
Trilhos balizados com estacas.
 Material calçado prático, água, chapéu, protector solar.        

Ajude-nos a manter o TROIA RESORT de mãos dadas com               
a natureza, circulando pelos trilhos existentes e mantendo a área 
limpa. 

Períodos do dia aconselhados 
 Inverno – qualquer hora; 
 Verão – início da manhã e fim da tarde 

(neste caso é recomendável o uso de repelente de insectos). 
Para sua segurança, planeie o seu passeio de forma a regressar  
antes do anoitecer.

Trilho da Caldeira e Pinhal

 Recomendações gerais

Este trilho leva-o através de dois ambientes distintos: 
a Caldeira e o pinhal que a envolve. 

A Caldeira é uma laguna que a maré enche e esvazia duas vezes por 
dia, pondo a descoberto o sapal e os fundos lodosos. É uma área 
extremamente importante como local de alimentação e repouso para 
um grande número de aves aquáticas como pilritos, fuselos, garças    
e mergansos. 

Os sapais, típicos dos estuários de climas temperados, suportam 
teias alimentares complexas e muito variadas, desempenhando 
importantes funções ao nível da depuração da água e da conservação 
da biodiversidade. 

Na área do pinhal encontram-se as dunas mais antigas de Tróia, 
cobertas por pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e manso (Pinus pinea),     
e com grande diversidade de plantas como a aroeira (Pistacia 
lentiscus), o cravo-das-areias (Armeria spp.) e a camarinha (Corema 
album). Merecem especial destaque os zimbros (Juniperus turbinata  
e J. navicularis), os líquenes, bem como a Linaria ficalhoana 
e o Ionopsidium acaule, duas pequenas plantas raras que ocorrem 
nesta área. 

Na embocadura da Caldeira avista-se a Capela de Nossa Senhora   
do Rosário de Tróia, junto às Ruínas Romanas de Tróia, 
um Monumento Nacional que vale a pena conhecer.
 
Horários disponíveis em:    
www.troiaresort.pt | arqueologia@troiaresort.pt | 939 031 936

A presença de espécies e de habitats com interesse de conservação 
a nível nacional e internacional levou à inclusão da Caldeira e da 
sua envolvente na Rede Natura 2000, uma rede europeia de áreas 
protegidas.

Ao longo do ano poderá contemplar diferentes aspectos deste território:  

 Primavera – floração da maior parte das plantas; chegada     
das andorinhas e andorinhões;

 Fim do Verão – delicie-se com as bagas suculentas da camarinha;
  Outono/Inverno – maior diversidade e densidade de aves        

na Caldeira;
 Fim do Inverno – floração do piorno-branco.

  Opções
 Vermelho (2,3 km; aprox. 1 h)

Início junto ao parque de estacionamento P3 caminhando 
para SE em direcção à Caldeira. Acompanhar o trilho junto 
à margem da Caldeira e virar à direita, quando vir a seta 
vermelha. Atravessar a estrada municipal Tróia-Comporta. 
Regressar a Tróia pela ciclovia. 

 Amarelo (4,75 km; aprox. 2 h) 
Prolongamento do trilho anterior, seguindo pela margem 
da Caldeira e através do pinhal, até ver uma seta amarela, onde 
deverá virar em direcção à estrada municipal Tróia-Comporta. 
Aproveite para fazer uma pausa e tomar um refresco 
no clubhouse do troiagolf. Regresse a Tróia pela ciclovia. 
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