Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros
SOBRE

A maior riqueza do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros está escondida no seu interior. Este maciço
calcário é um paraíso para os amantes da espeleologia que nas suas profundezas poderão descobrir grutas e
algares, com formações surpreendentes esculpidas pela água e pelo tempo. Algumas estão orientadas para receber
visitantes como as Grutas de Santo António, Moeda, Mira d’Aire e Alvados, que dispõem de diversas infraestruturas
de apoio.
À superfície, não se avistam rios nem ribeiras e a paisagem é agreste, marcada aqui e ali por rochas, falhas e
escarpas. Apesar disso, a fauna é muito rica e variada, destacando-se as 18 espécies de morcegos (símbolo do
Parque) que encontram o abrigo ideal nas diversas grutas.
Perto de Rio Maior, encontram-se as Marinhas de sal-gema, onde poderá observar toda a labuta da extração do sal,
segundo regras de gestão e utilização com mais de oito séculos.
No flanco oriental da Serra de Aire, a cerca de 10kms de Fátima, encontra-se a maior e mais importante jazida
mundial de pegadas de dinossáurio saurópode do Jurássico médio (com 175 milhões de anos). Algumas das cerca de
20 pistas, descobertas por acaso numa antiga pedreira – a “Pedreira do Galinha” - têm mais de 100m de extensão.
Encontram-se aqui das maiores e mais nítidas pegadas conhecidas, chegando a atingir 95 cm de comprimento por
70 cm de largura, o que dá ideia da dimensão dos maiores seres que alguma vez habitaram o planeta.
Para conhecer esta área protegida, poderá escolher entre os 16 percursos pedestres propostos pelo Parque, mas se
o preferir fazer de modo mais original e menos cansativo, opte por um passeio de burro, organizado por empresas de
animação da zona.
Contactos
Sede:
Rua Dr. Augusto César Silva Ferreira - Apartado 190
2040-215 RIO MAIOR
Tel.: +351 243 999 480 - Fax: +351 243 999 488
E-mail: pnsac@icnf.pt
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Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/8
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/8

Caraterísticas e Serviços
Roteiros sinalizados
Área do parque: 39.900 ha.
Altitude: Máx: 678m
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