




Localizada muito próxima das cidades de Aveiro, Figueira da Foz e Coimbra, Mira está inserida integralmente na 

região da Gândara, cuja identidade regional se orgulha de manter viva e apresentar na gastronomia, na paisagem 

e numa cultura peculiar.

Com uma ampla capacidade de alojamento, Mira garante uma estadia em harmonia e convivência direta com a 

natureza. A sua principal caraterística, que encanta quem a procura, é ser um território com uma qualidade am-

biental de referência (A Praia de Mira ostenta o galardão da Bandeira Azul, desde que foi iniciada a sua atri¬buição, 

em 1987, e a Praia do Poço da Cruz, desde 2007), alternando a oferta de praia com lagoas, ria, floresta e campos 

agrícolas, que podem ser calcorreados, com plena segurança, a pé ou de bicicleta, através de uma pista ciclope-

donal com cerca de 28 Km e pelos 6 percursos pedestres, num pleno convívio com a Natureza, suas gentes e todo o 

património cultural legado por gerações. 

À noite, depois de um magnífico dia de praia ou de um passeio pelas florestas, degustar um peixe assado na brasa 

com batata a murro, ou uma caldeirada fresca, traz de volta o saber e o sabor das cozinhas antigas. Uma gastro-

nomia peculiar e que, como seria de prever, intimamente ligada ao mar e à terra. 

Toda a vida da população local, hospitaleira por tradição, é, por si só, convite a uma agradável estadia, proporcio¬-

nando momentos únicos como participar ativamente em atividades desportivas junto da natureza como BTT Rota 

das Lagoas (janeiro) e as provas de Corta-Mato (fevereiro), tradições carnavalescas ancestrais com os Caretos da 

Lagoa, a Feira dos Grelos (Maio); as Marchas (junho), a Festa de São Tomé de Mira (julho); Campeonatos interna¬-

cionais de Columbofilia e Mostra Gastronómica da Região da Gândara (Setembro), e ainda o célebre Réveillon RFM 

na Praia de Mira, entre outros eventos que já marcam a regularidade no calendário anual do Município.

Assim, nada melhor do que aproveitar uns dias para conhecer e viver o Concelho de Mira, partindo à descoberta e 

convivendo com a natureza!

EXPLORE! VIVA! SINTA! #visitMIRA
EXPLORE! LIVE! FEEL!



Located very near the cities of Aveiro, Figueira da Foz and Coimbra, Mira sits squarely in the region of 

Gândara, whose regional identity proudly lives on in its cuisine, landscape and unique culture.

With its wide and varied range of accommodation, Mira can guarantee a peaceful stay in the heart of 

nature. Its main feature, the quality of its environment (Praia de Mira Boasts th Blue Flag Award, since its 

assignment started in 1987 and Praia do Poço da Cruz, since 2007), makes it a gem for those in search of 

natural beauty. Visitors are treated to sea and sand, lakes, a lagoon, forests and farmland, which can be 

safely crossed on foot or by bike thanks to a cycle and walking track stretching for about 28 km and six 

pedestrian trails, all within a natural setting steeped in the cultural heritage of generations past.

In the evenings, after a spectacular day at the beach or rambling through forests, enjoy a meal consisting 

of a grilled fish on charcoal and served with sand-baked potatoes, or a fresh fish stew, and revisit the me-

thods and tastes of tradi¬tional cuisine. The food in this area is very peculiar, closely tied to the sea and 

the land, as expected.

The lifestyle of the local people, hospitable by tradition, in itself makes for a pleasant and unique stay, 

with opportu-nities to take part in naturebased sporting activities like the BTT Rota das Lagoas in January 

cycling event and the Corta-Mato cross-country races in February; age-old carnival traditions with the 

“Caretos da Lagoa”; the “Grelos” (turnip greens) Festival in May; parades, known as “Marchas” in june; the 

São Tomé de Mira Festival in July; the International Pigeon-Racing Championships and the Gândara Food 

Fair in September; and the famous

RFM New Year’s Eve celebration on Praia de Mira beach, among other events that regularly feature 

in the town’s yearly calendar.

So come and experience Mira, and immerse yourself in this natural haven!



