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Sinopse  

 

A publicação dos primeiros estudos de fósseis de dinossáurios despertou desde logo a 
curiosidade por esses animais considerados, à primeira vista, como bastante bizarros e 
diferentes dos atuais. Tal curiosidade depressa redundou num fenómeno de popularidade, 
sobretudo quando os diversos meios da Comunicação Social começaram a divulgar os achados 
que se foram fazendo ao longo dos tempos. 

  O interesse que os dinossáurios despertam junto das pessoas estará ligado, segundo a 
nossa opinião, a dois fatores principais: o primeiro está relacionado com o facto de os 
dinossáurios serem um dos grupos de vertebrados mais estudados pelos paleontólogos; o 
segundo relaciona-se com a circunstância de estes animais terem vivido ao longo de cerca de 
165 milhões de anos e terem deixado inúmeros vestígios da sua passagem pela Terra, tendo 
sido de tal modo bem-sucedidos que acabaram por dominar os a grande maioria dos nichos 
ecológicos terrestres. Há 66 Ma muito deles acabaram por se extinguir, salvo um grupo de 
pequenos dinossáurios carnívoros que evoluíram e se perpetuaram nas aves.  

 

É grande a riqueza de jazidas com vestígios de dinossáurios em Portugal, algumas das 
quais de importância científica reconhecida internacionalmente. Cada vez mais se encontram 
novas espécies (algumas exclusivas do nosso país) e novos sítios com fósseis de dinossáurios. 
Destacam-se sítios como Carenque e a Pedreira do Galinha (ambas jazidas com pegadas), 
Paimogo, na Lourinhã (onde se encontraram ninhos com ovos e embriões de dinossáurios 
terópodes), Andrés, em Pombal, e Casal Novo, perto da Batalha, com importantes restos 
ósseos, pois foi nestas jazidas que se descobriram os primeiros restos de Allosaurus (Andrés) e 
de Stegosaurus (Batalha) no continente europeu, o que permite inferir que no Jurássico 
haveria passagem de faunas entre a Europa e a América do Norte. Muitas destas jazidas 
(algumas delas consideradas Monumentos Naturais) formam um importante património que 
deve ser legado às gerações vindouras.  

As primeiras descobertas de dinossáurios em Portugal datam da segunda metade do 
século XIX, com os achados de alguns restos ósseos por Carlos Ribeiro e das pegadas do Cabo 



Mondego, por Jacinto Pedro Gomes. No entanto, foram as investigações realizadas nas 
décadas de 1940 e 1950, por Georges Zbyszewski que levaram a um conhecimento mais 
profundo sobre os dinossáurios portugueses e a constituição de uma grande coleção de 
fósseis, patente no Museu Geológico do LNEG, em Lisboa. As investigações levadas a cabo a 
partir de finais da década de 1980 revelaram novas espécies e novas jazidas, algumas delas de 
grande relevância. Todas estas descobertas, e a publicidade que mereceram na imprensa e na 
Internet, vieram despertar um progressivo interesse, nomeadamente por parte de vários 
setores da sociedade portuguesa, e concorreram decisivamente para uma tomada de 
consciência da realidade do património paleontológico nacional. Em suma, nunca se falou 
tanto entre nós de dinossáurios como a partir da década de 90 do século XX e cada vez mais 
são levados a cabo projetos de investigação científica dedicados ao estudo destes 
extraordinários animais, sendo os frutos deste trabalho o resultado de um persistente 
empenho, quer individual quer coletivo. O esforço despendido na investigação paleontológica 
em Portugal tem sido a todos os títulos notável, mas mais notável ainda se considerarmos as 
dificuldades conjunturais da investigação científica portuguesa, dificuldades que teimam em 
persistir.           

Sobre os vestígios de dinossáurios encontrados em Portugal, pouco se tem escrito, 
salvo alguns artigos em revistas científicas e um ou outro catálogo de exposições. A bibliografia 
sobre este assunto resume-se a apenas algumas sínteses, como "Les Dinosauriens du Portugal" 
de Albert Lapparent e Georges Zbyszewski, editado em 1957 nas Memórias dos Serviços 
Geológicos de Portugal, o artigo de Pedro Dantas na revista Gaia n.º 2 de 1990 “Dinossáurios 
de Portugal” e o artigo de Telles Antunes e Octávio Mateus "Dinosaurs of Portugal", publicado 
em 2003. Estas são, todavia, obras dirigidas aos especialistas; as obras destinadas ao comum 
dos leitores, essas, são raras. Perante tal panorama, e no seguimento de um outro livro do 
autor, “Dinossauros de Portugal”, editado em 2008, parece pertinente o lançamento deste 
novo livro, que tenta atingir simultaneamente três objetivos: o de elucidar, o de divulgar e o de 
alimentar o gosto pela problemática dos dinossáurios no território português, nunca 
esquecendo o compromisso entre uma linguagem acessível ao leitor comum e o rigor que a 
Ciência exige. 

 

Exemplos de Imagens: 

 

Fig. 40 – Provável aspeto do Dacentrurus.  



 

 

Fig. 53 – Distribuição temporal dos principais géneros de dinossáurios de Portugal. 


