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EN 268 sentido Vila do Bispo - Carrapateira, 
junto ao parque eólico virar à esquerda no 
desvio para a praia da Murração. A partir da 
EN o caminho é de terra-batida até à praia 
(6km)

Médio, pela distância.
6.2. De carro
Baixo na EN. Médio, no restante trajecto. Contudo, no 
período das chuvas o grau pode subir para elevado, 
principalmente nos últimos 900m.

Concelho de Vila do Bispo

A arriba situada no sector N da praia é bastante interessante do 
ponto de vista estrutural e sedimentar. É possivel ver no local uma 
duna fossil que, segundo Feio (1943), fossiliza um depósito de 
vertente. Este "arenito dunar cobre uma área reduzida de 150m2" 
(Ramos-Pereira, 1987, p.81). Os testemunhs ainda existentes 
terão resultado de um periodo em que o nível do mar estaria 
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terão resultado de um periodo em que o nível do mar estaria 
consideravelmente mais baixo do actual, permitindo que neste 
local o campo dunar tenha tido mais de 400m de largura (Ramos-
Pereira, 1987). Nesta mesma arriba, são visiveis filões doleriticos, 
de cores vivas, que voltam a ser a aparecer na arriba central da 
praia. São ainda visiveis algumas furnas, resultado do processo 
erosivo sobre material basáltico, menos resistente.
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D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:

14. Potenciais medidas de protecção:

15. Fotografia(s)

Nada a registar.

Pisoteio excessivo da duna

Ordenar os locais de passagem.
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