Ambiente  Environment

O concelho de Mira é um local privilegiado para a observação da natureza e da paisagem, devido aos diversi-

ficados habitats, alguns classificados com a importância europeia de Sítio Rede Natura 2000 – Zona Especial 

de Conservação de Mira, Gândara e Gafanhas e de Zona de Proteção Especial da Ria de Aveiro. Caracterizado 

por vários cursos de água que alimentam lagoas, palhais e sapais, por uma ex¬tensa zona florestal de pinhal 

dunar e por uma zona costeira, de praias e dunas, banhada pelo Oceano Atlântico, e que apresentam uma 

biodiversidade composta por mais de 400 espécies da flora e mais de 300 da fauna, definem a importância 

ecológica e ambiental de Mira.  

The municipality of Mira is a privileged location for observing nature and the landscape due to diverse 

habitats, some classified as Sítio Rede Natura 2000 - Special Area of Conservation of Mira, Gândara and 

Gafanhas and as Zona de Protecção Especial da Ria of Aveiro.  Several streams that feed ponds, straws and 

marshes, by a large forested area of pine forest and coastal dunes of beaches, dunes and bathed by the 

Atlantic Ocean, which present a biodiversity that comprises over 400 species of flora and over 300 of fauna, 

define the ecological and environmental importance of Mira.



Praias marítimas de qualidade 
ambiental Marine environmental quality beaches

A PRAIA DE MIRA - a única zona balnear do Mundo com Bandeira Azul desde que foi iniciada a sua 

atri¬buição, em 1987 - é um local de intenso veraneio balnear, com uma praia de extenso areal, banhada 

pelo oceano atlântico e, para o interior, com dunas, frondosos pinhais e a bela lagoa da Barrinha. Pela 

excelência destas paisagens, estes locais integram as zonas de proteção europeia classificadas de Rede 

Natura 2000 e designada por: “Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas” - Sítio de Importância Comunitária.

The Praia de Mira beach - the only bathing area in the World with the Blue Flag since its assignment 

strated in 1987 - is located at Portugal west central coast, at Coimbra´s district and Mira´s municipality. It is 

a place with intense summer beach bathing use, with a wide sandy beach, bathed by the Atlantic Ocean 

and, into the interior, with sand dunes, extensive pine forest, and the beautiful Barrinha lagoon. All these 

landscapes are protected and classified as Site of Community Importance – Natura 2000.

A PRAIA DO POÇO DA CRUZ – com Bandeira Azul desde 2007 – é um local de moderado veraneio balnear e com 

condições ótimas para o surf. Afastada da zona urbana, esta praia de extenso areal, banhada pelo oceano 

atlântico, tem para o seu interior dunas, pinhais, campos agrícolas e a ria de Aveiro. Todas estas paisagens 

encontram-se protegidas e classificadas de Sítio de Importância Comunitária – Rede Natura 2000.

The Poço da Cruz beach – with the Blue Flag since 2007 - is located in the central coast of Portugal, in 

Coimbra district and at Mira municipality. It is a place of moderate summer use and of great conditions 

for surfing. Away from the urban area, a long sandy beach, bathed by the Atlantic Ocean and, east of the 

sea, dunes, pine forests, farmland and the “Ria de Aveiro”. All these landscapes are protected and classified 

as Site of Community Importance - Natura 2000.  







Percursos Pedestres Walking Trails

O concelho de Mira possui um variado património rural com um conjunto de condições naturais e culturais 

que interessam valorizar e dar a conhecer. Por estas razões, os recentemente criados percursos pedestres do 

concelho de Mira, associados à prática do pedestrianismo, são uma aposta de forma a diversificar e potenciar 

o turismo, dando a conhecer o território e seu património. 

Os 6 percursos pedestres de interpretação do património estão implantados por caminhos tradicionais e, em 

parte, na pista ciclo-pedonal. Sendo uma forma excecional de contacto com o meio rural natural para a inter-

pretação do ambiente e com os aspetos culturais deste território, fomentam o desenvolvimento sustentável e a 

conservação do património. No seu conjunto os seis percursos pedestres, todos interligados, totalizam mais de 

60Km de extensão e integram a Rede de Percursos Pedestres de Interpretação do Património de Mira.

Mira Municipality has a varied rural heritage as well as natural and cultural conditions which are of interest to value and 

promote. For these reasons, the newly created walking paths of the Municipality of Mira, associated with trekking, are a 

wager in order to diversify and boost tourism, being given to know the territory and its heritage.

The six walking routes of heritage interpretation are distributed in traditional trails and, in part, on the 

cycle-pedestrian track. 

Being an exceptional form of contact with the natural surroundings of the environment interpretation and 

the cultural aspects of the territory it promotes sustainable development and heritage preservation. Toge-

ther the six walking routes, all interconnected, covering over 60.000m, belong to the Heritage Interpretation 

Pedestrian Paths Network of Mira.











