Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina
SOBRE

Estendendo-se ao longo de mais de 100kms de costa, desde Porto Covo no Alentejo, até ao Burgau no Algarve, o
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina é o troço de litoral europeu melhor conservado, com várias
espécies de fauna e flora únicas, sendo por isso visitado por muitos zoólogos e botânicos, oriundos de todas as
partes do mundo.
A paisagem é marcada pelas falésias escarpadas, representadas no símbolo do Parque, a que a erosão ao longo dos
tempos deu várias formas e colorações.
Aqui, avistam-se muitas espécies de aves, como as raras águias pesqueiras, mas o destaque maior vai para as
cegonhas-brancas, por ser este o único local do mundo em que elas nidificam nos rochedos marítimos. Outra
raridade são as lontras, pois este também é o único lugar em Portugal e um dos últimos na Europa, onde é possível
encontrá-las em habitat marinho. Da flora, que inclui o maior número de espécies prioritárias no país, fazem parte
espécies que só aqui existem, e que têm nomes como a Biscutella vicentina ou o Plantago Almogravensis.
As Praias, muito procuradas pelos surfistas, são das melhores do país. A variedade é enorme, encontrando-se
extensos areais ou pequenas praias aninhadas entre arribas e rochas. De entre tantas, podemos referir Porto Covo,
Malhão, Vila Nova de Milfontes, Almograve, Monte Clérigo, Arrifana e a Praia do Amado. Se tiver energia e vontade
de caminhar, pois os acessos nem sempre são fáceis, poderá descobrir muitas outras que se mantêm em estado
quase selvagem.
No extremo sudoeste do Parque, não deixe de visitar o Farol, no Cabo de São Vicente que dá nome a esta parte da
costa, e muito perto, a Ponta de Sagres, onde existiu a famosa Escola Náutica fundada pelo Infante D. Henrique no
séc. XV.
Contactos
Sede:
Rua Serpa Pinto, 32 - 7630-174 ODEMIRA
Tel.: +351 283 322 735 - Fax: +351 283 322 830
E-mail: pnsacv@icnf.pt
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Delegações:
- Rua João Dias Mendes, 46-A - 8670-086 ALJEZUR
Tel.: +351 282 998 673 - Fax: +351 282 998 531
- Colectiva C4 Stº. André - Apartado 98 - 7500-999 VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
Tel.: +351 269 708 400 - Fax: +351 269 752 145

Website:

https://natural.pt/protected-areas/parque-natural-sudoeste-alentejano-e-costavicentina?locale=pt https://natural.pt/protected-areas/parque-natural-sudoeste-alentejano-ecosta-vicentina?locale=en

Caraterísticas e Serviços
Roteiros sinalizados
Área do parque: 75.000 ha.
Altitude: Máx - 156m; min - 0m; Profundidade máx - 50m
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