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Resumo 
 

O geopatrimónio é um tema recente nas iniciativas de preservação e valorização da 

natureza, em particular o património geomorfológico e o património geológico. Até então, 

quando se falava de conservação da natureza pensava-se exclusivamente na componente 

biótica. Porém, este paradigma tem-se alterado, devido à consciencialização de que a 

componente biótica, funciona como base da componente abiótica. 

Na origem deste trabalho está, outro termo, também ele recente, o Geoturismo. 

Com o intuito de explorar este nicho do mercado, promovendo o património geomorfológico 

e geológico do concelho de Vila do Bispo, propôs-se a realização deste trabalho, que 

resultou num relatório composto por 8  

Os capítulos 1 e 2 consistem, respectivamente, na “nota introdutória”, onde é 

explicado de forma sintetizada a estrutura do relatório, e nos “objectivos” do mesmo.  

Objectivos esses que consistem na inventariação do geopatrimónio concelhio, na 

criação de uma base de dados do mesmo e contribuir para a promoção e (geo)conservação 

do património abiótico através da proposta de rotas pedestres e de painéis explicativos, a 

complementa-las. 

É no capítulo 3 que são definidos alguns dos conceitos base do tema aqui trabalhado, 

como por exemplo, património geomorfológico e geológico, geodiversidade, geossítio ou 

Geoturismo. 

No capítulo 4, é apresentada a metodologia adoptada e que consistiu na pesquisa de 

bibliografia sobre a temática do geopatrimónio, no levantamento de campo dos pontos de 

interesse identificados, com o preenchimento de uma ficha inventário para cada ponto, num 

total de 87, e respectiva georreferenciação em ambiente de SIG. Nestes, estão incluídos 

locais de interesse geomorfológico, geológico, paisagístico e arqueológico, que se situavam 

ao longo dos percursos pré-estabelecidos. 

De seguida, no capítulo 5, é apresentada a definição de rotas, num total de 4 (Rota da 

Fisga, Rota da Salema, Rota da Boca do Rio e Rota das Dunas Fósseis), das quais 3 são 
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pequenas rotas e uma grande rota de acordo com o Artigo 2 do Regulamento de 

Homologação de Percursos Pedestres da Federação de Campismo e montanhismo de 

Portugal. 

Posteriormente, aplicou-se a metodologia de avaliação proposta por Pralong (2005), 

previamente adaptada à escala de trabalho, a cada um dos locais de interesse 

geomorfológico e/ou geológico integrados nas rotas. 

No capítulo 6, é proposta a implementação de painéis explicativos e as suas 

localizações, bem como uma estimativa de custos referente à instalação dos mesmos e ao 

processo de registo e homologação dos percursos, a suportar pela entidade promotora. 

A análise dos valores obtidos da aplicação das fichas de potencial turístico é feita no 

capítulo 7 – “análise dos dados do potencial turístico”, onde são apresentados os locais com 

valores elevados e feita uma breve análise. Dadas as avaliações e considerações retiradas 

deste capítulo, assim como do relatório como um todo, são apresentadas as “Conclusões” 

no capítulo 8. 

Por último, é apresentada a bibliografia consultada no decorrer do trabalho, assim 

como aos sítios na internet. 

Em anexo são apresentadas as 85 fichas inventário, relativas a cada local de 

interesse, e as 35 fichas de avaliação do potencial turístico, elaboradas para cada local de 

interesse geomorfológico e geológico, inseridos nas rotas e um pequeno glossário. 

 

Palavras-chave: Património geomorfológico e geológico; Geopatrimónio; 

Geoturismo; Rota; Vila do Bispo; Litoral 
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Abstract 
 

Geoheritage is a recent subject in the conservation initiatives and wild valuation, in 

particular, the geomorphologic and geologic heritage. Until then, wild conservation was 

exclusively reported to the biotic component. However this paradigm has changed because 

all scientists understand that the biotic component works as support of the abiotic 

component. 

At the begining of this report was another recent word - Geotourism. In order to 

evaluate the geoheritage and geotourism two kinds of check-lists have been fill up. The aim 

was the evaluation of the geoheritage for geotourism of Vila do Bispo Council. 

The present report has 8 chapters. 

The chapters 1st and 2nd are ‘Introdutory Note’ where the aims of the report are 

explained as well as the structure of the report and it’s ‘objectives’.  

At the 3rd chapter are defined some of the basic concepts of the subject such as, 

geomorphological and geological heritage, geodiversity, geosite or geotourism. 

Those aims consist at the inventory of the geoheritage county, creation of a data 

base and contribute for the promotion and (geo)conservation of the biotic heritage through 

the proposed of pedestrian routes and explicative panels, to complement them. 

At chapter 4, is presented the methodology adopted which consisted in bibliographic 

research about the geoheritage thematic, the field survey of the 87 places of interest with 

fulfilling of a check-list for each place and respective georeferral (GIS). The check-list 

contains the information concerning geomorphologic, geologic, landscaping and archeologic 

aspects about each one of the 87 places organized along the pre-defined routes. Four routes 

were establish, three of them small routes and one big route, according to Article 2 of the 

Approval of the Rules of Pedestrian Routes of the Federation of Camping and Mountain 

Climbing of Portugal. 

At the following chapter, are presented the definition of the routes (Fisga Route, 

Salema Route, Boca do Rio Route and Dunas Fósseis Route).  
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Posteriority, the geotouristic evaluation according to Pralong (2005), adapted to the 

scale of work. 

At chapter 6, is proposed the implementation of explicative panels and their 

locations as well an estimation of costs for the installation of these panels and the process of 

registration and approval of the routes to be financed by the promoter entity. 

The analysis of the values obtained at the touristic potential sheets is made at 

chapter 7 ‘data analysis of the touristic potential’, where the places with high values are 

presented and also a brief analysis. The considerations and conclusions of this chapter and 

the whole report are presented at chapter 8 - ‘Conclusions’. 

At last, is presented all the bibliography consulted during the report as well the 

internet sites. 

Attached to this report are presented the check-list related to the places of interest 

and the 35 sheet evaluation of the touristic potential, prepared for each local of 

geomorphological and geological interest insert at the routes. The last attach is a small 

glossary. 

 

Keywords: Geomorphological and geological heritage; Geoheritage; Geotourism; 

Routes; Vila do Bispo; Littoral. 
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1. Nota Introdutória 
 

O trabalho que aqui é apresentado, constitui o relatório resultante do estágio 

curricular com uma duração de 4 meses realizado na Câmara Municipal de Vila do Bispo 

(CMVB) no âmbito do Mestrado de Geografia física e ordenamento do território, realizado 

durante o ano lectivo 2010/1011. 

Foi elaborado com o intuito de se proceder ao levantamento do Geopatrimónio 

concelhio, nomeadamente o património geomorfológico e o património geológico, compilá-

lo numa base de dados e propor rotas pedestres.  

Tendo em vista a exploração, por parte do município, de um nicho de turismo que 

procura o contacto com a natureza e que se caracteriza por aderir ao pedestrianismo – o 

Geoturismo. Que nesta área pode muito bem ser conciliado com outro tipo de turismo de 

natureza, o ecoturismo.  

Assim, durante a realização deste trabalho, procedeu-se à análise cartográfica e 

bibliográfica, trabalho de campo que consistiu no reconhecimento dos locais de interesse e 

na elaboração de fichas inventário, na marcação destes por GPS e respectiva 

georreferenciação para um sistema de informação geográfica. 

Organizada a informação, procedeu-se à definição do percurso das rotas, de onde 

resultaram quatro (Rota da Fisga, Rota da Salema, Rota da Boca do Rio e Rota das Dunas 

Fósseis) e à avaliação quantitativa dos locais de interesse incluídos nestas, através da 

metodologia de Pralong (2005), adaptada à escala de trabalho. 

Foram ainda propostos locais de implementação de painéis explicativos ao longo dos 

percursos e uma estimativa de custos a suportar por parte da entidade promotora (CMVB). 

Quer com a implementação deste equipamento, quer com a homologação e registo de cada 

rota. 
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2. Objectivo 
 

Propôs-se, durante 4 meses de estágio curricular, efectuar o levantamento, análise e 

inserção numa base de dados do geopatrimónio concelhio. O geopatrimónio engloba, entre 

outros, o património geomorfológico e o património geológico, que serão definidos no 

ponto seguinte. 

O presente trabalho visa a valorização e promoção do património geomorfológico e 

geológico existente no concelho, nomeadamente ao nível da sensibilização pública para esta 

temática e do turismo, mais concretamente do geoturismo. Só através de um 

recenseamento do referido património é possível definir e implementar uma estratégia de 

(geo)conservação, contribuindo para a diversidade da oferta turística presente no território. 

Considera-se também as paisagens em que se inserem os vários tipos de património 

e que constituem o seu enquadramento. A paisagem pode definir-se, de forma sintética, 

como uma unidade geográfica, ecológica e estética resultante da acção do homem num 

espaço natural e a influência deste na acção do homem. 

 Os locais de interesse geomorfológico são vistos como elementos da cultura e 

potenciadores de actividades ligadas à educação ambiental ou ao geoturismo (Pereira, P., 

2005). Assim, a valorização dos recursos naturais, nomeadamente do património geológico e 

geomorfológico, constituirá um benefício para o concelho a nível económico, apostando 

numa oferta direccionada para um nicho de mercado turístico com uma procura crescente, 

como o turismo de Natureza, nomeadamente o geoturismo, resultado da necessidade de 

fuga para meios menos artificializados, por parte de uma população citadina cada vez mais 

numerosa, mas tendo sempre como base a sustentabilidade ambiental da área.  

 

O Geoturismo evidencia uma forte ligação aos conceitos de Geodiversidade e 

Geopatrimónio e centra-se na identidade dos diferentes territórios ou regiões, baseando-se 

no seu património e recursos naturais. No entanto, tem uma visão integradora desse mesmo 

território, uma vez que engloba o património cultural e as tradições locais, o património 

gastronómico e outros valores regionais, com o objectivo de contribuir para o 

desenvolvimento sustentado das comunidades locais (Rodrigues, 2009). 
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Assim, dado que o geoturismo e o geopatrimónio são componentes essenciais nas 

políticas de desenvolvimento sustentável dos territórios (Martíni, 2000), o seu 

conhecimento e consequente valorização permite potenciar os diversos tipos de turismo 

como sejam o Agro-turismo, o Turismo Rural, o Turismo de Aventura, o Turismo Itinerante, o 

Turismo de Ambiente ou Turismo de Surf, entre outros, bem como reforçar as sinergias 

existentes entre eles. 

Ao falar-se de turismo não se pode deixar de referir o clima, que nesta área em 

particular, é bastante favorável. Este é uma riqueza natural, um recurso renovável e 

permanente (pelo menos à escala humana), que não é destruído pelo “consumo” turístico. O 

clima não só faz com que uma região seja ou não frequentada por turistas, como determina 

as formas de acolhimento, de alojamento e as actividades recreativas (Besancenot, 1990; in 

Brandão, 2009). 

Pretende-se igualmente, contribuir para a sensibilização dos diversos actores sociais 

como os turistas, a população local e os agentes económicos que actuam no território, para 

a vertente abiótica da conservação da natureza, dado que esta constitui o pilar fundamental 

para a protecção de habitats específicos. 

O bom conhecimento do território, incluindo o seu património, permitirá também o 

seu ordenamento sustentável, possibilitando aos visitantes a “descoberta”, em segurança do 

mesmo. O concelho de Vila do Bispo está ainda, em grande parte, preservado, embora 

pouca atenção tenha sido dada ao património geomorfológico em que é rico e ainda está 

pouco modificado pela presença humana. Este território integra o Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Rede Natura 2000 e Reserva Biogenética de Sagres. 

Apesar de nos depararmos todos os dias com elas - formas de relevo, o seu estudo, 

objecto da geomorfologia, está ainda pouco divulgado, para além da comunidade científica. 

A beleza cénica das paisagens, estruturadas pela organização das suas formas de relevo e o 

elevado potencial geoturístico desta área podem contribuir, através de uma estratégia de 

divulgação adequada, para diminuir o desconhecimento sobre o território, indicando, para 

isso, locais de interesse. 

Assim, em traços gerais, no decurso do trabalho pretende-se propor rotas temáticas, 

bem como locais onde colocar painéis informativos sobre o património existente, 
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procedimentos de conservação dos locais, em função da sua especificidade, interesse e 

vulnerabilidade, criando-se, deste modo, uma acessibilidade ao local (quando possível) de 

forma mais segura e evitando, assim, a deterioração do património, como por exemplo, 

através de passadeiras sobrelevadas, se forem necessárias. 

 O trabalho visa, também, evidenciar estes dois tipos de património (geomorfológico 

e geológico), em que o concelho é rico. São exemplos de património geomorfológico, 

existente no concelho, o campo de lapiás e a escarpa resultante de uma falha, junto à 

enseada da Armação Nova (já referenciado num painel do ICNB); de património geológico as 

pegadas de dinossauros e as pistas de artrópodes na praia da Salema, apenas para citar dois 

exemplos de cada tipo, insuficientemente conhecidos, à excepção dos meios académicos.  

Os objectivos propostos enquadram-se e dão resposta a solicitações emergentes 

numa região que é objecto de, cada vez maior, procura turística. Esta procura tem como um 

dos seus principais pressupostos as condições ambientais específicas (clima), a mitologia 

subjacente ao facto de ser a ponta mais Sudoeste do continente europeu ou “o fim do 

mundo ocidental conhecido” até à época dos Descobrimentos e, consequente, com legado 

histórico como as fortalezas construídas, actualmente, no topo de íngremes arribas. 

 

É também dada, ainda que de forma complementar, importância ao património 

arqueológico, no qual o concelho é incalculavelmente rico. Contribuindo para isso a sua 

posição geográfica e as suas condições naturais propícias ao desenvolvimento de aspectos 

psicológicos relacionados com a mitologia que, segundo M.V. Gomes (1987), posteriormente 

conotados com a superstrutura religiosa iriam, já durante o Neolítico, traduzir-se numa 

imensa riqueza megalítica, mais propriamente, numa enormíssima concentração de menires. 

Para tal utilizou-se, por base, a informação existente na base de dados do IGESPAR – 

Endovélico e o trabalho, de referência, de Mário Varela Gomes e Carlos Tavares da Silva, 

“Levantamento Arqueológico do Algarve: Concelho de Vila do Bispo” publicado no ano de 

1987, ainda hoje tido como o recenseamento mais exaustivo do património arqueológico 

concelhio. 
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Porém, não é objectivo deste trabalho fazer um levantamento arqueológico desta 

área, mas sim aproveita-lo dando-o a conhecer, em complementaridade com o 

geopatrimónio 

Pretende-se assim, e de acordo com o estipulado na Lei Nº11/87, de 7 de Abril, Art.º 

4, alíneas a) e b), contribuir para a existência de um ambiente propício à saúde e bem-estar 

das pessoas e ao desenvolvimento social e cultural das comunidades, bem como à melhoria 

da qualidade de vida. O desenvolvimento económico e social sustentável alicerçado na 

expansão correcta das áreas urbanas bem como no equilíbrio biológico e na estabilidade 

geológica e geomorfológica permitirá criar novas paisagens e/ou transformar as existentes, 

valorizando-as.  

 Sintetizando, são objectivos deste trabalho: 

i) Realizar o levantamento do geopatrimónio concelhio; 

ii) Criar uma base de dados do património estudado; 

iii) Promover o património geomorfológico e geológico; 

iv) Contribuir para uma estratégia de (geo)conservação; 

v) Contribuir para um ordenamento do território mais sustentável; 

vi) Propor rotas para dar a conhecer locais de interesse patrimonial; 

vii) Utilizar o património arqueológico de forma complementar nas várias 

rotas. 
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3. Conceitos 

3.1. Património / Património geomorfológico / Património Geológico 
Com o intuito de chegar ao caso particular do património geomorfológico, que é o 

tema deste trabalho, iniciar-se-á a discussão de conceitos, como sendo pelo conceito mais 

lato de Património até chegar ao nosso objectivo. 

Grandgirard, em 1997, mais tarde seguido por P. Pereira (2006) afirma “que têm 

valor patrimonial os bens que devemos transmitir aos nossos descendentes no melhor 

estado possível, muitos dos quais, pelas suas características particulares, necessitam de 

medidas especiais de protecção”, quer sejam bens resultantes da acção antrópica ou 

natural, tendo sempre o factor tempo como elemento principal. 

O tempo está intimamente ligado ao valor do património, na medida em que este 

resulta da ruptura entre o presente e o passado, deixando os objectos de ter a função 

utilitária inicial, para servirem de intermediários entre o passado e o futuro (POMIAN, 1984; 

PINTO, 2003; in P. Pereira, 2006). 

O conceito de património pode ser aplicado à vertente cultural, assim como à 

vertente natural. Apesar do termo património ser utilizado, na maior parte das vezes, como 

sinónimo de património cultural, deve considerar-se igualmente o património natural. Isto é, 

tal como se pode avaliar uma construção como um bem a preservar; geoformas e processos 

naturais também podem e devem ser considerados como bens a valorizar e a preservar (P. 

Pereira, 2006).  

Por sua vez, o património natural é constituído pelo património natural biótico – 

Biodiversidade – e o património natural abiótico – Geodiversidade, em que o património 

biótico consiste nos elementos biológicos e “o património abiótico, foi definido pela 

negativa, isto é, foi considerado como o conjunto de todos os valores patrimoniais não 

biológicos” (M.L. Rodrigues e A. Fonseca, 2008, p.4).  

É no âmbito do Património Natural Abiótico que se insere (o geopatrimónio que, por 

sua vez, abarca) o Património Geomorfológico (Fig.1), que se define como sendo o “conjunto 

de formas de relevo, solos e depósitos correlativos, que pelas suas características genéticas 

e de conservação, pela sua raridade e/ou originalidade, pelo seu grau de vulnerabilidade, ou, 

ainda, pela maneira como se combinam espacialmente (a geometria das formas de relevo), 

evidenciam claro valor cientifico, merecendo ser preservadas” (Ramos-Pereira, A., 1995). No 
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entanto, Panizza e Piacente (1993) e Reynard (2005) destacam, para além do valor científico, 

outros três valores atribuíveis a geoformas: o valor cénico, o valor cultural e o valor 

económico. Este processo de valoração foi denominado de “optimização” por J.-P. Pralong e 

E. Reynard (2005). O património geológico, pode definir-se como constituído pelos locais e 

objectos geológicos que, pelo seu conteúdo devem ser valorizados e preservados, sendo 

documentos que testemunham a história da Terra (Pereira, D. et al., 2005)  

 

 

É ainda considerado o Património Paisagístico, que não sendo um património natural, 

o incorpora e é de mais fácil observação para o público, despertando mais interesse e 

curiosidade pelo elevado valor cénico, que muitas vezes evidencia. 

Na realidade, o património paisagístico resulta da simbiose entre o património 

natural e o património cultural, com toda a diversidade que este comporta e que está 

expressa na Fig.2. 

A componente natural pode, ou não, ser predominante, dependendo das áreas 

geográficas a tratar. 

Assim, é a singularidade e as qualidades de uma paisagem que a tornam susceptível 

de ser rotulada como património. “Essa singularidade pode decorrer de duas referências: do 

apelo ao «solo», ou seja, à valorização do que se vê - é a paisagem em sentido mais estrito 

ou usual – e do apelo ao passado, ou seja, à historia única que fez o lugar” (Lazzarotti, 2003). 

Assim, P. Pereira et al.(2004) com o intuito de definir categorias para inventariar o 

património geomorfológico, propuseram a inclusão de paisagens culturais, onde são 

Património Natural 
Abiótico

Geopatrimónio

Património Geomorfológico
Património Geológico

(…)

Fig.1 - Esquematização da hierarquia conceptual 
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consideradas aquelas “onde as actividades humanas constituem os traços fundamentais e 

são fortemente influenciadas pelo contexto geomorfológico em que se inserem” (arrozais, 

fortes, salinas, castelos, vinhas, etc.). 

 

Património

Cultural 
(construído)

Arquitectónico

Artístico

Religioso

Etnográfico

Cientifico

Natural
Abiótico

Paleontológico

Hidrológico

Pedológico

Geomorfológico

Geológico
Biótico

Património 
Paisagístico

 
Fig. 2 - Proposta de enquadramento do património geomorfológico e do património paisagístico 

Adaptado de P. Pereira, et al., p.2 

 

3.2. Geodiversidade/ Geoconservação 
Na temática do património geomorfológico e/ou geológico é frequente e inevitável a 

utilização dos termos geodiversidade e geoconservação. 

