
Da Lagoa de Albufeira à Comenda de Monguelas 

Parte 1 

Ainda agora o ano começou. Nada como dar-lhe as Boas Vindas! 

Manhã cedo, o sol radioso convidava a um passeio. Brilhava intensamente num céu tão limpo a fazer lembrar dias de 

outras estações. Mas a temperatura não mentia: é Inverno…e está frio! Nada que atemorize o motociclista, até 

porque frio é questão apenas de agasalho. 

Por outro lado, o sol de Inverno (isto faz lembrar memórias do Festival da Eurovisão…era o nome da canção que 

Simone de Oliveira interpretou em 1965, naquela que era a segunda participação portuguesa no certame e que 

trouxe o primeiro – e único na altura – ponto do concurso obtido por Portugal!) é fantástico para a fotografia. O 

astro está mais baixo e a inclinação dos raios solares traz cambiantes de cor que não se conseguem obter noutras 

estações do ano. 

Dito isto, moto em marcha, equipamento quentinho e “pé na estrada”, que nesta altura o dia acaba cedo. 

1ª parte – Da Lagoa a Sesimbra 

A saída de Lisboa fez-se pela Ponte 25 de Abril. Já não era cedo e as últimas neblinas matinais começavam a 

desaparecer. Excelente…até porque passar a ponte de moto é sempre espectacular. Depois, A2 até ao Fogueteiro, 

N378 (Estrada de Sesimbra) até à Rotunda da NATO e depois à direita para a N377 rumo ao ponto inicial do périplo: 

Lagoa de Albufeira. Depois de passarmos pela Herdade da Apostiça, cruzamento à direita e uma longa avenida até à 

margem da Lagoa. 

 

Vista da Lagoa de Albufeira. Ao fundo, o mar. No meio da lagoa, os viveiros de mexilhões. 

A Lagoa é alimentada pela água doce das ribeiras da Apostiça, Ferraria e Aiana, e pela água salgada do oceano 

Atlântico, quando o cordão dunar é aberto oficialmente na primavera. É constituída por três lagoas: a Grande, a 

Pequena e a da Estacada.  

 



Com 15 metros de profundidade máxima, a Lagoa de Albufeira é considerada a mais funda de Portugal. Desde 1987 

que faz parte da Reserva Ecológica Nacional e em plataformas no meio da lagoa são visíveis bastantes viveiros de 

mexilhão. O vento bastante frequente torna este local belíssimo, excelente para a prática de desportos como sejam 

o windsurf, kitesurf, etc. 

 

Lagoa de Albufeira 

 

Lá ao fundo…Espichel 

 

Regressamos à N377 até à aldeia de Alfarim, onde viramos logo na primeira rotunda à direita. As placas indicando 

“Praias” não enganam. É mesmo por aí. Descemos alguns, poucos, quilómetros e estamos na conhecida Praia do 

Meco. 



 

Chegada à Praia do Meco 

 

Inicialmente conhecida pela prática do naturismo, mais tarde pela realização de concertos de Verão, mas acima de 

tudo pela excelência da sua praia. Apesar de já dotada de alguma infraestrutura, adivinha-se caótica nas épocas 

balneares pois o afluxo supera em muito a capacidade de estacionamento (como aliás sucede na Lagoa de 

Albufeira). 

 

 



Já referi que a manhã estava espectacular? Não só o brilho do sol como também o magnífico azul do mar, que estava 

surpreendentemente calmo. 

Regressando pelo mesmo caminho, o único de acesso à praia, pouco acima, um cruzamento: à esquerda leva-nos 

novamente a Alfarim, seguindo à direita acompanhando as indicações de “Praias”, a estrada que levámos. 

Esta estrada, inicialmente de alcatrão com crateras, depois de crateras com alcatrão e finalmente, em terra batida 

(para o caso em estado muito razoável, permitindo a motas de estrada percorrê-la sem grandes preocupações, a não 

ser os cuidados necessários à pouca aderência). 

Por aí seguimos até à Praia das Bicas. 

 

Praia das Bicas 

Praia rodeada por dunas altas, com uma escadaria bem lançada até ao areal e frequentada por uma boa dúzia de 

surfistas. O mar estava de feição, com algumas ondas a favorecer a prática. Nem imagino a temperatura da água…. 

 

Praia das Bicas 

Mas o destaque vai para a sua beleza. Sem dúvida uma pérola…ao virar da esquina. Destacar o facto de nela existir 

uma Aldeia SOS. Excelente para os miúdos, sem dúvida. 



 

Praia das Bicas: areal que se estende até à Caparica e lá ao fundo, o recorte da Serra de Sintra. 

Prosseguindo o caminho pelo estradão, rumo a sul e ao Cabo Espichel, mais uns poucos quilómetros e é a vez da 

Praia da Foz. 

 

Praia da Foz 

Pequena, entre arribas e até algo intimidante, seja pela imponência da arriba, seja pelo facto de ser algo “acanhada”. 

 

Praia da Foz 



A partir daqui…seguir o estradão. Ainda faltava meia dúzia de quilómetros para o Cabo Espichel. A cerca de 2 km do 

cabo, deixamos o estradão e tomamos a N379 que une Sesimbra à ponta mais a sudoeste da Península de Setúbal. 

