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B. Descrição

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

7. Síntese descritiva 8. Estado de conservação
Consiste num ponto cotado a 138m de altitude, no topo da 
arriba sul, da praia do Castelejo. No local já se encontram 
mesas de pic-nic, bem como um painel sobre a fauna e flora 
locais e corda a limitar a passagem das pessoas para as 
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Sair da Vila do Bispo pela EM 1265, apanhar o 
caminho em direcção à Torre d'Aspa e quando aí 
chegar, seguir para norte.

Baixo ou médio, se se tiver em conta que em boa 
parte do trajecto não há cobertura de comunicações 
móveis. 
6.2. De carro
Médio. No entanto, em períodos de chuva poderá ser 
de dificuldade elevada.
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C. Importância 

9. Escala: 10. Tipo:

Local X Geomorfológico X
Regional Geológico
Nacional Paisagistíco X
Internacional Arqueológico

Outro

11. Tipo de Interesse

Científico Económico
Cultural Cénico X
Didático

locais e corda a limitar a passagem das pessoas para as 
áreas perigosas, mais concretamente as arribas instáveis, 
sujeitas a desabamentos e deslizamentos. O local é 
conhecido, localmente, como a casa do guarda, devido a 
um antigo posto da guarda fiscal aí instalado.                  
Daqui é possível observar toda a linha de costa, para N, da 
praia do Castelejo até ao Pontal da Carrapateira (11 km).
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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)

Área de descanso para quem está de passagem. Contemplação de toda  costa até Aljezur.

Nada a registar.

Nada a registar.

Norte

Sul

Pedra dos Caixões
Plataforma litoral

Praia da Barriga
Praia da Cordama

Pontal da 
Carrapateira
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