Reserva Natural das Berlengas
SOBRE

Em frente a Peniche, a uma distância de 10kms, o arquipélago das Berlengas é um reduto da Natureza em estado
quase selvagem. Constituído por 3 grupos de ilhéus - Estelas, Farilhões e a Berlenga - conserva uma vegetação
rasteira exuberante que inclui espécies únicas como a Armeria berlegensis e a Herniaria berlengiana, cujos nomes
evidenciam bem a sua origem.
Muitas espécies de aves encontram aqui o refúgio ideal para nidificar ou para uma pausa nas suas viagens de
migração. A presença mais marcante é sem dúvida a das gaivotas, que estão por toda a parte. Avistam-se também
espécies ameaçadas como o airo, pássaro que se assemelha a um pinguim pequeno, escolhido para símbolo da
Reserva. A área protegida compreende ainda uma importante reserva marinha de 985 hectares, com uma fauna
muito diversificada.
A Berlenga, a ilha maior, é a única que tem habitantes durante todo o ano mas apenas para assegurar serviços
indispensáveis - o funcionamento do Farol e a vigilância da Reserva, já que o isolamento chega a ser absoluto. Entre
maio e outubro, existe transporte marítimo diário a partir de Peniche. Se o horário não lhe convier, ou se pretender
fazer a sua visita noutra época, há pequenos barcos que o podem levar desde que as condições do mar o permitam.
A Berlenga é o local ideal para quem procura a tranquilidade, longe da confusão, já que a ilha tem uma lotação
máxima limitada a 350 pessoas. Para a conhecer, poderá seguir os trilhos pedestres que o levam às Grutas, à
Fortaleza de São João Baptista ou simplesmente a encontrar bons locais para apreciar paisagens deslumbrantes.
Contactos
Sede:
Avª. Mariano Calado, 55 - 2520-224 PENICHE
Tel.: +351 262 787 910 - Fax: +351 262 787 930
E-mail: rnb@icnf.pt

Delegação:
Ilha da Berlenga - Casa Varella-Cid
Tel: +351 262 750 405
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Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/18
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/18

Caraterísticas e Serviços
Roteiros sinalizados
Área do parque: 9.560 ha.
Altitude: Máx - 94m; min - 0m; Profundidade máx: 555m
Alojamento disponível
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