Gray (2004) afirma que o termo geodiversidade começou a ser utilizado por geólogos 

e geomorfólogos no inicio da década de 90 para descreve a diversidade do mundo abiótico. 

Este conceito surge por comparação com o termo biodiversidade que corresponde à 

diversidade biológica do planeta e à necessidade da sua preservação (P. Pereira; 2005), 

sendo definido por Gray (2004) como o conjunto de todos os elementos abióticos, sem a 

qual não existiria a biodiversidade. 

Porém, o desenvolvimento em torno do conceito de biodiversidade fez com que se 

chegasse a uma consciencialização de que para a “Bio” se manter, teria de haver uma 
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manutenção dos seus habitats, dado a vertente abiótica da natureza funcionar como pilar 

fundamental para a protecção dos de habitats específicos. 

Gray (2004) acrescenta que a geodiversidade é “a diversidade dos elementos 

geológicos (rochas, minerais, fósseis), geomorfológicos (geoformas, processos) e 

pedológicos, incluindo as suas inter-relações, propriedades, interpretações e sistemas”. 

Rodrigues e Fonseca (2008, 2009 e 2009) redefinem como “o conjunto dos elementos 

naturais abióticos (geológicos, geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos) (…) existentes 

num determinado espaço; portanto, quanto maior for a variedade destes elementos 

presente numa dada área, maior será a geodiversidade aí patente”. 

Pode-se, então, afirmar que se verifica, actualmente, uma crescente preocupação 

com esta área de estudo não só por parte da comunidade científica, mas também da 

população geral. 

Isto levou, inevitavelmente, ao aparecimento do conceito de Geoconservação que 

consiste nas iniciativas de conservação da geodiversidade (Brilha, 2002; Gray, 2004, P. 

Pereira, 2004). 

A geoconservação e a bioconservação complementam-se na medida em que a 

primeira procura conservar os elementos abióticos do ambiente natural, como parte 

integrante de uma abordagem equilibrada, entre ambas, com fim à conservação da Natureza 

(State of the Environment Tasmania, 2006). 

Apesar do conceito de geoconservação surgir em meados da década de 90 do século 

XX em Portugal, iniciativas de conservação remontam ao século XIX, nomeadamente em 

Yellowstone National Park (EUA), criado em 1872, onde foram tidos em conta as suas 

características geológicas e paisagísticas (M. Gray, 2004), sendo, provavelmente, hoje em dia 

uma das áreas protegidas mais conhecidas e visitadas a nível mundial e exemplo de como se 

pode conciliar a protecção com a valorização. Ainda neste país pode-se falar no exemplo do 

Parque Natural do Grand Canyon, criado em 1893, inicialmente como Reserva Florestal, 

passando mais tarde a Monumento Nacional e, finalmente, em 1918 é classificado como 

Parque Natural. Actualmente recebe cerca de 5 milhões de visitantes/ano, à procura das 

suas grandiosas paisagens formadas pelas formas de relevo local e é uma das paisagens 

geológicas e geomorfológicas mais estudadas do mundo. 

Na Europa, o primeiro caso de protecção do património abiótico, aconteceu na 

Alemanha em 1936 com a criação da primeira reserva geológica do mundo. 
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Porém, actualmente existem 42 geoparques neste continente, que constituem a rede 

European Geoparks, criada em 2000, na qual estão inseridos dois geoparques portugueses: 

Geoparque Naturtejo, tendo sido o primeiro a aderir à iniciativa, e o Geoparque de Arouca, 

que aderiu em 2009. 

Apesar destas iniciativas no exterior desde há tão longa data, em Portugal os temas 

da geodiversidade, da geoconservação e a noção da sua importância são relativamente 

recentes, surgindo na década de 70 as primeiras iniciativas de protecção da Natureza com a 

publicação da Lei nº 9/70 de 19 de Junho que contemplava a criação de Áreas Protegidas. 

Ainda nessa década, foi publicado o Decreto-Lei nº 550/75 de 30 de Setembro, organizando 

a Secretaria de Estado do Ambiente e criando o Serviço Nacional de Parques, Reservas e 

Património Paisagístico (SNPRPP). Nas 3 décadas seguintes verificou-se, de forma mais 

marcada, algumas iniciativas de protecção. Numa fase inicial essas iniciativas estavam mais 

voltadas para a biodiversidade, com os primeiros parques naturais, e posteriormente tendo 

em conta a componente abiótica; e, finalmente, com a criação dos geoparques.  

Resultado de uma maior abertura por parte da população geral, de grupos 

económicos ligados ao turismo e desporto de natureza e dos órgãos de poder 

administrativo, nomeadamente, autarquias. 

 

3.3. Paisagem 
O termo paisagem, como já referido, é utilizado normalmente para designar a 

componente geomorfológica do território, isto porque, na perspectiva da geoconservação, o 

valor paisagístico (cénico, estético) provém fundamentalmente das geoformas, sobretudo de 

grande escala. Porém, as paisagens assumem valor enquanto testemunhos de processos 

naturais e antrópicos, e são valorizadas essencialmente pelo seu interesse estético, científico 

e didáctico. Todavia, paisagem não significa o mesmo que geoforma. 

O termo deve ser usado para designar uma realidade mais vasta, referente a porções 

do espaço que nos é possível observar e interpretar (Grandgirard, 1997b). Uma definição 

clara é a proposta por Ramos-Pereira (1995) referindo-se-lhe como a “expressão espacial da 

interacção das componentes biofísicas (naturais) e socio-económicas (culturais) que 

constituem o sistema ambiente”, em suma, pode-se dizer que a paisagem é aquilo que 

resulta da nossa percepção da imagem do espaço. 
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Com efeito, existem paisagens que, pelo seu valor científico, histórico/cultural, 

estético e/ou socio-económico podem e devem ser consideradas património. Chega-se 

assim ao conceito de património paisagístico, reconhecido pela UNESCO, que apesar de 

consistir na representação “das obras conjugadas do homem e da natureza” (Glauser, 1993, 

cit.Reynard, 2005) deve ser acrescentado a este conceito, de forma relevante, o património 

geomorfológico, dado o seu objecto de estudo ser, em grande parte, o factor estruturante 

do que se entende como paisagem. 

Assim, é possível distinguir paisagem objectiva de paisagem subjectiva, em que a 

primeira é marcada pelas interacções das componentes bióticas, abióticas e antrópicas, e a 

segunda consiste na percepção que cada pessoa tem da paisagem (Reynard, 2005). 

Contudo, é de referir que o conceito de paisagem não se esgota com o meio natural, 

existe assim a vertente urbana, na qual se inclui as áreas rurais, denominada de paisagem 

urbana. 

Esta distingue-se pela presença de construções representativas de uma determinada 

época, de uma funcionalidade, de um estrato social e espaços verdes, bem como áreas 

utilizadas para fins agrícolas. 

 

3.4. Geossítio  
Outro conceito relacionado com a temática em questão é o de Geossítio, que se 

prende com a definição de um local onde é possível observar-se um ou mais elementos de 

natureza geológica ou geomorfológica de elevado interesse científico, económico, cultural, 

didáctico ou cénico sendo que este último assume um papel de maior importância dado 

estes locais caracterizarem-se pela apresentação de formas ou elementos onde a sua 

identificação e compreensão por parte dos visitantes é facilitada (Carton et. al., 2005). 

Porém, surge outro conceito semelhante, mas do ponto de vista da disciplina 

geomorfológica, o de Sítio Geomorfológico que M. Panizza e S. Piacente (1993, 2003) e G. 

Quaranta (1993) definiram como formas e processos terrestres que adquiriram valor cénico, 

cientifico, cultural e/ou económico face à percepção humana de factores geológicos, 

geomorfológicos, históricos e sociais (Pralong, 2005). No entanto, pode ser complementada 

com outra definição avançada por Grandgirard (1997) e utilizada por Panizza (2001) e 

Reynard (2004), que um geomorfosítio consiste numa parte da superfície terrestre de 
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particular importância para o conhecimento da Terra, quer a nível paleoclimático ou 

paleogeográfico (Reynard, 2005). 

Assim, um sítio geomorfológico é um geossítio, mas nem todos os geossítios são 

sítios geomorfológicos (Fig. 3). Por exemplo e como veremos adiante, a Ponta da Fisga 

configura-se como um geossítio geomorfológico, já a Praia da Salema configura-se com um 

geossítio geológico (pegadas de dinossauros). 

 

Geossítio

Sítio de interesse 
geomorfológico 

(geoformas)

Sítio de interesse 
geológico

Interesse 
paisagístico

Sítios de interesse arqueológico  
Fig. 3 – Esquematização conceptual de geossítio e sítios de interesse usados no trabalho 

 

3.5. Geoturismo 
O termo Geoturismo surge com o intuito de classificar um segmento do turismo de 

Natureza que aparece com a crescente preocupação por parte dos diversos intervenientes 

nesta actividade económica (investigadores, empresas turísticas especializadas, comunidade 

académica e responsáveis autárquicos), na necessidade de valorização e conservação do 

geopatrimónio ao verem grande parte da atenção da comunidade científica e da população 

geral voltada para outro segmento do turismo de natureza: o ecoturismo, que apesar de 

reconhecer a importância do meio abiótico, é um tipo de turismo que tira partido dos 

elementos que compõem o meio biótico – fauna e flora.  

Hose (1995) e mais tarde Brandão (2009), define geoturismo como sendo “a provisão 

de serviços e instalações interpretativas que permitam aos turistas adquirirem 

conhecimento e entendimento da geologia e geomorfologia de um sítio (incluindo a sua 
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contribuição para o desenvolvimento das ciências da Terra), além da mera apreciação 

estética”. 

Contudo, esta definição peca pela insuficiência de elementos relacionados com este 

nicho turístico, dado no geoturismo, para além do património geológico e património 

geomorfológico, estás incluído o património hidrológico, património pedológico, património 

cénico, entre outros, que constituem o geopatrimónio. 

Pode-se, assim, afirmar que o geoturismo beneficia de todos aqueles patrimónios 

como atractivo turístico, e funciona como ferramenta para assegurar a conservação e a 

sustentabilidade do local visitado, por meio da educação e interpretação ambiental. 

Stanley, em 2000, referiu-se ao objectivo da actividade geoturística, que procura 

divulgar a geodiversidade, como “Variedade de ambientes, fenómenos e processos activos, 

de carácter geológico, geradores de paisagens/relevo, rochas, minerais, fósseis e solos que 

constituem a base para a vida na Terra”, isto é, o palco no qual todas as formas de vida são 

os actores (Nascimento et al., 2007). 

Assim, torna-se perfeitamente oportuno concluir com a afirmação de Rodrigues 

(2009, p.60), em que afirma que “sem geopatrimónio, não faz sentido falar-se em 

geoturismo”. 
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4. Metodologia 
 

A metodologia de trabalho aplicada pode ser dividida em 3 grandes grupos, que 

serão descritas de seguida: pesquisa bibliográfica e cartográfica; trabalho de campo, que 

engloba o preenchimento das fichas inventário; e trabalho de gabinete, que levou ao 

presente relatório, do qual a base de dados dos sítios de interesse patrimonial estudados é 

parte integrante. 

 

4.1. A pesquisa bibliográfica 
Foi efectuada previamente uma pesquisa bibliográfica sobre o tema a trabalhar, 

sobre as características físicas do território, quer geológicas quer geomorfológicas, bem 

como sobre outros tipos do património existente no concelho, como por exemplo, o 

património arqueológico. 

Este passo é fundamental por permitir contextualizar o tema em estudo no domínio 

geográfico em que se insere, sobre as ideias, conceitos e metodologias existentes que 

podem ser aplicadas em fases futuras do trabalho, possibilitando assim “traçar” uma linha 

orientadora. 

Contudo, a pesquisa bibliográfica é um processo que se sobrepõe a todas as fases do 

trabalho, isto é, só termina quando este for concluído. 

No caso concreto deste trabalho, esta fase teve início ainda antes do começo do 

estágio na Câmara Municipal de Vila do Bispo (CMVB). Consistiu na recolha de informação:  

(i) em artigos e trabalhos completos, via internet, em sítios especializados 

como www.sciencedirect.com, http://geomorphologie.revues.org/index.html, 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/ e www.igespar.pt, assim como em sítios na 

internet não especializados;  

(ii) na Mapoteca do Centro de Estudos Geográficos, no caso da cartografia 

em suporte de papel, na Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, a Biblioteca de Geologia na Faculdade de Ciências da Universidade de 
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Lisboa e a Biblioteca do Município de Vila do Bispo; e ainda em bibliografia 

adquirida;  

(iii)  e alguma bibliografia cedida pelos próprios autores. 

 

4.2. A pesquisa cartográfica 
A pesquisa cartográfica teve início com a consulta, em suporte de papel, das cinco 

Cartas Militares que compõem a totalidade do concelho, à escala 1:25.000 nº592; 593; 601; 

602; 609, bem como das Cartas Geológicas da mesma área, de escala 1:50.000 (48-D 

Bordeira, 51-B Vila do Bispo e 52-A Portimão) e respectivas notícias explicativas. Todo este 

material foi consultado na Mapoteca do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de 

Lisboa. 

Porém, foram também utilizadas as Cartas Militares em suporte digital, assim como 

os Ortofotomapas de 2005 e a Carta Geológica. No entanto, no que respeita à cartografia 

geológica digital, só foi possível aceder à Carta Geológica da Região do Algarve – Folha 

Ocidental à escala 1:100.000, a qual foi completada para escalas maiores pela informação 

contida nas Cartas Geológicas 1:50.000. 

Foi igualmente importante a utilização da ferramenta Google Earth®, tanto para fazer 

uma primeira análise do território e individualizar possíveis locais de interesse, assim como 

servir de guia de campo, dada a existência de muitos caminhos, estradas ou casas que não 

estão representadas nas cartas militares. 

 

4.3. O trabalho de campo 
Com o início do estágio, iniciou-se também a fase de trabalho de campo. 

Como primeiro passo, procedeu-se ao reconhecimento da área de trabalho. Este 

reconhecimento incluiu: 

(i) Numerosos percursos a pé nas áreas onde tudo indicava haver maior 

concentração de locais de interesse, com base na análise de cartografia militar e geológica, 

imagens do Google earth® e em trabalhos já realizados sobre o concelho; 
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(ii) Percursos de carro quando os locais de interesse estavam mais dispersos ou 

tinham dimensões quilométricas, caso do Vale da Sinceira. Em simultâneo, foram 

preenchidas fichas inventário relativamente aos locais de interesse geomorfológico, 

geológico ou cénico. 

Na sua maioria, as deslocações foram garantidas pelos serviços da Divisão de 

Ambiente e Serviços da CMVB.  

Procedeu-se também à georreferenciação dos locais de interesse com recurso a GPS, 

equipamento Garmin gpsmap 60cs® do Gabinete do Serviço de Protecção Civil da Câmara 

Municipal de Vila do Bispo. Este equipamento permitiu a verificação em tempo real da 

margem de erro de georreferenciação. A georreferenciação utilizada nunca excedeu uma 

margem de erro de 3m, o que foi considerado bastante aceitável dada a escala das formas 

identificadas. 

Os dados do GPS foram convertido para o computador através do programa Garmin 

Mapsource 6.16.3®. Estes foram então ordenados e exportados para o ArcGis 9.3®, o que 

permitiu o tratamento cartográfico da informação adquirida. 

Este trabalho foi efectuado com a colaboração do serviço de Sistemas de Informação 

Geográfica da Divisão de Planeamento da CMVB. 

Aqueles dados foram cruzados com os ortofotomapas, com recurso ao ArcGis 9.3®, 

permitindo espacializar a informação. Foi assim possível, após a repartição espacial dos 

locais de interesse, definir rotas, tendo em conta a concentração, o tipo e a 

raridade/importância dos locais de interesse patrimonial.  

O trabalho de campo permitiu também preencher as fichas inventário relativamente 

aos locais de interesse geológico ou geomorfológico, de que se fala adiante. 

 

4.4. A Ficha Inventário  
A ficha inventário tem por finalidade fazer uma breve caracterização de cada um dos 

sítios e/ou geoformas, bem como indicar a sua localização exacta, através de pontos de GPS, 

o tipo de interesse patrimonial de cada ponto e, em alguns casos, fazer sugestões de 

ordenamento e protecção da área. Por cada ponto de interesse, foi preenchida uma ficha 
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inventário. Estas fichas preenchidas farão parte do banco de dados a disponibilizar à Câmara 

Municipal de Vila do Bispo.  

A ficha inventário aqui apresentada consiste numa adaptação da ficha elaborada por 

Bruno Menezes e Luís Miguel Faria, no contexto da disciplina de Geomorfologia Aplicada do 

primeiro ano do Mestrado de Geografia Física e Ordenamento do Território, para o trabalho 

“Património Geomorfológico Cascais - Guincho”, posteriormente publicado no âmbito do 

International Conference on Geoheritage and Geoturism (2010). 

Após as devidas adaptações, resultou numa ficha composta por 4 grupos temáticos 

(A- Enquadramento; B- Descrição; C- Importância; D- Potencialidades e ameaças) que se 

subdividem, formando 15 campos a preencher, que serão descritos mais à frente (Fig. 4). 

 

4.4.1 – Preenchimento da ficha 
A - Enquadramento 

1 - Neste caso é igual em todas as fichas “Concelho de Vila do Bispo”; 

2 – Nome do local ou área onde se situa o ponto de interesse; 

2.1 – Coordenadas GPS do ponto de interesse; 

3 – Data da primeira vez em que se identificou o local; 

4 – Um excerto da carta militar com o ponto de interesse assinalado; 

B – Descrição 

5 – Estradas/Caminhos para chegar ao ponto de interesse a partir de um ponto central; 

6.1 – Este campo é preenchido consoante 4 níveis de dificuldade (baixo, médio, elevado, 

inacessível) e caso haja diferença no grau de dificuldade, no acesso pedonal, ao longo do ano 

ou num troço muito específico, é indicado; 

6.2 - Este campo é preenchido consoante 4 níveis de dificuldade (baixo, médio, elevado, 

inacessível) e, como no anterior, caso haja diferença no grau de dificuldade, este é indicado; 

7 – Descrição breve, com recurso a bibliografia, quando existente, com o intuito de 

complementar a descrição do ponto de interesse; 
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8 – Este campo depende da subjectividade do avaliador para indicar o estado de 

conservação do local de interesse; 

C – Importância 

9 – Tendo em conta o nível de representatividade do elemento em causa; 

10 – Indicação do tipo de património em que se insere; 

11 – Indica o valor que lhe é atribuído; 

D – Potencialidades e ameaças 

12 – Actividades que possam ser realizadas no local ou na área; 

13 – Ameaças actuais ou potenciais, naturais e/ou antrópicas; 

14 – Proposta de medidas de protecção/ordenamento da área envolvente, quando aplicável; 

15 – Fotografias do ponto de interesse; 

16 – Bibliografia utilizada. 
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Fig. 4 - Ficha inventário utilizada no levantamento de campo 
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Algumas das alterações efectuadas na ficha consistiram na introdução do campo “2.1 

- coordenadas”, no grupo A - enquadramento, de forma a localizar cada um dos locais de 

interesse com maior precisão; no campo “6 - Grau de dificuldade” e a sua distinção entre o 

acesso ao local de interesse a pé ou de carro (6.1 e 6.2, respectivamente), isto por se 

verificar que, por vezes, existia uma distinção no grau de dificuldade no acesso ao local 

consoante a forma de locomoção escolhida. Chegando mesmo em determinados acessos ser 

de dificuldade baixa a pé, mas inacessível de carro; e no campo “10 – Tipo”, a inclusão dos 

interesses “paisagístico”, “arqueológico” e “outro”, excluindo “hidrológico” e “pedológico”. 

Foi adoptada esta alteração tendo em conta o tipo de património que iria ser abordado. 

Contudo, foi deixado em aberto a opção de se contemplar, em casos pontuais, outro tipo de 

património, daí ter sido incorporada a opção “outro”. 

No campo “11 – Tipo de interesse” procedeu-se à introdução de mais dois valores, 

além dos já existentes, o valor cénico e o valor económico. E foi retirado o grau de 

importância de cada um, com o intuito de proceder à sua avaliação através das fichas de 

controlo (check-list), de potencial turístico, a referi de seguida. 

