
Embora se tenham extinguido há 65 milhões

de anos, os vestígios dos grandes lagartos
continuam a fascinar-nos. O biólogo ]orge Nunes

segue as suas pistas em território português. Sabia

que temos o maior trilho de saurópodes da Europa
e um dos mais bem conservados do mundo?
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A ferocidade dos dinossauros
não passa de um mito literário

tural das crianças e exercido uma inexplicável

atração tanto em miúdos como em graúdos.

"Eles abrem a imaginação, o sonho e a fan-

tasia", dizia Galopim de Carvalho, ex-diretor

do Museu Nacional de História Natural. Tal-

vez seja devido ao seu tamanho descomunal,

pois, de acordo com o registo fóssil, estes

foram os maiores animais que alguma vez

viveram no nosso planeta: o Seismosaurus

hallorum chegava aos 39 m de comprimento,

e o Argentinosaurus fiuinculensis aos 37, se-

gundo as mais recentes estimativas. Porém,

sabe-se hoje que nem todos tinham tama-

nhos gigantescos: alguns eram pequenos
como galinhas.

Outra razão plausível para esse fascínio

poderá ser a ferocidade que sempre lhes foi

associada, bem patente na própria etimologia
da palavra "dinossauro", que significa literal-

mente "lagarto terrível" (do grego sauro, "la-

garto", e deinós, "terrível"). Contudo, apesar
de esta ser uma ideia bastante vulgarizada,

que tem sido explorada até à exaustão pela

publicidade, pela literatura de ficção científica

(com especial destaque para Porque Jurássico,

escrito por Michael Crichton), pelo cinema

(a adaptação do livro para o grande ecrã por
Steven Spielberg), pelos desenhos animados

e pela BD, não passa de um mito. É verdade

que existiram alguns carnívoros ferozes, mas

muitos outros (curiosamente, os de maiores

dimensões) eram comprovadamente herbívo-

ros pacíficos, provavelmente tão dóceis como

cordeirinhos.

Além disso, nunca se envolveram em com-

bates sanguinários com os seres humanos,
como surge amiúde em livros e filmes. Quer
fossem criaturas cruéis ou afáveis, jamais se

cruzaram com a espécie humana: quando os

primeiros hominídeos surgiram na Terra, já os

dinossauros estavam mortos e enterrados há

dezenas de milhões de anos.

Por isso se torna tão importante o trabalho

dos paleontólogos, que têm tentado desven-

dar o modo de vida dos curiosos répteis que

povoaram os ambientes terrestre (dinossau-

ros), aquático (plesiossauros, ictiossauros

e mosassauros) e aéreo (pterossauros) no

Mesozóico: mais precisamente, desde o Triá-

sico Superior, há 230 milhões de anos, até ao

Cretácico, há 65 M.a. Um reinado de aproxima-
damente 170 milhões de anos, que terminou

abruptamente quando um asteroide colidiu

com o planeta e os varreu da face da Terra. Ou

melhor, varreu alguns, pois os cientistas afir-

mam perentoriamente que muitos consegui-

ram chegar até nós, apresentando hoje uma

enorme diversidade: "As aves são dinossau-

ros", lembra Rui Castanhinha, paleontólogo

ligado ao Instituto Culbenkian de Ciências e

ao Museu da Lourinhã.

FAZÊ-LOS REVIVER...

Se nenhum humano viu um dinossauro vivo,

então, como sabemos tanto a seu respeito?
Através do registo fóssil que, lamentavelmen-

te, nem sempre é tão informativo como o Dako-

ta ou outros escassos achados mumificados.

Geralmente, os cientistas têm de contentar-

-se unicamente com vestígios osteológicos

(que correspondem a meros ossos e dentes

isolados ou, muito raramente, a esqueletos
mais completos) ou com os icnofósseis (que
são indícios da sua atividade vital, como pistas

de locomoção, fezes fossilizadas, ninhos com

ovos, etc), a partir dos quais tentam recriar a

anatomia e a ecologia das várias espécies ex-

tintas. O primeiro passo costuma ser a recons-

tituição do esqueleto, tarefa nem sempre fácil,

uma vez que, frequentemente, só se possuem

fragmentos que precisam de ser encaixados

como as peças de um puzzle. Como, muitas

vezes, não sabem qual deve ser o aspeto final

da montagem (dado que estes puzzles ósseos

não vêm com instruções), recorrem à anato-

mia comparada, ou seja, usam animais vivos,

semelhantes aos dos vestígios fossilizados,
como protótipos.

Segue-se a reconstituição da fisionomia e do

aspeto exterior do animal. Nesta etapa, conti-

nua a recorrer-se à anatomia comparada, em-

bora se baseie sobretudo na análise detalhada

do esqueleto, que fornece dados precisos so-

bre as articulações, as inserções dos músculos

e ligamentos, a localização de alguns vasos

sanguíneos, etc. Um outro elemento muito im-

portante, quando existem dados disponíveis, é

o estudo da profundidade e configuração das

pegadas, que, entre outras coisas, permite
estimar o peso dos bichos. O cruzamento de

todas estas informações resultará num molde

a três dimensões, idêntico aos que as pessoas

tanto gostam de ver nos museus e nas expo-

sições de dinossauros (nestes casos, para se

tornarem mais atrativos, costumam serrobo-

tizados, movimentando-se e emitindo sons).

