Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa
de Caparica
SOBRE

A Arriba Fóssil é constituída por uma sucessão de estratos de rochas sedimentares, dos mais importantes da Europa
Ocidental cuja origem remonta ao período Pliocénico, datado de há cerca de 10 milhões de anos. Nessa altura, o mar
chegava até à base da arriba, mas ao longo dos tempos foi recuando devido ao movimento das placas tectónicas da
crosta terrestre e pela ação do terramoto de 1755, que deu origem à planície litoral em que predominam as dunas.
Como elas ameaçavam avançar para o interior, em direção aos terrenos agrícolas, no séc. XVIII o rei D. João V
mandou semear a Mata dos Medos, que assim foi designada não por se tratar de um local perigoso, mas porque
médão ou medo, também significa duna.
Hoje em dia, a Mata, onde prevalece o pinheiro-manso e a aroeira, é uma Reserva Botânica, onde poderá fazer
agradáveis percursos pedestres seguindo as marcas no terreno.
É ao entardecer que a Arriba Fóssil de formas invulgares e se apresenta em todo o seu esplendor, adquirindo belas
tonalidades douradas. Ao longo dos tempos, a erosão modelou as escarpas onde algumas aves de rapina como a
águia de asa-redonda e a coruja das torres encontram abrigo. Se quiser ter uma vista tão abrangente como a destas
aves, suba ao Miradouro do Convento dos Capuchos e deslumbre-se com a paisagem que abarca uma vasta área,
desde a Serra de Sintra até ao Cabo Espichel.
A maior atração da Costa de Caparica são as praias, as mais concorridas da região de Lisboa, cujos areais se
estendem por cerca de 10 kms. Aqui poderá praticar desportos náuticos ou simplesmente relaxar ao sol. Se procura
mais diversão, encontra também uma série de restaurantes e bares em que a animação se prolonga pela noite
dentro.
Contactos
Sede:
Estrada Florestal da Costa de Caparica - Praia da Rainha
2825-412 COSTA DE CAPARICA
Tel.: +351 21 291 82 70/6 - Fax: +351 21 291 82 79
E-mail: ppafcc@icnf.pt

Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/25
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/25
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Caraterísticas e Serviços
Roteiros sinalizados
Área do parque: 1.594 ha.
Altitude: Máx - 111m; min - 0m
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