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�Está identificado e classificado o pa-
trimónio paleontológico existente
no Museu Municipal de Porto de
Mós. Grande parte do espólio refere-
se ao grupo dos saurópedes, dinos-
sauros herbívoros de grande porte,
que podiam pesar várias toneladas,
quadrúpedes, com pescoço e cauda
compridos. A informação é avança-
da ao JORNAL DE LEIRIA por Elisa-
bete Malafaia, paleontóloga da Fa-
culdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, que juntamente como Pe-
dro Mocho, da Universidade Autó-
noma de Madrid, desenvolveu o tra-
balho de classificação do espólio do
Museu Municipal de Porto de Mós. Os

Grande parte dos vestígios pertence aos saurópedes, que eram grandes herbívoros

Paleontólogos  identificam espólio do Museu 
Municipal de  Porto de Mós

dois especialistas integram também da
Sociedade de História Natural de Tor-
res Vedras e participam num projec-
to de inventariação do património
paleontológico no País.  No caso de
Porto de Mós, o trabalho desenvolvi-
do no museu pretendeu também
identificar os espécimes outrora pre-
sentes na região, “já que as carac-
terísticas geográficas e geoló-
gicas deste território,

de zona de
montanha, (calcário) dificultam a des-
coberta de mais vestígios deste pe-
ríodo, contrariamente ao que aconte-

ce, por exemplo, na região
litoral, onde facilmente os

fósseis são encontrados”, refere
um comunicado da Câmara de

Porto de Mós.  O grupo dos sauró-
pedes, ao qual pertence grande par-

te do espólio paleontológico daquele
museu e as pegadas encontradas na
Serra de Aire, inclui os grandes di-
nossauros de pescoço comprido, que
atingiram durante a sua evolução
grandes  tamanhos. “Em Portugal
são bastantes abundantes restos de to-
dos os grandes grupos de dinossauros
[como os saurópedes], sendo conhe-
cidas diversas espécies”, refere Elisa-
bete Malafaia. 

Os saurópedes
eram dinossauros
de grande porte,
que podiam pesar
várias toneladas


