Se gosta de animais, porque não um dinossauro em casa?!
Numa altura em que se discute a pertinência da legislação de proteção ao
património paleontológico, a Sociedade de Historia Natural (SHN) enceta
esforços na Serra do Bouro, para a preservação dos fossilizados e sensibilização
da população.
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Segundo esta “para além de ser
uma falta de respeito”, não existe
qualquer prevenção legal que proíba
qualquer individuo de ir ao terreno e
adquirir fósseis, ou outro tipo de
vestígios dos antepassados terrestres.

