
Prémio Ciência Viva para
o 'avô dos dinossauros 7

Distinção. Galopim de Carvalho recebe hoje o Grande Prémio Ciência Viva Montepio 2013, que
reconhece uma vida dedicada ao conhecimento, divulgação e defesa do património geológico
FILOMENA NAVES

Há vinte anos, Galopim de Carva-
lho surpreendeu os portugueses
quando trouxe ao Museu de Histó-
ria Natural, em Lisboa, um punha-
do de dinossauros gigantes que se

mexiam e rugiam como se estives-

sem vivos. Foi a primeira vez que se

viu tal coisa por cá e as enormes fi-
las na Rua da Escola Politécnica e o
recorde de 360 mil visitantes em
apenas 1 1 semanas não podiam ter
sido mais expressivos. Galopim de
Carvalho, geólogo, professor uni-
versitário, escritor, divulgador e o

rosto de mediáticas campanhas
pela preservação de pegadas de di-
nossauros, como as de Carenque,
no início dos anos 1990, e pela defe-
sa do património geológico do País,
recebe hoje o Grande Prémio Ciên-
cia Viva Montepio 2013.

É "o reconhecimento de uma
carreira e de uma viva dedicada à
ciência e à divulgação das ciências

geológicas", afirmou ao DN Rosália

Vargas, presidente da Ciência Viva,
sublinhando que Galopim de Car-
valho "foi um grande professor, de-
fendeu grandes causas do patrimó-
nio geológico e paleontológico, é es-

critor, está enraizado no imaginário
das pessoas e queremos que conti-
nue porque temos ganhado muito
com a sua intervenção e atividades".

Para Galopim de Carvalho, a dis-

tinção "representa muita satisfação
e ânimo para continuar a lutar pe-
las mesmas causas", como
afirmou ao DN
( ver entrevista) . Até porque os com-
bates não estão terminados. Hoje,
passados anos sobre essas lutas
pela preservação dos sítios geológi-
cos, enquanto património e memó-
ria coletiva, muitos desses geossí-
tios estão "num estado de abando-
no confrangedor", reconhece o

geólogo, professor e antigo diretor
do Museu Nacional de História Na-
tural da Universidade de Lisboa.

António Marcos Galopim de Car-
valho, ou simplesmente Galopim
de Carvalho, como é mais conheci-
do, nasceu em Évora em 1931, li-
cenciou-se em Geologia em 1959,
na Universidade de Lisboa, e dou-
torou-se ali dez anos anos mais tar-
de, mas o seu percurso foi tudo me-
nos linear. Em miúdo, em Évora, foi

aprendiz de sapateiro, de carpintei-
ro e de ferreiro, fez campismo, mui-
tas vezes apenas com uma corda e

uma manta, e da escola, onde foi
mau aluno e levou muita pancada,
como recordou ao DN, não guarda
as melhores recordações.

Foi já no liceu que pela primeira
vez um professor, Cassiano Vilhe-
na, o marcou pela positiva, mos-
trando-lhe o gosto pelo saber. Com
ele, "as rochas deixaram de ser pe-
dras sem vida nem história" e pas-
saram a ser "documentos" que fala-
vam "da vida" da Terra, escreveu o

geólogo em 2005, no Jornal de Le-
tras. Ficou-lhe a semente da geolo-
gia, mas por influência do pai foi
em biologia que se inscreveu, na
Universidade de Lisboa, quando
terminou o liceu. Não passou do

segundo ano do curso, o que o le-
vou, aos 2 1 anos, a sair da universi-
dade. Nos dez anos seguintes, fez

um pouco de tudo. Passou pela tro-

pa, foi delegado de propaganda
médica, vendeu máquinas regista-
doras... e um dia parou parapensar
e decidiu voltar à universidade,
dessa vez para estudar geologia.
Acertou na mouche. Tornou-se
bom aluno e concluído o curso foi
convidado para dar aulas como as-
sistente de cristalografia, primeiro,
e depois também de mineralogia,

geomorfologia e paleontologia,
que estudou em Paris, no Museu
Nacional de História Natural.