Moinhos de água Water mills

Os moinhos de rodízio são engenhos de moagem artesanal, movidos a água que transformam o grão, es-

sencialmente o de milho, em farinha. Ainda hoje, em Mira, existem alguns exemplares a laborar, havendo 

vários núcleos de moinhos ao longo da Pista Ciclo Pedonal. São importantes testemunhos da arquitetura 

popular de outrora, primórdios da produção industrial que alimentou um povo, sendo uns, construídos em 

madeira, tal como os Palheiros da Costa e outros, construídos em adobe, tal como as Casas Gandaresas. 

The rotating mills are craft milling devices powered by water and that transform grain, mainly corn, into 

flour.  There are still some water mills labouring in Mira, with several clusters of mills along the Pedestrian 

Track.  They are important witnesses of the popular architecture of the past, the beginnings of an industrial 

production that fed people, some built in wood, such as the Palheiros da Costa and other of bricks, such 

as the Casas Gandaresas.



Arte Xávega Fishing in the Sea

Sendo uma atividade antiga, tem vindo a sofrer evoluções com o tempo, mas continua a ser uma verdadeira 

Arte no seu todo – barco, redes, trabalho, pescadores – representando, para além de uma forma de vida, um 

atrativo turístico e um magnífico quadro ou espetáculo vivo para quem procura a Praia de Mira. É uma forma 

tradicional de pesca em que, ainda hoje, os pescadores organizados por companhas, enfrentam a rebentação 

das ondas e vão ao mar, num peculiar barco de madeira em forma de meia-lua, para depois lançarem as 

enormes, mas bem trabalhadas redes, cercando para o areal os cardumes. Para puxar as redes para a praia 

contam com a ajuda de tratores, que vieram substituir as possantes juntas de bois, que durante décadas aju-

daram os pes¬cadores a puxar barcos e redes. De seguida, dá-se o espetáculo da abertura do saco da rede, 

da descoberta da pescaria realizada e procede-se a uma minuciosa escolha das diversas qualidades de pei-

xe, que saltam e escorregam das mãos conhecedoras dos pescadores para as canastras da lota. Para este tipo 

de pesca, diferenciam--se duas épocas no ano: de novembro a março, altura em que os homens, devido ao 

alterado estado do mar, ficam em terra a preparar as redes com a sua própria técnica; e, de abril a outubro, 

quando se juntam cerca de 15 homens, alguns dos quais vão ao mar (normalmente 8), enquanto outros ficam 

em terra a estender as redes para o próximo lanço, a escolher o peixe do lanço anterior, entre outras tarefas.

As this is an ancient activity, it has undergone changes over time, but it remains a true art as a whole - boats, 

nets, labour, fishermen - representing, as well as a way of life, a tourist attraction and a wonderful painting or 

live theatre for those who long for being in Praia de Mira.  It is a traditional form of fishing where even today, 

fishermen organized in companhas, face the surf and go out to the sea in a unique wooden boat shaped in 

half-moon to launch after the huge but well-worked fishing nets, surrounding and dragging to land the shoals.  

In order to pull the nets to shore they rely on the help of tractors, which now replace the mighty yoke of oxen, 

which for decades helped the fishermen to pull boats and nets.  Soon after, the show of the opening of the bag 

of the fishing net takes place, after the discovery of the fishing and finally they proceed to a careful choice 

of several kinds of fish that jump and slide the hands of knowledgeable fishermen to the baskets of the fish 

market.  For fishing, there are two different seasons in the year: from November to March, when men, due to 

the altered state of the sea, stay on land preparing the fishing nets with their own techniques, and from April 

to October, when they gather about 15 men, some of which go to the sea (usually 8), while others stay on shore 

spreading out the fishing nets to the next cast, picking the fish from the previous, among other tasks.



Gastronomia Gastronomy

A gastronomia típica da região da Gândara, entrelaçando tradições de uma zona rural, muito próxima da Bairra¬da, com 

uma zona ligada à Ria de Aveiro e delimitada pela costa marítima atlântica, divide-se numa variedade de produtos, sabores e 

paladares distintos, dignos de apreciação. Com heranças ligadas à agricultura e à pesca, a vida atarefada de gentes laborio-

sas e inteligentes, levou-as a criarem uma alimentação peculiar, ba¬seada nos produtos endógenos que, com uma confeção 

simples, particular e eficaz, valoriza temperos e saberes herdados durante gerações. Uma gastronomia, à base de produtos 

locais, garante a oferta de aromas e paladares genuínos e característicos, tais como: batata a murro, caldeiradas de peixe 

fresco e bacalhau, macar¬ronadas de peixe, pitáu de raia, sardinha na telha, sarrabulho, favas à gandaresa, torresmos, grelos 

de nabo, arroz doce, filhós de abóbora, entre outros. 

