Estuário do Tejo
A Marina Parque das Nações desfruta de uma
localização privilegiada junto à Reserva Natural
do Estuário do Tejo.
Com 14.192 ha, a Reserva Natural abrange
uma extensa superfície de águas estuarinas,
campos de vasas recortados por esteiros,
mouchões, sapais, salinas e terrenos
aluvionares agrícolas (lezírias), distribuindo-se
pelos concelhos de Alcochete, Benavente e
Vila Franca de Xira. Com uma área de cerca de
32 km2, o Estuário do Tejo é o maior da Europa
Ocidental.
O Estuário do Tejo funciona como uma
autêntica maternidade para várias espécies de
peixes, caso do linguado e do robalo. Dentre as
espécies sedentárias tipicamente estuarinas
salientam-se o caboz-de-areia e o camarãomouro. Para peixes migradores como a
lampreia, a savelha e a enguia o Tejo é local de
transição entre o meio marinho e o fluvial.
Mas é a avifauna aquática que atribui ao
estuário do Tejo o estatuto da mais importante
zona húmida do País e uma das mais
importantes de Europa. Das espécies
observadas destaca-se o alfaiate (símbolo da
Reserva Natural), o flamingo, o ganso-bravo, o
pilrito-de-peito-preto, o maçarico-de-bicodireito, entre muitos outros. A população de
aves chega a atingir, durante o Inverno, as
120.000 aves!
Quando navegar no Estuário lembre-se que é
proíbido fundear, pescar, mergulhar dentro da
Reserva Integral.
A consciência ecológica é hoje em dia uma
obrigação pelo que pedimos que se presenciar
algum acontecimento ou atitude que infrinja
esta mesma consciência contacte de imediato
a Reserva Natural do Estuário do Tejo através
do número 212 348 021 ou a Marina do Parque
das Nações.

Tagus Estuary
Marina Parque das Nações is privileged to be situated
on north bank of the Tagus Estuary. Considered to be
one of the ten most important wetlands in Europe, has
a total area of 14,192 hectares and includes a large
expanse of the estuary's waters, mud flats
interspersed with inlets, salt marshes, saltworks and
alluvial farming land (water meadows). The Reserve
covers part of the Alcochete, Benavente and Vila
Franca de Xira municipalities in the upstream area of
the Tagus estuary, with a total area of 32 km2, making
it the largest in Western Europe.
The Tagus Estuary is a maternity for several fish
species like soles and seabass. Between the
sedentary species we can find the sand goby and the
common shrimp. We still find several salt water
species that come to lay their eggs during the winter
time like sea lamprey, the twaite shad or the eel.
Nevertheless, it is the birdlife that gives the Tagus
estuary the status of the most important wetland in
Portugal and one of the most important in Europe.
Populations of wintering species sometimes reach
120,000. Regular counts indicate that over 10,000
waders overwinter in this area, particularly the avocet
(the reserve symbol), the flamingo, the greylag goose,
the dunlin and the black-tailed godwit.
When you sail around the Natural Reserve remember
that is forbidden to anchor, fish or swing inside the
total protection zone.
Nowadays the environmental conscience is an
obligation, so if you see something that inflict this
conscience please alert the Natural Reserve (00351
212 348 021) or the Marina Parque das Nações.

