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R.F. 7 - Chaminé vulcânica

Sair da Raposeira pela Estrada Municipal 
1257 até à praia do Zavial (4,5km), continuar 
na mesma estrada, no sentido praia do 
Zavial - praia da Ingrina, na 3ª intercepção 
virar à esquerda, andar em frente cerca de 
300m.

6.1. A pé
Baixo

6.2. De carro
Baixo. No entanto, os últimos 300m podem ser de 

dificulade média em periodos de chuva.

Destruído

Mau

É visivel uma chaminé vulcânica , preenchida por basalto, 
uma das rochas magmáticas extrusivas mais comuns. No 
local, é também possível observar uma superficie de 
contacto entre o basalto e as bancadas calcárias. O basalto 
corta as rochas do final do Jurássico Superior (161 M.a. - 
145 M.a.). O episódio extrusivo que o originou é posterior ao 
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145 M.a.). O episódio extrusivo que o originou é posterior ao 
Jurássico superior, talvez Miocénico (20 M.a. - 5 M.a.). No 
local ressalta também a paisagem, sendo possível ver a 
linha de costa até à Ponta da Atalaia (6,2km para SO).



D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

15. Fotografia(s)

Desviar o caminho do topo da chaminé vulcânica e colocar barreiras para segurança dos 
visitantes. Instalação no local de um painél informativo.

 ocal com potencialidade para uso turístico e didáctico afim de explicar o vulcaniso que afecta a 
região, a sua dinâmica e a sua relação com as rochas encaixantes, bem como a geodiversidade 
local.

14. Potenciais medidas de protecção: 

13. Ameaças actuais ou potenciais:                                                                              
A maior ameaça consiste na abrasão marinha, assim como na erosão hídrica provocada pela 
escorrência de águas pluviais  (erosão mecânica). Poderá ser uma ameaça o excesso de 
visitantes do local
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