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Cuidados Especiais e Normas de Conduta

 • Seguir somente pelos trilhos 
sinalizados

 • Respeitar a avifauna. Não tocar 
nos ninhos e evitar ruídos e 
comportamentos que a perturbem

 • Observar a fauna à distância, 
preferencialmente com binóculos

 • Não abandonar o lixo, colocá-lo 
num ponto de recolha

 • Não colher nem danificar a flora
 • Respeitar a propriedade privada
 • Evitar comportamentos que 

perturbem o ambiente local
 • Não fazer lume
 • Ser afável com os habitantes locais, 

esclarecendo quanto à atividade em 
curso e às marcas do percurso

Promotor
Município de Cantanhede  
Praça Marquês de Marialva

 3060-133 Cantanhede

tel. 231 410 100 
 geral@cm-cantanhede.pt

Emergência
112

Informações
Posto de Turismo

Largo Conselheiro Ferreira Freire 
3060-201 Cantanhede

tel. 231 410 155  
turismo@cm-cantanhede.pt

HORÁRIO seg. a sex. 10h-13h · 14h-18h

Contactos

mais informações
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Réplica barco 
utilizado na Arte Xávega

Fonte da Avenida
dos Pescadores
Capela da Praia da Tocha

Palheiros

Arte-Xávega

Sistema Dunar

Vala das Levadias

Vegetação Mata 
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Praia da Tocha

Zona Especial de Conservação PTCON0055
Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas
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Praia da Tocha



O trajeto começa junto à Associação de Moradores da Praia da Tocha, 
na Avenida dos Pescadores, em direção à praia, mas antes dela flete à 
direita, pela Rua dos Carreirós, e logo depois à esquerda, pela Rua dos 
Rapoleiros, chegando-se assim à marginal (Avenida Dr. Silva Pereira), 
onde pontificam alguns palheiros tradicionais característicos da Praia 
da Tocha.
Percorrendo a via principal sobranceira ao areal, rumo a Norte, passa 
junto à “Casa dos Pescadores”, na Rua Dr. Francisco Guímaro, a que 
se segue o pequeno troço da Rua das Caranguejeiras, à esquerda, e da 
Rua do Norte, também à esquerda desta última, até à saída da zona 
urbana. No caminho de areia que surge a partir daí tem-se uma visão 
privilegiada das “Dunas da Gândara”, sistema dunar que é considera-
do o mais amplo e bem preservado de toda a Região Centro de 
Portugal, e o percurso estende-se então contíguo à Vala da Levadia 
(pequena lagoa costeira), cruzando-a para Norte. 
Já em plena mata nacional, prossegue no sentido Nascente em direção 
à estrada para a Praia do Palheirão, onde é possível observar uma flora 
muito própria, nomeadamente o pinheiro-bravo (pinus pinaster), 
alguns pinheiros mansos (pinus pinea) e camarinhas (corema album), 
bem como certas espécies invasoras, como a acácia-das-espigas (A. 
longifolia) e o chorão (Carpobrotus edulis), entre outras. O porte de 
algumas árvores está afetado pela exposição aos ventos marítimos, 
que aqui se fazem sentir de forma bastante severa.
Cerca de 900 metros após esse troço florestal, a Rota das Areias 
Douradas volta a cruzar a Vala da Levadia, desta vez em sentido 
contrário/Nascente/Poente, seguindo-se 1 km do estradão que leva ao 
início da ciclovia, prosseguindo por esta até à entrada na Praia da 
Tocha. Aí cruza a estrada nacional 335-1, onde surge, do lado direito, 
na rotunda central, a réplica de um barco característico da Arte-Xáve-
ga, mandada executar pela Câmara Municipal de Cantanhede em 
2020. 
A seguir à porta principal do Parque de Campismo Municipal, o 
trajeto flete ligeiramente para a esquerda, atravessando um bairro 
com arquitetura inspirada nos palheiros, o que demonstra que apesar 
do inevitável crescimento urbanístico decorrente da procura balnear, 
este desenvolveu-se preservando alguma da identidade da aldeia. 
O mercado local surge logo após, à esquerda, e o último troço da rota 
estende-se então pela Rua São João, em direção à marginal (Av. Dr. 
Silva Pereira), e, à direita, pela marginal até ao CIAX - Centro de 
Interpretação de Arte-Xávega, que se destina a divulgar e promover o 
conhecimento das dimensões histórica, sociocultural e etnográfica de 
uma atividade piscatória tradicional que continua bem viva na Praia 
da Tocha.
Descendo a escadaria da Avenida dos Pescadores, junto ao referido 
equipamento cultural, avista-se ao fundo o início da Rota das Areias 
Douradas.