Podem ser degustadas estas iguarias em eventos de referência nos calendários de eventos municipal, tal como a Feira dos 

Grelos da Região da Gândara (no 3º fim de semana de maio, em Carapelhos) e na Mostra Gastronómica da Região da Gân-

dara (no 3º fim de semana de setembro, na Praia de Mira). Em ambiente festivo e em momentos de convívio ímpar, a mesa da 

região da Gândara será sempre um convite irrecusável.

Recentemente, a mesa “Da Bairrada ao Mondego” foi uma das vencedoras do concur¬so da RTP 7 Maravilhas à Mesa, e fará 

parte da Região Europeia da Gastronomia Coimbra 2021.

The typical gastronomy of the region of Gandara, intertwining traditions of a rural area, very close to Bairrada, with an area lin-

ked to the Ria of Aveiro and bordered by the Atlantic coast, is divided in a variety of products, flavors and different palates, worthy 

of appreciation. With heritages linked to agriculture and fishing, the busy life of industrious and intelligent people has led them 

to create a peculiar food based on endogenous products which, with a simple, particular and effective confection, values seaso-

nings and knowledge inherited during generations. A gastronomy, based on local products, guarantees the offer of genuine and 

characteristic palates and aromas, such as battered potatoes , fresh fish and cod stews , fish macaroni, ray stallion, sardines on 

the tile, “sarrabulho”, gandaresa beans , greaves, turnip greens, sweet rice, pumpkin donuts, among others.

These delicacies can be tasted in reference events in the municipal events calendars , such as the Greens Fair of the Gandara 

Region (on the 3rd weekend of May in Carapelhos) and the Gastronomic Show of the Gandara Region (3rd week of September, 

in Praia de Mira). In a festive atmosphere and moments of unparalleled conviviality, the table of the region of Gandara will always 

be an inviolable invitation.

Recently, the table “Da Bairrada ao Mondego” was one of the winners of the RTP 7 Maravilhas à Mesa meeting, and will be part 

of the European Region of Gastronomy Coimbra 2021.







Pista Ciclopedonal Cycle Pedestrian Track

A Pista Ciclopedonal do concelho de Mira, com uma extensão total de cerca de 30 km, é um excelente meio para 

desfrutar da natureza e de alguns espaços culturais locais, possibilitando, igualmente, a prática de desporto. 

Quem passeia e usufrui das terras de Mira não deve deixar de andar ou pedalar pela pista ciclopedonal, que ao 

longo de toda a sua extensão atravessa zonas agrícolas, lagunares (Barrinha e Lagoa de Mira), cursos de água, 

pontes de madeira, e percorre à beira de salgueirais, floresta, dunas, praias e habitats característicos deste 

concelho. Nesses habitats podemos observar diversos exemplares da flora e da fauna que incrementam o seu 

valor ecológico. Destaca-se, ainda, a passagem por um interessante património sociocultural na sua envolvente: 

casas gandaresas, moinhos de água, Museu e Posto de Turismo, parques de merendas, entre outros…

Ao percorrer esta pista, aproveite para desfrutar do património natural e cultural do território, praticando des-

porto num ambiente de qualidade.

The Cycling Track in the municipality of Mira, with a total length of about 30 km, is an excellent way to enjoy 

nature and some local cultural spaces, also enabling the practice of sports. Whoever walks and enjoys the 

lands of Mira should not fail to walk or cycle along the pedestrian cycle track, which along its entire length 

crosses agricultural areas, lagoons (Barrinha and Lagoa de Mira), water courses, wooden bridges, and on 

the edge of willow trees, forest, dunes, beaches and characteristic habitats of this county. In these habitats 

we can observe several examples of flora and fauna that increase their ecological value. Also noteworthy 

is the visit to an interesting socio-cultural heritage in its surroundings: gandaresas houses, water mills, Mu-

seum and Tourist Office, picnic parks, among others…

When walking this track, take the opportunity to enjoy the natural and cultural heritage of the territory, 

practicing sports in a quality environment. 



