
Informação sobre o local
Situado em plena Reserva Natural do Estuário do Sado,  

o Moinho de Maré da Mourisca, exemplo de arquitetura tradicional, 

possivelmente presente desde o século XVII, localiza-se  

na Herdade da Mourisca, numa zona de sapal, salinas e montado, 

rodeado de terrenos antigamente usados para o cultivo de arroz. 

O que podemos fazer no local
Visitas guiadas à Sala Museológica das Mós do Moinho; 

Ciclo de atividades de caráter ambiental: 

– Identificação de espécies de flora e fauna 

– Anilhagem de aves 

– Salicornia - Sal Verde ou Espargo do Mar 

– Libertação de aves 

– Safari Fotográfico 

– Salinas do Sado - Um Olhar sobre as Salinas do Sado 

Contactos
Tel: +351 265 783 090 | 914 162 354

Email: gatur@mun-setubal.pt

Morada 

Moinho de Maré da Mourisca

Herdade da Mourisca

Coordenadas GPS
38.528309, -8.803153

Localização

Observações
Horário: 

De março a setembro – De 3ª a 6ª feira das 9:00 às 19:30.

– Sábado/domingo das 8:30 às 20:30.

Mês de outubro – De 3ª a 6ª feira das 10:00 às 18:00.

– Sábado/domingo das 10:00 às 19:30.

De novembro a fevereiro – De 3ª feira a domingo das 10:00 às 17:00.

Apoios no local
Receção a visitantes 

Ponto de informação

Restauração e parque de merendas

Observatórios

Como chegar
A Herdade da Mourisca (Moinho de Maré da Mourisca), Faralhão, 

localiza-se a cerca de 6 km de Setúbal, na Reserva Natural  

do Estuário do Sado.

Na N10, desvie junto ao km 45, nas imediações da povoação de 

Alto da Guerra. Cerca de 700 m depois, desvie à esquerda, seguindo 

a indicação para «Moinho de Maré da Mourisca». Ao fim de 1,4 km,  

e após passar a linha férrea, atinge-se a povoação de Mouriscas. 

Aproximadamente 500 m depois, desvie na rotunda existente. 

Trilho ou local 
na natureza

Edifício

Moinho da Mourisca

Temática: 
Eficiência energética

Concelho / Localidade
Setúbal 


