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OBRAS POLÉMICAS NA PONTA DA PIEDADE 
 
 

A Ponta da Piedade representa o mais emblemático ex-líbris de Lagos e um dos 

mais notáveis do Algarve, face aos seus reconhecidos atributos paisagísticos, 

geológicos, geomorfológicos, paleontológicos, naturais e históricos. 
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É com apreensão e desagrado que parte da população, todos os partidos políticos 

da oposição em Lagos e agora, também reputados investigadores da comunidade 

científica, acompanham as obras relativas à execução da empreitada da 1ª Fase da 

"Requalificação da Ponta da Piedade". Esta obra é da responsabilidade da Câmara 

M. de Lagos e decorre num troço compreendido entre a Praia do Canavial e o 

Farol, numa extensão de quase 2 km. 

Trata-se de um projecto cuja génese remonta a 2009, da responsabilidade da antiga 

ARH (actual APA) em parceria com a empresa Espaço Dois Mil e Duzentos - 

Sociedade Imobiliária, SA, detentora dos terrenos em questão, na altura. Apesar 

deste projecto ter sido chumbado por duas vezes, a C.M.Lagos decidiu promover 

no ano passado, as devidas tramitações e alterações por forma a que fosse 

finalmente aprovado. 

Esta  primeira fase prevê, entre outros trabalhos, a criação de uma rede 

hierarquizada de caminhos com o intuito de disciplinar a visitação. Para tal, estão 

sendo alargados trilhos já existentes, cobertos com manta geotextil, brita e no final 

levarão uma camada de betão poroso. 
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A cobertura com betão poroso serve para, numa primeira fase, justificar a não 

impermeabilização de solos na Reserva Ecológica, embora com o decorrer do 

tempo, essa permeabilidade seja drasticamente reduzida em virtude da colmatação 

dos interstícios do betão, com pó, areias e lamas decorrentes do pisoteio e dos 

ventos. Consideramos que "betonar caminhos" em locais frágeis é uma opção 

antiquada e não recomendada. Aliás, por todo o Algarve e por todo o país, a 

preferência por passadiços tem sido uma constante. Nos acessos a praias e 

respectivos apoios, em terrenos alagadiços, em zonas dunares e em arribas, a 

instalação de passadiços surge como a solução mais vantajosa para o homem e para 

a natureza.  
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Dessa forma, ordena-se, baliza-se, eleva-se o nível de conforto para os visitantes e 

promove-se a recuperação ambiental, facilitando o sucesso da renaturalização, 

especialmente de zonas frágeis. 

O projecto em curso na Ponta da Piedade, baseia-se numa solução antiga que 

favorece mais quem pretende fazer jogging ou andar de bicicleta, do que ir ao 

encontro da vontade de dezenas de milhar de visitantes ocasionais. Quem chega 

quer se aproximar do topo da arriba para captar a melhor foto e apreciar o melhor 

ângulo paisagístico do intenso rendilhado costeiro. Por outro lado, a pressão 

antrópica é muitíssimo superior à que ocorria na época em que foi concebido o 

projecto.  
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Muitos mais trilhos foram abertos, com a consequente destruição da vegetação 

autóctone, deixando os solos dos topos das arribas sujeitos a uma erosão galopante. 

Ano após ano, zonas que antigamente eram inacessíveis, vão sendo conquistadas, 

com elevado perigo para quem o faz. 
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Defendemos que as obras devem parar de imediato, para permtir a reavaliação e 

melhoramento do projecto em curso. Tem omissões e aspectos negativos que ainda 

podem ser corrigidos, a saber: 
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1 - O traçado actual dos caminhos mais próximos das arribas, carece de 

reavaliação pois não vai ao encontro da vontade da maior parte dos visitantes. 

Verifica-se que usam esses caminhos, durante curtas distâncias para logo se 

desviarem, no sentido do topo das arribas, por vezes distantes 10/20m.  
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2 - O alargamento dos trilhos existentes contribuíu para a destruição da vegetação 

das laterais dos mesmos, vegetação essa, preciosa para a estabilização dos solos e 

da erosão. 

 

 

 

3 - Caminhos "betonados" vão alterar localmente a circulação superficial das 

águas da chuva e vão promover a abertura de novos sulcos de erosão nas 

laterais dos mesmos, carreando as terras soltas pelas máquinas, para as zonas mais 

fundas. 

