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Dois paleontólogos estiveram
em Porto de Mós para identi-
ficar espécies e compreender
melhor o património paleon-
tológico já descoberto no con-
celho.

Os paleontólogos Elisabete
Malafaia, da Faculdade de
Ciências da Universidade de
Lisboa, doutoranda em Dinos-
sauros do Jurássico Superior
Português, nomeadamente, no
grupo Terópodes,  e o paleet-
nólogo Pedro Mocho, da Uni-
versidade Autónoma de Ma-
drid, especializado no grupo
dos Saurópodes, ambos repre-
sentantes da Sociedade de His-
tória Natural de Torres Vedras
estiveram no Museu de Porto
de Mós ao longo de vários me-
ses, onde identificaram espé-
cimes outrora presentes na re-
gião.

A presença dos paleontólo-
gos no Museu de Porto de Mós
possibilitou, também, a identi-
ficação de alguns dos fósseis
expostos, informou a câmara
em comunicado. 

“Grande parte do espólio pa-
leontológico refere-se à espé-
cie dos Theropoda (Terópo-

des), um grupo de dinossáu-
rios bípedes, maioritariamente
carnívoros, e que inclui a linha-
gem que deu origem às aves
actuais”, explica a Câmara Mu-
nicipal, acrescentando que
“são conhecidos no registo
geológico desde o Triásico
(aproximadamente 230 mi-
lhões de anos) até ao final do
Cretácico (há cerca de 65 mi-

lhões de anos)”.
“Era um grupo muito diver-

sificado que incluía formas de
pequeno porte (alguns dos
quais não ultrapassariam al-
guns centímetros de compri-
mento) como formas que po-
diam medir mais de 10 metros
de comprimento e pesar vá-
rias toneladas”, esclarece ain -
da a autarquia de Porto de

Mós, salientando que, “em
Portugal, são conhecidos di-
versos fósseis deste grupo de
dinossáurio, sobretudo em se-
dimentos do Jurássico Supe-
rior (c. 145 Milhões de anos),
nos quais estão representadas,
principalmente formas de
grande porte, como por exem-
plo Allosaurus, Torvosaurus e
Ceratosaurus”. |

Paleontólogos ajudam a
compreender património
em Porto de Mós
Investigação Museu de Porto de Mós recebe paleontólogos para identificar espé-
cies e compreender património descoberto no concelho
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Visita Investigadores estiveram vários meses no Museu de Porto de Mós


