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Ruinasub
Spot’s de mergulho

na Albufeira do Castelo do Bode

Spot’s Grau dificuldade
Profundidade 

Média
Nº máx.

mergulhadores
Entrada

Conheira Baixo 10 mts 20 Embracação

Ruínas do Lago Azul Baixo 20 mts 10 Margem

Mina de Água RF Baixo 15 mts 10 Margem

Ponte Submersa Baixo 18 mts 20 Embarcação

Aldeia do Rio Fundeiro Médio 25 mts 10 Embracação

Aldeia do Alcamim Médio 30 mts 10 Embarcação

Ponte Romana Médio 18 mts 10 Embarcação

Casas do Lago Azul Elevado 35 mts 5 Margem

Roda Elevado 35/40 mts 5 Embarcação

Convento Técnico 40 mts --- Embarcação

Pedra do Lago Técnico 50 mts --- Embarcação

Pedra da Ponte Técnico 50 mts --- Embarcação

Graus de dificuldade:

• Baixo – Para mergulhadores OWD/P1 com +30 mergulhos, com controlo da 

flutuabilidade.

• Médio – Para mergulhadores AOWD/P2 com +50 mergulhos, com 

experiência em mergulho nocturno, navegação subaquática e controlo da 

flutuabilidade.

• Elevado – Para mergulhadores com + de 50 mergulhos, com experiência  

em mergulho nocturno, navegação subaquática, mergulho profundo e um

excelente controlo da flutuabilidade e autonomia.

• Técnico – Exclusivo para mergulhadores Técnicos

Conheira

Trata-se de um spot mergulho numa antiga mina de ouro romana denominada pelas “conheiras” este 
spot apresenta um fundo de seixos e normalmente tem uma boa visibilidade tal como bastante vida, é 
um bom local de iniciação aos mergulhos de água doce.
Mergulho com apoio de embarcação.

Profundidade média: 10 metros
Grau de dificuldade: baixo



Ponte Submersa

O tabuleiro encontra-se a 15 metros, mas depende da 
altura do rio. A suportar o tabuleiro existem vigas metálicas 
em "X". A ponte tem cerca de 80 Metros de comprimento. É 
frequente verem-se pequenas carpas e amêijoas do rio.
Para quem nunca mergulhou em água doce este é um dos 
locais a ser recomendado para o inicio dos nossos 
programas.
A base da ponte, nos pilares está a +30M mas não é tão 
interessante como a zona do tabuleiro.

Este mergulho faz-se com apoio de embarcação.

Trata-se de uma zona com vários muros e algumas 
paredes. Antiga aldeia da Castanheira. É vulgar verem-se 
alguns lagostins, achigãs, carpas e bogas.

Mergulho com entrada directamente pela margem. Para 
quem nunca mergulhou em água doce este é um dos 
locais recomendado para o inicio dos nossos programas.

Profundidade média: 15/20 metros
Grau de dificuldade: baixo

Profundidade média: 15 metros
Grau de dificuldade: baixo

Roda

Antiga azenha de água em madeira que ainda se 
encontra em muito bom estado de conservação 
apesar de estar submersa á quase 60 anos. Nas 
imediações deste local existem restos de uma antiga 
vinha e respectivas armações que podem dificultar e 
inclusive prender o mergulhador. Normalmente neste 
local a visibilidade é menor (cerca de 4 a 6 mts). Existe 
um moinho de água de paredes de xisto e 
parcialmente telhado, bem como uma casa com uma 
cerca em madeira.

Mergulho com apoio de embarcação.

Profundidade média: 35 a 40 metros
Grau de dificuldade: elevado

Ruínas do Lago Azul

Agente de animação turística e operador marítimo-turístico do RNAAT nº 64/2009



Ponte Romana

Uma ponte romana com um arco, o tabuleiro encontra-se a 15 mts, mergulho de dificuldade media 
devido á fraca visibilidade que normalmente existe no local.

Mergulho com entrada directamente da margem, ou através de embarcação.

Profundidade média: 18 metros
Grau de dificuldade: médio

Mergulho em parede até aos 50 mts, nos primeiros 10 mts este mergulho é 
caracterizado pela imensa vida existente nas fendas e buracos desta pedra 
(lagostins, cardumes de percas, achigã e carpas).
Existem algumas árvores depenadas ao longo destas paredes.
Ambos os locais são muito semelhantes, embora na Pedra da Ponte se veja mais 
vida, pelo facto de ter mais fendas e buracos.

Só e possível mergulhar nestes locais com o apoio de barco.

Conjunto de casas em ruínas de paredes em xisto 
sobreposto, sem telhado é possível efectuarmos 
algumas passagens pelas janelas e portas, 
algumas das casas ainda têm as vigas de madeira 
do telhado e os antigos fornos a lenha. Nesta aldeia 
existe também um poço que possível observar. 
É até a data o maior conjunto de ruínas possível de 
visitar num só mergulho, normalmente é um local 
com boa visibilidade (10 mts).

Mergulho com entrada directamente da margem, 
ou através de embarcação.

Profundidade média: até 50 metros
Grau de dificuldade: todos

Profundidade média: 25 metros
Grau de dificuldade: médio

Pedra da Ponte e Pedra do Lago

Aldeia do Rio Fundeiro
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Conjunto de ruínas de casas de paredes em xisto sobreposto, sem telhado é possível efectuarmos 
passagens pelas janelas e portas.

Normalmente é um local com boa visibilidade (10 mts).

Profundidade média: 30 metros
Grau de dificuldade: médio

Aldeia do Alcamim

3 Casas de paredes em xisto sobreposto, sem telhado, com o soalho e 
escada de madeira parcialmente destruído. Uma delas é caracterizada 
por possuir um forno exterior. Uma destas casas tem uma construção 
diferente, é ligeiramente maior, com um terraço na parte Este. É também 
visível algumas árvores ao pé
destas ruínas totalmente “depenadas”.

Mergulho com entrada directamente da margem.

Trata-se do mergulho mais espectacular e também 
o mais profundo. As paredes desta casa têm cerca 
de 6metros de altura e um metro de espessura. É 
possível entrarmos pelas janelas. Existe também 
um soalho em madeira que desabou.

Recomendado para mergulhadores muito 
experientes.

Mergulho com apoio de embarcação.

Profundidade média: 35 metros
Grau de dificuldade: elevado

Profundidade média: +40 metros
Grau de dificuldade: técnico

Casas do Lago Azul

Convento
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Spot´s em exploração:

• Aldeia do Cunqueiro

• Gruta de São Pedro do Castro

• Mina de estanho

• Aldeia da foz das trutas

Mais informações
    966 632 947 // 919 195 293 // terraoculta@sapo.pt
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