1. RÉPLICA BARCO UTILIZADO NA ARTE-XÁVEGA
O designado “Barco da Arte”, “Barco do Mar” ou “Barco da Arte-Xávega” apresenta a proa e a 
popa elevadas, bordos altos e o fundo chato e arqueado, o que lhe confere a robustez 
construtiva adequada para mais facilmente enfrentar a forte rebentação das ondas. 
Esta réplica foi executada pelo Mestre Evangelista Loureiro em 2020, por encomenda da Câmara 
Municipal de Cantanhede.

2. FONTE DA AVENIDA DOS PESCADORES
A Fonte de S. João, no largo homónimo, contíguo à Rua dos Pescadores de N.ª Senhora da 
Tocha, foi inaugurada em 1962. Na época, o mecanismo de extração de água era feito 
manualmente, através de uma bomba volante, composta por uma roda com quatro raios.

3. CAPELA DA PRAIA DA TOCHA
Construída nos anos 80 pela então Comissão de Moradores da Praia da Tocha, a capela foi 
renovada e ampliada em 2004. Foi no âmbito dessa requalificação que, em 2005, foram 
aplicados painéis de azulejos de grandes proporções, pintados por Jorge Guerra, retratando as 
lides da mulher gandaresa e a chegada do barco da Arte-Xávega à praia, entre outros temas 
alusivos às tradições locais.

4. PALHEIROS
Construções palafíticas que serviam de habitação ocasional ou temporária aos pescadores que se 
dedicavam à Arte-Xávega na época da safra e que ainda hoje pontuam a frente de praia. 
Destaque para o facto de estarem assentes em estacas para que o espaço aberto sirva de defesa 
a condições adversas.

5. ARTE-XÁVEGA
A Arte-Xávega é uma forma tradicional de pesca profundamente enraizada na identidade e 
memória da Praia da Tocha. Trata-se de uma prática em que se usa uma rede envolvente ligada a 
um saco central onde fica aprisionado o peixe, saco esse que se prolonga por duas mangas laterais 
compridas, a cujas extremidades se amarram os cabos de alagem. Atualmente, a rede é puxada 
para a praia por tratores, que vieram substituir a força de braços ou o recurso a juntas de bois.

6. SISTEMA DUNAR
Delimitada pelas praias do Palheirão e de Mira, a Norte, e pela praia de Quiaios, a Sul, a Praia da 
Tocha situa-se num vasto campo dunar que é informalmente designado por “Dunas da Gândara”. 
Este sistema dunar é considerado o mais amplo e bem preservado de toda a Região Centro de 
Portugal.

7. VALA DAS LEVADIAS
Localizada a 500 metros a norte da Praia da Tocha, a “Levadia” da Praia da Tocha é uma 
pequena lagoa costeira que se estende entre a praia, as dunas e a floresta. Parte da Lagoa dos 
Teixoeiros, atravessa a floresta e desagua na Lagoa dos Almadoiros, na localidade da Praia da 
Tocha. 

8. VEGETAÇÃO MATA NACIONAL
Para além de uma flora característica, a Mata Nacional é vital para a reprodução de todas as 
espécies de anfíbios existentes na zona da Praia da Tocha e essencial para a sobrevivência de 
inúmeras espécies de aves e mamíferos. 

9. PRAIA DA TOCHA
A Praia da Tocha é uma aldeia pitoresca, calma e tranquila, com um areal dourado onde ainda 
hoje se estendem as redes e os barcos típicos, enquanto os pescadores aguardam que o tempo 
permita a saída para o mar.
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A Rota das Areias Douradas é um percurso pedestre circular com cerca de 5,9 km de extensão.  
Desenvolve-se na Zona Dunar da Praia da Tocha tendo como maiores referências a 
Arte-Xávega e toda a riqueza patrimonial ligada à pesca tradicional, o ambiente florestal 
envolvente e a diversidade da fauna e flora.


