
A. Enquadramento

1 - Área de Estudo      4. Mapa

B. Descrição

5. Acessos: 6. Grau de dificuldade
6.1. A pé

7. Síntese descritiva 8. Estado de conservação
No sector Ocidental da praia, no topo da arriba, localiza-se 
um campo de Lapiás em mesa talhado em calcários do 
Cretácico - Barremiano (ca.127M.a.). A inclinação 

Ficha de Levantamento

2 - Local             Praia da Salema

2.1 - Coordenadas      138234 ; 11182

3 - Data de Observação    26/10/2010

Na EN 125 entre Budens e Figueira, virar, 
nos semáforos, para a Salema (EM 537).   
Chegando à Salema, no largo vira à direita, 
sobe a rua e vira na primeira à esquerda, 
onde irá encontrar um parque de 
estacionamento. 

O grau de dificuldade é baixo. Contudo, na estrada 
entre os semáforos e a localidade é aconselhável 
precaução devido a estrada ser estreita.
6.2. De carro
O grau de dificuldade é baixo. Contudo, na estrada 
entre os semáforos e a localidade é aconselhável 
precaução devido a estrada ser estreita.

R.S. 5 - Lapiás em mesa da Salema

Concelho de Vila do Bispo

Destruído

X

C. Importância 

9. Escala: 10. Tipo:

Local X Geomorfológico X
Regional Geológico X
Nacional Paisagistíco
Internacional Arqueológico

Outro

11. Tipo de Interesse

Científico Económico
Cultural Cénico X
Didático X

Cretácico - Barremiano (ca.127M.a.). A inclinação 
predominante das mesas varia entre 2º e 10º para NO, no 
entanto, algumas apesentam uma inclinação superior - até 
20º, e apresentam, de forma geral, dimensões aproximadas 
de 1m2. O campo apresenta uma direcção de fracturação 
geral de N140ºSE. Neste campo é possivel encontrar outras 
formas cársicas como pias de dissolução e alvelos. Bom

Destruído

Mau

Moderado



D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:

14. Potenciais medidas de protecção:

Explicação do processo de formação da geoforma através de uma painél ou de visitas guiadas.

Desabamento do sector sul do campo de lapiás; construção nos limites do campo.

Delimitar a área a norte do campo de forma a evitar construção muito próxima e no sector sul para 
evitar a aproximação excessiva por parte das pessoas da arriba.
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1 - Sector oriental do
campo de lapiás em mesa;
2 - Lapiás em mesa
exumado com pias de
dissolução n topo e

alvelos nas laterais; 3
- Grande plano de uma pia