 

4.5. A ficha de potencial turístico (check-list) 
Procedeu-se ao preenchimento de fichas de potencial turístico para cada geossítio 

com a finalidade de avaliar os valores pelos quais se regem o geopatrimónio 

(cénico/estético, científico, cultural/histórico e económico/social).  

Para tal, foi adoptada a metodologia proposta por J.-P. Pralong (2005). Esta, avalia 

também o potencial do uso das áreas através dos critérios de grau de exploração (uso 

espacial e temporal) e da modalidade de exploração (uso dos quatro valores mencionados). 

Porém, neste último critério é tido em linha de conta o valor didáctico do sítio ou elemento 

em causa, apesar de não ser avaliado de forma mais aprofundada como os restantes valores. 

Isto deve-se ao facto de o autor considerar que o valor didáctico se encontra 

intrinsecamente associado ao valor científico. 
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Para aplicar esta metodologia, foi necessário proceder-se à adaptação de alguns 

critérios - que serão descritos adiante com a apresentação da respectiva tabela - que 

compõem cada um dos valores. Este passo revelou-se imprescindível já que esta 

metodologia foi estabelecida para ser aplicada a áreas de montanha e a uma escala muito 

menor, como se, por exemplo, neste caso, fizesse apenas uma única avaliação tendo em 

conta o concelho como um todo. 

Aqui o objectivo foi aplicar o cálculo do Valor Turístico a cada um dos locais de 

interesse de forma a avaliar as potencialidades turísticas do património do concelho.   

Para tal, por cada um dos elementos de interesse geomorfológico ou geológico 

preencheram-se as fichas, que de seguida se apresentam.  

 

Assim, a primeira tabela que se apresenta, é relativa ao valor cénico/estético do sítio, 

ou elemento (Fig.5). Inicialmente, esta tabela era constituída por cinco critérios – número de 

pontos de observação; distância média dos pontos de observação ao ponto de interesse; 

superfície; elevação; e contraste da cor do sítio/elemento com a área envolvente. 

 No entanto, pelos motivos referidos anteriormente (diferentes escalas e 

regularidade topográfica), esta tabela foi adaptada, pelo que foi suprimido o critério 

“Elevação”, dado este atributo ter em linha de conta a elevação (m) de cada tipo de sítio, 

relativamente a todos os sítios semelhantes no território. Foi considerado prescindível 

devido à regularidade topográfica da área de trabalho – a plataforma litoral. 
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Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Cénico 1: Número de pontos de 
observação 0 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Cénico 1: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um deve apresentar um ângulo de visão particular e 
situar-se a menos de 1 km do sítio. 

Cénico 2: Distância média aos 
pontos de observação (m) 0 Menos de 50 Entre 50 e 200 Entre 200 e 500 Mais de 500 

Cénico 2: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto de observação e o sítio, dividido pelo número 
de pontos de observação. 

Cénico 3: Superfície - Pequeno Média Grande Muito grande 

Cénico 3: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área (ha) é definida relativamente a todos os sítios 
semelhantes do território. 

Cénico 4:Contraste da cor do 
sítio com a área envolvente Cores idênticas - Cores diferentes - Cores opostas 

Cénico 4: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as respectivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento 
claro são consideradas cores idênticas 

 
 

 

 

Outra tabela incluída na metodologia adoptada para o cálculo do valor turístico da 

área de trabalho é referente ao valor científico (Fig.6). 

Foi também incluído, no critério “científico 1 – Interesse paleogeográfico”, o 

parâmetro paleoambiental, passando a “Interesse paleogeográfico e paleoambiental” por se 

considerar que a análise das formações, pode dar resposta à questão “quais os climas que já 

assolaram esta região?” são indicadores de climas passados, durante a formação e evolução 

do património geológico e geomorfológico. 

Aqui, é de salientar que apesar de se ter em consideração a importância da 

componente da Biodiversidade como mais-valia para a valorização do local, o critério 

“científico 6 - Interesse ecológico” foi excluído, atendendo ao objectivo central do trabalho e 

à especialização científica requerida. Uma avaliação consistente deste critério, implicará 

uma análise multidisciplinar, o que deve ser considerado no futuro. 

Valor cénico = (cénico 1 + cénico 2 + cénico 3 + cénico 4) /4 

Fig. 5 – Critérios de valoração cénica e respectiva fórmula de cálculo 
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Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Cientifico 1: Interesse 
paleogeográfico e 
paleoambiental 

- Baixo Médio Alto Muito Alto 

Cientifico 1: Depende do interesse paleogeográfico e paleoambiental do sitio como testemunho para a reconstituição da evolução morfoclimática do 
território.  

Cientifico 2: 
Representatividade Nulo Baixo Médio Alto Muito alto 

Cientifico 2: Depende das características exemplares do sítio para fins didácticos e de esclarecimento de leigos em geomorfologia. A legibilidade do sítio 
deve-se à sua qualidade e configuração geral 

Cientifico 3: Área (%) - Menos de 25 Entre 25 e 50 Entre 50 e 90 Mais de 90 

Cientifico 3: A pontuação é atribuída dividindo a área do sítio pelo total da área ocupada por elementos idênticos e multiplicando o resultado por 100. 

Cientifico 4: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Cientifico 4: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. Um sítio/elemento raro deve ser exemplar de um ambiente 
morfoclimático diferente do actual. 

Cientifico 5: Integridade Destruído Fortemente 
deteriorado 

Moderadamente 
deteriorado Pouco deteriorado Intacto 

Cientifico 5: depende da existência de riscos naturais, da evolução natural e de factores humanos (infra-estruturas, vandalismo, multidões) que afectam o 
sítio/elemento e o grau de preservação 
 

 

 

 

Quanto ao cálculo do valor cultural, não se procedeu a nenhuma alteração, 

aplicando, na íntegra, a mesma check-list proposta por Jean-Pierre Pralong (Fig.7). 

Contudo, é de referir que o peso deste valor neste trabalho pode estar subvalorizado 

por carecer de uma análise antropológica dos locais e das gentes do concelho mais 

aprofundada. 

Valor científico = (científico 1 + científico 2 + científico 3 + científico 4 + científico 5) /5 

Fig. 6– Critérios de valoração científica e respectiva fórmula de cálculo 
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Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Cultural 1: Costumes culturais 
e históricos Sem ligação Pouca ligação Ligação moderada Forte ligação Originário de 

costumes 

Cultural 1: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. Este critério é definido pela tradição cultural e 
histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou construções. 

Cultural 2: Representação 
iconográfica 

Nunca foi 
representado 

Representado de 1 a 
5 vezes 

Representado de 6 a 20 
vezes 

Representado de 21 a 
50 vezes 

Representado mais de 
50 vezes 

Cultural 2: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). A qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida 
em conta, dando uma pontuação superior. 

Cultural 3: Relevância 
histórica e/ou arqueológica 

Sem vestígios ou 
construções Pouca relevância Relevância moderada Relevância elevada Relevância muito 

elevada 

Cultural 3: É definido pela presença e relevância histórica, arquitectónica e/ou arqueológica de vestígios e/ou construções no sitio. 

Cultural 4: Relevância 
religiosa ou metafísica Sem relevância Pouca relevância Relevância moderada Relevância elevada Relevância muito 

elevada 

Cultural 4: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio. Incluindo crenças populares. 

Cultural 5: Eventos culturais e 
artísticos Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 1 vez por 

ano 

Cultural 5: São considerados eventos sobre o sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou não. Se tiver deixado de se realizar o evento, pode ser 
atribuído uma pontuação média. 
  

 

 

O último valor considerado para o cálculo é o valor económico (Fig 8). Este é 

composto por cinco critérios: Acessibilidade; riscos naturais; o número anual de visitantes da 

área de estudo; nível oficial de protecção; e atracção. 

Procedeu-se à alteração do critério “económico 3 – O número anual de visitantes da 

área de estudo” por se entender que os intervalos de valores apresentado por Pralong 

(2005) não eram representativos do número de visitantes do concelho anualmente, 

escondendo o valor (aproximado) em intervalos demasiado amplos ( <10.000; 10.000 – 

100.000; 100.000 – 500.000; 500.000 – 1.000.000; >1.000.000).  

Assim, utilizou-se o mesmo critério que o autor usou para chegar aos intervalos 

supra-citados, através do “número de visitantes do maior complexo hoteleiro da área de 

estudo”, multiplicando esse valor por 2 para obter o valor máximo da escala, de forma a ter 

uma ideia aproximada dos valores em causa, já que nem todos os visitantes do concelho se 

instalam nesse empreendimento turístico. 

Valor cultural = (cultural 1 + cultural 2 + cultural 3 + cultural 4 + cultural 5) /5 

Fig. 7– Critérios de valoração cultural e respectiva fórmula de cálculo 
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Porém, é tido em consideração que, mesmo assim, o valor pode ultrapassar 

largamente o intervalo máximo considerado para este critério ( <10.000; 10.000 – 50.000; 

50.000 – 150.000; 150.000 – 300.000; >300.000). No entanto, era necessário estabelecer 

valores que fossem representativos da área de estudo. 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Económico 1: Acessibilidade Mais de 1 km em 
terra-batida 

Menos de 1 km em 
terra-batida Estrada local Estrada de 

importância regional 
Estrada de 

importância nacional 

Económico 1: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e a relevância destes. 

Económico 2: Riscos Naturais Incontrolável Não controlado Parcialmente 
controlado Controlado Sem risco 

Económico 2: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão (nível de consciência, infra-estruturas de protecção, etc.). O risco antrópico não 
é directamente considerado neste critério. 

Económico 3: O número anual 
de visitantes da área de estudo Menos de 10.000 Entre 10.000 e 50.000 Entre 50.000 e 

150.000 
Entre 150.000 e 

300.000 Mais de 300.000 

Económico 3: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do maior complexo hoteleiro ou monumento, 
por ano, da área de estudo. 

Económico 4: Nível oficial de 
protecção Completo Limitativo - Não limitativo Sem protecção 

Económico 4: Para este critério, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às características limitativas do nível de protecção 

Económico 5: Atracção - Local Regional Nacional Internacional 

Económico 5: Relaciona-se com “Econ. 4”, porque a ausência de protecção pode ser uma desvantagem  económica e turística para a exploração do local, 
no que diz respeito à atracção de visitantes de várias origens. 

  

 

 

 

Assim, aplica-se os valores obtidos em cada uma das fórmulas apresentadas 

anteriormente no respectivo campo da fórmula seguinte (Fig.9), de onde se obtém o Valor 

Turístico de cada lugar, chegando assim ao objectivo final, como referido anteriormente. 

 

 

 

Valor económico = (económico 1+ económico 2 + económico 3 + económico 4 + económico 5) /5 

Fig. 8 – Critérios de valoração económica e respectiva fórmula de cálculo. 

Valor Turístico = (Valor cénico + Valor científico + Valor cultural + valor económico) / 4

Fig. 9 - Formula para o cálculo do Valor Turístico de cada local de interesse geomorfológico ou 
geológico. 
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Por último, procedeu-se ao cálculo do Valor de exploração que é composto pelo Grau 

de exploração e a Modalidade de exploração. 

O primeiro (Fig.10), é composto por quatro critérios e tem como finalidade avaliar o 

uso temporal e espacial do local de interesse. 

Na avaliação dos critérios “Grau1” e “Grau2”, superfície usada (ha) e número de 

infra-estruturas, respectivamente, foi tido em conta as povoações mais próximas do local 

com capacidade de preencher os requisitos. 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Grau 1: Superfície usada (ha) Nulo ou residual Menos de 1 Entre 1 e 5 Entre 5 e 10 Mais de 10 

Grau 1: Depende da superfície usada para exploração económica e turística do sítio. Esta superfície pode situar-se totalmente, parcialmente ou nem situar-
se de todo no sítio de interesse. 

Grau 2: Número de infra-
estruturas Nenhuma 1 Entre 2 e 5 Entre 6 e 10 Mais de 10 

Grau 2: Tem em conta hotéis, postos de informação, transporte, visitas ou lojas de recordações situados na superfície usada. Caminhos pedestres não são 
considerados. 

Grau 3: Ocupação sazonal 
(dias) - De 1 a 90  

 (1 temporada) 
De 91 a 180 

 (2 temporadas) 
De 181 a 270  

(3 temporadas) 
De 271 a 360 

 (4 temporadas) 

Grau 3: Depende do número de dias ou temporadas em que é utilizada a área do sítio/elemento. Em caso de utilização descontinuada ao longo do ano, a 
pontuação é atribuída consoante a média anual. 

Grau 4: Ocupação diária (horas) - Menos de 3 horas Entre 3 e 6 Entre 6 e 9 Mais de 9 

Grau 4: Depende do número de horas de utilização do sítio diariamente. Em caso de variar ao longo do ano, a pontuação é atribuída consoante a média 
anual. 

 

 

 

O segundo parâmetro - Modalidade de exploração (Fig.11), é igualmente composto 

por quatro critérios e considera a forma de uso do local de interesse consoante os quatro 

valores basilares do geopatrimónio (valor cénico, valor cientifico, valor económico e valor 

cultural), anteriormente calculados. Neste parâmetro é considerado o valor didáctico, 

considerado, de forma unânime, como um dos valores que também regem o geopatrimónio.  

Grau de exploração = (Grau 1 + Grau 2 + Grau 3 + Grau 4) /4 

Fig. 10 - Critérios de valoração do Grau de exploração e respectiva fórmula de cálculo 
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Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Modalidade 1: Utilização do 
valor cénico Sem publicidade 1 Forma de apoio e 

um produto 
1 Forma de apoio e 
diversos produtos 

Diversas formas de 
apoio e 1 produto 

Diversas formas de 
apoio e produtos 

Modalidade 1: Depende do uso do recurso cénico do lugar avaliado pela optimização da publicidade via diferentes formas de apoio (brochuras, painéis, 
Web site, media, etc.) e produtos. 

Modalidade 2: Utilização do 
valor científico 

Sem optimização 
didáctica 

1 Forma de apoio e 1 
produto 

1 Forma de apoio e 
diversos produtos 

Diversas formas de 
apoio e 1 produto 

Diversas formas de 
apoio e produtos 

Modalidade 2: Depende da utilização do ponto de vista científico do local avaliado pela sua optimização didáctica via diferentes meios de apoio 
(exposições, excursões, sinais explicativos) e produtos. 

Modalidade 3: Utilização do 
valor cultural 

Sem optimização 
didáctica 

1 Forma de apoio e 1 
produto 

1 Forma de apoio e 
diversos produtos 

Diversas formas de 
apoio e 1 produto 

Diversas formas de 
apoio e produtos 

Modalidade 3: Depende da utilização do ponto de vista cultural do local avaliado pela sua optimização didáctica via diferentes meios de apoio 
(exposições, excursões, sinais explicativos) e produtos. 

Modalidade 4: Utilização do 
valor económico (pessoa) Sem visitas Menos de 5.000 Entre 5.000 e 20.000 Entre 20.000 e 

100.000 Mais de 100.000 

Modalidade 4: Depende da utilização do potencial económico do local avaliado pelo número de visitantes anuais. A pontuação não representa o benefício 
ganho directamente pelo local.  

 

 

 

Em suma, apresenta-se, de forma esquemática, todo o processo realizado (Fig.12): 

Modalidade de exploração = (Modalidade 1 + Modalidade 2 + Modalidade 3 + Modalidade 4) /4 

Utilização do valor económico 
(pessoa)

Valor
económico

Valor
cultural

Valor
cénico

Valor
científico

Número de pontos de observação
Distância média aos pontos de observação
Superfície
Contraste da cor do sítio com área envolvente

Interesse paleogeográfico e paleoambiental
Representatividade
Área (%)
Raridade
Integridade

Costumes culturais e históricos
Representação iconográfica

Eventos culturais e artísticos

Relevância histórica e/ou arqueológica
Relevância religiosa ou metafísica

Acessibilidade
Riscos Naturais
O número anual de visitantes da área de estudo

Atracção
Nível oficial de protecção

Valor 
Turístico 

Modalidade 
de 

exploração

Grau de 
exploração

Utilização do valor cénico
Utilização do valor científico
Utilização do valor cultural

Superfície usada (ha)

Ocupação sazonal (dias)
Número de infra-estruturas

Ocupação diária (horas)

Valor de 
Exploração

Potencial de 
Exploração Turística

Fig. 12 – Esquematização do cálculo do Potencial de 
Exploração Turística de cada local de interesse 

Fig. 11 - Critérios de valoração da Modalidade de exploração e respectiva fórmula de cálculo 
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4.6. A Definição das Rotas 
Assim, com o intuito de dar resposta às intenções do município de aproveitar o 

património concelhio e o facto de estar integrado no Parque Natural do Sudoeste Alentejano 

e Costa Vicentina para atrair o turismo de caminhada, associado, maioritariamente, à classe 

média-alta do norte da Europa, estabeleceu-se, em reunião entre a coordenadora do 

trabalho, Prof. Doutora Ana Ramos Pereira e com o orientador do estágio na CMVB, Dr. 

Cláudio Machado, a criação de 4 rotas.  

A definição dor percursos consistiu numa relação entre as áreas que a entidade 

promotora tenciona explorar e os locais de maior valor patrimonial. Assim, foram 

estabelecidas 4 rotas, de dimensões variadas: 

 Rota da Boca do Rio 

 Rota da Salema 

 Rota da Fisga  

 Rota das Dunas Fósseis  

 

Mais rotas poderiam e deverão ser propostas. No entanto, por uma questão de 

gestão do tempo, não o serão no âmbito deste trabalho. Contudo, ficam registados na base 

de dados os outros pontos com potencial interesse, para um trabalho futuro. 

 

Definidas as rotas a propor, seguiu-se a validação das mesmas segundo as regras da 

Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), isto é, só definir rotas 

transitáveis, sem obstruções relacionadas com densidade do coberto vegetal e sem 

vedações, já que ambos podem variar no espaço de um ano. No caso das vedações, estas 

são imperceptíveis por fotografias aéreas ou por imagens de satélite, pelo que tiveram d ser 

avaliadas por reconhecimento de campo. Este reconhecimento é muito importante 

nomeadamente para avaliar o tipo de piso existente, se o percurso pré-estabelecido é 



~ 31 ~ 

 

exequível, se o acesso de equipas médicas aos troços, em caso de necessidade, é possível, 

assim como outros parâmetros, estipulados no Artigo 22.º da FCMP1. 

Simultaneamente, procedeu-se ao preenchimento da ficha inventário e da lista de 

controlo, proposta por Pralong (2005). 

Existem outras metodologias já testadas por outros autores, caso de Panizza (1995 e 

2000), Grandgirard (1997), Cendrero (1996 e 2000), Restrepo (2004), Brushi & Cendrero 

(2005) e Serrano (2005), como exemplo. Porém, as metodologias apresentadas pelos dois 

primeiros autores restringem-se quase exclusivamente ao valor científico dos geossítios ou 

geoformas, excluindo os restantes valores inerentes a ambos os conceitos. A metodologia de 

Brushi & Cendrero já tem em linha de conta o valor de uso e o valor de preservação, no 

entanto estes valores privilegiam a perspectiva científica. A metodologia apresentada por 

Serrano, não foi utilizada pelo facto de o método de atribuição da pontuação ser demasiado 

subjectiva, o que originaria valores finais com pouca coerência entre os diferentes locais de 

interesse, ou mesmo entre locais de valor idêntico. A metodologia apresentada por Restapo 

seria a mais apropriada, contudo dá pouca importância ao valor turístico. 

Assim, tendo em conta o apresentado anteriormente e o facto de a metodologia 

utilizada neste trabalho ter sido elaborada com a intenção de avaliar o potencial turístico 

dos locais, tendo por base o conjunto de valores que regem o património geomorfológico e 

o património geológico, considerou-se a mais adequada. 

