
 

    A pequena vila de São Martinho do Porto, 

pertencente ao concelho de Alcobaça, 

conta com uma das mais belas praias do 

país, uma baía, em forma de concha, de 

águas calmas e areias brancas e finas. É 

mesmo considerada a melhor praia para se 

ir em família. Para além disso, “é perfeita 

para os banhos dos mais pequenos, 

enquanto os adultos relaxam na areia ou 

tomam uma bebida numa esplanada com 

vista para o mar”. 

    Entre os vários percursos pedestres, 

destaca-se um estreito túnel pedonal que 

dá acesso direto ao oceano, a partir da 

zona da doca. 

     A baía está ligada ao mar apenas por 

uma abertura de poucos metros. Daí que as 

águas sejam tranquilas, ótimas para as 

crianças e melhores ainda para 

competições de Canoagem, SUP, Vela e 

Windsurf.  
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Os Centros de Formação 

Desportiva (CFDDE) são 

estruturas do Desporto 

Escolar, enquadradas no 

Programa Estratégico do 

Desporto Escolar 2021-2025 

e sustentadas pelo Despacho nº 7814/2018, 

de 14 de agosto, com o propósito de 

generalizar o acesso da prática desportiva e 

de melhorar os desempenhos desportivos 

num conjunto de modalidades desportivas, 

que necessitam de requisitos técnicos e 

materiais muito específicos, como é o caso 

das modalidades náuticas. 

 

Desenvolvem-se em 4 vertentes: 

     Apoio e acompanhamento dos 

Grupos-Equipa, Cursos Profissionais de 

Técnicos de Desporto e atividade curricular 

de Educação Física; 

     Visitas de Estudo, Experiências/primeiro 

contacto com a modalidade; 

     Promoção dos DAC e da 

Interdisciplinaridade; 

      Formação de professores e alunos 

especialistas. 
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Modalidades:  CANOAGEM e SUP 

Coordenador Técnico: 

Francisco Silva 

           francisco.silva@aesmporto.pt 

          914013645 

 

Profs de Apoio: 

Mário Pedroso - EBS de S. Martinho do Porto 

Cláudio Rolo - EBS de S. Martinho do Porto 

Carlos Gomes - EBS de S. Martinho do Porto 

Raquel Sousa - EBS de S. Martinho do Porto 

Horário de funcionamento: 

2ª feiras – 8:30h às 11:00h 

4ª feiras – 8:30h às 12:30h e 14:30h às 17:00h 

5ª feiras - 8:30h às 12:30h 

6ª feiras – 14:30h às 17:00h. 

Nota: É possível programar atividades durante o 

período das interrupções letivas desde que 

autorizadas pela Direção do Agrupamento, de 

acordo com o serviço de exames. 
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 Contactos: 

Rua dos Bombeiros Voluntários, nº16 

2460-654 S. Martinho do Porto 

          262 985090  

         agrupamento@aesmporto.pt 

          http://www.aesmporto.pt/ 

 

Local de prática: 

Baía de S. Martinho do Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         39.512492, -9.136065 

 

Marcações: 

            cfd.de.smp@aesmporto.pt 

http://www.aesmporto.pt/

