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R.D.F. 3 - Campo de lapiás (Calombreira - Aspa)

Concelho de Vila do Bispo

Sair de Sagres, para ocidente, pela EN268. 
E percorre-la até 500m do próprio Cabo de 
São Vicente (5,5 km). Aí poderá estacionar o 
carro no parque de estacionamento do lado 
esquerdo da estrada e seguir a pé, ou 
prosseguir com o carro pelo caminho que se 
apresenta do lado direito da estrada. 

Destruído

Mau

6.2. De carro
Grau de dificuldade baixo.

Baixo até ao parque de estacionamento. Se optar por 
prosseguir de carro, o grua de dificuldade aumenta 
para elevado.

Campo de lapiás com dois tipos diferentes: lapiás  meandriformes 
e em agulha. São formas cársicas resultantes da dissolução do 
calcário pela água que retém o gás carbónico existente no ar. 
Essa água acidificada pelo gás carbónico reage com o calcário, 
formando o bicarbonato de cálcio que é solúvel e é levado pela 
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formando o bicarbonato de cálcio que é solúvel e é levado pela 
água. A dissolução ataca as fragilidades das rochas, geradas por 
falhas. Estas formas cársicas ocorrem em bancadas pouco 
inclinadas.                 No sector N desta área localiza-se um 
conjunto de 3 algares que resultaram do escoamento superficial 
de águas, aproveitando a fragilidade local da rocha devido à 
junção de 2 falhas neste local (ver ficha nº86).



D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:

14. Potenciais medidas de protecção:

15. Fotografia(s)

Lixo deixado por quem passa.

Dado o objectivo ser mostrar a formação cársica e também as formas de que se reveste quando é orientada 
pelas falhas, poderia ser ordenado o caminho de terra-batida adjacente ao campo. Para impedir que os carros 
criem desvios, o caminho pode ser delimitado por rochas de dimensão métrica.

Esta área, por sí só, já tem bastante afluência. Seria oportuno aproveitar o facto para dar a conhecer 
a génese e o processo evolutivo destas formas ao público, em geral.
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