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R.F. 12 - Dolina alcandorada
Ficha de Levantamento

2 - Local            W da praia de João Vaz

2.1 - Coordenadas     132877 ; 8757

15-11-2010

Concelho de Vila do Bispo

Dolina em bancadas calcárias do Jurássico médio - 
Caloviano (163M.a.)  com declive contrário ao da vertente. 
Pode ser classificada como dolina dissimétrica, dada a Destruído

Sair da Raposeira pela EM 1257 até à praia 
da Ingrina (4,5 km), entrar no parque de 
estacionamento (aconselhável deixar o 
carro) e seguir pelo caminho de terra-batida 
(1400m)

6.1. A pé
Baixo até a 200m do local. Estes ultimos 200m 
são de dificuldade elevada.

6.2. De carro

Baixo até ao parque de estacionamento da praia 
da Ingrina. Daí em diante o grau de dificuldade é 
elevado e nos ultimos 200m é inacessivel.

X

C. Importância 

9. Escala: 10. Tipo:

Local X Geomorfológico X
Regional Geológico
Nacional Paisagistico
Internacional Arqueológico

Outro

11. Tipo de Interesse

Científico Cultural
Didático X Cénico X
Económico

Moderado

Bom

Pode ser classificada como dolina dissimétrica, dada a 
diferença de declive das suas vertentes. Estas geoformas 
resultam da dissolução do material carbonatado em 
contacto com a água.                                                    O 
fundo da depressão está coberto de material argiloso 
avermelhado. O tom avermelhado deve-se à presença de 
oxidos de ferro (terra-rossa), que neste caso está misturado 
com fragmentos rochosos. 

Destruído

Mau



D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:

14. Potenciais medidas de protecção:

15. Fotografia(s)

Dada a proximidade a uma dolina de abatimento (ficha RF 13) esta poderia ser utilizada para 
mostrar a fase anterior ao abatimento.

Nada a registar.

Colocação de equipamento para evitar a excessiva aproximação.

Sudeste

Noroeste

Noroeste
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