
Durante seculos a produyao de pequenos
c~istais regulares de sal, isentos de impurezas,
e~autilizada em grandes quantidades pela frota
piscat6ria local (bacalhaue sardinha).

o sal subia 0 rio Mondego ate aos diversos
entrepostos que posteriormente 0 distribuiam
p~los confins da Beira, para a conservayao das
carnes e dos queijos. Este sal sala tambem da
barra e,em brigues e escunas, chegavaa pontos
tao distantes como 0 Baltico ou a Nova
lnglaterra.

Ao redor do estuarlo do Mondego, de Vila Verde
n~ margem norte, a Lavos na margem sui, cOT a
IIhada Morracelrade permelo,0 rio fol envolvido
pela geometria sinuosa dos esteiros e pelo
reticulado rigoroso dos talhoes, verdadeiros
jardins de sal onde os marnotos, escultores
agricolas, desenvolveram uma tecnologia local
que soube tirar 0 melhor partido das condiyoes
n Iturais do estuario.

As alteral,;oes drasticas no mercado e nos
drcuitos de comercializal,;ao, levaram a uma
d~svalOriZayaOprogressiva do sal produzitlo
artesanalmente.
Gradualmente, as salinas conheceram um
p~ocesso de abandono e reconversao para
o tras actividades; em muitas das praias as
Pequenas piramides de sal nao se voltaram a
erguer e os velhos armazEmsde madeira foram
caindo em ruina.

Por esta razao e palo facto das marinhas serem
um elemento essencial da paisa em e do
imaginario da Figueira da Fo , a amara
M~nicipal adquiriu a Salina dO' Corred<?rda
Cpbra, nos Armazens de Lav s, no sentid de
Pfrmitir it comunidade a fruiyao de todo este
legado cultural que, no seu,~cossistemaproprio
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ROTA DAS SALINAS
(Armazens de LavQs)

Durat;ao do percurso
pedestre das salinas :

Cerca de 2 haras.
Dimensao aproximada

do percurso: 4 km.
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, INICio DA ROTA

(Nucleo Museologico
do Sa I)

• SALINAS

G VISTA PANORAMICA

• SAliNAS

G PONTE EM MADEIRA

SALINA MUNICIPAL DO
CORREDOR DA COBRA
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