
Corredor do Oeste Litoral Norte 

 

Tipo: Corredor Ecológico Estruturante da Estrutura 

Regional de Proteção e Valorização Ambiental do OVT e 

Áreas Nucleares Secundárias da Estrutura Regional de 

Proteção e Valorização Ambiental do OVT 

  

Concelhos: Óbidos, Caldas da Rainha, Nazaré e 

Alcobaça   

  

Descrição geral: Dando continuidade ao corredor do 

oeste litoral sul, o corredor inicia-se junto ao aglomerado 

de Vale Janelas, no município de Óbidos, seguindo para 

norte ao longo de todo o litoral norte da sub-região 

Oeste.  

  

Atravessa uma extensa faixa litoral, diversificada entre arribas, praias e dunas, passando junto aos 

aglomerados do Bom Sucesso no município de Óbidos, Foz do Arelho e Salir do Porto, no município das 

Caldas da Rainha, São Martinho do Porto, no município de Alcobaça, Nazaré, no município da Nazaré, e 

Falca, Légua, Vale Furado, Mina, Pedra do Ouro e Água Madeiros, no município de Alcobaça. 

  

Este corredor tem associada um conjunto de áreas de elevada qualidade paisagística e valor ecológico 

que constituem o litoral destes municípios, as quais estão também integradas na estrutura ecológica 

regional. 

  

Uma destas áreas desenvolve-se logo a 

sul da marina da Nazaré e engloba todo o 

areal da praia do Salgado e áreas 

dunares adjacentes, bem como, mais 

para o interior, algumas áreas ocupadas 

por matos associados a terrenos mais 

declivosos e áreas agrícolas de policultura 

nas baixas. Inclui os aglomerados do 

Salgado e da Pescaria, no município da 

Nazaré.  

  

Continuando para sul, esta área inclui toda a arriba escarpada que se desenvolve entre o aglomerado do 

Salgado e São Martinho do Porto (incluindo a praia da Gralha), no município de Alcobaça, a área dunar a 



sul da Concha de São Martinho do Porto e todo o 

litoral de arriba escarpada para sul até à lagoa de 

Óbidos, no município das Caldas da Rainha.  

  

No litoral deste municípios, inclui ainda algumas 

áreas agrícolas de policultura e áreas de matos 

que se desenvolvem mais para o interior, entre o 

aglomerado de Salir do Porto e o litoral e entre os 

aglomerados da Foz do Arelho e Cabeço da 

Velha, incluindo a Serra do Bouro. 

  

No município de Óbidos, engloba todo o 

areal de praia que se desenvolve a sul da 

lagoa de Óbidos até o Vale Benfeito, arriba 

e áreas dunares adjacentes, bem como, 

mais para o interior, algumas áreas de 

matos e florestais existentes. 

  

Fonte das imagens: site da CM de 

Alcobaça: ver mais aqui. 

 

http://www.cm-alcobaca.pt/pt/menu/961/praias.aspx