                                                             
1 Para efectuar o traçado de um percurso pedestre torna-se necessário: 

a) Escolher, na medida do possível, caminhos de terra-batida e/ou empedrados; 

b) Preferir os caminhos tradicionais e históricos, mesmo que se exija a sua recuperação; 

c) Evitar, tanto quanto possível, as estradas asfaltadas e/ou frequentadas por veículos motorizados; 

d) Banir os troços que se mostrem perigosos ou, caso seja possível, efectuar obras que eliminem esses perigos;  

e) Efectuar uma derivação sempre que se considere necessário atingir um ponto notável, monumento, ruínas, fonte, 
miradouro, alojamento ou local de reabastecimento afastado do traçado do percurso; 

f) Apurar a propriedade dos caminhos: consulta da autarquia e de eventuais proprietários; 

g) Evitar marcação em caminhos privados, dando preferência a caminhos públicos ou de serventia; 

h) Consultar as autarquias, Direcções das Áreas Protegidas e Proprietários de modo a obter autorizações para a 
implementação e marcação; 

i) Evitar que coincida com outras GR, PR ou PL. 
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4.7. A informação arqueológica 
Com o intuito de não propor percursos com longos trajectos sem locais de interesse, 

recorreu-se ao património arqueológico, em que o concelho é rico, a fim de justificar alguns 

sectores dos percursos. A utilização do património arqueológico teve por base o trabalho 

realizado por Mário Varela Gomes e Carlos Tavares Silva, editado no ano de 1987 e o 

património referenciado no Endovélico do sítio oficial do I.GE.S.P.A.R. na internet. Outra 

bibliografia de índole arqueológica, como as revistas de arqueologia XELB ou Estudos 

Património foram também utilizadas. 

 

Contudo, mais tipos de património poderão e deverão ser considerados, uma vez que 

faz mais sentido uma rota, integrar os diferentes patrimónios existentes, como sejam o 

património histórico, o biótico e outros (gastronómico, antropológico, etnográfico e 

religioso, por exemplo). Porém, estes tipos de patrimónios não serão considerados no 

âmbito deste trabalho, uma vez que dada a diversidade de temáticas, deverão ser tratados 

uma equipa multidisciplinar.  
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5. Apresentação das rotas 
 

Cada rota pode ter várias fichas inventário, que consistem numa sistematização da 

informação relativa ao local de interesse geomorfológico, geológico ou arqueológico, como 

os acessos, localização e características do local consoante os componentes de interesse 

patrimonial na área abrangida pela rota, que integram o banco de dados. No caso da Rota da 

Fisga fazem parte 24 fichas inventário, a Rota da Salema é constituída por 9 fichas 

inventário, a Rota de Boca do Rio é composta por 12 fichas e a das Dunas Consolidadas por 

13 fichas, todas incluídas em anexo. 

As quatro rotas estão inseridas numa área, em termos geomorfológicos, particular do 

território concelhio. 

Todo o concelho de Vila do Bispo é, do ponto de vista geomorfológico, constituído 

por uma plataforma litoral. Esta expressão – plataforma litoral – corresponde a uma forma 

de relevo que acompanha o litoral português e que resulta de erosão, predominantemente, 

e de acumulação por processos marinhos e continentais e que terá ficado constituída há 

aproximadamente 2 milhões de anos. 

De então para cá, o levantamento tectónico na região algarvia elevou esta forma 

aplanada e promoveu o encaixe da rede hidrográfica.  

A plataforma litoral só se reconhece nos interflúvios, como elementos planos entre 

os diferentes planos (Ana Ramos Pereira, 1995). 

 

5.1. Rota da Fisga 

5.1.1. Especificidade da Rota: 
Esta rota é organizada em 5 geossítios (Ponta da Torre; ponta da Fisga, Praia de João Vaz, 

Benaçoitão e Padrão) que são compostos por locais de interesse (geomorfológico, geológico 

e arqueológico) (Fig.13). 
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Fig. 13 - Esquematização dos geossítios da Rota da Fisga e dos respectivos locais de interesse 

 

O percurso tem por objectivo proporcionar aos visitantes a possibilidade de conhecer 

uma parte de um concelho que se distingue, cada vez mais, dos restantes da região, 

mostrando um Algarve menos modificado por acções antropogénicas. Visa dar a conhecer 

diversos tipos de património nele existente, como o geopatrimónio, o património 

arqueológico e o património histórico. Pretende-se também que sobre o conteúdo dessa 

rota haja uma explicação sintetizada da génese natural do território e sua evolução, assim 

como a apresentação, ainda que sintética, de algumas geoformas, com recurso a painéis 

explicativos, que permitem ao visitante reconhecer e interpretar os elementos da paisagem 

que está a visualizar. 

Esta rota tem um trajecto circular com aproximadamente 12km de extensão, sendo 

por isso classificada, de acordo com a FCMP, como Pequena Rota e possui 6 derivações ou 

ramais. O percurso desenvolve-se da praia do Zavial para Ocidente. 

Geossítio

Ponta da Torre

Atalaia (Local de interesse arqueológico)

Abrigo do Zavial (geoforma)

Arriba do Zavial (Local de interesse geológico)

Ponta da Fisga

Escarpa de falha (geoforma)

Campo de lapiás (geoforma)

Chaminé vulcânica (Local de interesse geológico)

Calas (geoforma)

Bateria do Zavial (Local de interesse arqueológico)

Praia de João 
Vaz

Campo de lapiás (geoformas)

Dolinas sobrejacentes a furnas (geoformas)

Piscina natural (geoformas)

Arriba de João Vaz (Local de interesse geológico)

Benaçoitão

Algar da praia do Barranco (geoforma)

Gruta (geoforma)

Socalcos Mesolitícos (Local de interesse arqueológico)

Padrão

Menires do conjunto de  21 menires do Milrei (Local de interesse arqueológico)

Menires do conjunto de  16 menires do Padrão (Local de interesse arqueológico)

Filão doleritico (Local de interessa geológico)

Cistas da Ingrina (Local de interessa arqueológico)
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No local de início e final da rota, existe um parque de estacionamento, bem como 

noutros pontos (praia da Ingrina e praia do Barranco). Porém, a nenhum local da rota 

chegam transportes público regulares. 

A rota estende-se por uma área planáltica – a denominada plataforma litoral (A. 

Ramos Pereira 1990) - delimitada a Oeste pelo vale dos Outeiros e a Este pelo vale do 

Benaçoitão. Vales esses que apresentam um significativo encaixe, principalmente o segundo, 

onde as vertentes possuem comando que variam entre os 40m e os 50m (Fig.14). 

 

m
150

75

0
40

100

Fig. 14 - MNE da área da Rota da Fisga. Com utilização das cartas militares Nº 601 e 609 
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5.1.2. Percurso: 
O percurso inicia-se e termina na praia do Zavial, onde é possível estacionar o carro 

(Fig.15). Segue, por estrada alcatroada até à praia da Ingrina, onde existe igualmente um 

parque de estacionamento. Neste troço localiza-se a primeira derivação. 

A partir do parque de estacionamento da praia da Ingrina (a ocidente do apoio de 

praia existente), segue por caminho de terra-batida para Oeste, em direcção à praia do 

Barranco. Entre estas duas praias, Ingrina-Barranco, localizam-se 3 ramais com acesso aos 

seguintes locais de interesse: 

i) Lapiás em mesa e bacia de dissolução 

ii) Conjunto de dolinas 

iii) Vista geral da praia do barranco e foz do Benaçoitão 

Chegando à praia do Barranco, segue para Norte ao longo do vale da rib.ª de 

Benaçoitão e da Rib.ª da Serra da Borges. Neste troço, assim como praticamente em todo o 

percurso, é de salientar a grande variedade de aves que é possível observar, inclusive 

algumas rapinas e a elevada concentração de elementos arqueológicos, nomeadamente 

Megalíticos, mas também Romanos. Testemunhando assim a presença humana, desde há 

longa data nesta área. 

De forma geral, no vale do Benaçoitão, a presença humana é reconhecida desde há 

8000 anos a.C. até há 2000 anos a.C., tendo sido posteriormente abandonado. Porém, bem 

mais recente é a presença humana no vale dos Outeiros, que permanece até à actualidade 

aproveitando os fundos de vale planos, para a agricultura. Esta actividade é particularmente 

visível no sítio das Hortas do Tabual. 

O percurso volta a fazer-se em estrada alcatroada, ao longo de 800m na EM 1257, 

regressando a caminho de terra-batida que se prolonga pouco mais além do Local de 

interesse 11 (Cerro do Homem), onde cruza com a EM1257-1 e finaliza com um troço 

alcatroado até à praia do Zavial. 

É de salientar que este percurso pode ser realizado quer a pé, quer de bicicleta. 
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Fig. 15 - Rota da Fisga e respectivos locais de interesse 
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5.1.3. Locais de interesse patrimonial: 
 

Geossítio da Ponta da Torre e geossítio da Ponta da Fisga 

 

Local de Interesse 1: Aos 530m do local de origem da Rota da Fisga, ocorre o 

primeiro ramal que liga o troço principal à Ponta da Fisga (Fig.16). 
 

 

 

Aí é possível observar um conjunto de pontos de interesse como: 

i) Para Este, a Ponta da Torre, onde se localizam as “ruínas de uma grande torre de 

alvenaria”(Gomes, 1987), que funcionaria como Atalaia, para ponto de referência à 

navegação marítima, principalmente durante a noite, assim como de vigilância da costa 

contra a pirataria (ver ficha 1);  

ii) entre a Ponta da Torre e a Ponta da Fisga, situa-se a praia do Zavial, onde, no topo 

da arriba do sector oriental da praia, foi encontrado um “concheiro com aproximadamente 

100 metros quadrados junto a duas cavidades naturais talhadas em calcários. Apesar da 

inexistência de artefactos, foi possível datar este concheiro com recurso a carbono 14 (14C). 

Pontos: 1 – Atalaia da ponta da Torre; 2 – Abrigo do Zavial e concheiro; 3 – Arriba do Zavial;  
4 – Espelho de falha; 5 – Campo de lapiás; 6 – Bateria do Zavial; 7 – Chaminé vulcânica e calas 

Fig. 16 - Representação do inicio da rota com os Local de interesse. 
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A data obtida foi de cerca de 600BP (BP significa antes do presente) (IGESPAR), sendo 

portanto resultado de uma ocupação medieval (séc. XV d.C.); 

iii) ainda neste local são visíveis cavidades naturais, conhecidas como abrigos naturais 

do Zavial. Estas cavidades, resultaram da presença de uma falha de orientação N-S que 

estabelece o contacto entre os calcários dolomíticos do Jurássico superior (150M.a.) a 

oriente e os calcários margosos do Miocénico (20M.a. a 5M.a.) a ocidente, sendo que estes 

últimos sofreram, de forma mais intensa, o processo de erosão hídrica diferencial (ver ficha 

2). 

iv) no sector central da praia, entre a rib.ª dos Outeiros e um pequeno vale no sector 

oriental da praia, observa-se, numa faixa de 300m de arriba E-O, um dos raros depósitos do 

Miocénico a oeste do meridiano de Burgau e assenta sobre o Cretácico inferior e médio 

(Rocha, et al., 1979). Formação que é visível imediatamente a oeste da anterior e que 

corresponde ao afloramento mais ocidental da região algarvia. Esta, contacta por falha com 

os calcários dolomíticos do Jurássico superior a ocidente (ver ficha 3); 

v) no sector E da Ponta da Fisga situa-se uma escarpa de falha com um comando 

mínimo de 10m, máximo de 30m e um declive muito próximo de 90º (Fig.17), resultado da 

erosão diferencial da rocha, por parte do mar, controlada por uma falha de orientação NE-

SO, atribuindo um perfil rectilíneo à arriba (ver ficha 4);  

 

Fig. 17 - Espelho de falha da 

Ponta da Fisga 
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vi) no sector S da Ponta da Fisga, localiza-se um campo de lapiás (Fig.18), formas 

típicas de áreas cársicas formadas pela dissolução do carbonato de cálcio ao longo das 

fissuras e diaclases. Este foi talhado em calcários dolomíticos que, dada a sua dureza, 

contribuiu para a manutenção deste ponto mais saliente na linha de costa. Porém, dada a 

elevada inclinação das bancadas (aprox.15º), os lapiás apresentam-se bastante 

desorganizados (ver ficha 5); 

 

vii) no mesmo local encontram-se as ruínas da bateria do Zavial, mandada construir 

por D. Luís de Sousa, durante o reinado de Filipe III, séc. XVII (ver ficha 6); 

viii) uma chaminé vulcânica composta por basalto (Fig.19), para Oeste da Ponta da 

Fisga, que se terá instalado durante a última fase distensiva, que segundo Kullberg et al. 

(1992) terá ocorrido durante o Miocénico Inferior (ca. 15M.a – 23M.a.). A distensão permitiu 

a intrusão de material magmático pelas fendas provocando a deformação das bancadas 

calcárias adjacentes, bem como a sua metamorfização devido ao contacto com elevadas 

temperaturas (ver ficha 7); 

 

 

Fig. 18 - Campo de lapiás da Ponta da Fisga 
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ix) no mesmo local, situam-se 3 calas (ou calanques – fr) que consistem em reentrâncias 

geradas pela dissolução do carbonato de cálcio (fig.20). (ver ficha 8); 

 

Oeste Este

C

C

C

C - Cala (fr: calanque)
 

Fig. 20 - Ortofotomapa com a representação das calas da Ponta da Fisga. 

 

É de salientar a paisagem que a partir deste local é possível observar, consistindo em 

toda a linha de costa para ocidente até à Ponta da Atalaia (6 km), sendo também o melhor 

local para se observar a dolina da praia do Barranco (Fig.21), que volta a ser referida adiante. 

Fig. 19 – Chaminé vulcânica e plano de contacto metamorfizado, numa da calas da Ponta 
da Fisga. 

Plano de contacto 
metamorfizado 

Chaminé vulcânica 
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Fig. 21 – Dolina da praia do Barranco. 

 

Ao largo da praia do Zavial, foi descoberto, em 1986, durante uma prospecção 

geofísica o navio de guerra francês Redoutables, datado de 1759. Encalhou, durante a 

“Batalha de Lagos” da Guerra dos 7 anos com os ingleses, de forma voluntária a fim de 

beneficiar da protecção do forte do Zavial e de salvar a tripulação. O navio foi 

posteriormente incendiado pelo fogo da artilharia inimiga. 

 

Geossítio de João Vaz 
 

Local de interesse 2: Aos 1015m, a derivação que permite observar um pequeno 

campo de lapiás em mesa. Fica no alinhamento do campo de lapiás da Ponta da Fisga, 

talhado no mesmo material calcário dolomítico (Fig.22), com a diferença que neste local as 

bancadas não sofreram qualquer balanceamento, apresentando-se na posição horizontal.  

É, também visível, uma bacia de dissolução adjacente aos lapiás. Esta fica ocupada 

por água em situações de mar de tempestade (Fig.23). (ver ficha 9)  

70mSudoeste

Nordeste
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Local de Interesse 3: Aos 1530m de percurso, é proposto um ramal para sul, ao longo 

deste é visível a E uma pequena enseada (cala) conhecida como a praia de João Vaz. Nela é 

visível uma cavidade vertical talhada em calcários margosos inundável em preia-mar, 

criando uma pequena “piscina natural”. Esta praia é ladeada por uma arriba onde é possível 

ver formações carbonatadas de vários andares do Jurássico e um filão basáltico injectado 

(ver ficha 10). 

No final do ramal, localiza-se um conjunto de dolinas de abatimento (Fig.24), sendo o 

acesso a estas, muito difícil (ver ficha 11). Contudo, a arriba visível deste lugar para ocidente, 

mostra uma dolina alcandorada de forma oval com uma dimensão de 9m x 5m e, 

Fig. 22 - Campo de lapiás em mesa da Ingrina (promontório em primeiro plano)  

Fig. 23 – Bacia de dissolução (Oeste da praia da Ingrina) 
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aproximadamente, 2,5m de profundidade (ver ficha 12); e 20m à esquerda, um algar com 

furna na base da arriba (Fig.25) (ver ficha 13). 

 

 

Geossítio do Benaçoitão 
 

Local de Interesse 4: Aos 1950m é sugerido outro ramal que leva ao ponto a partir do 

qual se obtém uma excelente vista sobre o sector terminal da planície aluvial da Foz do 

Benaçoitão, que se caracteriza por ser estreita, alongada e ladeada por vigorosas vertentes 

Algar

Furna

Oeste

Este

Fig. 24 – Dolina de um conjunto de 4 dolinas de abatimento 

Fig. 25 - Algar com furna na base da arriba e esquema de evolução de dolinas de abatimento 
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calcárias (Fig.26). Resultante de uma bacia hidrográfica que drena desde a formação de 

xistos e grauvaques do Carbónico, no sector mais a montante, e atravessa as formações do 

Triássico e Jurássico, onde termina. 

Aqui, a Ribeira de Benaçoitão corre num vale de fundo plano correspondente ao 

enchimento sedimentar de um canhão delimitado por vertentes muito inclinadas talhadas 

em calcários e margas do Jurássico médio e superior, contendo uma planície aluvial longa, 

que estreita para montante, e apresenta um eixo médio com 940m de comprimento e 

direcção geral N-S (Oliveira, 2009). O mesmo autor refere ainda que perto da praia a planície 

aluvial “apresenta uma altitude média de 3,7m acima do nível médio do mar”. 

É também visível, para SO, na arriba ocidental da praia, parte de uma grande dolina 

de abatimento, que ocupa toda a altura da arriba e mede cerca de 70m de diâmetro. (ver 

ficha 14). 

 

Local de Interesse 5: No vale da Rib.ª de Benaçoitão para norte, a 1000m da praia do 

Barranco, na vertente da margem esquerda evidenciam-se afloramentos calcários onde se 

diz haver uma gruta que se encontra relacionada com a história do concelho durante o 

período da I Guerra Civil portuguesa. Opondo Absolutistas e Miguelistas, na primeira metade 

do séc. XIX, em que um defensor da Causa Absolutista, de seu nome João Moleiro, 

participante no fuzilamento do Escampadinho, “receando a reacção dos Liberais, decidiu 

refugiar-se numa gruta existente no lugar do Barranco do Benaçoitão. Contudo, apesar da 

aspereza e solidão do local, este homem acabou por ser assassinado a mandado de Maria da 

Cruz Pablos, viúva de uma dos fuzilados” (Artur Jesus, 2005) (ver ficha 15).  

Fig. 26 - Praia do barranco e foz da Ribeira do Benaçoitão 
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Local de Interesse 6: Aos 4700m, a derivação que conduz a um conjunto de estações 

de ar livre, no vale a sul do Monte das Ladeiras – entendidas como os mais recuados 

vestígios da instalação humana (Fig.27), que, nesta área, corresponderá ao período 

Mesolítico (VII-VI milénios a.C.). 

Estas construções são resultado do processo de adaptação do Homem a uma forma 

de vida completamente diferente ao que estava habituado, já que com o final da última 

glaciação, há 10.000 anos, este começou a deixa de viver em grutas e começa a instalar-se 

em acampamentos junto a estuários e linhas de água (Fig.28).  

No local “encontram-se, dispersos, alguns artefactos em quartzo, quartzito e sílex e 

muitas conchas de várias espécies. Foram também encontradas algumas cerâmicas” 

(IGESPAR) (ver ficha 16).  

 
Fig. 27 - Estação arqueológica de ar livre de Ladeiras 
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                                                                                       Fonte: paulo heitlinger 

Geossítio do Padrão 
 

Local de Interesse 7: Onde o percurso sai do vale do Barranco e inflecte para Oeste, a 

sul do monte da Gasga, numa elevação, situada à esquerda, com 80m de altura sobre a 

Ribeira da Serra da Borges, a cerca de 800m a SO do v.g. do Milrei, foi encontrado um 

conjunto de seis menires talhados em calcário de cor branca, com forma subcilíndrica ou 

subcónica. As alturas variam entre os 80cm e 1m; sendo datados do Neolítico final (IV-III 

milénios a.C.) (Gomes, M.V.; Da Silva, C.T., 1987) (ver ficha 17). 

 

Local de Interesse 8: Intercepção do caminho de terra-batida proveniente da Gasga 

com a EM 1257. Neste ponto observam-se dois menires de um conjunto de 15, conhecidos 

como “Menires do Padrão”.  

Um, na berma Este da estrada, quase coberto pela vegetação, tombado (Fig.29-A), 

tem “forma sub-paralelipipédica e um comprimento de 1,05 metros” (Carvalho, 2008) (ver 

ficha 18). 

O outro, na berma Oeste da mesma estrada, a sensivelmente 70m para NO do 

anterior (fig.29-B). Este, segundo Carvalho (2008), de dimensões maiores, uma morfologia 

claramente fálica, está decorado com “covinhas”, e mede 2,65m de comprimentos. 

O mesmo autor refere ainda que, na sequência de uma escavação no local, foi 

possível identificar a fossa de implantação original (cerca de 1m de diâmetro por 0,5m de 

Fig. 28 - Representação de um acampamento mesolítico 
próximo de uma linha de água.  
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profundidade) e a correspondente coroa lítica. Sendo por isso erguido e colocado no local 

original, onde se pode observar actualmente (ver ficha 19). 

