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Concelho de Vila do Bispo

Destruído

6.2. De carro

Baixo até ao parque de estacionamento da praia 
da Ingrina. Daí em diante o grau de dificuldade é 
elevado.

No local observam-se 4 dolinas de abatimento. Sao formas 
resultantes da dissolução dos calcário. São típicas das 
regiões cársicas. Estas formas têm contacto com o mar 
devido a aberturas horizontais na base da arriba (furnas), 

Ficha de Levantamento

2 - Local          W praia de João Vaz

2.1 - Coordenadas        132976 ; 8779

15-11-2010

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 
(1200m).

Baixo
6.1. A pé

R.F. 11 - Conjunto de 4 dolinas de abatimento

X

C. Importância 

9. Escala: 10. Tipo:

Local X Geomorfológico X
Regional Geológico  
Nacional Paisagistico X
Internacional Arqueológico

Outro

11. Tipo de Interesse

Científico Cultural
Didático X Cénico X
Económico

devido a aberturas horizontais na base da arriba (furnas), 
causadas pela fragilidade na rocha, o que é coincidente 
com uma falha geológica. Estas furnas propiciam o 
abatimento do material que se encontra por cima. São 
aproveitadas por pequenas embarcações para abrigo. 
Neste local, as dolinas têm diâmetros entre 4m e 12m. É de 
referir a paisagem que se pode observar deste local, até à 
Ponta da Torre, 2km para E e 3km para SO até à Ponta dos 
Caminhos.

Mau

Moderado

Bom



D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:

14. Potenciais medidas de protecção:

15. Fotografia(s)

Colocar equipamento adequado para evitar uma aproximação excessiva por parte dos 
visitantes.

Nada a registar.

Visitas de barco às furnas. 

Sul

Norte
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