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R.F. 21 - Paisagem de Milrei

Vértice geodésico com 113m de altitude, que permite ter 
uma boa visão do território num raio até 2 dezenas de kms, 
proporcionando uma paisagem deslumbrante. É a maior 
elevação a sul da EN 125 e deve-se ao facto de ser 
constituída por doleritos - rocha magmática semelhante ao 
basalto - , mas mais resistente aos processos erosivos do 
que as rochas encaixantes. Deste local é possivel observar, 
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Sair da Raposeira pela E.M. 1257, em 
direcção à praia da Ingrina, o local dista 
apenas 1,5km da vila. 6.2. De carro
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que as rochas encaixantes. Deste local é possivel observar, 
de forma previligiada, toda a linha de costa entre a Ponta da 
Piedade - Lagos (20 km para E) e a Ponta de Sagres (9,5 
km para SO), bem como toda a plataforma litoral, para 
OSO, até ao Cabo de S. Vicente, e até à base do patamar 
que separa a plataforma litoral alta, a norte (4 km).
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D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:
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15. Fotografia(s)

Poderia ser instalado no local equipamento de apoio à paragem de quem passa. Como por exemplo 
1 ou 2 mesas com bancos, para apreciar a paisagem. Põe-se a hípotese de ser instalado 100m a 
sul do vértice geodésico
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Plataforma litoral alta
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