 

4 - As balizas de 40 cm de altura, previstas para ladear os caminhos betonados não 

são dissuasoras o suficiente, para os milhares de visitantes que querem se 

aproximar da arriba. Simplesmente, serão ignoradas e o pisoteio continuará 

implacável. 

 

5 - Este projecto não contempla a renaturalização dos topos das arribas, 

completamente despidos de vegetação e à mercê da erosão. 
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6 - Não prevê qualquer iniciativa de combate à erosão em curso, nem sequer em 

zonas mais recuadas do topo da arriba que apresentam sulcos profundos. 
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7 - Não prevê a eliminação de chorão e acácias (espécies infestantes), ocupando 

o chorão,  grandes manchas neste território. 
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8 - A concretização desta primeira fase com financiamento comunitário, irá 

hipotecar o futuro. Inviabilizará a possibilidade de se fazer nova candidatura para 

corrigir defeitos e omissões deste projeto. Este é um dos piores, senão o pior 

problema deste projecto e todos os responsáveis da C.M.Lagos, da CCDRA e 

da APA devem estar bem conscientes deste facto. Desistir da actual 

candidatura, deixaria tudo em aberto para uma futura, mais profícua e 

assertiva na resolução dos diferentes problemas da Ponta da Piedade. 

 

 

Dina Salvador  

(Bióloga) 

Lagos, 26/09/2017 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES DA COMUNIDADE CIENTÍFICA 

 

A este conjunto de alertas e protestos juntam-se também apreciações de diferentes 

investigadores conceituados da comunidade científica portuguesa, nas áreas da 

geologia, geomorfologia, geoconservação e botânica. Anexam-se alguns dos 

comentários mais relevantes obtidos sobre as obras em curso: 
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José Bernardo R. Brilha 

(Professor Associado com Agregação - Universidade do Minho, Coordenador do 

Inventário Nacional do Patrimóno Geológico) 

 

"Tendo em consideração a relevância científica, o geossítio "Luz de Lagos - 

Porto de Mós - Ponta da Piedade", localizado no município de Lagos,  integra 

o inventário nacional de património geológico 

(http://geossitios.progeo.pt/geositecontent.php?menuID=&geositeID=1061). 

Para além do valor científico, os elementos geológicos e geomorfológicos que 

ocorrem neste local têm também elevados valores educativo e estético. 

A Câmara Municipal de Lagos, através de ofício enviado pelo Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas, recebeu a informação da integração deste 

geossítio no inventário nacional de património geológico e a solicitação para que o 

município assegure uma correta gestão deste património natural. 

A gestão de geossítios deve garantir a proteção dos elementos geológicos e 

geomorfológicos que são considerados excepcionais e que justificam o valor e 

importância do geossítio, tendo em conta o tipo de uso (científico, educativo, 

turístico) que é considerado adequado, tendo em conta fatores naturais e 

antrópicos. 

Tendo tido conhecimento da intervenção em curso na Ponta da 

Piedade, considerando a excepcionalidade do património geológico deste local 

e como especialista em geoconservação e coordenador do inventário nacional 

de património geológico, apelo à Câmara Municipal de Lagos para que, em 

qualquer intervenção neste geossítio, tenha em consideração a necessidade 

premente de assegurar a preservação dos valores geológicos e 

geomorfológicos, conjugada com um adequado uso público do local. Este uso 

deve ser determinado pela avaliação da capacidade de carga do geossítio, 

tendo em conta as especificidades naturais do geossítio, o tipo de ameaças 

naturais e antrópicas e o tipo de utilização que se pretende enquadrar." 

 

Braga, 19 de Setembro de 2017 

http://geossitios.progeo.pt/geositecontent.php?menuID=&geositeID=1061


 

  17 / 21 

Manuela David 

(Pró-Reitora da Universidade do Algarve, Professora Associada, Curadora do 

Herbário da Universidade do Algarve) 

 

"...Devem ser sempre bem avaliadas as consequências de trabalhos pesados que 

impliquem o arranque ou destruição da vegetação nativa, num lugar de arribas tão 

frágeis, como é o caso da Ponta da Piedade. O património natutral característico 

destes ecossistemas é naturalmente valioso. O alargamento de caminhos com 

máquinas contribui  para a destruição da vegetação existente nas laterais dos 

mesmos, e essa vegetação é preciosa porque dá estabilidade a terrenos que 

estão ainda sujeitos a uma forte pressão antrópica, decorrente da visita de 

muitos milhares de pessoas anualmente. O pisoteio tem também promovido 

uma grave erosão na zona e deve ser reduzido e controlado. 

