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Grande Rota
Caminho do Atlantico

Paisagem e Patrimonio N~tural
A GR atravessa paisagens de
beleza admiravel, desde pequenas
praias encaixadas em fah~sias,
ate praias com extensos areais
e sistemas dunares bem conservados,
passando por campos agricolas e
pequenas povoa<;oes, que a tornam
representativa do mosaico paisagistico que caracteriza a regiao Oeste.
No que respeita
flora destacam-se
alguns elementos caracteristicos

a

dos ecossistemas litorals, como
os tojais e urzais-tojais caracteristicos das falesias litarais (observaveis
por exemplo no caminho entre
Assenta e a Praia da Foz);
o endemismo lusitano Armeria
welwitschii, presente quase sempre
ao fango do caminho, mas principalmente nas zonas dunares
(particularmente bem preservadas
na zona de Santa Rita, Praia

da Areia Branca e Praia
da Consola<;ao), e ainda 0 zimbra,
caracteristico das falesias e zonas
dunares mais estaveis e ricas em
materia orgi'lncia (duna secundaria
e terciaria), que pode ser encontrado em abundancia no caminho para
o Convento de Penafirme,
bem como na estrada entre
Consola<;ao e Peniche.
A nivel da fauna, esta Rota
representa uma 6ptima oportunidade para observa<;ao nao s6 da
avifauna marinha, como e 0 caso
do corvo-marinho-de-faces-brancas,
do corvo-marinho de crista (no Cabo
Carvoeira), ou do guincho-comum,
mas tambem limicola como
a rala-do-mar e 0 borrelho-decoleira-interrompida,
sobretudo
nas zonas de foz que existem ao
fango do percurso. Eo ainda possivel
observar, ao fango de todo
o percurso especies faunisticas
mais comuns nas zonas agricolas
como peneireiros-comuns,
perdizes,
gralhas, coelhos e raposas.
Muitas das praias desta Rota
sac ainda locais privilegiados
para a observa<;ao dos organismos
da zona entre mares,
como ouri<;os-do-mar,
anemonas, caranguejos,
camaroes, varios tipos de algas,
lapas e mexilhoes.
Estes organismos possuem
adapta<;oes especiais
para suportarem
as condi<;oes especificas
deste ecossistema,
como a agita<;ao
marinha da zona
de rebenta<;ao
e os periodos
de exposi<;ao ao ar
durante a baixa-mar.

Nao saia do percurso marcado e sinalizado.
Preste atengao as marcagoes.
Nao deite Iixo no chao.
Transporte consigo um recipiente ou saco
onde 0 possa guardar para posteriormenle
o deitar num contentor proprio.
Eo fundamental respeilar as plantas
e os animais silvestres, ja que todos
cumprem um importanle papel na Natureza.
As culturas e 0 gada devem ser respeitados.
Procure nao assustar os animais,
passando tanto quanto posslvel,
afastado deles.
Feche cancelas e portelos.
Evite 0 pisoteio fora dos caminhos,
po is se 0 fizer estara a criar um impacte
desnecessario.

Esquega as pressas, preste atengao
as pequenas coisas e deixe-se levar pela
atmosfera envolvente.
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nao e rica apenas em patrimonio
natural, mas tambem em patrimonio
construfdo, historico e cultural. De
facto, desde a fortificac;:ao integrante
das Linhas de Torres que se localiza
perto da Praia Azul, passando pelos
inumeros moinhos que se encontram um pouco ao longo de toda
a rota e ate ao Farol do Cabo

o sauropode Dinheirosaurus
lourinhannensis, descoberto
em Porto Dinheiro e 0 Lourinhanosaurus antunesi, considerado
o dinossauro mais emblematico
da Lourinha e que foi descoberto
na Peralta. A GR conduzi-Io-a pelos
locais onde se realizaram estas
e outras descobertas unicas,
nomeadamente do Lusotitan
atalaiensis, cujo esqueleto foi
encontrado na Atalaia, e da zona
de nidificac;:ao de um ter6pode
do Jurassico, descoberta em Paimogo
e a cujos ovos ainda se encontram
associ ados alguns ossos
de embri6es. No entanto, para
poder ficar a conhecer as ossadas
fossilizadas destes e outros
dinossauros devera fazer uma visita
ao Museu da Lourinha, onde Ihe
serao fornecidas todas as informac;:6es sobre as diferentes exemplares de dinossauro.

Carvoeiro existem inumeros
elementos relevantes sobre os quais
importa dar infarmac;:6es.
Em Santa Cruz e possivel observar
elementos patrimoniais de grande
beleza como as varandinhas,
a azenha de Santa Cruz (classificada
pelo IGESPAR) e a Ermida de Santa
Helena. Mais a norte, Porto Novo foi
o local onde ocorreu 0 desembarque
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das tropas britanicas, que viriam
a combater ao lado dos portugueses
na Batalha do Vimeiro, em 1808,
contra as tropas napoleonicas,
aquando da primeira invasao
francesa. Esta e ainda uma zona
rica em patrimonio cultural c1assificado, como e a caso das ruinas do
Convento de Penafirme, (sec. XVII),
cuja estrutura que ainda permanece
corresponde ao que resistiu
a invasao das aguas, par altura
do terramoto e consequente
maremoto de 1755.
TamMm a Praia da Peralta esta
associada a um evento historico
importante, foi aqui que naufragou
em 1642 a Galeao Sao Nicolau,
navio guia de uma frota de treze
navios comandado pelo General
Tristao de Mendonc;:a.
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Seguindo para norte chegara
a Paimogo, facilmente identificavel
pel a presenc;:a do Forte de Nossa
Senhara dos Anjos de Paimogo,
'classificado como Imovel
de Interesse Publico e que tera sido
erguido a partir de 1674 com
a objectivo de integrar a segunda
linha de defesa da barra do rio Tejo,
que se estendia da Prac;:a-forte
de Peniche ate Cascais.
Chegado a Praia da Consolac;:ao
podera observar a zona rochosa
que atrai muitos visitantes grac;:as
a-sua fama de poderes medicinais
devido a acumulac;:ao de iodo,
favoravel a cura do reumatismo
e ainda conhecer a Igreja de Nossa
Senhora da Consolac;:ao, construida
nos finais do seculo XVIII no lugar
de uma antiga ermida e 0 Forte
de Nossa Senhora da Consolac;:ao
(Monumento Nacional), mandado
construir em 1641 par D. Joao IV,
que fazia parte da mesma Iinha
de defesa do Forte de Paimogo.

