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O Programa de Intervenção no Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios da
Serra de Aire concretiza a necessária convergência de diversas perspectivas entre a
Ciência, a Conservação da Natureza, a Educação Ambiental, a Participação Cívica e
responsabilidade da Administração no Desenvolvimento Regional e na Salvaguarda do
Património.
Num cenário de 175 milhões de anos e a partir dos registos fósseis das Pegadas de
Dinossáurios lançou-se o desafio para a descoberta da História da Terra e dos Seres
Vivos.
O “ Parque Jurássico “, como começa a ser familiarmente conhecido o Monumento
Natural das Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aire, consolidou conjunto de acções que
resultaram na melhoria de condições de divulgação, de visita e de interpretação deste
Património de relevância Mundial, justificando as expectativas dos 50 mil visitantes
nacionais e estrangeiros que anualmente aqui querem marcar presença.
Actualmente existem várias modalidades de visita ao Monumento Natural:
As visitas autónomas realizam-se de 3ª Feira a Domingo, incluindo feriados; o
visitante, após adquirir o bilhete de acesso na recepção e ver o vídeo, faz o percurso que
conduz à laje onde se encontram as pegadas fossilizadas. Este percurso é apoiado por
vários painéis informativos, contendo alguma informação sobre a jazida e a formação das
pegadas. Em alternativa, os visitantes que queiram efectuar uma visita mais rápida,
dispõem de um circuito mais curto que, para além da laje principal, também possibilita a
visita ao Jardim Jurássico.
As visitas guiadas efectuam-se aos Sábados, Domingos e Feriados, de hora a hora,
durante o horário de visitação; não necessitam de marcação e destinam-se aos visitantes
que, após a observação do vídeo, pretendam uma visita enquadrada e acompanhada por
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um guia. Nesta opção, a visita efectuar-se-á pelo circuito mais curto, de modo a que numa
hora se possam visitar as Pegadas dos Dinossáurios e o Jardim Jurássico.
As visitas guiadas destinadas a grupos (escolares ou outros), devem obedecer a uma
marcação prévia junto do Monumento Natural, com pelo menos 15 dias de antecedência.
Estas visitas iniciam-se com a observação do vídeo sobre a história da descoberta e
preservação das pegadas de dinossáurios; seguidamente o grupo faz o circuito pedestre de
interpretação que conduz à laje onde se encontram as pegadas, enquadrado por fichas
pedagógicas diferenciadas (1º ciclo, 2º e 3º ciclos e Secundário) que são distribuídas no
início do percurso. Estas visitas são dinamizadas por um monitor que acompanha o
grupo. De referir que o auditório só tem capacidade para 40 lugares sentados, pelo que
grupos maiores deverão ser divididos. A duração destas visitas é de 1h 30m a 2 horas.
O Jardim Jurássico pretende fazer a "reconstituição" da flora existente no período
Jurássico, com exemplares que são considerados fósseis vivos. Assim, desde fetos
arbóreos e não arbóreos, cicas, araucárias, ginkos, zimbros, teixos e cavalinhas, o
visitante poderá apreciar a fascinante vegetação de tempos remotos. No mesmo local,
existe um painel de grandes dimensões que apresenta, de uma forma simples, a evolução
da vida na Terra ao longo de milhões de anos.
O Aramossaurus é uma estrutura em aço que evoca á escala real o maior dos exemplares
de dinossáurios que produziram as pegadas da laje e que conjuntamente com o Jardim
Jurássico e o Painel da História da Terra facilitam a interpretação do fenómeno das
Pegadas aqui presente.
O Centro de Animação Ambiental é uma estrutura multiusos, preferencialmente
vocacionada para actividades de educação ambiental. Está dotado de espaço multimédia,
com acesso à Internet e uma pequena biblioteca. Possui uma sala polivalente (sala de
refeições e sala de actividades em grupo ou para dinamização de ateliers), alojamento com
capacidade para 39 pessoas (2 camaratas de 27 camas e 2 camaratas de 12 camas), cozinha
e balneários. Fora do edifício existe um espaço, parte dele coberto, onde se poderão
desenvolver actividades de exterior: um jogo de chão sobre os dinossáurios, dois tanques
de areia com dinopuzzles para montar, bem como fósseis e rochas para descobrir e
identificar.
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O percurso pedestre é um percurso circular com cerca de 12 quilómetros de extensão
que tem início e término no Monumento Natural. Este percurso leva o visitante pela
envolvência natural e humana deste local onde pode tomar contacto com os modos de
vida tradicional, alguns dos quais ainda subsistem, com as estruturas que foram o
resultado do aproveitamento da água que escasseia nestas paragens - as cisternas - ou a
fauna e flora da região. Ao longo do percurso existe uma sinaléctica própria que facilita a
orientação ao visitante; este percurso pode ser realizado a pé, de bicicleta ou a cavalo.
Documentação sobre este e outros percursos do Parque, poderá ser solicitada na recepção.
Os campos de férias educativas são programas de ocupação para jovens no período de
férias de Verão. Nestes programas os participantes terão oportunidade de conhecer as
Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aire e de tomar contacto com a região onde elas se
encontram, desenvolvendo também actividades que vão desde a paleontologia, à
espeleologia, à escalada, à astronomia, à fotografia, aos percursos pedestres ou de burro,
entre outras. Podem participar neste programa jovens com idades compreendidas entre os
12 e os 15 anos. Para mais informações sobre esta actividade, deverão ser contactados os
serviços deste Monumento Natural.
O Centro de Animação Ambiental dispõe de espaços e serviços que podem ou não ser
utilizados pelo grupo participante. O alojamento disponível é composto por beliches e
cada participante deve trazer um saco-cama. A reserva de alojamento pressupõe a
utilização da sala polivalente. A alimentação é um serviço opcional e terá de uma ementa
sugerida previamente, com vários pratos possíveis; a organização facultará pessoal
habilitado a confeccionar as refeições. A capacidade de alojamento para grupos permite
também realizar programas integrados com várias actividades possíveis, permitindo ao
grupo a elaborar o seu próprio programa. Assim, existe um conjunto de actividades
variadas que podem ser escolhidas e planeadas de acordo com o interesse de cada grupo.
Salienta-se que a organização disponibiliza monitores e todo o material de apoio. Deverá
ser solicitada a ficha de inscrição aos nossos serviços que, depois de preenchida, poderá
ser enviada por fax ou por carta.
Os Guiões do Monumento Natural são instrumentos orientadores que pretendem servir
de "pivot" nos percursos de descoberta abertos à curiosidade dos visitantes, de modo a
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podermos

valorizar estas marcas da História da Terra e partilhar toda a beleza e

conhecimento que elas encerram.
O “site” Pegadas de dinossáurio permite uma mais ampla divulgação e informação
sobre este Monumento Natural incluindo a possibilidade duma visita virtual através do
www. pegadasdedinossaurios.org
Venha até ao período Jurássico e descubra connosco a magia do mundo dos Dinossáurios.
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