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Sair de Sagres para ocidente pela EN 268, 
em direcção ao Cabo de S. Vicente. Depois 
do forte do Belixe, é no primeiro desvio de 
terra-batida à direita. É aconselhável deixar  
carro num parque de estacionamento a 
300m de distância e prosseguir a pé.

Baixo

6.2. De carro

Baixo até ao desvio de terra-batida, depois torna-se 
elevado até ao ponto de interesse.

Mau

R.D.F. 4 - Enseada da Armação Nova

A cerca de 1250m a NE do Cabo de São Vicente, situa-se a 
Enseada da Armação Nova . Esta é limitada por uma falha a E, 
com orientação N-S, que corta calcário do Jurássico inferior (195 
M.a. - 175 M.a.). Esta última, deu origem um espelho de falha com 
uma inclinação vertical quase perfeita (aprox.90º) e com 50m de 
altura. Falha essa que é visivel no prolongamento da escarpa 
para N, funcionando como elemento estruturante da arriba.                                                 
No sector N da enseada nota-se a presença de uma duna fóssil, 

Concelho de Vila do Bispo

Moderado

X

C. Importância 

9. Escala: 10. Tipo:

Local Geomorfológico X
Regional X Geológico X
Nacional Paisagistíco
Internacional Arqueológico

Outro

11. Tipo de Interesse
Científico X Económico
Cultural Cénico X
Didático X

Mau

Bom

No sector N da enseada nota-se a presença de uma duna fóssil, 
hoje sujeita a abrasão marinha. Esta duna é indicadora de uma 
paisagem litoral distinta da que se verifica no presente, já que a 
duna precisaria de abastecimento contínuo de areias. É 
contemporânea de um nível do mar mais baixo do que o actual, 
que permitiria a presença de uma praia a SO, de onde provinham 
as areias que originaram aquela duna em talude de encontro à 
arriba.



D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:

14. Potenciais medidas de protecção:

15. Fotografia(s)

Este local pode ser potenciado para vários fins, como, por exemplo, escalada, visitas didácticas e 
mergulho lúdico.

Em caso de excessiva utilização para escalada, há o perigo de aumentar a fracturação da rocha.

Ordenamento do caminho de terra-batida com rochas de diâmetro métrico a delimita-lo. Criação de 
corredores verticais na arriba a indicar os locais onde a escalada pode ser praticada. Preservar o 
painél  instalado junto da praia do Telheiro

Duna fóssil Escarpa de falha
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Aproveitamento como parede de escalada
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