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Na ida para a Senhora da Rocha, ponto de partida do 
nosso passeio, atravessámos Armação de Pêra. Para quem, 
como no nosso caso, por lá não passava desde há meia 
dúzia de anos, a surpresa é grande, enorme mesmo. A tal 
ponto, que tudo para nós era novo: uma nova avenida à volta 
da vila e, onde antes existiam vinhas e descampados, cres-
cem, como cogumelos dezenas, talvez centenas de novos 
edifícios. 

Porque o nosso passeio se inicia junto à capela da Senho-
ra da Rocha e porque este é tanto do ponto de vista históri-
co-cultural como paisagístico um sítio magnífico, propomos a 
visita ao promontório onde se situa a capela, de onde a vista 
sobre as rochas, as praias e sobre a linha da costa é verda-
deiramente deslumbrante. Quanto à pequena capela vale a 
pena perder alguns minutos a apreciá-la. Segundo a tradição, 
a imagem da Nossa Senhora, misteriosamente, ali terá 
aparecido sobre o rochedo e como sinal de agradecimento 
as gentes da região decidiram erguer o pequeno templo de fé 
em sua honra. A corroborar a sua antiguidade (até agora não 
datada com exactidão) estão as suas arcadas suportadas 
por colunas de inspiração paleo-cristã e os capitéis de estilo 
visigótico, especialmente o da esquerda (séc. VI/VIII). No en-
tanto, pensa-se que as colunas e os capitéis poderão ter sido 
transportados de anteriores edificações romano/medievais 

existentes na zona. Também o interior é simples, mas inte-
ressante, tal como o descreveu David Wright em 1965: «The 
interior, which is very small, is dominated by one of those 
peculiarly moving painted wooden effigies of the Virgin and 
the Child that are so often found in the Algarve churches. […] 
The walls of the chapel were lined with rough wooden mo-
dels of trawlers and fishing-boats, obviously sailors’ thanko-
fferings for vessels that had been saved at sea» (Wright 1965: 
175). De facto, a capela deve a sua existência à devoção dos 
pescadores e suas famílias, que ali pediam e agradeciam a 
protecção dos pescadores, muito especialmente durante as 
tempestades1. Igualmente como sinal de devoção realiza-se 
anualmente, no primeiro Domingo de Agosto, desde há mui-
tos séculos, a procissão de Nossa Senhora da Rocha.

O passeio que hoje propomos, a pé, como habitualmen-
te, vai desde a Senhora da Rocha até à Praia da Marinha, 
seguindo um trilho no cimo das rochas ao longo da costa e 
passando pelas praias do Barranquinho e de Albandeira. O 
percurso tem cerca de seis quilómetros (ida e volta) e faz-se 
em cerca de três horas. Recomenda-se calçado adequado 
a caminhadas e não esquecer também uma garrafa de água 
e, se possível, a máquina fotográfica. Este passeio não é 
adequado a crianças, por ser exigente em termos físicos e 
também por razões de segurança, dado que caminhamos ao 



longo de rochas com uma altura considerável. Nem sempre 
o trilho é plano e fácil, pois a costa é recortada por alguns 
barrancos, sendo necessário por vezes descer uma encosta 
e subir de novo.

Relativamente aos principais pontos de interesse, para 
além da visão de conjunto desta costa e da panorâmica 
deslumbrante sobre os rochedos e sobre uma das mais belas 
praias do Algarve (Praia da Marinha), existem rochas dentro 
de água em forma de submarino e de barco, arcos que lem-
bram catedrais ou pontes e praias unicamente acessíveis por 
barco. A vegetação é composta por um maquis mediterrâni-
co característico da costa calcária algarvia.  

No seu Guia de Portugal de 1927, Sant’Anna Dionísio con-
sidera que este trecho da costa algarvia é «formado de belas 
rochas escarpadas, escavado de boqueirões e todo retalha-
do de furnas e cavernas. Há-as pequenas como búzios onde 
mal cabe um homem e outras grandes e profundas onde os 
pescadores se abrigam das nortadas» (Dionísio 1927: 263). 
Pensamos que o autor se estaria a referir aqui aos algares, 
um fenómeno característico desta costa e muito frequentes 
nesta zona da costa. As rochas calcárias são extremamente 
fracturadas, o que permite uma rápida infiltração da água da 
chuva, que provoca a dissolução dos calcários. Durante este 
processo a rocha vai sendo desgastada e as fendas vão au-
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mentando, formando por vezes poços naturais denominados 
algares. Estes estabelecem comunicações entre a superfície 
e a rede de galerias e grutas subterrâneas, dando origem a 
uma paisagem típica desta região, chamada paisagem cár-
sica. A beleza desta costa é digna da descrição romantizada 
que dela faz Sant’ana Dionísio ao referir-se a um dos algares 
aqui existentes: «Um recinto ladeado de belas rochas car-
comidas todas decompostas, crivadas e esponjosas, forma 
um solene e arrendado átrio à formosa gruta. Esta, perfeita-
mente circular, parece construída pela fantasia dum poeta 
para uma assembleia de ninfas ou o banho duma náiade 
melindrosa. A voz do mar soa aqui como um doce murmúrio 
chapinhante. A luz entra por uma lanterna lateral pratica-
da na gruta, iluminando-a como uma jóia, dando-lhe tons 
delicados de ouro e de açafrão, reflectindo-se na água e por 
sua vez na abóbada, fazendo dançar alucinadamente no 
próprio fecho dela uma espécie de peixe eléctrico e vibrátil, 
imensamente vivo, numa sarabanda encantada e luminosa» 
(Dionísio 1927: 263-264). Nada melhor do que a fantasia do 
poeta para o despertar para a beleza da natureza e para a 
adequada preparação mental que achamos absolutamente 
necessários para o êxito do nosso percurso.

Para terminar, apenas a explicação do nome “Klippen-
wanderung”. De facto o nosso passeio tem o nome pelo qual 
é conhecido em alemão, dado que são quase exclusivamen-
te turistas alemães que fazem esta “Klippenwanderung” ou 
seja, caminhada sobre as falésias. 

1 Nesse aspecto esta capela tem muitas afinidades com a capela 

de Nossa Senhora dos Aflitos em Olhão.  
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