Porém, segundo M.V. Gomes (1987) estes 15 menires espalham-se por três elevações 

de 89m, 82m e 83m de altura, são talhados em calcários de cor branca e com forma 

subcilíndrica, subcónica ou paralelepipédica.  

 

As suas alturas variam entre 65cm e 3,5m, encontrando-se alguns decorados com 

covinhas, cordões ondulantes, em relevo, ou por cadeias de elipses, unidas pelos vértices, 

também em relvo.  

 

Local de Interesse 9: Ponto de intercepção da EM1257 com o caminho de terra-

batida para o Padrão. Neste local é possível observar um filão ígneo de doleritos, que corta o 

caminho perpendicularmente, parte de um derrame eruptivo ocorrido nesta área, dando 

origem à elevação onde foi instalado o v.g. do Milrei dada a maior resistência desta rocha ao 

trabalho da erosão (Rocha, 1979) relativamente à área circundante, constituída por calcários 

dolomíticos de Espiche. 

Localiza-se também neste local, um menir de um “conjunto de vinte e um, talhados 

em calcário de cor branca, com forma cilíndrica, subcónica ou paralelepipédica” (Gomes, 

1987, p.51), sendo visíveis mais alguns na área envolvente, embora estejam, tal como este, 

deitados. “As alturas variam entre 70cm e 2m e alguns oferecem as superfícies decoradas 

com covinhas, cordões de elipses, em relevo e unidas pelos vértices, ou ondulantes, também 

B 
A 

Fig. 29 - Menires ao longo da E.M. 1257, integrantes do conjunto de 15 menires do 
padrão. A) menir na berma oriental da estrada; B) menir na berma ocidental da estrada. 
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em relevo, que ocorrem do topo para a base dos monumentos. Sendo datados do Neolítico 

final (IV-III milénios a.C.) (Gomes, M.V.; Da Silva, C.T., 1987). (ver fichas 20 e 21) 

 

Local de Interesse 10: Nos topos situados a sul deste ponto, com 82m e 83m de 

oeste para este, respectivamente, foram encontrados, os “Achados do Padrão” que consiste 

em “abundantes artefactos talhados em grauvaques, do tipo «mirense», nomeadamente 

machados, raspadores, núcleos, lascas e percutores”(Gomes; Da Silva, 1987), tendo sido 

datados, por Mário Varela Gomes (1987) do período Epipaleolítico (IX-IIX milénio a.C.); a 

“Necrópole da Ingrina”, constituída por “duas cistas (Fig.30), estruturadas por lajes de 

calcário bem aparelhadas, já há muito violadas.” De onde foram recolhidos “fragmentos de 

cerâmica pertencentes a taças carenadas” (Gomes; Da Silva, 1987), tendo sido datadas da 

Idade do Bronze (II-I milénio a.C.) (ver ficha 22). 

No topo do cerro mais oriental, de 83m localizam-se 3 grandes menires, entre eles, o 

menir 9, dos “menires do Padrão”. Este, estava implantado numa área onde foi descobrerto 

uma estrutura de combustão, contendo restos faunísticos, objectos líticos e fragmentos de 

cerâmica. Outro está associado a um pequeno tumulus de forma subcircular, com 5m de 

diâmetro e, apenas, 50cm de altura, estruturado por uma couraça, com três anéis de blocos 

pétreos, que escondia um “depósito de oferendas”, constituído pelos elementos, dormente 

e movente de uma mó manual, em grauvaque, por um artefacto de forma ovóide, um vaso 

em cerâmica e por restos de fauna malacológica (fauna de moluscos) (Gomes, 1987). 

O mesmo autor data estes achados do final do Neolítico final, isto é, 4000-3000 anos 

a.C. 
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Local de Interesse 12: Aos 8700m do percurso encontra-se, a última derivação que 

conduz a uma estação de ar livre que, como descrito no Local de Interesse 7, corresponde 

aos locais mais antigos utilizados pelo Homem aquando da sua instalação ao ar livre, isto é, 

quando deixou de habitar e trabalhar em grutas.  

Esta, localiza-se ao longo de um pequeno vale, orientado a norte, que corta o Cerro 

do Homem. Onde, segundo João Velhinho, na vertente exposta a oeste localizam-se alguns 

menires. (ver ficha 24) 

 

Este local fica a poucos metros do vale que corresponde ao último troço do percurso, 

o vale onde corre a Ribeira dos Outeiros. Que desagua na praia do Zavial e que, à 

semelhança da Ribeira do Benaçoitão, apresenta um regime fluvial intermitente, com 

caudais elevados no Inverno e completamente seca no Verão. 

Caracteriza-se por ter um fundo plano que, à semelhança do vale do Benaçoitão, 

resulta do enchimento sedimenta de um canhão com vertentes declivosas talhadas em 

calcários e margas do Jurássico médio e superior (Oliveira, 2009). Porém, a drenagem desta 

faz-se desde os xistos e grauvaques, no sector mais a montante, atravessa a formação 

Triássica, no sector intermédio, e termina talhando calcários. 

Fig. 30 – Uma das duas cistas existentes no 
Padrão 
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A planície aluvial é principalmente composta por lodos arenosos castanhos (Oliveira, 

2009), resultante do material transportado da formação dos Grés de Silves. 

 

 

Nota: Esta rota desenvolve-se num traçado onde não se verifica a necessidade de grandes 

intervenções por parte da entidade promotora. Salienta-se apenas a necessidade de 

proceder à limpeza de uma faixa de 100m de mato na zona do Padrão (Fig.31) 

 

Fig. 31 - Local onde é necessário realizar a intervenção 
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5.2 Rota da Salema 
 

5.2.1 - Especificidade da rota: 
Esta rota organiza-se em 2 geossítios, um composto por 6 e o outro por 3 locais de 

interesse (Fig.32). O percurso tem por objectivo proporcionar ao visitante o contacto mútuo 

entre uma das povoações mais carismáticas e tipicamente piscatórias do concelho e a área 

que a rodeia, ainda muito pouco, ou nada, alterada pela presença humana. Permite também 

conhecer praias completamente “perdidas”, instaladas na foz de pequenos vales bastante 

encaixados (Fig.33) e desconhecidas do público em geral e dar a conhecer locais quer de 

relevância local e regional, quer internacional. Com cariz geomorfológico, geológico - 

paleontologia, histórico e arqueológico. 

 

 

 

Geossítio

Icnofóssil

Lajes com pegadas de dinossauros do sector oriental 
da praia da Salema (Local de interesse geológico)

Laje com pegadas de dinossauros do sector ocidental 
da praia da Salema (Local de interesse geológico)

Laje  com pista de artrópodes (Local de interesse geológico)

Campo de lapiás da Salema (geoforma)

Lajes com pegadas de dinossauros da praia Santa 
(Local de interesse geológico)

Laje com pegadas de dinossauros da praia Foia do Carro 
(Local de interesse geológico)

Figueira

Forte da Figueira /  Santa Cruz 
(Local de interesse arqueológico)

Escarpa de falha com antigos canais de escoamento 
subterrâneo (geoforma)

Complexo habitacional Epipaleolitico(?) 
(Local de interesse arqueológico)

Fig. 32- Esquematização dos geossítios da Rota da Salema e dos respectivos locais de interesse 
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Existirão ainda painéis explicativos ao longo da rota, bem como sinaléticas a indicar o 

caminho.  

A forma do percurso é circular, permitindo aos caminhantes inicia-lo num local de 

fácil acesso e estacionamento e onde há, com regularidade, ao longo do dia transportes 

públicos, terminando no mesmo local. 

Por forma, a completá-lo terão de ser percorridos aproximadamente 6000m. Porém, 

se forem percorridos os ramais, acresce mais 1900m, sendo que dos quais, 

aproximadamente, 1500m correspondem ao ramal que liga a praia da Figueira à praia da 

Foia do Carro, 300m ao ramal que permite observar o campo de lapiás em mesa e 100m ao 

que leva até à laje com pegadas de dinossáurio.   

 

 

5.2.2 - Percurso: 
A rota inicia-se, como anteriormente referido, junto à praia da Salema e termina na 

mesma localidade (Fig.34). Daqui propõe-se ao caminhante percorrer a praia, em quase toda 

a sua extensão, dados os pontos de interesse quer no sector oriental, quer no sector 

ocidental da praia, voltando a entrar na vila. Seguindo para oeste, em ambiente urbano, 

sobe a Rua 28 de Janeiro e vira na primeira rua à esquerda, chegando a um parque de 

m
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0
40
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Fig. 33 - MNE da área da Rota da Salema, com uso da Carta Militar Nº602. 
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estacionamento. Este parque faz a ligação a dois ramais. Porém, tem como alternativa subir 

as escadas na arriba ocidental, que corresponde a um dos ramais. 

Continuando em percurso urbano, segue para norte, ao longo do Bairro da Salema. 

No final da mesma, o trajecto vira à esquerda (para sul) e passa a ser realizado em caminho 

de pé posto. 

Segue, para oeste, sempre ao longo da linha de costa até à praia da Figueira, pelo 

caminho passa pela praia Santa, onde são visíveis pegadas de dinossauros. Neste troço, o 

grau de dificuldade aumenta para o nível médio em dois pontos, correspondentes às 

descidas de acesso a ambas as praias. 

Chegado à praia da Figueira, a rota continua para montante, ao longo do vale. Porém, 

propõe-se um ramal que se prolonga para oeste desta praia e que tem como finalidade 

chegar à praia da Foia do Carro, onde são visíveis numa laje quase vertical um grande 

número de grandes pegadas de dinossáurios, maioritariamente saurópodes. É de salientar 

que nos primeiros 70m do ramal, o nível de dificuldade é elevado visto tratar-se de uma 

subida bastante íngreme (declive de 13º / 22%), sendo médio na descida. 

Voltando ao percurso principal e seguindo para montante, no local onde o trajecto 

inflecte para NE e começa a subir uma vertente, verifica-se na vertente oposta uma escarpa 

de falha com diversas exsurgências. Chegando quase ao topo desta vertente, a rota começa 

a fazer-se, de um modo geral, para este, em direcção à Salema. 

A meio deste troço, encontrou-se o que parece ter sido um complexo habitacional, 

possivelmente Epipaleolítico (?), dada a proximidade a outros referenciados na proximidade, 

contudo ainda nada se sabe sobre esta construção, já que não está referenciada na carta 

arqueológica. 

Continuando pelo caminho de terra-batida, volta a entrar em percurso urbano e que 

se faz pelas mesmas ruas do início. 

É de referir que esta rota só pode ser percorrida a pé. 
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Fig. 34 - Rota da Salema e respectivos locais de interesse 

 

5.2.3. Locais de interesse patrimonial: 
 

Geossítio icnofóssil 
 

Local de Interesse 1: No sector oriental da praia localizam-se 3 lajes com pegadas de 

dinossauros. Duas apresentam marcas tridáctilas de dinossáurios (ver ficha 25), que segundo 

Santos (2002), correspondem a terópodes indeterminados, dada a má conservação das 

pegadas, não permitiu uma classificação ao nível do icnogénero e uma, encontrada no 

decorrer deste trabalho, parece pertencer a um saurópode, no entanto, carece de estudo 

paleontológico (Fig.35). 
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Os terópodes, sabe-se que seriam carnívoros e que teriam membros posteriores com 

alturas estimadas entre 70cm e 1m (Santos, 2002). 

Estes icnofósseis ficaram preservados em margas e calcários do Cretácico, sendo 

datadas, com maior precisão por Rocha et al. (1983), do Barremiano (125 M. a. – 130 M. a.). 

“Esta formação apresenta características de grande confinamento ou mesmo 

lagunar, o que indica que poder-se-á ter depositado nas vizinhanças da zona entre-marés, de 

baixa energia” (Rocha et al., 1983, cit. Santos, 2002, p.285  

No extremo ocidental desta arriba, próximo da rampa de embarcações, é de referir 

um sector da arriba onde é possível entender a complexidade estrutural que caracteriza esta 

praia, apresentando uma dobra, conjunto de falhas associadas e bancadas com rejeito de 

falha. (ver ficha 26) 

 

Norte

Sul

Fig. 35 - Lajes no sector oriental da praia da salema. A) laje de calcário margoso onde foram 
encontrados dois trilhos de pegadas tridáctilas; B) laje calcária onde foi identificado um trilho de 
pegadas tridáctilas; C) laje calcária com pegada, possivelmente, de saurópode. 

A 

B 

C 



~ 57 ~ 

 

Local de Interesse 2: No areal, no sector ocidental da praia, observa-se uma laje com 

aproximadamente 2,5m de altura, que na face voltada a sul são visíveis pistas de artrópodes 

(Fig.36), que, segundo A. Fernandes (2004), correspondem as escavações atribuídas às 

actividades de habitação, ou mesmo de alimentação, de crustáceos decápodes (ver ficha 27). 

 

 

Ainda segundo o mesmo autor, apesar de fornecerem poucos detalhes da morfologia 

do organismo produtor, certos icnofósseis são suficientemente evidentes para permitir uma 

caracterização mais acertada do organismo, como ocorre por exemplo com as pistas 

deixadas por alguns artrópodes. Além disso, os icnofósseis são também a única evidência 

directa dos modelos de comportamento (etologia) dos organismos do passado em estudos 

paleoecológicos. Podem também auxiliar na documentação de taxas de sedimentação, servir 

como indicadores de profundidade, oxigenação e salinidade, permitindo o conhecimento 

sobre paleoambientes de sedimentação.(ver ficha 27) 

 

 

Fig. 36 – Laje com pistas de artrópodes 
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Local de Interesse 3: Consiste numa laje calcária que apesar de se encontrar no areal, 

o melhor sítio para observa-la e ver os icnofósseis impressos é no topo da arriba. Tanto que 

a CMVB já procedeu à instalação se uma passadeira elevada para facilitar o acesso ao local. 

Nesta laje são visíveis oito pegadas bem alinhadas (Fig.37), já estudadas pela Doutora 

Vanda Santos que concluiu que apresentam um ângulo de passo de 170º e um sentido de 

progressão de SW para NE. 

Segundo a mesma autora, estas pegadas são atribuíveis a ornitópode, possivelmente 

iguanodontídeo – bípede com cerca de 2,2m do solo até ao acetábulo (anca), com base na 

morfologia patenteada das pegadas mais nítidas e porque a idade deste nível é compatível 

com a presença e a abundância do taxon Iguanodontidae no Cretácico inferior europeu (ver 

ficha 28).  

 

Fig. 37 - Laje calcária no sector ocidental da praia da Salema com trilho de 8 
pegadas de um Iguanodontídeo. 
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Local de Interesse 4: Consiste num campo de lapiás (Fig.38) com, aproximadamente, 

1000m2 onde, quase na totalidade, são classificáveis como lapiás em mesa, apresentam com 

dimensões médias de 1m2 e declives gerais de 3º para NO são talhados em bancadas 

calcárias do Cretácico (ver ficha 29). 

 

Estas formas desenvolvem-se segundo um padrão de fracturação ortogonal, 

definindo blocos calcários com formas superficiais quadrangulares ou rectangulares (M.L. 

Rodrigues, 2007).  

É perceptível outra forma cársica, de menores dimensões, que se formou nos 

próprios lapiás, como é o caso das pias de dissolução, que resultam na exploração das 

fragilidades localizadas da rocha (Fig.39). 

Fig. 38 – Lapiás em mesa com pias de dissolução. 
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Fig. 39 – Pia de dissolução 

 

Local de Interesse 5: Numa pequena enseada imediatamente a E da praia Santa 

situam-se, em bancadas calcárias datadas do Barremiano (125 M. a. – 130 M. a.) por Rey 

(1983) e Rocha et al. (1983), dois níveis de pegadas tridáctilas de ornitópodes 

iguanodontídeos. 

No nível 1 (Fig.40), devido à longa exposição da acção abrasiva das marés, são 

fornecidos poucos elementos morfológicos. Porém, sabe-se que uma delas é tridáctila e 

corresponderá a um grande dinossáurio bípede; outras são marcas subcirculres a ovais e 

poderão ser sub-impressões ou pegadas já muito desgastadas de dinossáurios 

indeterminados (V. Santos, 2002). 

O mesmo autor refere que também estão presentes marcas pobremente 

conservadas que podem ser de pés/mãos de saurópodes, mas dada a pequena área de 

exposição do nível não se identificam pistas, pelo que não se pode tentar confirmar a sua 

presença através do modo como as impressões estão organizadas ao longo de um trilho. 
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Quanto ao nível 2, as pegadas encontram-se organizadas em três trilhos (Fig.41) Estas 

fornecem dados suficientes, através da morfologia, para se concluir que foram produzidas 

por iguanodontídeos. E que seriam animais que tinham membros posteriores com alturas do 

solo ao acetábulo entre 1,8m e 2,4m e estariam a deslocar-se a uma velocidade estimada 

entre os 3,1 e 4,4 km/h (V. Santos, 2002).  

À semelhança dos icnotopos da praia da Salema, estas formações apresentam 

características de grande confinamento e mesmo lagunar e deve ter-se depositado nas 

vizinhanças da zona intertidal, de baixa energia (Rocha et al., 1983; V. Santos, 2002). (ver 

ficha 30) 

Sudoeste

Nordeste

Nível 1

Fig. 40 - Nivel 1 da praia Santa com diversos tipos de pegadas e 
algumas indeterminadas 

Fig. 41 - Nivel 2 da praia Santa – pegada 
tridáctila de Iguanodontídeo 
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Local de interesse 6: Para se chegar a este local de interesse, é necessário percorrer 

um ramal com uma extensão de aproximada de 800m, que faz a ligação entre a praia da 

Figueira e a praia Foia do Carro (Fig.42). 

 

 

Este icnótopo, corresponde a um período mais antigo do que os anteriormente 

vistos, dado estar representado em calcários do final do Jurássico Superior – Titoniano (150 

M.a. – 145 M.a.) e ter-se-á depositado em ambiente laguno-marinho de fraca a média 

energia e de pequena profundidade (Rocha et al., 1983; V. Santos, 2002). 

Estas pegadas, visíveis numa grande laje situada no sector ocidental da praia (Fig.43), 

correspondem a saurópodes e foi possível estimar que um teria cerca de 1,9m do solo ao 

acetábulo (anca) e outro teria 3,2m (V. Santos, 2002). (ver ficha 32) 

 

Fig. 42 - Ramal que liga a praia da Figueira à praia Foia do Carro e localização da laje com 
as pegadas 
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Fig. 43 - Laje da praia Foia do Carro 

 

Geossítio da Figueira 
 

Local de Interesse 7: No topo E, sobranceiro à praia da Figueira, permanece parte de 

um forte do século XVI, o Forte de Santa Cruz (Fig.44 ), que foi ordenado edificar por D. João 

III e acabou por ser desactivado e abandonado em 1840. 

Entre outras funções, estas fortificações desempenhavam um papel relevante na 

protecção da costa do Barlavento às armações de pesca de atum e sardinha aí existentes, 

que eram a cobiça dos corsários norte-africanos, sendo alvo de acérrimos ataques para 

roubo de peixe e destruição das redes (Farraia, 1993).  

Deste local tira-se partido de uma excelente perspectiva do vale da Ribeira da 

Figueira e respectiva numa planície aluvial. Resultado do enchimento sedimentar de um vale 

encaixado limitado por vertentes declivosas, talhadas em calcários compactos do Jurássico 

inferior e em calcários, margas e dolomitos do Jurássico médio. A cerca de 550m da linha de 

costa, para o interior, o vale alarga e as vertentes tornam-se menos declivosas e talhadas em 

xistos e grauvaques do Paleozóico, arenitos do Triássico, margas e calcários dolomíticos do 

Jurássico superior. O vale apresenta uma planície aluvial com mais de 1000m de 

comprimento e direcção geral NO-SE. (ver ficha 31) 

Pegadas

Oeste

Este
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Local de interesse 8: Neste ponto, é observável uma escarpa de falha com um 

comando (altura) aproximado de 30m e uma extensão de 85m, situada na vertente oeste do 

vale da Ribeira da Figueira (Fig.45).  

Esta resulta da presença de uma falha de orientação NO-SE coincidente com o topo 

desta vertente, fragilizando-a e contribuindo para que o sector a oriente da mesma tenha 

sofrido os processos erosivos de forma mais intensa, provavelmente, envolvendo um grande 

deslizamento e pondo a descoberto a escarpa. 

