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O arquipélago das Berlengas

Chama-se arquipélago a um grupo de ilhas que ficam 
próximas umas das outras. 

A Berlenga Grande, os Farilhões-Forcadas e as Estelas formam 
o arquipélago das Berlengas. A Berlenga Grande é a ilha mais 
visitada e a maior do arquipélago. As três ilhas ficam perto da 
costa de Peniche.

As ilhas têm paisagens naturais muito bonitas, 
ocupadas por plantas e animais de várias espécies. 
Por causa dessa biodiversidade tão rica, o arquipélago 
foi classificado como reserva natural. 

Até o Rei D. Afonso V (5), há muitos, muitos anos, reconhecia o 
valor natural das ilhas, proibindo que “nas Berlengas do mar 
pessoa alguma vá caçar”.



A biodiversidade das Berlengas

Nas Berlengas avistam-se muitas aves. 
Algumas estão só de passagem, outras ficam para nidificar 
(fazer ninho), partindo quando os bebés tiverem crescido 
e conseguirem seguir viagem. 

As plantas que crescem nas ilhas têm que lutar contra 
o vento forte que vem do mar, a água salgada que entra 
pela terra e um solo duro e seco, que não as alimenta. 
Ainda assim, encontram-se cerca 100 espécies de plantas 
diferentes no arquipélago. Algumas são específicas daquele 
sítio, só crescem ali, e outras podemos encontrar também 
noutros lugares.



Malquere amarelo ou Publicária-das-Berlengas

Flor autóctone. Espécie Armeria berlenguesis



Se não houver cuidado, as ilhas das Berlengas podem ficar 
em perigo. Uma das ameaças é o turismo irresponsável. 

O aparecimento de espécies que não pertencem ali também 
faz mal à natureza, porque se alimentam das espécies 
locais e algumas delas, por serem mais fortes, acabam 
por as substituir. 

Há também ameaças que vêm do mar. Pescar demais e utilizar 
as técnicas de pesca erradas diminui a quantidade de peixe no 
mar e apanha, por acidente, outros animais.

O arquipélago é quase como se fosse um jardim zoológico 
ou um gigante aquário a céu aberto, feito de aves e animais 
da terra e do mar. 

Se a fauna e a flora, nome que se dá aos animais e plantas, 
são motivo de visita às ilhas, também são razão de 
preocupação para os biólogos, os cientistas da natureza.



Os biólogos trabalham para que a fauna e a flora não 
desapareçam. Garantem condições para as espécies nascerem 
e continuarem a existir, protegem-nas das espécies agressoras 
e criam condições para que os animais continuem a voltar 
às ilhas. Os biólogos também procuram soluções para 
diminuir os efeitos que a presença que os visitantes têm sobre 
a fauna e a flora do arquipélago.

Trabalhos e limpeza na Berlenga



O Airo é o símbolo das Berlengas, mas é apenas uma das 
muitas aves que podem ser encontradas no arquipélago. 

Parece-se com o pinguim, com o peito branco e o resto 
do corpo, até o bico, preto ou cinzento escuro. 
Tal como o pinguim, o Airo também não voa. 

O Airo pode ser visto no arquipélago entre janeiro e julho 
quando nidifica. É uma espécie que gosta de fazer o ninho 
nas falésias e nas grutas. 

O Airo alimenta-se dos peixes que encontra quando mergulha 
fundo na água.

Airo – Ave símbolo da Reserva Natural das Berlengas



Visitar as Berlengas

Quem gosta de fazer caminhadas na natureza, mergulhar em 
águas transparentes, descobrir praias bonitas com muito 
poucas pessoas, observar as aves e estudar as plantas, encon-
tra nas Berlengas resposta para todas estas atividades. 

Os visitantes também podem visitar o Forte de São João 
Baptista e o Farol Duque de Bragança. Se o mar estiver 
calmo e sem ondas, podem descobrir as grutas escondidas 
nas rochas e praticar desportos na água, como o mergulho, 
o snorkeling, a canoagem e o stand up paddle (SUP).

Vista da praia da Berlenga e do pequeno povoado



Para visitar as ilhas das Berlengas é preciso apanhar 
um barco desde Peniche e a viagem demora 30 a 45 minutos.   

Como há cada vez mais visitantes no arquipélago 
das Berlengas, foram criadas regras para uma visita 
mais responsável, com respeito pela Natureza.
 
Os dois percursos a pé, que incluem painéis com informação 
sobre a fauna e a flora, dão ao visitante uma ideia geral da ilha 
e evitam que ele vá onde não se pode ir. 
Quem os quiser fazer, só deve andar pelos caminhos 
indicados.

Não se pode apanhar amostras de rochas ou de plantas, 
nem dar de comer aos animais. 

Quem faz piqueniques deve trazer o seu lixo de volta para 
Peniche, e quem acampa não pode fazer fogueiras. 

No centro de visitantes na ilha, ou no posto de turismo 
em Peniche, os turistas podem conhecer mais sobre as ilhas 
e pedir outras informações.