De salientar que ao longo do percurso desde o Meco até aqui, algumas praias existem para lá das referidas. Mas aqui 

aconselhava-se talvez a utilização de moto com características mais trail. 

 

A caminho do Cabo Espichel 

 

Quase à chegada passamos pelo Aqueduto do Cabo e à nossa frente vislumbramos 2 edifícios de características 

completamente diversas: à esquerda o imponente farol e à direita o não menos impressionante Santuário de Nossa 

Senhora da Pedra Mua, com a igreja da Nª. Srª. do Cabo. 

 

Lá ao fundo, ao centro o Farol e à direita o Santuário 

 



Fomos primeiro até ao Farol.  

Imponente a vista e impressionantes as arribas do Cabo. Lá muito em baixo, o mar bastante calmo…mas de meter 

respeito!  

Olhando a norte, toda a costa marítima até às praias da Caparica e em segundo plano, a margem norte do Tejo e a 

Serra de Sintra. 

 

As arribas do cabo Espichel 

 

“Já em 1430 a irmandade de N.S.ª do Cabo tinha instalado um farolim predecessor do actual farol. A torre actual foi 

inaugurada em 1790, em 1865 era alimentado por azeite, mudando de combustível em 1886, quando a sua luz 

passou a ser alimentada por incandescência de vapor de petróleo e, muito mais tarde em 1926 por electricidade. 

Em 1983 este farol tinha instalado um aparelho iluminante chamado de primeira ordem que emitia luz em grupos de 

quatro clarões brancos, em vez do antigo sistema de luz fixa. Com este novo sistema passou a ter um alcance 

luminoso de vinte e oito milhas náuticas (quarenta e cinco quilómetros). 

A estrutura de apoio ao farol foi aumentada para os lados por volta de 1900. Em 1947 entrou numa nova era no que 

diz respeito à iluminação. Foi montado um aparelho óptico aeromarítimo, que já tinha estado ao serviço do Farol do 

Cabo da Roca. Esta nova óptica dióptica – catadióptica chamada de quarta ordem, um modelo de grandes 

dimensões, apresenta trinta centímetros de distância focal, produzindo lampejos simples, agora com um alcance 

luminoso de quarenta e duas milhas náuticas (cerca de sessenta e sete quilómetros)” 

in Wikipédia 



~ 

Farol do cabo Espichel 

 

Depois, um passeio pelo Santuário. Linda toda a zona fronteira à Igreja, com a edificação do Santuário de um e de 

outro lado. Pena o seu não aproveitamento, mas pelo menos já não ao abandono como há alguns anos atrás. É um 

dos casos em que as imagens são mais eloquentes que as palavras. 

 

Santuário 



 

Igreja de Nª. Srª. do Cabo 

 

 

 

 

O Farol visto do Santuário 

 

E eram horas de nos encaminharmos para o final desta primeira etapa do dia: Sesimbra. 

Regressámos pela N379.  

No Zambujal, uma rua à direita de inclinação pronunciada – 20% – conduz-nos à Rua da Assenta. Nesta viramos à 

esquerda e começamos a subir rumo ao Castelo de Sesimbra (se tivéssemos virado à direita, iríamos até à Praia da 

Ribeira do Cavalo). 



 

Pequena pausa nos 20% de inclinação… 

O Castelo, em excelente estado de conservação, ergue-se em posição dominante no cimo de uma falésia, tendo a 

seus pés a vila de Sesimbra e a sua baía. Dentro do perímetro da muralha, encontra-se a Alcáçova de planta 

quandrangular dominada por duas torres, uma das quais a Menagem (e que no seu interior tem uma pequena 

exposição com o historial do castelo e da vila que domina). 

 

 

Desde tempos imemoriais, foi esta zona ocupada, principalmente derivada da sua localização estratégica, na foz do 

rio Sado, abrigada pela baía e protegida pela serras onde se situa o monte ocupado pelo Castelo. A primitiva 

fortificação data da época de domínio muçulmano, tendo a praça de Sesimbra sido conquistada por D. Afonso 

Henriques, 18 anos depois da tomada de Lisboa, em 1165. 



 

Muralha do Castelo de Sesimbra 

 

O castelo e a vila 

Ainda no interior das muralhas está a capela de Nª. Srª. do Castelo, muito bem conservada e com interessantes 

painéis de azulejos. 

 



Capela de Nª. Srª. do Castelo 

 

 

Interior da Capela 

 

Obviamente, a vista das muralhas, principalmente para a baía de Sesimbra é deslumbrante! 

 

Sesimbra vista lá do alto! 

Estava concluída a primeira parte do passeio. Agora era tempo de rumar à Arrábida, onde paisagens deslumbrantes 

e algumas histórias curiosas nos aguardavam… 

Na 2ª parte desta história...falaremos de livros e filmes, de palácios e conventos, de 4 assassinatos... 

Em breve! 



Até lá, isto e muito mais em          viagensaovirardaesquina.wordpress.com 

 


