
 

 

 

Inicio e Fim 

39°32'42.3"N 

9°05'13.2"W 

39.545083, -9.087005 

Distância: 5,00 Km 

Tempo: 3.30 Horas 

Âmbito: Ambiental e Paisagístico. 

Tipo: Pequena Rota, Caminhos 

Rurais - Circular 

Desníveis:Pouco Acentuados 

Nível de Dificuldade: Fácil 

Época: Todo o Ano 

 

  



 

 

 

Percurso: Circular. O percurso pedestre tem início e fim no Parque de 

estacionamento frente à Rota dos Dinossauros 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, por caminhos rurais 

subindo-se  até apanhar a Estrada Atlântica que coroa e percorre o cume da 

serra em direcção à Nazaré, num percurso alcatroado e plano e com uma 

panorãmica sobre o mar e a praia do Salgado a poente e a serra de Aire e 

Candeeiros  a nascente, verdadeiramente deslumbrante. 

 

No bordo ocidental da Serra da Pescaria, no sector litoral da região a Sul da 

Nazaré, desde a foz do rio Alcoa até ao limite da praia do Salgado, podemos 

encontrar uma estrutura dunar ativa, bastante complexa, formada por dois 

cordões dunares, separados por um corredor interdunar onde as associações 

vegetais evidenciam as diferentes condições mesológicas que caracterizam 

esta costa litoral.. A flora desta região é rasteira, típica de zonas costeiras 

próxima ao mar, está ainda bem conservada e podem-se observar espécies 

tipicamente mediterrânicas. 

 

Esta estrutura do Jurássico Superior é caracterizada, essencialmente, por 

duas formações distintas: as “Camadas de Montejunto”, que datam do 

Oxfordiano médio a superior; e as “Camadas de Alcobaça” do Kimeridgiano 

(episódio transgressivo). Nestas formações, essencialmente calcárias a 

calcário-margosas, podemos observar duas pistas de dinossáurios, uma delas 

numa camada sub-vertical coberta de icnofósseis do género Thalassinoides. 

Para além destas pegadas de dinossáurio, podemos também observar um 

elevado conjunto de outros fósseis de organismos essencialmente marinhos 

como bivalves, gastrópodes, corais, oncólitos, rudistas e espongiários que 

indicam uma fácies marinha de águas de temperatura mais elevada, 

correspondente a climas mais tropicais. 

 

Ambiente: Sedimentar 

Idade: Jurássico Superior, Oxfordiano-Kimeridgiano (161-145 M. a.) 

Tipo de rocha: Calcários, calcários margosos e argila 

Classificação: em vias de classificação como Imóvel de Interesse Municipal 

Altitude máxima:177 metros 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 

Tipo-Pequena Rota Circular      Inicio E  fIM                                                   

Distância: 4,00 Km                   39°32'42.3"N     9°05'13.2"W 

Tempo: 3.30 Horas 

Âmbito:Histórico-Cultural, Ambiental e Paisagístico. 

Tipo: Pequena Rota, Caminhos Rurais - Circular 

Desníveis:Pouco Acentuados; Acumulados 64 m     

Altitude máxima: 75 m                             

Nível de Dificuldade: Fácil     Época: Todo o Ano  

cartografia : Google Maps                                                                                

 
                                                              




