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Em 1994, João Carvalho 
e companheiros da 

Sociedade Torrejana de 
Espeleologia e 

Arqueologia (STEA), 
identificaram pegadas de 

dinossáurios na pedreira da 
empresa “A. F. Galinha, SA”. 



Monumento Natural, por Dec. Reg. 12/96, de 22 de outubro.

Dois anos mais tarde, por diligências do, então, Museu 
Nacional de História Natural, esta jazida foi classificada como



Fátima

Monumento Natural das Pegadas 
de Dinossáurios

Torres Novas 

Ourém

A 10 km de Fátima 91km de Lisboa

85 km de Coimbra

181km do Porto



As grandes dimensões da jazida (62.500m2) 

numa única laje de calcário, dão-lhe  invulgares 

grandiosidade e espectacularidade.



Vista aérea  do 

Monumento 

Natural

Google Earth

Fátima a 10km 

62.500m2

https://www.google.com/search?q=como+se+pronuncia+lun%C3%A1tico&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoxy3w8sc9YSnTSWtOXmPU5-INKMrPK81LzkwsyczPExLlYglJLcoV4pXi5uLMKc07vLAkMznfil2JtaBE1ymIZxGrdHJ-br5CcapCAUyjAlwdADCXW3BhAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjG3ZmE4t74AhUE1IUKHbk0BFcQ3eEDegQIAhAK&cshid=1656921798152982


et

Um amplo anfiteatro

levemente basculado para Norte, no sentido 
do escarpado com 30m de altura e… 



susceptível de  apreciação, 

a partir de diversos locais 
de observação.



A abundância das pegadas, 

em número de muitas centenas, 

organizadas em duas dezenas

de trilhos, dois dos quais com 

mais de 140m de comprimento, 

constituíram um factor de 

raridade e interesse

paleontológico

a nível mundial.



A nitidez e boa definição das 

pegadas

permitem  conhecer

a morfologia das 

extremidades dos membros.



As dimensões 

das pegadas 

permitem 

avaliar a 

corpulência
dos animais.)



Com cerca de 30 metros 

de comprimento e 

dezenas de toneladas de 

peso.



A morfologia das 
pegadas  e a configuração 
dos trilhos mostram  tratar-

-se de

saurópodes,

o grupo de grandes 
quadrúpedes herbívoros.



A análise dos trilhos é indicadora do 

comportamento individual e social
dos animais.



A lavra na pedreira, durante 
anos, causou danos na laje 
que contém as pegadas.



ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO



A rocha que preservou 
as pegadas (icnitos) é 
um calcário compacto

do 

Jurássico médio,

com cerca de 175 
milhões de anos.



Esta idade representa uma

novidade para a paleontologia. 

Provou-se aqui que este grupo de saurópodes já existia, 

bem representado, uns 25 milhões de anos mais cedo

do que o intervalo de tempo que era atribuído à sua 
passagem pela Terra. 



ÁREAS ENVOLVENTES



Um percurso pedonal quilométrico rodeia toda 

a área do Monumento Natural.



Paineis informativos

ao longo do percurso





JARDIM JURÁSSICO E PAINEL DO TEMPO



JARDIM JURÁSSICO 

Equisetum, Polipodium, Pteridium, Cycas, Ginkgo, 
Araucaria, Podozamites, Cupressus, Taxodium, Podocarpus, 



Ensaio de recriação do paleoambiente, 

com alguns exemplares da flora do período 

Jurássico, por gentileza do 

Prof. Fernando Catarino.



PAINEL DO TEMPO 
A História da Terra e da Vida

Criação do Arqtº Pedro Martins Barata





Junto ao Painel do Tempo, mais 
um recanto a explorar…



As primeiras 
intervenções

Criação do Arqt.º Pedro Martins Barata



Visitação anterior a 2021



➢ Estudos de caracterização, projeto e aplicação de medidas de 

conservação;

➢ Percurso sobre a jazida com pegadas de dinossáurios com passadiço em 

madeira, parcialmente acessível a pessoas com dificuldades motoras;

➢ Exposição permanente para novo Centro de Interpretação;

➢ Produção de documentário;

➢ Criação de imagens 3D.  ➢Cofinanciado por:

O que foi feito em 2021:

total investido de 255 000 €.



Colmatação de fraturas  que colocavam em risco as pegadas, sem alterar a leitura científica dos trilhos.

As medidas de conservação foram aplicadas em 3 dos trilhos existentes na jazida, e na sua área envolvente.

Ainda falta intervir em, pelo menos, 10 trilhos

Com metodologia pioneira em Portugal

Permite visitação sem causar danos no património paleontológico

Medidas de Conservação, num total de 1.404m2



Operação POSEUR-03-
2215-FC-000109

Passadiços de madeira









Centro de interpretação







Loja



ARAMOSAURUSEm homenagem ao 
Arqtº Pedro Martins 

Barata

Criação do Arqtº Pedro Martins Barata



Apresentação de A.M. Galopim de 

Carvalho, com a colaboração de Lia 

Mergulhão. 

Fotografias do autor, de Mário Cachão,  Lia 
Mergulhão e retiradas da Net.