Em 1990, a descoberta de um tri-
lho de pegadas de dinossauro em
Carenque, no projetado trajeto da
CREL, levou-o a uma intervenção
pública pela sua preservação. Tor-
nou-se uma figura mediática. No fi-
nal, as pegadas foram preservadas,
com a construção de um túnel, e

Galopim de Carvalho iniciou aí um
infatigável combate p ela preserva-
ção do património geológico e pa-
leontológico, que continuou a tra-
var, até hoje, a par da sua faceta de

divulgador das ciências geológicas
e daTerra, através dos seus livros,
dos mais científicos aos mais lúdi-
cos e para todos os públicos e ida-
des. Fica ainda a exposição de há
vinte anos, que colocou os dinos-
sauros, o Museu de História Natural
da Universidade de Lisboa e a pa-
leontologia no centro das atenções

e pela primeira vez deu origem
a verbas para a investiga-

ção em paleontolo-
gia.

CERIMONIA

Cidadania e matemática distinguidas
> Além do Grande Prémio atri-
buído a Galopim de Carvalho,
são distinguidos o Instituto
de Educação e Cidadania
Mamarrosa, em Aveiro
(Prémio Ciência Viva Montepio
Educação) e a série Isto
É Matemática, da Sociedade

Portuguesa de Matemática,
exibida na SIC Notícias
(Prémio Ciência Viva Montepio
Media). Este é o

segundo ano em que o grande
prémio é atribuído e pela pri-
meira vez tem um valor mone-



tário: dez mil euros o Grande
Prémio e cinco mil euros cada
um dos outros. No ano passado
o galardão foi atribuído ao edi-

tor Guilherme Valente por três
décadas de edição da coleção
Ciência Aberta.

4 PERGUNTAS A...
GALOPIM DE CARVALHO

Geólogo

"Há que
sensibilizar
os novos
responsáveis"
O que representa para si este

prémio, depois de uma
carreira e de uma vida re-
cheadas de muitos outros
prémios e distinções?
Representa muita satisfação e
ânimo para continuar a lutar
pelas mesmas causas: a divul-

gação das ciências da Terra e

a defesa do património geoló-
gico e paleontológico.
A sua atividade pública está

ligada aos dinossauros e às
batalhas que travou pela
preservação desse patrimó-
nio em Portugal. Qual
é hoje o seu balanço dessas
batalhas?
É tristemente negativo. Os

projetos em curso estão pa-
rados e os geossítios arranja-
dos e colocados à disposição
do público encontram-se
num estado de abandono
confrangedor. Há que dar
continuidade aos esforços
desenvolvidos pelo Museu
Nacional de História Natural,

no sentido de sensibilizar os
novos responsáveis (do go-
verno, das autarquias e, em
particular, do Instituto da
Conservação da Natureza e

das Florestas) face aos valo-
res que estão em causa como
testemunhos de uma histó-
ria bem mais antiga do que a
dos homens.
Como encara o facto de ser
conhecido do grande
público pelo "avô dos dinos-
sauros"?

Já me apelidaram de pai dos
ditos e é natural que tenha
atingido o estatuto de avô.
Encaro -o como algo de muito
simpático e carinhoso.

Qual é hoje a sua maior
batalha, enquanto divulga-
dor de ciência e do patrimó-
nio geológico e natural?
Fazer ouvir os que não sabem
ou não querem ouvir e fazer
ver os que não sabem ou não
querem ver. Nesse sentido, en-

treguei à minha editora (Ân-
cora) um novo livro, Evolução
do Pensamento Geológico, nos
contextos filosófico, religioso,
social e político da Europa e

estou a trabalhar num outro
que poderá ter por título As
Pedras e as Palavras, para falar
de geologia de forma simples,
mas rigorosa e, ao mesmo
tempo, agradável.