Onde é possível observar antigos canais de escoamento subterrâneo, formados antes 

de iniciar o processo de levantamento da “plataforma litoral”, quando estaria a um nível 

topográfico mais baixo. (ver ficha 33) 

 

Fig. 44 - Forte de Santa Cruz. Vista a partir do topo a oeste 

Noroest
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Local de Interesse 9: Possível povoado do período Epipaleolítico (Fig.46). Especula-se 

que pertença a este período dada a proximidade a outras estruturas habitacionais 

referenciadas em cartas arqueológicas. 

No entanto, este complexo não está indicado em nenhuma carta. O que faz deste 

local uma interessante área de estudo arqueológica. 

 

Fig. 45 – Escarpa de falha da praia da Figueira e possíveis antigos 
canais subterrâneos assinalados. 

Fig. 46 – Possível complexo habitacional Epipaleolítico. 
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Nota: Nesta rota verifica-se a necessidade de apenas 4 intervenções com o objectivo de 

preservar a segurança dos caminhantes. Estas intervenções serão descritas no mesmo 

sentido em que é feito o percurso (Fig.47). 

1- Neste local é aconselhável implementar uma estrutura que permita quem aqui 

passa, ter onde se apoiar, caso seja necessário. Servindo também como indicador 

do trilho correcto.  

Esta estrutura poderá simplesmente consistir em estacas espaçadas e ligadas por 

corda ou corrente; 

2-  Aqui propõe-se a instalação de uma estrutura de forma a permitir os visitantes 

aproximarem-se do local de interesse em segurança e possibilitar-lhe observar-

lhe o local de um ponto de vista elevado 

3- À semelhança do ponto 1, aqui consiste na instalação de uma estrutura composta 

por estacas espaçadas e ligadas por corda ou corrente 

4- É proposto a instalação de uma pequena estrutura em escada de forma a facilitar 

a transposição da fase terminal do troço entre o Forte de Santa Cruz e a praia. 

Fig. 47 – Carta com a localização dos pontos a reparar. 
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5.3. Rota Boca do Rio 
 

5.3.1. Especificidade da rota: 
À semelhança das restantes rotas apresentadas neste trabalho, pretende-se mostrar 

na rota da Boca do Rio e o que de interessante existe numa área morfológicamente tão 

própria e distinta quer a nível concelhio como regional, localizada no extremo sul da 

freguesia de Budens. 

Esta rota organiza-se em dois geossitios (Boca do Rio e Cabanas Velhas) compostos 

por 3 e 7 locais de interesse, respectivamente (Fig.48). 

 

Esta desenvolve-se, no geral, em torno de uma planície aluvial, situada na foz do rio - 

Boca do Rio. Localiza-se a este da praia da Salema e a oeste da Ponta de Almádena e 

corresponde a uma planície de inundação activa (Hindson et al., 1995) onde confluem as 

ribeiras de Budens, do Vale de Boi e de Vale de Barão, desaguando na praia da Boca do Rio. 

As ribeiras correm em vales de fundo plano correspondente ao enchimento 

sedimentar. Os vales têm vertentes declivosas talhadas, a montante, em calcários 

Geossítio

Boca do Rio

Villa romana da praia da Boca do Rio 
(Local de interesse arqueológico)

Edifícios e necrópole romana da Lomba das Pias 
(Local de interesse arqueológico)

Deslizamento rotacional de grande dimensão da 
Lomba das Pias (geoforma)

Construções romanas e muçulmana no Cerro do Rio 
(local de interesse arqueológico)

Gruta da Boeiera (geoforma)

Fortaleza de Almádena (local de interesse 
arqueológico)

Casas muçulmanas de apoio à actividade 
pesqueira (Local de interesse arqueológico)

Cabanas Velhas

Chaminé Vulcânica (Local de interesse 
geológico)

Anticlinal e sinclinal das Cabanas Velhas 
(geoforma)

Ermida de S. Pedro na praia das Cabanas Velhas 
(Local de interesse arqueológico)

Fig. 48 - Esquematização dos geossítios da Rota da Boca do Rio e dos respectivos locais de interesse 
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compactos do Jurássico médio e em calcários e calcários margosos do Cretácico inferior, a 

jusante (Oliveira, 2009) (Fig.49). 

A rota apresenta um trajecto circular de aproximadamente 5200m, mais dois ramais 

que prefazem 2140m e uma derivação de 800m. Permitindo ao caminhante percorrer, na 

totalidade, 7340m sendo por isso classificada, de acordo com a FCMP, como Pequena Rota. 

Dado a derivação ser paralela ao percurso principal, não entra na contagem. 

Poderá ser percorrida e acompanhada pela presença de painéis explicativos dos 

locais de interesse exitentes na área.   

Este percurso caracteriza-se pelo predomínio de locais de interesse arqueológicoe 

geossítios geomorfológicos de elevado vlor paisagistico.  

Dado apresentar uma situação geográfica privilegiada, banhada pelo Atlântico e com 

linhas de água  abundantes e um clima temperado quase todo o ano, propiciaram a fixação 

de civilizações desde o Paleolitico (desde há 10.000 anos).  

 

Fig. 49 – M.N.E. da área da Rota da Boca 
do Rio, com uso da Carta Militar Nº602 
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5.3.2. Percurso: 
O percurso tem início na praia da Boca do Rio, onde existe um parque de 

estacionameno (Fig.50). Desenvolve-se para ocidente até cruzar com uma estrada de terra-

batida, daqui segue com uma orientação geral NO, até chegar à estrada alcatroada, 

cartografada como a Estrada de Joaquim Correia Lopes. No entanto, em alternativa este 

último troço descrito, pode ser percorrida uma derivação paralela ao traçado principal e que 

permite a uma observação geral de toda a planicie aluvial e do Vale de Barão, descritos no 

ponto anterior. 

Aqui a rota vira para NE e desce em direcção à planicie aluvial, lá chegado vira à 

esquerda e, logo de seguida, na primeira à direita, fazendo-se em estrada de terra-batida 

nos 2000m seguintes. Nos primeiros 200m da recta é proposto um ramal de orientação geral 

S-N, sempre pelo fundo do Vale de Boi. 

Ao continuar pela estrada de terra-batida, marginal ao sector norte da planicie, ao 

fim de 700m a rota vira à esquerda por uma subida de terra-batida, ao longo de uma 

vertente sobranceira ao sector terminal da ribeira de Vale Barão, levando ao topo do Monte 

do Forte, que consiste num derrame basáltico resultate de uma falha de orientação SE-NO 

que passa sensivelmente junto ao v.g. do Forte. 

 

Chegado ao topo do Monte do Forte, segue-se para sul pela rua principal da 

urbanização até cruzar com a estrada que liga Burgau à Boca do Rio. Aí, a rota vira à direita 

em direcção à Boca do Rio. Porém, nesse ponto, inícia-se um ramal até à praia das Cabanas 

Velhas, também conhecida como a praia da pedreira devido à existência de uma antiga 

pedreira no sector oriental da praia, na base do promontório de seu nome Ponta de 

Almádena. 

Ao continuar para a direita, o percurso faz-se por estrada alcatroada por mais 500m, 

ao fim dos quais vira-se à esquerda, entrando em caminho de terra-batida para ir e voltar ao 

Forte e continuar o percurso pelo fundo de um pequeno vale até à foz do rio que atravessa a 

planície, terminando aí a rota.  

Este rota pode ser percorrida a pé e de bicicleta.  
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5.3.3. Locais de interesse patrimonial: 
 

Geossítio da Boca do Rio 
 

Local de interesse 1: Situa-se, actualmente, no areal da praia da Boca do Rio, em 

grande parte, já destruído pela acção erosiva do mar (ver ficha 34). 

Consiste nas ruínas do que terá sido uma villa romana que se estendia pela vertente 

E do Monte dos Medos e que, segundo M.V. Gomes (1987), seria constituída por edifícios 

com frescos e mosaicos (Fig.51), balneários, armazéns e fábrica de conservas e salga de 

peixe. 

Fig. 50 - Rota da Boca do Rio e respectivos locais de interesse 
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Esta villa, com o passar do tempo, acabou por “desaparece” devido ao processo de 

assoreamento da Foz da Ribeira de Almádena, sendo posta a descoberto, segundo Farraia 

(1993), em 1695 a quando de uma “transgressão marinha” (certamente um episódio 

extremo de ligado a condições de mar de forte ondulação ou por acção de um maremoto), 

para mais tarde submergir de novo e em 1755 devido ao maremoto. 

 

Em 1873, Pinho Leal descreve: 

“Na ressaca deixou a descoberto na praia uns grandes e nobres edifícios (de que não 

havia memória nem tradição) com grossas muralhas. Para E. appareceu uma grande 

calçada, por entre paredes de boa cantaria, com portas de grades de ferro, ao lado 

das quaes se encontrou outr porta que parece de templo, e ao nível da terra um 

grande tranque. Pela parte do mar há grandes alicerces e paredes largas e 

compridas, rebocadas e pintadas de várias cores. Por este lado, há uma entrada para 

o edifício, em arco e de boa cantaria, ornada de colunas de mármore. Junto a esta 

porta estão vários aposentos, cujo pavimento é de mosaico de cores, com várias 

lettras desconhecidas. Já em 1715 se descobriu aqui, em outra erupção do mar, um 

cães (junto a estes edifícios) de boa cantaria com grandes argolas, mas, passados 

annos, tornou a desapparecer.” (Farraia, 1993) 

 

Fonte: RADIX – Ministério da Cultura 

Fig. 51 - Parte de parede e chão com 
mosaicos da antiga povoação romana de 
Boca do Rio. 
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Na sequência de escavações feitas, primeiramente, por Estácio da Veiga em 1896 e 

posteriormente por S. Rocha, J. Formosinho, entre outros, foram recolhidas moedas de Nero 

e de Honório (395-423) e um tesouro com mais de 1000 numismas, médios bronzes do 

Baixo-império (Honório, Constâncio e Arcádio), assim como uma estatueta de Hera (deusa 

do casamento) e um cúpido alado (Gomes, M.V., 1987). 

Actualmente, os restos dos armazéns da antiga Companhia de Pescas do Algarve 

assentam sobre o balneário romano. (Fig.52). 

 

Local de Interesse 2: Localiza-se na Lomba das Pias, imediatamente a ocidente da 

praia da Boca do Rio, consiste numa elevada concentração de ruínas de edifícios romanos e 

sepulturas (M.V. Gomes, 1987) (Fig.53), tendo, possivelmente, feito parte do complexo 

habitacional descrito no ponto anterior (?). 

Estes edifícios encontram-se localizados sobre um grande deslizamento rotacional 

(Fig.54) correspondente a uma pequena mancha de calcários do Jurássico superior – 

Kimeridgiano-Portlandiano (155 M.a. – 145 M.a.) delimitado por duas pequenas falhas, uma 

a oeste de orientação SO-NE e outra a este da mancha de orientação SSE-NNO, o que 

propiciou o movimento (Ver ficha 35). 

Fig. 52 - Vista geral da praia da Boca do Rio com os locais onde ainda são visíveis restos da vila 
romana. 
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Fig. 54 – Esquema simplificado de deslizamento rotacional. 

 

Local de Interesse 3: Este local consiste num pequeno cerro de 58m de altura, 

constituído por calcários do Kimeridgiano-Portlandiano (ca.155M.a. a 145M.a.), na 

confluência da Ribeira de Vale de Boi e da Ribeira de Vale Barão e está cartografado como 

Cerro do Rio, mas também é conhecido como o Cerro do Castelo, devido a um castelo de um 

mouro que se diz ter existido no local (Fig.55). 

Escreveu Henrique Fernandes Serrão, em 1600, “Histórias do reino do Algarve”:  

“Há neste lugar um castelo derribado, que ficou do tempo dos Mouros, em que vivia 

um cavaleiro mouro, que estava levantado contra o rei de Silves. E deste castelo fazia 

Fig. 53 – Ruínas romanas na Lomba das Pias 

Fonte: CiênciaHoje 
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muitos saltos e roubos a todos os Alarves e pastores, que viviam no contio da cidade 

de Lagos e seus arredores. Era mui forte, segundo hoje em dia aparece nos pedaços 

de parede, que estão em pé (…). O mouro se chamava Bodião, de onde o lugar tomou 

o nome.” (Farraia, 1993) 

No local foram ainda encontrados, por Estácio da Veiga, objectos de marfim e punhos 

de facas numa sepultura, bem como cerâmica típica da Idade do Ferro, de cerâmica romana 

em quantidade apreciável e de alguns pedaços de cerâmica medieval muçulmana (S. Ferraia, 

1993) 

Na base da vertente sul deste cerro, é ainda visível um conjunto de 3 habitações, em 

ambos os lados da estrada, possivelmente do período romano, que se encontram “ligadas” 

por um sistema de aqueduto a outra edificação do mesmo período, localizado na margem 

direita ribª de Vale Barão, para montante (Ver ficha 38). 

Vale da Rib.ª
de Vale Barão

Vale da Rib.ª
de Vale-de-Boi

Vale da Rib.ª
de Budens

Norte

Sul

Cerro do Rio

Fig. 55 - Vista geral da planície aluvial no sentido S-N. 
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Local de Interesse 4: Consiste numa cavidade talhada em calcários do Jurássico 

médio (175 M.a. – 165 M.a.), conhecida como a gruta da Boieira (Fig.56). De entrada estreita 

com ligação a duas câmaras interiores que, segundo relatos, descritas como tendo, cada 

câmara, uma altura aproximada de 6m, uma área de 10m2 e onde são visíveis inúmeras 

estalactites (def: formas calcárias constituídas por gotas de água que caem do tecto das 

grutas e, particularmente, das salas.) (Rodrigues et al., 2007) e estalagmites (def: formas 

compostas por calcite, que cresce a partir do chão das cavidades cársicas subterrâneas, 

resultado das gotas gotas de água que caem do tecto da cavidade ou da estalactite) 

(Rodrigues et al. 2007) de diversos tamanhos (Ver ficha 39). 

Fig. 56 – Interior da gruta. A) Coluna fóssil coberta de raízes; B) Estalagmite 

 

Local de Interesse 5: Consiste no Forte de São luís de Almádena, conhecido 

localmente como o Forte de Almádena. Data do ano de 1632 (reinado de Filipe III), estima-se 

que ocuparia uma área de 10.250m2, acabando por ser desocupado no ano de 1849 (Fig.57). 

Fonte: Carlos Luís Fonte: Carlos Luís 
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Pensa-se que foi construído sobre um templo romano e de uma mesquita muçulmana (Ver 

ficha 44). 

Em 1993, António Farraia e Maria Farraia transcrevem do dicionário Pinho Leal, Portugal 

Antigo e Moderno, 1873: 

 “Da outra parte da Foz do Rio, para E, está immediata a fortaleza de Almádena. Este 

nome prova-nos que effectivamente aquelle edifício foi mesquita mourisca (talvez 

depois de ter sido templo romano) pois já disse que almádena significa torre de 

mesquita. 

Suppõe-se ser aqui uma grande povoação (ou cidade) romana, ou anterior aos 

romanos. 

Nestas ruínas se achou uma moeda de cobre do imperador Nero. 

Há também quem supponha que este edifício seja o célebre templo de Hércules, 

porque Ptolomeu diz que este templo estava sobre a praia no Cabo, hoje de S. 

Vicente, e como neste cabo não há praia, e este sítio não seja longe, é na verdade de 

conjecturar que seja isto o tal templo. 

Outros ainda dizem que foi aqui a antiga cidade de Búdea, ou Bude, de que a actual 

povoação herdou o nome”  

  

Fig. 57 - Forte de Almádena 
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Local de interesse 6: Localizadas num pequeno vale que termina junto à foz do rio 

Boca do Rio estão as ruínas de casa, atribuídas por Farraia (1993), ao período Medieval. Que 

serviriam de apoio à actividade pesqueira, que já desde o período romano assumia um 

importante papel na actividade económica da região (Ver ficha 45). 

 

Geossítio de Cabanas Velhas 
 

Local de Interesse 7: Na praia de praia de Cabanas Velhas é possível observar-se, 

para ocidente, o que resta de uma chaminé vulcânica (Ver ficha 41), composta por Basaltos 

com forma paralelepipédica (Fig.58), que se terá instalado durante o último episódio 

distensivo verificado no Algarve que, segundo Kullberg (1992), terá ocorrido durante todo o 

Miocénico (20 M.a. – 5,3M.a.). 

 

 

O segundo ponto de interesse na praia é a morfologia das bancadas que constituem a 

arriba entre a chaminé vulcânica e a Ponta de Almádena (sector oriental da praia) em 

consequência do jogo de falhas que se verificam no local e devido a forças compressivas do 

final do Miocénico, inicio do Pliocénico, já que Kullberg, et al (1992) identificou uma fase 

compressiva no Algarve de orientação E-O no pós-Tortoniano superior. Resultando num 

sinclinal seguido de um anticlinal (Fig.59) (Ver ficha 42). 

Fig. 58 – Chaminé vulcânica na arriba ocidental da praia das Cabanas Velhas 
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Imediatamente antes do areal desta praia, para oeste, existe um caminho de pé posto que 

leva ao que Gomes (1987) marcou como sendo as ruínas da Ermida de S. Pedro, do período 

Medieval (Fig.60) (Ver ficha 43); e para este, é possível observar-se no meio da vegetação 

alguns lápias dispersos. 

 

 

 

Notas: O percurso proposto encontra-se, de forma geral, fácil de ser percorrido, verificando-

se 3 observações a serem feitas, prendendo-se, duas delas, com a reconstrução de pequenas 

pontes que com o passar do tempo foram destruídas e a construção de uma nova no ramal 

de acesso à gruta da boieira. 

Os pontos serão apresentados pela mesma ordem que se desenvolve a rota, isto é, no 

sentido horário (Fig.61). 

Fig. 59 – Sinclinal e anticlinal da praia das Cabanas Velhas. A) Sinclinal na arriba oriental da praia; 
B) Anticlinal na arriba ocidental da praia. 

Noroeste 

Sudeste 

Sudeste 

Noroeste B 

A 

Fig. 60 – Ruínas da Ermida de S. Pedro 
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1- A primeira ponte fica a oeste do Cerro do Rio, imediatamente antes da Rib.ª do Vale 

de Budens entrar na planície aluvial; 

2- A Segunda situa-se aproximadamente aos 1400m do ramal que faz a ligação entre a 

planície aluvial e a Gruta da Boieira. Neste local, aparentemente, nunca ouve 

nenhuma estrutura que facilitasse o cruzamento da linha de água. Porém, se esta 

não for feita, durante os períodos chuvosos, será impossível aceder a este local de 

interesse; 

3- O último local onde é aconselhável intervenção, situa-se no último troço do percurso, 

após a descida de um pequeno vale em direcção à Foz da Boca do Rio. Esta consiste 

em restaurar uma pequena passagem já existente e prolonga-la um pouco, 

permitindo que mesmo durante os períodos de chuva a passagem deste vale para o 

parque da praia possa ser feita. 

Fig. 61 - Carta com os locais assinalados que devem ser alvo de intervenção. 
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5.4. Rota das dunas fósseis 

5.4.1. Especificidades da rota 
Esta rota tem como finalidade mostrar ao visitante o geopatrimónio e o património 

construído existente no “canto sudoeste” do concelho, da região, do país e mesmo da 

Europa. 

A rota é organizada por geossítios que incluem os diferentes locais de interesse 

(Fig.62). Tem como atractivo principal as dunas consolidadas, também denominadas por 

dunas fósseis. Representantes de climas e morfologias litorais passados, distintos dos 

existentes nos nossos dias. Porém, outras geoformas serão encontradas no percorrer da 

rota, como, por exemplo, o melhor afloramento ibérico para observar a discordância 

Triássica (Cachão, 2005), situado na praia do Telheiro, ou recife de coral presente no areal da 

praia da Mareta. 

