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B. Descrição

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

7. Síntese descritiva 8. Estado de conservação

É inacessivel de carro. O carro terá de ficar no parque 
de estacionamento entre a vila e a praia da Figueira.

No sector ocidental da praia, observa-se uma laje calcária 
orientada a SE com um pendor aproximado de 60º, onde 
são visiveis pegadas de dinossauros. Segundo Santos et al . 
(2000), as primeiras pegadas de dinossáuros do Jurássico 
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2 - Local         Praia da Foia do Carro

2.1 - Coordenadas     136616 ; 10602

3 - Data de Observação       26-10-2010

Da praia da Figueira, subir a vertente O e 
seguir sempre junto à arriba até ao valeiro 
seguinte, no limite do qual se encaixa a praia 
da Foía do Carro.

R.S. 8 - Pegadas da praia Foía do Carro

O grau de dificuldade é elevado no início do trajecto, 
em ambos os sentidos. De resto, apresenta uma 
dificuldade média.
6.2. De carro

X

C. Importância 

9. Escala: 10. Tipo:

Local Geomorfológico
Regional Geológico X
Nacional X Paisagistíco
Internacional Arqueológico

Outro

11. Tipo de Interesse

Científico X Económico
Cultural Cénico X
Didático X

(2000), as primeiras pegadas de dinossáuros do Jurássico 
superior (Portlandiano) foram descobertas em 1995 por 
Maria Ramalho, nesta praia. Constituindo evidência da 
passagem de dinossáurios saurópodes por esta área que 
coresponderia a "um ambiente laguno-marinho de fraca a 
média energia e de pequena profundidade" (Santos, 2002).
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D. Potencialidades e Ameaças

12. Potencialidades de uso:

13. Ameaças actuais ou potenciais:

14. Potenciais medidas de protecção:

15. Fotografia(s)

Nada a registar.

Nada a registar.

As maiores ameaças prendem-se com a erosão resultante da meteorização, quer da chuva, quer da 
ondulação. Bem como desabamentos do material situado por cima da bancada.
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