Trilho ou local
na natureza

Edifício

Jazida de pistas de dinossauro
Temática:
Arrábida – Património Natural

Concelho / Localidade
?

Informação sobre o local
Na localidade Zambujal poderá ser visitado o Monumento Natural
da jazida de pegadas de dinossauro da Pedreira do Avelino.
Esta jazida constitui atualmente o Núcleo Interpretativo
do Monumento Natural da Pedreira do Avelino.
No flanco sul desta enseada de Lagosteiros, em laje de calcários
margosos do Jurássico superior (150 M.a.), encontra-se uma jazida
de pegadas de dinossauros classificada como Monumento
Natural das Pegadas de Dinossauros da Pedra da Mua. Nesta
jazida encontram-se vários conjuntos de trilhos deixados por
dinossauros saurópodes (quadrúpedes e herbívoros) e terópodes
(bípedes e carnívoros).
No topo da arriba do flanco norte da enseada de Lagosteiros
encontra-se a jazida de pistas de dinossauro de Lagosteiros,
também classificada como Monumento Natural. Datada do
Cretácico inferior ( 135 M.a.), constitui um dos conjuntos mais
interessantes do Cretácico da Europa e o único desta idade em
Portugal. O acesso a este local implica uma caminhada de
aproximadamente 15 minutos.

Como chegar
Jazida da Pedreira do Avelino
Estrada Nacional 379, Zambujal, Sesimbra.
Jazida da Pedra da Mua e Jazida de Lagosteiros
Estrada Nacional 379, Cabo Espichel, Sesimbra.

Observações
As jazidas poderão ser visitadas em autonomia ou com marcação
prévia de visita orientada para grupos (Serviço de Museus
e Património da Câmara Municipal de Sesimbra).
A visita às jazidas do Cabo Espichel (Pedra da Mua e Lagosteiros)
implica uma caminhada de aproximadamente 15 minutos a partir
da área de estacionamento.

Localização

Coordenadas GPS
Jazida da Pedreira do Avelino
38027’14.71’’N | 9007’24.06’’O
Jazida da Pedra da Mua
38o25’18.53’’N | 9o13’00.88’’O
Jazida de Lagosteiros
38o25’32.63’’N | 9o12’58.94’’O

Apoios no local
Acessibilidade condicionada
em determinados setores de visita.
Visitas orientadas para grupo.
Sinalética, estacionamento.

Contactos
Tel: +351 212 288206/07
Email: museu@cm-sesimbra.pt
Morada
Zambujal – 2970-Sesimbra
Cabo Espichel – 2970-Sesimbra