 

Geossítio

Mareta
Recife de coral

Duna fóssil da Prainha das Poças

São Vicente

Campo de lapiás

Dolinas

Espelho de falha

Duna fóssil da Armação Nova

Telheiro-Aspa

Ponta do Telheiro

Duna fóssil do Telheiro

Testemunho da tectónica hércinica

Dobras  de xistos intercalados com quatzitos

Ponta Ruiva 

Torre D’aspa

Castelejo

Miradouro da Grota

Duna fóssil do Castelejo

Ilhéu do Castelejo

Duna fóssil da Cordama
 

Fig. 62 - Esquematização dos geossítios da Rota da Boca do Rio e dos respectivos locais de interesse  
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Ao longo do percurso é, constantemente, feito o apelo à paisagem. Como, por exemplo, 

junto à Fortaleza de Sagres, é possível observar, para E, toda a Enseada desta vila e, para O, 

é possível observar a planície de abrasão, “sustentada” por imponentes arribas que 

aumentam de altura da praia do Tonel (25m) para ocidente até ao Cabo de São Vicente 

(58m). Nas quais são visíveis inúmeras furnas consequência de fragilidades estruturais 

devido a acidentes tectónicos. É também uma rota que se desenvolve, maioritariamente, 

numa área invulgarmente plana, com excepção do sector terminal (Fig.63). 

Como qualquer outra rota, esta é complementada com a instalação de painéis explicativos 

em alguns locais junto do percurso. 

Esta rota, ao contrário das que foram anteriormente apresentadas, não consiste num 

percurso circular. No entanto, quer no local onde se inicia, quer onde termina, existe fácil 

acesso a transportes públicos, mesmo entre os dois locais. Permitindo, assim, ao visitante 

deixar o carro numa das duas localidades – Vila do bispo ou Sagres. 

É uma rota, que ao abrigo do artigo 2º, b), é classificada como Grande Rota, dado ter mais 

de 30 quilómetros, tendo precisamente 33,1km, sem contar com a derivação. Esta aumenta 

o percurso total em 1700m, dado o caminhante ter de voltar a subir o acesso à praia do 

Castelejo e descer a estrada para a praia da Cordama como alternativa à passagem pelo 

areal entre estas duas praias. Que em situações de maré cheia ou/e de forte ondulação a 

passagem não é transitável. 
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Fig. 63 – M.N.E. da área da Rota das dunas fósseis, com uso das Cartas Militares Nº601 e 609 
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5.4.2. Percurso 
 

A rota inicia-se na praia da Mareta, instalada no sector central da Enseada de Sagres 

e termina na sede do concelho Vila do bispo (Fig.64). 

No local onde se inicia da rota, são visíveis diversos elementos de interesse geológico 

e geomorfológico, alguns já referidos por José Tomás Oliveira e Paulo Fernandes (2010) 

como, por exemplo, de E para O, o contacto por discordância entre os calcários dolomíticos 

do Jurássico superior (160M.a. – 145M.a.) e calcários margosos do Jurássico médio (170M.a. 

– 160M.a.); dobras, de plano axial horizontal, resultantes de escorregamentos em ambiente 

marinho em plano inclinado. No sector central da praia, junto à entrada, encontra-se parte 

de um antigo recife de coral; para oeste, são visíveis marcas de organismos denominados de 

Zoophycus em calcários; e no extremo ocidental da enseada localizam-se duas rampas de 

arenito dunar consolidado. 

O trajecto segue desta praia para ocidente, subindo a estrada de acesso e virando no 

primeiro desvio à esquerda e segue em caminho de pé posto em direcção à Fortaleza de 

Sagres e passando junto da Prainha das Poças que é ladeada por duas rampas de arenito 

dunar fóssil, aqui é possível observar a planura de toda a área da oeste, resultante da 

abrasão marinha passada. Daqui segue em direcção à praia do Tonel, onde sobe por um 

pequeno trilho que liga esta praia à estrada nacional (EN) 268, que se prolonga até ao Cabo 

de São Vicente, ao longo da qual podem ser contempladas as imponentes arribas e diversos 

algares, a praia do Belixe e o forte com o mesmo nome. 

A 450m do farol do Cabo de São Vicente, o percurso inflecte para a direita entrando 

em caminho de terra-batida. Ao logo dos primeiros 700m, até à Enseada de Armação Nova, 

o visitante encontra diversos elementos de interesse arqueológico e geomorfológico como 

um campo de lapiás, um concheiro, um conjunto de 3 algares e, na enseada anteriormente 

referida, uma escarpa de falha e a respectiva falha de orientação NNE-SSO que se prolonga 

para além da escarpa; ainda o mesmo local, no sector norte observa-se um arenito dunar 

com um bloco de grandes dimensões que se separou da arriba. 

De modo geral, o percurso continua com uma orientação geral para NE até ao Vale 

Santo, onde vira à esquerda em direcção à praia do Telheiro. Aí, encontra-se instalado um 
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painel com informação relativa à escarpa de falha supracitada e ao afloramento da Cadeia 

Hércinica situado a norte da Ponta do Telheiro. Porém, no local é visível mais um 

afloramento de uma duna fóssil e, de norte para sul, a transição do material do Triássico 

(228M.a. – 200M.a.) para o jurássico inferior (199M.a. – 175M.a.). 

Continuando a percorrer rota para NE, atravessa o Barranco das Quebradas e, 

chegando junto da arriba, é visível a sul, o afloramento da Cadeia Hércinica e a discordância 

angular de material triássico que se sobrepõe. A partir deste ponto, observa-se um aumento 

gradual do comando (altura) da arriba ao longo da linha de costa, tendo aqui uma altura 

geral de 70m, que aumenta até à área envolvente da Torre de Aspa, onde as arribas 

registam uma altura próxima de 135m, no entanto onde se situa o v.g. Torre de Aspa a 

altitude ronda os 157m, fazendo deste local o mais elevado de todo o concelho. Neste troço 

de costa é de salientar os inúmeros pontos onde se pode contemplar a paisagem em redor 

e, principalmente, ao longo da linha de costa. Onde também se pode, com frequência, 

observar deformações nas próprias arribas, nomeadamente dobras de diversas dimensões e 

com diferentes orientações. 

Após a ida ao miradouro da Grota e regressar ao v.g. de Torre de Aspa, o percurso 

faz-se para E ao longo de 1700m até junto de uma habitação, onde vira à esquerda e faz-se 

para NO até cruzar com a EM 1265 proveniente de Vila do Bispo para as praias do Castelejo 

e Cordama. 

Aqui, o traçado faz-se, novamente, em estrada alcatroada até à praia do Castelejo. É 

de alertar para o facto de a descida ser estreita e de declive acentuado ao longo do Barranco 

do A de Marinho. A cerca de 400m da praia encontra-se na vertente direita do vale e, de 

forma mais visível, junto do parque de estacionamento e em redor do restaurante, o que 

resta de um antigo campo dunar. 

Chegado à praia, a rota prossegue pelo areal para a norte em direcção à praia da 

Cordama. Aqui, encontra-se o ilhéu do Castelejo, que divide as duas praias, e que é 

constituído na base por material xistoso onde se formou uma plateforme à vasque que é 

sobreposta por arenito, contemporâneo do que se encontra à entrada da praia (?) e junto a 

este ilhéu ainda persiste um pequeno pináculo de xisto que ilustra a ligação entre a base do 

ilhéu e a arriba, antes do seu recuo. 
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É de referir que em situações de marés vivas e cheia esta passagem fica 

intransponível, pelo que ou o visitante espera pela vazante da maré ou volta a subir a 

estrada ao longo do Barranco A-de-Marinho e desce pela estrada de acesso à praia da 

Cordama. À entrada da praia, ao lado do restaurante, volta-se a encontrar outro vestígio de 

uma duna fóssil. 

Ao lado desse mesmo restaurante, existe um caminho de terra-batida, por onde 

segue o percurso, voltando a fazer-se para o interior do território, subindo a Lomba da 

Murteira até à EN 268, onde inflecte para sul em direcção à Vila do Bispo, onde termina a 

rota. 
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Fig. 64 - Rota das dunas fósseis e respectivos locais de interesse 
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5.4.3. Locais de interesse patrimonial 
 

Geossítio da Mareta 
 

Local de interesse 1: Este local situa-se na praia da Mareta, instalada na Enseada de 

Sagres. Aqui, é possível observar um variado leque de formações geológicas e 

geomorfológicas em toda a extensão da praia. Desde a discordância que corresponde à 

transição dos calcários do Jurássico médio - Caloviano (164 M.a. – 161 M.a.) para os calcários 

do Jurássico superior – Oxfordiano (161 M.a. – 155 M.a.), na arriba oriental da praia (Fig.65). 

Fig. 65 – Arriba oriental da praia da Mareta 

 

No sector central da praia, é visível parte de um recife de coral fossilizado in situ. Indicador 

de um ambiente de sedimentação e condições climáticas bem distintas das actuais, o clim 

seria mais quente e esta área corresponderia a um mar de águas pouco profundas (Fig.66). 

A sua idade é, seguramente, anterior ao Bajociano superior (ca. 167 M.a.), admitindo-se 

que possa ser do Toarciano (183 M.a. – 175 M.a.) e a carsificação contemporânea do 

Aaleniano (175,6 M.a. – 171,6 M.a.), período durante o qual se verificou emersão 

generalizada da área deposicional (Oliveira, 2007, cit. Rocha e Marques, 1979). 

 

Jurássico médio - Caloviano

Jurássico superior - Oxfordiano

Este

Oeste
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É ainda possível observar os taludes de duna fóssil no sector oriental praia, bem como filões 

magmáticos, inúmeras falhas e marcas de fosseis e bioturbação. 

 

Local de interesse 2: Este ponto localiza-se a oeste da praia da Mareta, no topo da 

arriba. Neste local observa-se um talude de uma duna consolidada (Fig.67) que se formou de 

encontro à arriba, durante o período em que o nível do mar estava bem abaixo do actual e 

que existia um campo dunar onde hoje é a Enseada de Sagres. 

Esta geoforma, em conjunto com os pontos referidos no Local de Interesse 1, ajuda a 

perceber as diferentes fases de sedimentação que têm vindo a afectar esta área. 

 

 

Fonte: Beatriz Oliveira 

Fig. 66 – Recife de coral da praia da Mareta  
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Fig. 67 – Talude de duna fóssil da Prainha das Poças 

 

Aqui é ainda possível observar um pequeno campo de lapiás meandriformes (Fig.68), assim 

como contemplar toda a Enseada do Belixe (Fig.69) para ocidente, sendo um dos melhores 

locais para observar o resultado do processo de arrasamento desta área pelo mar - 

plataforma litoral, assim como as inúmeras furnas existentes no sopé das arribas. Resultado 

da abrasão marinha nas fragilidades da rocha devido à presença de falhas. 

Fig. 68 – Lapiás meandriformes na Ponta de Sagres 

Sudoeste

Nordeste

Talude de duna 
consolidada

Cabo de S. Vicente Oeste 

Este 



~ 90 ~ 

 

Fig. 69 – Vista sobre a Enseada do Belixe 

 

Geossítio de São Vicente 
 

Local de interesse 3: Este consiste num campo de lapiás, onde é possível encontrar 

dois tipos diferentes desta geoforma: em agulha e meandriformes (Fig.70)  

Estas formas, tipicamente cársicas, formam-se em bancadas calcárias que se 

apresentam com pouca inclinação e resulta da dissolução do calcário pela água (acidificada 

pelo gás carbónico presente na atmosfera), formando o bicarbonato de cálcio que é 

“levado” pela água para fora destas bancadas ao longo das fragilidades da rocha. Estas 

correspondem ao nível de fracturação da rocha que, por sua vez, condiciona o tipo de lapiás 

que se formam. 

 

Cabo de S. Vicente Plataforma litoral 

Furnas 

Noroeste 

Sudeste 

Fig. 70 - Campo de lapiás da Calombreira. A) Lapiás em agulha; B) Lapiás meandriformes 



~ 91 ~ 

 

Local de interesse 4: Três geoformas denominadas de algares/dolinas (Fig.70) 

compõem este local de interesse. São resultado da exploração, por parte da água através do 

escoamento superficial ou da água do mar, das fragilidades da rocha neste sítio. Que se 

deve, maioritariamente, a duas falhas que se cruzam aqui, uma de orientação ONO – ESE e 

outra NO-SE. 

Fig. 71 – Dolinas da Aspa 

 

Local de interesse 5: Este local situa-se na Enseada da Armação Nova, a cerca de 

1200m a NE do Cabo de S. Vicente.  

Este local sobressai pela imponência do espelho de falha (escarpa de falha) (Fig.72) 

que limita a enseada a oriente e pela duna consolidada (Fig.73) existente no sector norte na 

enseada. 

O espelho de falha apresenta um declive quase vertical e um alinhamento 

extraordinariamente rectilíneo, devido à presença de uma falha de orientação SSO-NNE. 

Esta arriba evolui, principalmente, por processos sub-aéreos, enquanto o mar retoca de 

forma pouco significativa a base.   

±
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É de referir que é possível acompanhar a dita falha para norte da arriba e em 

condições de mar de tempestade é possível sentir o vapor a sair no topo da arriba, o que 

indica a existência de canais subterrâneos até o mar. 

 

A duna fóssil que aqui existe (Fig.73), formou-se num período em que o nível do mar 

estaria mais baixo que o actual, permitindo a existência de uma praia a SO da actual duna 

consolidada, que se formou de encontro à arriba. Actualmente, esta apresenta um talude de 

com um declive de 12% e que está a ser desmantelado pela abrasão marinha. 

Fig. 72 – Espelho de falha da Enseada da Armação Nova 
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Geossítio do Telheiro-Aspa 
 

Local de interesse 6: Este situa-se junto à praia do Telheiro, onde é possível ver, de 

norte para sul, a transição brusca da formação do Grés de Silves para os calcários que 

compõem a Charneca do Farol até ao Cabo de S. Vicente. 

No entanto, o que destaca este local a nível geológico e geomorfológico é a Ponta do 

Telheiro (Fig.74) onde são visíveis, da base para o topo, os xistos carbónicos, o grés de Silves 

e uma duna consolidada. Entre estas últimas duas formações é de referir que existe um 

hiato de aproximadamente 90 milhões de anos sem sedimentação, correspondente a 

período de regressão marinha que se iniciou no jurássico superior (161 M.a. – 145 M.a.) 

prolongou-se pelo Cretácico inferior (145 M.a. – 100 M.a.), durante o Cretácico Superior (99 

M.a. - 66 M.a.) e o Paleogénico (65 M.a. – 23 M.a.) prevaleceram os processos erosivos 

sobre os processos de acumulação e é durante o Miocénico que o cenário se inverte, 

prevalecendo os processos de sedimentação permitindo a formação da duna. 

Aqui encontra-se instalado um painel explicativo do ICN/CEG sobre o local de 

interesse anterior (Enseada da Armação Nova), a Ponta do Telheiro e local de interesse 

seguinte.  

Fig. 73 – Duna fóssil da Enseada da Armação Nova 
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Local de interesse 7: Este ponto de interesse situa-se na enseada imediatamente a 

norte da Ponta do Telheiro e consiste no testemunho da cadeia hércinica que contacta em 

discordância angular com o grés de Silves (Fig.75) e na arriba oriental da enseada onde se 

pode ver a intercalação do grés com camadas de cor clara (Fig.76). 

A primeira consiste na base do que terá sido a cadeia montanhosa hércinica, formada 

durante o Devónico médio, o Carbónico e o Pérmico médio (400 M.a. – 250M.a.), enquanto 

se formava o Super-continente Pangeia. Posteriormente, esta cadeia montanhosa composta 

por xistos e grauvaques, foi arrasada.  

Foi durante o Triássico (251 M.a. – 200 M.a.), em condições geográficas e climáticas 

distintas da actualidade - deserto quente e seco e sujeito a rios efémeros, que se 

depositaram estes arenitos vermelhos (Grés de Silves), em discordância angular com os 

xistos e grauvaques. 

Com a abertura do Atlântico, no Jurássico inferior (199 M.a. – 175 M.a.), e 

consequente progressão das águas marinhas em áreas de clima árido deu origem a episódios 

de precipitação de grandes quantidades de sal-gema e gesso. 

É a intercalação deste gesso/sal-gema com os arenitos vermelhos que se vê na arriba 

oriental desta enseada. 

Noroeste

Sudeste

Duna consolidada

Xistos e 
grauvaques

Grés de 
Silves

Fig. 74 – Ponta do Telheiro 
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Local de interesse 8: Aqui pode-se ver, a partir do topo da arriba, bancadas de xistos 

e grauvaques, da Formação da Brejeira, com intercalações de quartzitos (Fig.77). Estas, 

pertencem ao «flysch» carbónico do sul de Portugal.  

É um excelente local para se ver, em plano, as deformações resultantes dos 

movimentos compressivos carbónicos, dado que, à semelhança do local de interesse 

anterior, geralmente só se consegue ver estar formas em perfil. 

Fig. 75 – Testemunho da cadeia Hércinica sobreposta por Grés de Silves 
em discordância angular. 

Fig. 76 – Intercalações de arenito vermelho com sal-gema/gesso 

Fonte: Ana Ramos Pereira 



~ 96 ~ 

 

Fig. 77 – Dobras da Formação da Brejeira com intercalações de quartzito 

 

Local de interesse 9: Consiste na praia da Ponta Ruiva, nome que advém da 

existência de um ilhéu no sector sul da praia, composto pelo grés de Silves que possui uma 

cor avermelhada. 

Nesta praia, à semelhança da ponta do Telheiro, é possível observar que o grés de 

Silves assenta sobre o xisto carbónico e, de sul para norte, verifica-se uma transição lateral 

brusca entre a primeira e a segunda formação, respectivamente (Fig.78). 

É, igualmente importante, referir a beleza natural desta praia “perdida” e quase 

deserta grande parte do ano em pela costa vicentina, resumindo-se a sua frequência a 

alguns surfistas. 
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Local de interesse 10: A Torre de Aspa possui interesse paisagístico e arqueológico 

devido à morfologia da área. Consiste no ponto cotado mais elevado de todo o concelho de 

Vila do Bispo com 127m de altitude, permitindo avistar a Ponta da Baleeira a 9km para SE, o 

Cabo de S. Vicente a 8km para SO (Fig.79) e o Pontal da Carrapateira a 12,5km para NE, bem 

como toda a plataforma litoral até estes pontos de referência.  

Por esta razão, foi implementada neste local uma torre de atalaia, que hoje só resta a 

sua base e que foi aproveitada para instalar um vértice geodésico (Fig.80).  

Cabo de S. VicenteSul

Norte
Fig. 79 – Vista a partir da Torre de Aspa para SO. 

Plataforma litoral 
Fig. 78 – Praia da Ponta Ruiva 

Grés de Silves 

Ilhéu  

Xistos  

Fonte: Picasa 
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Fig. 80 – Torre de Aspa 

 

Geossítio do Castelejo  
 

Local de interesse 11: À semelhança do ponto anterior, a Grota (Fig.81) assume 

importância paisagística. Daqui é possível avistar, de forma mais pormenorizada a linha de 

costa para norte, incluindo a própria praia do Castelejo. 

Este local é conhecido como o Miradouro da Grota, ou a Casa do Guarda dado aqui 

encontrar-se um antigo posto da guarda-fiscal. 

Foi já implementado na Grota um painel informativo da fauna da área, equipamento 

para impedir a aproximação excessiva das arribas e bancos com mesa. 

Sudoeste

Nordeste
Base da antiga 
torre de atalaia
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Local de interesse 12: No sector terminal da descida de acesso à praia do Castelejo, 

na vertente direita do vale, encontra-se uma grande duna fóssil, que se prolonga até à praia 

(Fig.82), estando o restaurante instalado nela. 

 É, então, fácil de concluir que o nível do mar, aquando da formação desta duna, 

estaria bem mais recuado que actualmente, permitindo assim a existência de um campo 

dunar a oeste que abastece-se o vale tão para montante. 

Junto à praia, esta formação assenta sobre um depósito grosseiro de vertente. Trata-

se de um antigo enchimento torrencial do vale, misturado com depósitos de vertente e 

coberto por areias eólicas transportadas por ventos de SO. 

Norte

Sul

Pedra dos Caixões
Plataforma litoral

Praia da Barriga
Praia da Cordama

Pontal da 
Carrapateira

Fig. 81 – Paisagem do Miradouro da Grota para norte. 
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Local de interesse 13: No sector norte da praia do Castelejo, localiza-se o ilhéu com o 

mesmo nome, também conhecido como Laje do Castelejo (Fig.83). Este é composto, na 

base, por xistos sobrepostos por material carbonatado 

Neste material carbonatado, é possível encontrar-se diversas geoformas, sendo as 

mais relevantes as mare (marmitas litorais) que consiste em formas, regra geral, com uma 

profundidade superior à largura e as vasques que, ao contrário da anterior, apresenta uma 

profundidade reduzida, mas que pode atingir alguns metros quadrados e formaram-se no 

sector ocidental do ilhéu, numa Plateforme à vasque. Sobre a qual é visível arenito dunar. 

