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6.2. De carro
O grau de dificuldade é baixo. Contudo, na estrada 
entre os semáforos e a localidade é aconselhável 
precaução devido ao facto da estrada ser estreita.

Ficha de Levantamento

2 - Local         Praia da Salema

2.1 - Coordenadas          138297 ; 11193

26-10-2010

Na EN 125,entre a Figueira e Budens, virar 
nos semáforos para a Salema (EM 537),no 
largo vira à direita, sobe a rua e vira na 
primeira à esquerda, onde irá encontrar um 
parque de estacionamento. Aí existe uma 
passadeira, propositadamente colocada, 
para aceder à laje.

O grau de dificuldade é baixo. Contudo, na estrada 
entre os semáforos e a localidade é aconselhável 
precaução devido a estrada ser estreita.

Destruído

R.S. 4 - Pegadas Salema (Oeste)

Concelho de Vila do Bispo

No sector ocidental da praia da salema, observam-se 8 
pegadas de dinossauro,  numa bancada de calcário 
margoso datado do Barremiano (ca.127M.a.), típica de 

X

C. Importância 

9. Escala: 10. Tipo:
 

Local Geomorfológico
Regional Geológico
Nacional Paisagistíco
Internacional X Arqueológico X

Outro

11. Tipo de Interesse

Científico X Económico
Cultural Cénico X
Didático X

Moderado

Bom

Destruído

Mau

margoso datado do Barremiano (ca.127M.a.), típica de 
ambientes marinhos pouco profundos e quentes, que se 
terá depositado na vizinhança da zona intertidal, de baixa 
energia (Rocha, R. et al., 1983). O seu alinhamento é 
indicador de uma progressão bípede, atribuído a um 
dinossauro herbivoro do género Iguanodontídeo, do 
Cretácico Inferior Europeu. Este bípede teria cerca de 2,2m 
do solo até ao cetábulo (anca) e estaria a deslocar-se a 
cerca de 1,7km/h (Santos, 2002).



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.

As ameaças existentes consistem na erosão marinha e em desabamentos das bancadas 
superiores.

Este local já se encontra devidamente assinalado e identificado. 
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Fonte: Museumkennis


