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Inserida em contexto urbano e com fácil acesso, a gruta das 
Lapas é hoje um labirinto de galerias, escavadas na rocha, 
designada por tufo calcário. Esta aflora sob a povoação das 
Lapas, na freguesia com o mesmo nome, e ainda noutros 
locais a jusante, nas margens do rio Almonda, no concelho 
de Torres Novas, distrito de Santarém. Na longa história da 
Terra, o tufo calcário, formou-se depois da última fase da 
glaciação de Wurm, há cerca de 35.000 a 20.000 anos. 

Sendo uma rocha macia mas resistente, o tufo calcário tem 
sido utilizado pelo Homem, como matéria-prima para a 
construção. Nas Lapas, foram identificadas também pequenas 
covas, que tiveram uma função funerária e ritual, durante o 
Neolítico final e o Calcolítico inicial (fim do IV milénio e início 
do III milénio a. C.).

A gruta das Lapas é uma referência cultural relevante, com 
interesse para a Geologia, para a Arqueologia, para o Turismo 
de natureza e ainda lugar de visita onde se realizam atividades 
diversas pela comunidade local.

As cavidades deste tipo, despertam habitualmente, a 
imaginação popular e são a génese de várias lendas 
seculares que ainda perduram.

A gruta das Lapas está protegida pela classificação legal, 
como IIP (Imóvel de Interesse Público) através do Decreto 
n.º 32.973, D.G. I Série n.º 175,de 18-08-1943.
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A Gruta das Lapas no Maciço Calcário Estremenho

Alabarda em sílex, proveniente do Sítio arqueológico,
conservada em Museu (desenho de Paula Carichas)

Povoação das Lapas em Torres Novas, assente sobre tufo calcário e terraço fluvial, na margem esquerda do rio Almonda (imagem: Google maps)

Labirinto de galerias da gruta das Lapas, escavadas em tufo calcário
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