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B. Descrição

5. Acessos: 6. Grau de dificuldade
6.1. A pé

7. Síntese descritiva 8. Estado de conservação

EN 268 sentido Vila do Bispo - Carrapateira, virar 
à esquerda na quarta saida, em direcção à Pena 
Furada, posteriormente virar no segundo desvio 
à esquerda e virar nos dois seguintes à direita. 
Também se pode sair de Vila do Bispo pela 
EM1255, seguindo o caminho da praia da 
barriga, e passando esta praia virar na 2ª à esq e 
posteriormente na 1ª à direita.

No primeiro trajecto, o grau de dificuldade situa-se  entre o 
baixo e o médio, devido à distância.  No segundo, o grau 
estará entre o médio e o elevado, devido à irregularidade 
topográfica.

6.2. De carro
Em ambos os trajecos, o grau de dificuldade situa-se no 
médio. Contudo, devido às chuvas poderá aumentar para 
elevado. 

Ficha de Levantamento

2 - Local               Praia dos Mouranitos

2.1 - Coordenadas    129431 ; 17784
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Destruído

Sem rota - Laredos da barriga

 Concelho de Vila do Bispo

Local com interesse paisagistico, de onde se vê a praia da 
Barriga, da Cordoama e do Castelejo, para sul (foto 1). Bem 
como de interesse geomorfológico, devido à presença de 

X

C. Importância 

9. Escala: 10. Tipo:

Local X Geomorfológico X
Regional Geológico X
Nacional Paisagistíco X
Internacional Arqueológico

Outro

11. Tipo de Interesse

Científico X Económico
Cultural Cénico X
Didático X

Mau

Moderado

Bom

Destruídocomo de interesse geomorfológico, devido à presença de 
uma furna e leixão (mourão) na praia dos Mouranitos, 
visiveis a sul do ponto (foto 2); a plataforma de sopé na 
base da arriba onde nos encontramos, cartografados como 
os "caneiros dos mouranitos" e denominados localmente 
como "laredos da barriga" (foto 3); as dobras resultantes da 
formação da cadeia Varisca, a Norte do ponto (foto 4). 



D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:

14. Potenciais medidas de protecção:

15. Fotografia(s)

Nada a registar.

Nada a registar.

Nada a registar.

Sul

Norte

Sul

Norte
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