
Passeios pedestres 

no concelho Vila do 

Bispo 

Parque Natural da 

Costa Vicentina 
26 e 27 de Setembro 

 

 

Situado não extremo Sudoeste da Europa, o Concelho de Vila do Bispo é 

um dos mais belos espaços naturais do continente, onde as influências 

atlânticas e mediterrânicas interagem diariamente, atribuindo à paisagem 

um singular valor. Com cerca de 179 Km2, este território confina com os 

Municípios de Aljezur, a Norte e Lagos a Este e Nordeste, estando à beira 

mar instalado, com uma grande frente marinha. Escarpas, praias rochosas 

e arenosas, dunas fósseis, extensos matos mediterrânicos, pinhais litorais 

e lagoas costeiras, são alguns dos ambientes naturais que podemos 

encontrar ao longo do seu litoral. Um pouco para o interior encontramos 

ainda extensos campos agrícolas, vários núcleos florestais de pinheiro-

bravo e sobreiro, bem como pequenas linhas de água de regime 

temporário. Todos estes espaços constituem um mosaico de habitats que 

fazem deste concelho um grande santuário de vida silvestre, tanto animal 

como vegetal. Grande parte do concelho de Vila do Bispo, está inserido na 

rede nacional de áreas protegidas, desde 1988, através do Parque Natural 



do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Os valores naturais aí 

existentes são também motivo de reconhecimento internacional, pela 

classificação do território como Zona de Proteção Especial para Aves e 

Sítio de Interesse para a Conservação, ambos ao abrigo da Rede Natura 

2000. Juntam-se-lhe ainda, a Reserva Biogenética de Sagres e a 

designação de Zona Importante para Aves (IBA – Important Bird Area). 

Todos estes estatutos refletem uma grande riqueza natural, traduzida em 

centenas de espécies de fauna e flora, marinha e terrestre, bem como 

numa paisagem de elevado interesse geológico. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA: 
 

25 de Setembro (6ª feira):  

18h45m: Concentração no Campo Grande em frente ao Hotel 

Radisson (opcional). 

19h: Partida de Lisboa para Sagres em transporte particular 

partilhado ou carrinha de 9 lugares (opcional).  

Paragem no caminho para jantar. 

23h: Chegada a Sagres e check-in no Aparthotel Navigator***.  

 

26 de Setembro (Sábado):  

8h: Pequeno-almoço no Aparthotel. 

9h: Saída do Aparthotel para Vila do Bispo.  

9h15m: Início do percurso pedestre de Vila do Bispo até ao litoral. 

Percurso circular com partida e chegada a Vila do Bispo com passagem 

pelas praias da Barriga, Cordoama e Castelejo; Distância: 18 km; grau de 

dificuldade: Médio +.                

Levar farnel, bastão, botas de caminhada, protetor solar, chapéu, fato de 

banho e toalha.  

Haverá paragem nas praias para descanso, comer e se o tempo permitir 

dar um mergulho. 

16h: Fim do percurso pedestre e regresso a Sagres. 

20h: Jantar de grupo. 

 

27 de Setembro (Domingo):  

8h: Pequeno-almoço no Aparthotel. 



9h: Saída do Aparthotel para o estacionamento da Praia do 

Beliche. 

9h15m: Início do percurso pedestre da Praia do Beliche até á Praia 

da Ponta Ruiva.  

Percurso circular com partida e chegada á praia do Beliche com passagem 

pela praia da Ponta Ruiva, falésias do litoral, Cabo de São Vicente, forte do 

Beliche e Praia do Beliche; Distância: 17 km; grau de dificuldade: Médio +.                

Levar farnel, bastão, botas de caminhada, protetor solar, chapéu, fato de 

banho e toalha.  

Haverá paragem nas praias para descanso, comer e se o tempo permitir 

dar um mergulho. 

16h: Fim do percurso pedestre e final do programa. 

 

Preço do programa por pessoa:  

 150 € por pessoa em quarto duplo partilhado.   

  200 € por pessoa em quarto individual.   

 

Inclui: 2 noites de dormida em Aparthotel de 3 estrelas, 1 jantar, 2 

pequenos-almoços, 2 caminhadas, guia e seguro de acidentes pessoais. 

Em caso de o participante pretender boleia acresce o valor de 40 €. 

 

Aparthotel Navigator***: 

Situado numa colina com vista para a Praia Mareta, o Navigator dispõe de 

apartamentos espaçosos com varanda e de uma piscina exterior rodeada 

por um amplo terraço para banhos de sol. A Fortaleza de Sagres encontra-

se a poucos passos de distância. 

Todos os apartamentos do Aparthotel Navigator incluem uma kitchenette 

com micro-ondas e uma área de estar com televisão. O acesso Wi-Fi 

gratuito está disponível em todas as áreas públicas. 



  

  

 

A actividade está coberta por seguro. 

 

Para inscrição enviar mail para caminhoscomcarisma@gmail.com   

 

Saudações caminheiras,  

Miguel Pereira e Carlos Garcia 

Parceria Caminhos com Carisma & wegoadventures 

RNAT nº 86/2016  
RNAVT Registo n.º 7159 
Rua Raul Mesnier du Ponsard, nº 4, 3º esqº - 1750-243 Lisboa 
914907446 / 967055233. 
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