
  

 

 

 

Inicio:Salgado Park 

Fim: Salgado Park 

Distância: 7,00 Km 

Tempo: 3.30 Horas 

Âmbito:Histórico-Cultural, 

Ambiental e Paisagístico. 

Tipo: Pequena Rota, Caminhos 

Rurais 

Desníveis:Pouco Acentuados 

Nível de Dificuldade: Fácil 

Época: Todo o Ano 

 

  



 

 

AS PEGADAS ESTÃO LÁ E NÃO MENTEM! 
Percurso: Circular. O percurso pedestre tem início e fim no Salgado Park na 

aldeia de Famalicão a cerca de 7 km a sul da Nazaré e a norte de São 

Martinho do Porto. O percurso percorre a  encosta da serra  Pescaria virada a 

nascente e ao vale dos campos agrícolas da Cela Nova, por caminhos entre 

pinhal e luxuriosa vegetação autóctone, descobrem-se panorâmicas de 

paisagens deslumbrantes. 

 

Com objetivo de atingir a meio do percurso a Jazida de pégadas de 

dinossáurios descobertas em Janeiro de 1996 na Serra da Pescaria. Nesta 

jazida, numa laje muito bioturbada e com grande inclinação (cerca de 70º 

para Oeste),deixada como frente de exploração de uma antiga pedreira que 

forneceu o material utilizado na construção do molhe do porto da Nazaré, 

verificaram-se a ocorrência de duas pistas que, quer pelas dimensões das 

pegadas que as integram, quer pela idade das margas em que estão impressas 

(cerca de 155 milhões de anos, correspondendo ao Jurássico final, 

Kimmeridgiano), atribuí-se-lhes, sem grandes dúvidas, a marca de 

dinossáurios. O fácil acesso a esta jazida, bem como o enorme terreiro em 

frente à laje proporcionam uma visão espectacular destas pistas. Foi mesmo 

sugerido por Galopim de Carvalho (1998) que é "grande o potencial como local 

a musealizar". Infelizmente, a litologia e inclinação da laje são agravadas 

pelos efeitos da erosão, comprometendo a sua preservação num futuro próximo. 

 

Entre os visitantes que  ao local esteve o especialista em icnitos de 

dinossáurios  Pérez-Lorente, da Universidade de Logrono, La Rioja 

(Espanha), bem como Vanda Santos, do Museu Nacional de História Natural 

de Lisboa. Poderá ser vista informação completa no sítio: 

http://projectos.cienciaviva.pt/pw011/jazidas/jazida_de_famalicao_da_nazare

.html 

Pelo caminho na subida deslumbre-se com paisagens sobre Famalicão, 

Macarca,Raposos na serra oposta e sobre a baía de São Martinho do Porto. 

Aproveite e colha alguns frutos silvestres como medronhos ou maças bravias, 

ou mesmo cogumelos e ´colha ou fotografe uma panóplia de flores e bagas 

silvestres. Na descida aprecie as paisagens sobre o Monte de São Bartolomeu e 

o vale tifónico que se estende dos campos da Cela que limitam os terraços do 

pinhal de Leiria a norte até às Caldas da Rainha a sul. O vale tifónico revela-

se um poderoso traço de união entre paisagens ... 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Tipo-Pequena Rota Circular      Inicio:Salgado Park 

                                                    Fim: Salgado Park 

Distância: 7,00 Km 

Tempo: 3.30 Horas 

Âmbito:Histórico-Cultural, Ambiental e Paisagístico. 

Tipo: Pequena Rota, Caminhos Rurais 

Desníveis:Pouco Acentuados; Acumulados 64 m     

Altitude máxima: 75 m                             

Nível de Dificuldade: Fácil     Época: Todo o Ano  

cartografia : Google Maps                                                                                
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