 

Este

Oeste
Fig. 82 – Duna fóssil do Castelejo à entrada da praia. 

Norte

Sul

Arenito dunar
Xistos

Fig. 83 – Laje do Castelejo 
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Local de interesse 14: Na vertente direita do vale que termina na praia da Cordama, 

onde se localiza um restaurante, encontra-se uma duna consolidada (Fig.84). Esta assenta 

sobre um depósito de vertente com alguns seixos mal rolados, mostrando um transporte 

torrencial, e desce até ao nível da praia actual (Rocha, R. et al.,1979). 

À semelhança das anteriores, este retalho de arenito fossilizado é testemunho de um 

período paleogeográfico e paleoclimático distinto do actual. 

 

 

 

Nota: Nesta rota não é necessário proceder a qualquer tipo de intervenção de forma a 

tornar o percurso exequível. Dadas as suas boas condições e a regularidade topográfica. 

 

 

 

Praia da Cordama

Duna Consolidada

Praia da Barriga
Pontal da
Carrapateira

Norte

Sul
Fig. 84 – Vista geral da praia da Cordama e da duna consolidada 
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6. Painéis, homologação e registo de percurso (custos) 
 

Para um melhor enquadramento e entendimento por parte do visitante dos 

percursos propostos, é importante a inclusão de equipamentos (painéis) que forneçam uma 

explicação, sintetizada das geoformas, processos ou outros elementos patrimoniais ao longo 

das rotas.  

Assim, são propostos dois tipos de painéis. O denominado painel de “informação 

fixa”, que consiste num painel onde a informação é impressa directamente neste 

impossibilitando alterações futuras (fig. 6.1). E o painel de “informação móvel”, que consiste 

num painel de fundo de cortiça protegido por vidro e que é possível alterar, remover ou 

adicionar informação quando necessário (fig. 6.2). 

 

 

Na Rota Ponta da Fisga é proposta a instalação de 7 painéis explicativos, sendo que 2 

dos quais são de informação fixa e os restantes 5 são painéis de informação móvel (Fig.87). 

 

Destes 5 painéis de informação móvel, 3 consistem no aproveitamento de 

equipamento já instalado no terreno (praia do Zavial, praia da Ingrina e praia do Barranco), 

os outros dois seriam implementados no Milrei e no Cerro do Homem.  

Fig. 86 – Painel de informação fixa.  Fig. 85 – Painel de informação 
móvel. 
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Já os painéis de informação fixa, ambos teriam de ser instalados novos, dado não 

existir nenhum, e localizavam-se na Ponta da Fisga e junto da praia de João Vaz). 

 

Na Rota da Salema é proposta a instalação de 5 painéis explicativos, um de 

informação fixa e os restantes 4 painéis de informação móvel (Fig.88). 

Destes 4, já se encontram implementados 2: um à entrada da praia da Salema e 

outro no topo da arriba oriental da mesma praia. Os outros dois seriam junto à praia Santa e 

junto ao campo de lapiás. 

Estes poderiam, assim, ser aproveitados para afixação de folhetos explicativos. 

Fig. 87– Mapa com localização dos painéis na Rota da Fisga 
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A implementação do painel de informação fixa é proposta na praia da Figueira, 

constando nele informação referente ao Forte da Figueira, à escarpa de falha e antigos 

canais de circulação subterrânea, laje com pegadas de dinossauros da praia Fóia do Carro e a 

planície aluvial da Rib.ª da Figueira. 

 

 

No que respeita à Rota da Boca do Rio é proposta a instalação de 5 painéis, sendo 2 

de informação fixa e os restantes de informação móvel (Fig.89). 

Ao contrário das outras rotas, nesta área ainda não se encontra nenhum 

equipamento deste tipo instalado, pelo que teriam de ser instalados novos. 

A implementação dos 2 painéis de informação fixa é proposta na planície aluvial Boca 

do Rio, junto ao Monte do Rio, e na Ponta de Almádena.  

Constando, respectivamente, informação referente ao forte do período muçulmano 

que existiu no topo deste monte, às estruturas romanas aqui existentes e uma explicação 

Fig. 88 – Mapa com a localização dos painéis na Rota da Salema 
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geomorfológica da planície aluvial. Formação da chaminé vulcânica, explicação do Anticlinal 

e do Sinclinal e o reflexo da morfologia da área. 

Os painéis informação móvel ficariam na praia da Boca do Rio, outro ao inicio da 

derivação e, o terceiro, junto à Fortaleza de Almádena. 

 

 

Na Rota das Dunas fósseis, são sugeridos um total de 5 painéis, dos quais 2 serão 

novos. Um de informação fixa na praia da Mareta, onde constaria informação respeitante a 

toda a Enseada de Sagres desde a transição do Jurássico médio para o Jurássico superior a 

oriente até aos taludes de duna consolidada no sector ocidental da enseada, sem esquecer o 

recife de coral à entrada da praia da Mareta; outro de informação móvel, que seria 

implementado ao inicio do acesso à praia da Ponta Ruiva. 

Fig. 89 – Mapa com a 
localização dos painéis na 
Rota da Boca do Rio 
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Porém, esta rota contaria com mais 3 painéis que já se encontram instalados no 

terreno, sendo eles, o de informação fixa junto à praia do Telheiro e os de informação móvel 

na Torre de Aspa e na praia do Castelejo. 
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Fig. 90 – Mapa com a localização dos painéis na Rota das dunas fósseis 
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Fez-se então uma pesquisa de mercado, de forma a apresentar uma estimativa de 

custos da instalação destes equipamentos. Deu-se preferência a equipamentos fabricados 

em plástico reciclado, já utilizado no município, que se assemelha a madeira e que apresenta 

um rácio de durabilidade/manutenção bastante aceitável, sendo menos exigente em termos 

de manutenção e apresentando um maior “período de vida”. 

É, igualmente, apresentada uma estimativa de custos para a entidade promotora, 

proveniente do processo de homologação destes percursos (Tabela 1).  

Esta estimativa teve por base os valores e os elementos apresentados no documento 

“Taxas registo e homologação de percursos pedestres” da FCMP, dado no ponto 3 do artigo 

37.º do Regulamento de homologação de percursos pedestres da mesma organização vir 

explícito que estes custos terão de ser suportados pela entidade promotora do percurso. 

 

Tabela 1 - Custos do processo de homologação e registo a suportar pela entidade promotora (valores 
estimados. Sujeitos a alteração.) 

Registo de percurso pedestre 

Não filiado 150€ 

Homologação de percursos pedestres 

Vistoria 150€/dia 

Deslocação (ida e volta – Lisboa – Vila do 

Bispo - Lisboa) 
0.35€/km  (273km*0.35€ = 95.55€) 

Portagens 20 

Alimentação 10€*2 Refeições 

Dormida 40€ 

TOTAL 475.55€ 
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É apresentada a tabela seguinte (tab.2) como forma de sintetizar a informação supra-

citada e totalizando os custos a suportar por tipo de equipamento, por processo e por rota 

pela entidade promotora, neste caso a Câmara Municipal de Vila do Bispo. 

 

Porém, é de salientar que estes valores poderão variar, por diversos motivos, tais 

como: 

Parte dos painéis propostos não virem a ser implementados e a informação ser anexa 

a outros já existentes; num ou noutro local ser implementado equipamentos como baldes de 

lixo, mesas de pic-nic, escadas ou passadeiras sobrelevadas, que não foram tidos em conta; 

variação nos valores apresentados na tabela de registo e homologação; ou devido à variação 

do preço dos equipamentos. 

 

 

 

Tabela 2 – Custos a suportar por rota, por equipamento e pelos processos de registo e homologação 
de cada rota. 

Custos 

Rotas 

Registo / 

Homologação 

Painéis de 

informação fixa 

(sem iva) 

Painéis de 

informação móvel 

(sem iva) 

Total 

Ponta da Fisga 475,55€ 2 x 226€ = €452 2 x 264€ = €528 1455,55€ 

Salema 475,55€ 1 x 226€ = €226 2 x 264€ = €528 1229,55€ 

Boca do Rio 475,55€ 2 x 226€ = €452 3 x 264€ = €792 1719,55€ 

Dunas Fósseis 475,55€ 1 x 226€ = €226 1 x 264€ = €264 965,55€ 

Total 1902,2€ 1356€ 2112€ 10740,40€ 
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7. Análise dos dados do potencial turístico 
 

Procedeu-se à aplicação da metodologia, anteriormente descrita, com o intuito de 

quantificar a avaliação de cada local de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos e, 

consequentemente, reduzir ao máximo o seu grau de subjectividade. 

Porém, é tido em consideração que a subjectividade é indissociável, principalmente, 

do valor cénico. Relacionando-se com a interpretação por parte de cada indivíduo de 

determinado local e da paisagem envolvente. 

É de referir que, por vezes, a pontuação resultante da aplicação das fichas de 

potencial turístico poderão não reflectir o verdadeiro valor de determinados locais, 

explicado pela subjectividade. É exemplo disso a dolina de abatimento sobre uma furna a 

ocidente da praia de João Vaz (Rota da Fisga), que apresenta o valor cénico mais baixo de 

toda a rota. No entanto, a partir do local de onde se observa esta geoforma, obtêm-se uma 

bonita paisagem, assim como uma bela vista sobre a geoforma em causa. 

Outra razão para a subvalorização dos locais pode ser a falta de conhecimento 

técnico do ponto de vista antropológico que afecta a quantificação do valor cultural, daí este 

apresentar, de forma geral, resultados bastante baixos ou mesmo nulos como o caso da 

gruta da Boeiera na Rota da Boca do Rio. 

Apesar desta possível justificação, os resultados obtidos no valor cultural deixam-nos 

a imagem de que as gentes desta área (concelho de Vila do Bispo) possuem uma relação 

muito prática e directa com o território, não criando grandes laços religiosos ou metafísicos 

através de lendas ou crenças com locais concretos. 

Contudo, volta-se a referir que um estudo antropológico e/ou histórico mais 

aprofundado da área poderia alterar a valoração. 

Do ponto de vista do valor cénico, a Rota das Dunas Fósseis é a que apresenta valores 

mais elevados, destacando-se a “ponta ruiva” (0,75), as “dobras com intercalações 

quartziticas” (0,69) e o “ilhéu do Castelejo”(0,69). Nesta mesma rota evidencia-se o valor 

científico que apresenta 3 locais com valoração muito próxima do máximo possível (1), 

sendo mesmo os locais que apresentam a classificação mais elevada em todo o concelho 
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para o valor cientifico o “recife de coral da Mareta” (0,96), a “Enseada da Armação Nova” 

(0,96) e, um pouco a norte da última, o testemunho da “cadeia Hércinica” (0,95). 

A Rota da Salema, por sua vez, faz jus à fama que esta área adquiriu como 

importante sítio de interesse geológico e excelente mostruário de icnofósseis e elementos 

estruturais. Destaca-se, por isso, o valor científico que apresenta em todos os locais de 

interesse classificação acima de 0,5, nomeadamente as “pegadas da Praia Santa” (0,8) e a 

laje com “pistas de artrópodes” (0,8). 

Esta rota apresenta também o valor económico com classificações mais elevadas, em 

comparação às outras rotas, devido à proximidade dos sítios à vila da Salema, o fácil acesso 

até esta e o facto de esta vila ser bastante turística. Prova disso são os locais que 

apresentam os resultados mais elevados: as “pegadas oeste da Salema” (0,7) e as “pegadas 

este da Salema” (0,6). 

Na Rota da Boca do Rio, destaca-se as classificações obtidas por cada elemento no 

campo do valor científico, nomeadamente a geoforma da “gruta da Boeiera” e o “Anticlinal e 

Sinclinal” da praia das Cabanas Velhas, ambos com 0,9. Esta pontuação deve-se ao facto de 

as duas geoformas serem quase exclusivas na área de estudo e o segundo também por ser 

um bom exemplar para explicar o que é um anticlinal e um sinclinal e como moldam a 

paisagem. 

Porém, o valor cénico também assume alguma relevância, nomeadamente com a 

“chaminé vulcânica” da praia das Cabanas Velhas e a “planície aluvial” da Boca do Rio 

atingindo os valores, respectivamente, 0,69 e 0,56. Em muito devido à distância média 

necessária para observa-las. 

Por fim, a Rota da Fisga, tem dois pontos que se destacam dos restantes. São eles a 

“chaminé vulcânica” na Ponta da Fisga e a “arriba do Zavial”, ambos atingem a pontuação 

mais elevada em três dos quatro valores de avaliação (cénico, científico e económico), a 

única excepção é mesmo o valor cultural. E é ao nível científico que ambos apresentam uma 

pontuação mais elevada, 0,75 e 0,85, respectivamente. 

Da soma dos quatro valores (cénico, científico, cultural e económico) chegou-se ao 

valor turístico para cada local de interesse considerado. 
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Este parâmetro, de forma geral, não assume pontuações muito elevadas, mesmo 

entre os valores mais altos. O que é explicado, quase na totalidade, pelo valor cultural, que 

apresenta com muita frequência classificações muito baixas. É exemplo disso a “chaminé 

vulcânica” da Ponta da Fisga, que assume das pontuações mais elevadas desta rota, mas 

que, no entanto, o valor turístico fica abaixo de 0,5 (0,46), em muito provocado pela 

classificação cultural de 0,02. 

Assim, na Rota das Dunas Fósseis, apesar de não se verificar uma diferença muito 

díspar nas classificações referentes ao valor turístico, destacam-se, de forma tímida, os 

“lapiás da Calombreira-Aspa”, a “Enseada da Armação Nova” e a “duna fóssil do Castelejo” 

com a pontuação, respectivamente, 0,6; 0,56; 0,56. 

Na Rota da Salema, só a laje com “pistas de artrópodes” atinge a pontuação de 0,5 

para valor turístico, os outros dois locais de pontuação mais elevada ficaram-se por 0,45 – as 

lajes com “pegadas este da Salema” e “pegadas oeste da Salema”. 

Já na Rota da Boca do Rio, o local com pontuação mais elevada é a própria “planície 

aluvial” que apresenta uma classificação de 0,59. Contudo, é de referir que esta rota é 

extremamente rica em locais de interesse arqueológico. 

Por último, as classificações dos locais englobados na Rota da Fisga apresentam uma 

maior disparidade entre os mesmos. Mas, mesmo assim, o local com pontuação mais 

elevada – “arriba do Zavial” (0,56), pouco passa de meio da escala. O segundo local com a 

avaliação mais elevada (0,46), a “chaminé vulcânica” da Ponta da Fisga, não atinge metade 

da escala pela razão anteriormente referida. 

 

 

 

 

 

 



~ 114 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 115 ~ 

 

8.Conclusão 
 

Este trabalho teve como finalidade máxima, contribuir para o enaltecimento, de 

forma geral, do património natural – geológico e geomorfológico em particular, existente no 

concelho de Vila do Bispo, servindo como mote a trabalhos futuros e mais aprofundados de 

forma a complementa-lo. 

Este concelho situa-se no extremo sudoeste do território continental nacional e 

encontra-se, em grande parte, inserido no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina (PNSACV), o que, por si só, dá um valor acrescido ao seu território. 

Porém, esta valorização peca pelo reconhecimento do seu património abiótico, que 

apesar de ser tido em conta, ainda o é de forma pontual. 

Assim, surgiu a ideia de levar a cabo este trabalho que, pretende dar a conhecer 

alguns dos muitos locais de interesse existentes na área de estudo, promover este tipo de 

património (abiótico) e sugerir uma aplicação prática para a sua exploração turística, 

aproveitando o nicho de mercado que é o geoturismo. 

Para a realização deste trabalho, foi proposto um estágio à Câmara Municipal de Vila 

do Bispo (CMVB), que desde o primeiro momento se mostrou interessada e disponível para 

auxiliar. Estágio esse que teve a duração de 4 meses, durante os quais foi realizada a 

pesquisa bibliográfica sobre os trabalhos já existentes referentes ao tema e à área de 

estudo, a recolha da cartografia necessária e o trabalho de campo. 

Durante a fase do trabalho de campo, foram sinalizados e georreferenciados 87 locais 

de interesse, como explicado no ponto 4.3 – “O trabalho de campo”. Durante esta fase do 

trabalho procedeu-se também ao preenchimento de uma ficha inventário e de uma ficha de 

potencial turístico (Pralong, 2006) para cada local, explicadas, nos pontos 4.4 e 4.5, 

respectivamente.  

Concluída grande parte do trabalho de campo, iniciou-se a definição das rotas a 

traçar, culminando em quatro rotas – 3 Pequenas Rotas e 1 Grande Rota, de acordo com o 

Art.2º do Regulamento de Homologação de Percursos Pedestres da Federação de Campismo 

e Montanhismo de Portugal. Como indicado no ponto 4.6 – “Definição das rotas”, 
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estabeleceu-se a proposta das seguintes rotas: Rota da Boca do Rio; Rota da Salema; Rota da 

Fisga; e a Rota das Dunas Fósseis.  

Como é explicado no ponto seguinte (4.7 – Informação arqueológica), apesar de não 

fazer parte do tema inicial do trabalho, foi englobado o património arqueológico existente 

nos locais por onde foram traçadas as rotas, de forma a consolida-las e aproveitar a riqueza 

arqueológica existente no concelho. 

As rotas são descritas no ponto 5 – “Apresentação das rotas”, sendo que cada uma 

compõe um sub-ponto. Cada rota, por sua vez, é composta por três pontos que se 

estruturam com a seguinte informação:  

• Especificidade da rota – Objectivo da rota; Existência de painéis explicativos; 

Forma do percurso (circula ou aberto), existência (ou não) de ramais e/ou 

derivações; e Transportes públicos que cruzem a rota. 

• Percurso – Onde se inicia e termina; descrição do trajecto indicando o que 

se encontra e o tipo de terreno (alcatrão ou terra-batida, plano ou acidentado). 

• Locais de interesse patrimonial – Descrição pormenorizada de cada um dos 

locais de interesse de índole geomorfológica, geológica ou arqueológica. 

É feita a proposta de implementação de painéis explicativos e a respectiva localização 

dos mesmos, no capitulo 6 – “Painéis, homologação e registo de percurso (custos)”. Aqui são 

apresentados, ainda, os custos da implementação dos painéis, bem como do processo de 

registo e homologação dos percurso a suportar pela Câmara Municipal de Vila do Bispo.  

Por fim, é apresentado o ponto 7 – “Análise dos dados do potencial turístico”, que 

consiste na análise dos resultados obtidos da aplicação da ficha de potencial turístico aos 

locais inseridos em rotas, tendo em conta os valores cénico, científico, económico e cultural. 

É de referir que os valores obtidos são válidos apenas no contexto deste trabalho, dado a 

avaliação e interpretação realizados serem referentes apenas ao geopatrimónio inserido nas 

rotas. Pois se fossem considerados todos os locais de interesse geológico e geomorfológico, 

a pontuação seria diferente, podendo mesmo alguns locais de interesse que não foram 

avaliados, terem pontuações mais elevadas que os considerados. 
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Portanto, neste capítulo (7), é feita uma reflexão sobre a pontuação obtida quer seja 

pelo facto de ser a mais elevado como a mais baixa e procura-se apresentar algumas 

possíveis razões para os valores obtidos. 

O trabalho, é acompanhado por um volume separado constituído pelos anexos, que 

consistem nas fichas inventário de cada local de interesse (geomorfológico – geoforma, 

geológico e arqueológico), nas fichas de avaliação do potencial turístico de cada local de 

interesse geomorfológico e/ou geológico inseridos nas rotas estabelecidas e num glossário. 

Percebe-se, então, a riqueza do património natural abiótico presente neste território, 

que, apesar de este trabalho apresentar o levantamento, a explicação e organização do 

mesmo, é tido em consciência que ainda há muito a fazer.  

Assim, pretende-se com este trabalho, contribuir para a valorização e promoção do 

geopatrimónio concelhio e, consequentemente, para a economia local, bem como dar inicio 

a trabalhos futuros que consolidem e complementem o presente. 

É importante ter em consideração que o actual relatório não esgota, de todo, a 

possibilidade de futuras investigações sobre esta temática neste território, bem pelo 

contrário. Ficou aqui bem expresso que existirão, certamente, outros locais dignos de serem 

classificados como património, assim como também proceder-se à aplicação de outra 

metodologia de avaliação do mesmo. 
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