Hotéis Hotels

• Flag Hotel Miravillas
Aldeamento Miravillas, R. das Rosas

3070-746 Praia de Mira

+351 231 470 100

bookings.miravillas@flaghotels.com

https://flagworldhotels.com/

• Hotel Quinta da Lagoa
Hotel & Villas

3070-150 Mira - Portugal

Tel: (+351) 231 458 688

Fax: (+351) 231 458 180

E-mail: hotelquintadalagoa@sapo.pt

• Herdade do Lago Real
Rua das Palmeiras/Lago Real, Nº 60, Lagoa,

3070-153 Mira

Tel: (+351) 231 488 269

Fax: (+351) 231 458 361

Telm: (+351) 969 655 681

E-mail: geral@lagoreal.pt

• Hotel Sr.a da Conceição
Av. Cidade Coimbra, 217, Praia de Mira

Telefone: +351 231 471 645

Telemóvel: +351 925 970 076

Email: reservas@hsdc.pt

www.hsdc.pt

• Maçarico Beach Hotel
Rua Raúl Brandão 17

3070-815 Praia de Mira - Portugal

Telefone principal: +351 231 471 114

Fax principal: +351 231 471 298

Email geral: info@macaricobeachhotel.com

Reservas: reservas@macaricobeachhotel.com

Campismo e
Caravanismo
camping and
caravanning 

• Parque Municipal de 
Campismo
Avenida da Barrinha

3070-792 Praia de Mira

Telefone: 231 472 173

Fax: 231 472 352

E-mail: parque.campismo@cm-mira.pt

• Vila Caia - Agro Turismo Lda.
Travessa da Carreira de Tiro, 31 - Lagoa

3070-176 Mira

Tel: (+351) 231 451 524

Blog: http://vilacaia.blogspot.com

E-mail: info@vilacaia.com

reservas@vilacaia.com

• Parque de Campismo - 
Orbitur Mira
Lago do Mar

3070-378

Praia de Mira

+351 231 471 234

infomira@orbitur.pt

• Mira Lodge Park
Av. Cidade Coimbra, 217, Praia de Mira

Telefone: +351 231 471 645

Telemóvel: +351 925 970 076

Email: reservas@hsdc.pt

www.hsdc.pt

Onde ficar Where to stay



Casa de Campo e 
Agroturismo
Country house and 
Agrotourism

• Casa de Campo Colmeal
Rua principal, 120 Colmeal

3070-101 Colmeal Mira - Portugal

Telefone principal: +351 914833366

Reservas: +351 914833366

Email geral: geral@casadocolmeal.pt

Reservas: reservas@casadocolmeal.pt

• Casa da Lagoa
Telf: ( +351 ) 914178013

info@casadalagoa.pt

http://www.casadalagoa.pt/

• Greenside of Sea Hostel
Rua Principal n 386

3070-110 Corujeira Mira Portugal

WhatsApp +351 939 227 762

guestsupport@greensideofsea-hostel.pt

https://greensideofsea-hostel.pt/

Alojamento Local
Local Lodging

• O Violas – Art Coffe & 
Guesthouse
Rua Costa do Mar, Nº7

3070-723, Praia de Mira

Tel: (+351) 912 896 272

Mail: oviolas.reservations@gmail.com

https://oviolas.com/

• Granny´s Guest House
Rua da Vala nº3

3070-804  Praia de Mira, Portugal

+351 964 442 099

+351 966 130 310

https://grannysguesthouse.com/

info@grannysguesthouse.com

• Residencial do Mar
R. Raúl Brandão

3070-806 Praia de Mira

Telefone: 231 471 144

• Atlantic Spot Guest 
House
Poço da Cruz, Barra de Mira

3070-702 Praia de Mira

914 221 466

• Atlantic Nature Beach 
House
Poço da Cruz, Barra de Mira

3070-702 Praia de Mira

914 221 466

• Apartamentos Dom 
Quixote
Av. Infante D. Henrique, nº 34

3070 Praia de Mira

http://www.apartamentosavenida.pt/

912 558 894

info@apartamentosavenida.pt

Mais informações sobre 

Alojamento Local em

www.cm-mira.pt - Turismo



Mercados e Feiras
Markets and Fairs

• Mercado da Praia de Mira
Todos os dias.

Inverno (setembro a maio) 08h30 - 13h30

Verão (junho a agosto) 08h30 - 20h00

• Feira de Mira
23 de cada mês no centro da Vila de Mira (manhã)

• Feira de Portomar
11 e 30 de cada mês em Portomar (manhã)

• Feira das Velharias
no último sábado de cada mês

no centro da Vila de Mira

• Feira Medieval
No dia 25 de julho, Feriado Municipal,

no centro da Vila de Mira
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