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A Riqueza Natural de Vila do Bispo
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, sobretudo de cereais, pastagens e pousios, 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 Protecção 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 reflectem uma grande riqueza natural, traduzida em centenas de espécies de fauna e
flora, marinha e terrestre, bem como numa paisagem de elevado interesse geológico.

Flora
A flora da região é caracterizada por uma enorme riqueza natural com mais de 700 espécies
de plantas vasculares. De extrema particularidade, reúne várias espécies raras, endémicas e
ameaçadas, muitas das quais classificadas e com estatuto prioritário de protecção nacional
e comunitário. Uma vez que a vegetação é predominantemente mediterrânica, surpreende a
presença de espécies serranas e de climas húmidos, tão perto do mar e no limite da sua tolerância ecológica, verdadeiras relíquias de uma flora distante em tempo e espaço.
Podemos encontrar notáveis campos dunares suspensos sobre as arribas marítimas. Este habitat, rico em carbonato de cálcio, suporta uma flora com plantas endémicas sendo 12 delas
exclusivas do Parque Natural e 5 de Sagres e Promontório Vicentino, nomeadamente o Tojo-de-Sagres, a Biscutela vicentina, Diplotaxis vicentina, a Hyacinthoides entre outras. Para além
destas poderemos também encontrar espécies de orquídeas e narcisos que migraram para esta
zona num passado próximo. As plantas atribuem especial valor a esta região.

Fauna
Destaca-se a presença regular de mais de 250 espécies de aves, entre as quais numerosas
rapinas, marinhas e passeriformes. Dezenas de mamíferos, incluindo vários cetáceos, diversos
répteis e anfíbios e centenas de invertebrados. Muitas destas apresentam elevados estatutos
de protecção por estarem ameaçadas a nível nacional e/ou internacional. Nas aves, destaque
para a Gralha-de-bico-vermelho, o Sisão ou o Falcão-peregrino. A riqueza natural de Vila do
Bispo revela-se, ainda, num conjunto de singularidades especiais: a migração outonal de aves
e a migração de cetáceos.
Em Vila do Bispo, mais concretamente na Península de Sagres, é possível observar anualmente
vários milhares de aves de rapina em migração para Sul, entre todas as espécies destacamos a
rara Águia de Bonelli, Águia-imperial, o Abutre-do-Egipto ou o Abutre-negro. Além destas, é
frequente a observação de Cegonha-preta, Falcão-abelheiro e Falcão-da-rainha. No mar, além
da presença de milhares de aves marinhas, incluindo pardelas, moleiros, gansos-patolas e painhos, é fácil observar vários golfinhos, como o roaz-corvineiro, o golfinho-riscado e o golfinho-comum. A Orca e a Baleia-anã, são visitantes regulares nesta costa, durante as suas migrações.
Em relação às áreas florestais, estas também são zonas com um rico e diversificado conjunto de
comunidades, principalmente de passeriformes. Distinguindo-se duas zonas:
Barrancos - vales encaixados com uma densa cobertura vegetal, utilizados como refúgio ou
zona de reprodução de algumas espécies de grandes vertebrados, como o Javali ou o Gato-bravo, encontram-se também algumas espécies de aves que ocupam o topo da cadeia alimentar:
Bufo-real, Águia-de-bonelli e Águia-cobreira;
Pinhais – pela sua localização nos corredores migratórios, alguns povoamentos assumem especial importância como zona de repouso e abrigo de grandes quantitativos de várias espécies
de rapinas diurnas e nocturnas, como Açor, Gavião, Ógea e Bufo-pequeno, assim como passeriformes e rola.

Geologia
As paisagens do concelho de Vila do Bispo, desde as arribas às colinas e vales do interior,
reflectem a enorme diversidade de rochas existentes e do seu arranjo estrutural. Esta região
constitui um excelente exemplo de como as paisagens e a ocupação humana dependem da
geologia.
As rochas aflorantes nesta região são essencialmente constituídas por rochas sedimentares,
que se depositaram ao longo de um período de tempo que abarca cerca de 400 milhões de
anos (Ma) e reflectem a grande variedade de ambientes sedimentares, como sejam mares
profundos, mares tropicais pouco profundos e continentes áridos sulcados por rios efémeros.
Rochas ígneas, de composição sienítica resultantes da consolidação do magno no interior da
crosta terrestre, ou de lavas basálticas e piroclastos depositados à superfície, são também comuns em certas zonas do concelho.
Um dos locais mais significativos do ponto de vista geológico encontra-se na Praia do Telheiro.
Na arriba da Ponta do Telheiro encontramos, magnificamente exposta, a grande discordância
que separa os terrenos da Cadeia Montanhosa Varisca Europeia do Paleozóico Superior, aqui
representado pelos xistos e grauvaques da Formação da Brejeira, dos arenitos dos Grés de
Silves. Os xistos e grauvaques apresentam-se dobrados, com dobras verticais e falhas tardias
que foram geradas durante a formação da Cadeia de Varisca. A superfície da discordância sublinha o hiato de tempo geológico entre as idades das rochas da Formação da Brejeira e as dos
Grés de Silves, da ordem dos 90 milhões de anos, o qual corresponde ao tempo em que a Cadeia de Varisca se elevou e foi erodida por agentes externos. Calcula-se que terá sido erodida
crosta continental com a espessura de cerca 4 Km.
Este local é um dos sítios geológicos mais importantes do período Paleozóico, em Portugal.
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