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X

Sair da Vila do Bispo pela EM 1265, em 
direcção à praia do Castelejo e apanhar um 
caminho, de terra-batida, à esquerda para a 
Torre D'Aspa

Baixo ou médio, se se tiver em conta que em boa 
parte do trajecto não há cobertura de comunicações 
móveis. 

Destruído

6.2. De carro
Médio. No entanto, em períodos de chuva poderá ser 
de dificuldade elevada.

Ficha de Levantamento

2 - Local     Torre de Aspa

2.1 - Coordenadas   127258 ; 13624

04-10-2010

R.D.F. 9 - Torre D'Aspa

Concelho de Vila do Bispo

É o ponto cotado mais alto do concelho, a 157m de altitude, e 
também da plataforma litoral, que corta os xistos e grauvaques 
paleozóicos e que possui uma cobertura pelicular de areias 
pliocénicas. Aqui exitiu uma torre, do século XVI, de forma circular 

C. Importância 

9. Escala: 10. Tipo:

Local Geomorfológico
Regional X Geológico
Nacional Paisagistíco X
Internacional Arqueológico X

Outro

11. Tipo de Interesse
Científico Económico
Cultural Cénico X
Didático

Mau

Moderado

Bom

pliocénicas. Aqui exitiu uma torre, do século XVI, de forma circular 
de alvenaria, argamassa de consolidação e reboco que terá caído 
e que nunca foi reparada. Esta servia como atalaia para protecção 
da costa e de aviso à navegação. Porém, a sua base foi 
aproveitada para erguer um marco geodésico.                                                             
No local foram instaladas mesas de pic-nic, bem como um painel, 
onde colocar informação.                                                       É 
possivel ter-se uma boa perspectiva de todo o território, 
nomeadamente da plataforma litoral e da linha de costa.



D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:

14. Potenciais medidas de protecção:

15. Fotografia(s)

Nada a registar.

Fazer pic-nic. É um bom local para a actividade de birdwatch

A maior ameaça é o roubo do equipamento de apoio, como as mesas e as cordas, assim como a 
destruição do painel existente. 
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