É minha opinião que deverão ser bem planeadas e executadas soluções 

alternativas compatíveis com a valorização sustentável deste património 

natural." 

 

Faro, 20 de Setembro de 2017 
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António Marcos Galopim de Carvalho 

(Professor Catedrático de Geologia jubilado, da Universidade de Lisboa) 

 

Nuno Lamas Pimentel 

(Professor Auxiliar com Agregação, da Universidade de Lisboa) 

 

"Importante pólo de atracção turística, a Ponta da Piedade, cerca de 3 km a sul da 

Lagos, no extremo ocidental da baía de Lagos, é um imponente exemplo de 

geomorfologia litoral, onde o mar esculpiu uma paisagem rochosa de grande 

fragilidade, não devendo sermos nós a destruir aquilo que a Natureza lentamente 

nos concedeu. Fruto da intensa carsificação do local, podemos observar, no 

pormenor, a interminável dialéctica, de há milhões de anos, entre a terra e o mar, 

bem expressa nas suas arribas escarpadas, pilares, pontas e arcos rochosos, túneis e 

grutas (visitáveis por barco), numa escultura rendilhada na rocha, em tons de 

amarelo acastanhado, por vezes, avermelhados, com pequenas praias em algumas 

das suas reentrâncias, num feliz contraste com o verde turquesa do mar. 

A par desta lição de geomorfologia litoral, podemos fruir uma outra, no âmbito da 

geologia, mais precisamente, a que nos conta parte significativa da história 

geológica mais recente do Algarve, cuja idade podemos situar entre os 10 e os 20 

milhões de anos. Conservada nesta parte ocidental da província, sob a forma de 

camadas sub-horizontais, essa história pode ser lida nas respectivas rochas, 

essencialmente areníticas, algo argilosas, com abundantes bioclástos (fragmentos 

de conchas e carapaças de molucos, equinodermes, entre outros) e escasso cimento 

de natureza calcária (carbonatado). 
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Tendo em conta estas potencialidades, favoráveis ao turismo de Natureza, a Ponta 

da Piedade é uma pérola na paisagem natural algarvia, a preservar. A intervenção 

em curso, desencadeada pela Câmara Municipal de Lagos, descaracteriza o 

local e desrespeita a sua riqueza ambiental, gerando em cascata, um conjunto 

de situações que serão futuramente difíceis resolver. Ao interferir com a 

drenagem das águas pluviais na superfície horizontal da plataforma e na rede 

de diaclases, vai modificar, artificializando, as condições naturais que criaram 

esta paisagem, e artificializar, neste caso especial, significa destruir." 

 

Lisboa, 16 de Setembro de 2017 
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Mário Cachão 

(Professor Associado com Agregação - Universidade de Lisboa, Coordenador do 

ProGEO-Portugal) 

 

"...Tendo sido objecto de estudo durante a minha tese e, mais recentemente, por 

equipas científicas internacionais com as quais visitámos as arribas contíguas à 

Ponta da Piedade é com algum sobressalto que recebo tal notícia." 

"...A artificialização das arribas nomeadamente por betonização, infelizmente, 

tem sido uma estratégia seguida em várias intervenções em arribas costeiras 

com a consequente deturpação do património geológico aflorante. 

Na minha perspectiva os passos a dar são junto da Câmara no sentido que toda a 

arriba costeira (os troços que não têm construções nem habitações), seja 

considerada Imóvel de Interesse Municipal, limitando o tipo de intervenções que 

sobre ela se possam fazer.  

"...Sugiro parcerias e apoios junto de vereadores da Câmara no sentido de os 

sensibilizar para os valores patrimoniais em causa (disponibilizando-me para 

colaborar com argumentos geológicos e paleontológicos, nomeadamente da minha 

tese, se for necessário), tendo em vista classificar todo o sector de arriba costeira 

do concelho, incluindo a Ponta da Piedade, como Imóvel de Interesse 

Municipal. 

Entretanto, em meu nome e em nome da ProGEO solicitamos que se proceda 

a estudo de impacte ambiental e de valorização dos valores patrimoniais 

geológicos e paleontológicos da região, antes de procederem a acções de 

cobertura por cimento ou outras soluções imediatistas e deturpadoras do 

Património Natural da região." 

 

Lisboa, 19 de Setembro de 2017 
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