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Destruído

Ficha de Levantamento

2 - Local     Ponta da Torre

2.1 - Coordenadas    134863 ; 8897

04-10-2010

Sair da Raposeira pela EM 1257-1, no sítio 
do Zavial virar à esquerda (pouco antes da 
praia), passar o casario e seguir para o 
caminho. É também possivel aceder a partir 
da praia do zavial, por um trilho de pé-posto 
que inicia a meio da praia.

R.F. 1 - Atalaia da Ponta da Torre

Concelho de Vila do Bispo

O grau de dificuldade é, no geral, baixo. Contudo, há 
sectores, que poderão ter um grau de de dificuldade 
médio.

6.2. De carro

Grau de dificuldade baixo até ao sítio do Zavial, depois 
é elevado. Sendo possivel só com jipe ou de moto.

Torre de atalaia situda no promontório que limita a praia do 
Zavial a este, conhecido como a Ponta da Torre. Tem de 
altitude 50m o que permite que daí se tenha uma ampla Destruído
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9. Escala:

altitude 50m o que permite que daí se tenha uma ampla 
visão do território, principalmente, da linha de costa até à 
Ponta de Sagres (10 km para SO), para oeste, e, em dias 
com boa visibilidade, até à Ponta da Piedade - Lagos (20 
km para E), para este, assim como para o interior do 
território. É, por conseguinte, um local estrategico de 
observação e controlo da actividade maritima e da costa de 
ataques.

10. Tipo:



D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:

14. Potenciais medidas de protecção:

15. Fotografia(s)

No local, delimitar a área para paragem automóvel, afim de se envitar estacionamentoonde existe 
vegetação, colocando estacas com cordas ou correntes.

É um local com forte potencial para funcionar como ponto de paragem, principalmente, para 
caminhantes, dada a sua elevação topográfica, servindo de miradouro. Tem também a vantagem da 
área envolvente, ao longo dos acessos, se encontrar em estado natural permitindo observar alguma 
da flora e fauna selvagem autóctone (lebres, perdizes e outros pássaros).

Vandalismo.
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