
A. Enquadramento

1 - Área de Estudo      4. Mapa

B. Descrição

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

7. Síntese descritiva 8. Estado de conservação

A iniciar em Burgau, até ao desvio a dificuldade é 
baixa; entre o desvio e o ponto de interesse, o grau de 
dificuldade é elevado. Assim como o acesso a partir 
da praia das Cabanas Velhas.

R.B.R. 7 - Ponta de Almádena

Concelho de Vila do Bispo

Ponto de interesse paísagistico que, dado ter 65m de 
altitude e situar-se num promontório mais saliente na linha 
de costa, permite uma boa perspectiva desta até à Ponta da 
Piedade - Lagos,12 km para E, e até à Enseada da Baleeira 

Destruído

Ficha de Levantamento

2 - Local          Ponta de Almádena

2.1 - Coordenadas       141783 ; 11129

3 - Data de Observação       25/10/2010

Sair de Burgau pela R. Agricola e ao fim de 
600m virar num desvio à esquerda (após a 
casa). A partir daqui, o trajecto faz-se em 
terra batida ao longo de 900m. É possivel 
chegar ao ponto a partir da praia das 
cabanas velhas num caminho  que se inicia 
paralelamente à estrada de acesso à praia e 
prossegue por 700m até umas ruínas.

Ambos os caminhos têm um grau de dificuldade 
médio
6.2. De carro

X

C. Importância 

9. Escala: 10. Tipo:

Local Geomorfológico
Regional X Geológico
Nacional Paisagistíco X
Internacional Arqueológico

Outro

11. Tipo de Interesse

Científico Económico
Cultural Cénico X
Didático

Piedade - Lagos,12 km para E, e até à Enseada da Baleeira 
que se situa a 13km para SO.                                                                                                                        
Ainda na Ponta de Almádena, a 100m para ocidente, do 
ponto anteriormente descrito, destaca-se a vista sobre a 
praia das Cabanas Velhas. Fazendo deste o melhor local 
para se observar as geoformas descritas na ficha R.B.R.9 e 
perceber a localização da ermida descrita na ficha R.B.R.10 

Mau

Moderado

Bom



D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:

14. Potenciais medidas de protecção:

15. Fotografia(s)

Visitas guiadas com grupos escolares e turísticos. Colocar no local um painel explicativo das 
geoformas  visíveis na praia das Cabanas Velhas 

Nada a registar.

Nada a registar.
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Este
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Burgau Plataforma litoral

Plataforma litoral
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