 
balneares com mais procura 
e tradição, com relatos na 
literatura de viagens do início 
do século XIX, sendo apontada 
como estância balnear de refe-
rência. A paisagem envolvente 
confere-lhe um romantismo de 
outros tempos. De acesso fácil, 
é frequentada por famílias 
com crianças, mas também os 
amantes dos desportos aquá-
ticos. A prática da canoagem é 
comum nesta praia. 
Está inserida na área do 
Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina.

FAROL

PRAIA DO

FURNAS

PRAIA DAS
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Eleita a Melhor Praia de Rio nas 
7 Maravilhas Praias de Portugal 
2012, localiza-se na margem 
sul do Mira, tendo como cenário 
de fundo as praias da Franquia 
e do Farol e parte de Vila Nova 
de Milfontes. Tem uma frente de 
rio e outra de mar, junto à foz do 
Mira, onde o areal é mais amplo. 
A sua grande extensão convida a 
demorados passeios à beira-mar, 
junto ao rio ou às altas falésias 
a sul, assim a maré o permita. 
A paisagem envolve-nos entre 
o verde da serra e dos pinhais 
envolventes e o azul forte da foz.   
A partir de Vila Nova de Milfontes 
são dois os itinerários possíveis: 
pela ponte ou através de uma 
embarcação que, durante o Ve-
rão, assegura a ligação entre as 
duas margens. Oferece excelen-
tes condições para os desportos 
náuticos.  
Esta praia está inserida na área 
do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina.



ALMOGRAVE

PRAIA DO
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A praia situa-se a cerca de 
500 metros da localidade de 
Almograve. É uma praia com 
um areal pouco profundo mas 
extenso, sendo igualmente um 
destino predileto de muitas 
famílias. 
A maré baixa proporciona au-
tênticas piscinas naturais para 
satisfação dos banhistas de 
todas as idades. Ao contrário, a 
maré cheia costuma apresen-
tar alguma rebentação. Apre-
senta boas condições para a 
prática de bodyboard. 
Do alto das suas falésias, nos 
miradouros, contempla-se a 
força do Alentejo Atlântico e a 
beleza do Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, numa paisagem 
ampla e cheia.

PRAIA DA

ZAMBUJEIRA 

DO MAR
06

Eleita a Melhor Praia Urbana 
nas 7 Maravilhas Praias de 
Portugal 2012, é um dos desti-
nos turísticos mais procurados 
da zona. Várias gerações têm 
a referência da Zambujeira 
do Mar “como a sua praia”. É 
ladeada por pequenos areais, 
constituindo ótimos refúgios 
para desfrutar de momentos 
de verdadeira descontração 
e contacto com a natureza. 
Insere-se na área do Parque 
Natural do Sudoeste Alente-
jano e Costa Vicentina. A sul, 
parte do areal dos Alteirinhos, 
está classificada como zona 
naturista, uma das poucas do 
país. 
Oferece excelentes condições 
para a prática de surf e bo-
dyboard. Há quem defenda que 
o pôr-do-sol nesta praia é o 
mais bonito. 



CARVALHAL

PRAIA DO

Localiza-se a poucos quilóme-
tros a sul da Zambujeira do 
Mar. O acesso faz-se a partir 
da localidade do Brejão ou por 
terra batida a partir de Zam-
bujeira do Mar.
Nos últimos anos, esta simpá-
tica praia tem constituído uma 
alternativa às concorridas 
praias mais a norte. Apre-
senta-se num quadro natural 
único, caracterizado por um 
vale profundo, recortado por 
um riacho que atravessa a 
praia até ao mar. 
Inserida em pleno Parque Na-
tural do Sudoeste Alentejano 
e Costa Vicentina, a Praia do 
Carvalhal é ladeada por altas 
arribas, que a protegem e es-
condem. Reúne os requisitos 
essenciais para o conceito de 
praia: sol, excelente qualidade 
de água e do areal, beleza e 
harmonia com a natureza. 
Aqui respira-se ar puro, mas 
também paz.

08ALTEIRINHOS

PRAIA DOS

07

Esta é uma das mais emble-
máticas praias do concelho. 
Localizada a sul de Zambujeira 
do Mar, sempre foi procurada 
como alternativa mais tran-
quila e recatada, longe da 
agitação da aldeia. Protegida 
pela alta falésia, o acesso 
faz-se por uma escadaria que 
nos leva a um mundo à parte, 
de evasão e liberdade. Tudo 
aqui é intenso, a paisagem, as 
ondas, a cor, a luz e o cheiro do 
mar. 
A parcela mais a sul da praia 
está classificada para a prática 
de naturismo, uma extensão 
de cerca de 160 metros (limite 
norte 37º 31´03 / 8º 47´24 e 
37º 30´58 / 8º 47´26 a sul), 
que oferece condições natu-
rais de isolamento. 



www.cm-odemira.pt
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