... OUCLONÁ-LOS

Todavia, há quem não se contente com as

inferências dos paleontólogos e com os mode-

los que eles ajudam a construir, e sonhe com

um Parque Jurássico a sério, como aquele que
foi idealizado por Michael Crichton e animado

por Spielberg. Ainda no verão passado vieram

a público notícias nesse sentido: "O bilionário

Clive Palmer quer ter um dinossauro clonado

no seu parque de diversões, na Austrália, e es-

tará em conversações com os cientistas que
clonaram a ovelha Dolly.", escreveu-se. Dizem

que o dinheiro compra tudo, mas, à luz dos co-

nhecimentos científico-tecnológicos atuais, se-

rá essa intenção viável, ou não passará de mais

um capricho de um excêntrico endinheirado?

Em Parque Jurássico, a ressurreição dos di-

nossauros resultava de um processo muito

lógico e fácil: obtinha-se o ADN dos animais

extintos a partir de insetos hematófagos mu-

mificados em âmbar, colocava-se em óvulos

esvaziados do seu material genético e depois

era só cloná-los, trazendo-os de volta à vida.

Será assim tão simples?
Deixando de lado as questões éticas que

a ressurreição de espécies extintas acarreta,

provavelmente, nunca estivemos tecnicamen-

te tão próximos de o conseguir. Porém, os

cientistas acreditam que apenas poderemos
fazer reviver seres que se extinguiram nos

últimos milhares de anos, e mesmo assim, é

necessário que tenham deixado células intac-

tas ou, pelo menos, grandes quantidades de

ADN que sejam suficientes para reconstituir o

genoma do organismo. Um exemplo, que tem



Répteis bipedes. No lado poente da praia da Salema (Vila do Bispo),
encontra-se uma laje quase horizontal com uma pista constituída por treze

pegadas de um dinossauro bípede herbívoro, possivelmente um Iguanodon.
Embora algumas das marcas estejam muito desgastadas, outras são bem visíveis.

andado nas bocas do mundo (mesmo fora da

comunidade científica) é o do mamute-lanoso

(Mammuthus primigenius) encontrado recen-

temente, congelado, numa ilha do Ártico.

Apesar de ter morrido há 10 ou 15 mil anos,
está em excelente estado de conservação,
tendo ainda tecidos musculares e sangue bem

preservados. Segundo a equipa de cientistas

russos, "a descoberta aumenta significativa-
mente as possibilidades de clonar este animal

pré-histórico".

Todavia, clonar um mamute congelado não

é exatamente o mesmo que ressuscitar um di-

nossauro petrificado, mesmo reconhecendo

os notáveis avanços da engenharia genética.
A grande diferença está no modo de conser-

vação e na idade. Segundo os especialistas, de-

vido às taxas naturais de decomposição, não

é possível recuperara totalidade do genoma

de animais que desapareceram há mais de 65
milhões de anos e, além disso, até hoje, nunca

lográmos encontrar um dinossauro conserva-

do no gelo! Assim, pelo menos para já, não nos

resta outra solução que não seja continuar a

vasculhar o registo fóssil, sonhando com mun-

dos perdidos e répteis que tão cedo não volta-

rão a ver a luz do dia.

CAÇADORES DE OSSOS E PEGADAS

Em Portugal, contam-se pelos dedos de

uma única mão os paleontólogos que se dedi-

caram aos dinossauros. O pioneiro foi Jacinto

Pedro Gomes, que fez a primeira contribuição
científica para o tema, em 1884, ao referir

as pistas encontradas no cabo Mondego (Fi-

gueira da Foz). Saltando quase um século de

história, encontramos um dos nomes mais co-

nhecidas quando se fala dos grandes sáurios

pré-históricos: Galopim de Carvalho, professor
da Faculdade de Ciências da Universidade de

Lisboa, a quem muitos chamam, carinhosa-

mente, "o avô dos dinossauros portugueses".
Embora fosse doutorado em geologia, sempre
se bateu pelo estudo, pela conservação e pela

musealização das várias jazidas portuguesas
de dinossauros, tendo contribuído de modo

ímpar para a sua classificação e divulgação jun-

to do público em geral. Muito do interesse que
os portugueses demonstram por tudo o que
diz respeito aos dinossauros deve-se especial-

mente a ele, que falava dos lagartos extintos

com um carinho contagiante, como se falasse

dos seus animais de estimação.
Uma das pessoas que se sentiram fascina-

dadas com as suas palavras e lhe seguiu as pe-

gadas foi Vanda Santos, sua ex-aluna e atual

investigadora do Museu Nacional de História

Natural e da Ciência, da Universidade de Lis-

boa. Curiosamente, Vanda Santos não seguiu

apenas as pisadas do mestre, decidiu mesmo

perseguir também as peugadas dos dinossau-

ros, tendo-se especializado em paleoicnologia,
ou seja, no estudo das marcas fósseis da ativi-

dade dos seres vivos, que incluem as pegadas
e trilhos de locomoção. Fruto do seu labor, foi

possível estudar e classificar diversas jazidas,
como o Monumento Nacional das Pegadas de

Dinossauros de Ourém/Torres Novas, comum-

mente conhecido como "Pedreira do Galinha",

primeiro parque paleontológico nacional.

No nosso país, existe uma história muito

similar à de Tyler Lyson, que tem como pro-

tagonista Octávio Mateus. A sua primeira des-

coberta paleontológica ocorreu quando tinha

apenas nove anos: encontrou um enorme den-

te de um dinossauro carnívoro, que ainda hoje
está exposto num museu. Contudo, essa foi

somente a primeira de muitas outras fascinan-

tes descobertas. Como costuma dizer, meio a

brincar meio a sério, quase nasceu "num ninho

de dinossauros", uma vez que os seus pais

foram os fundadores do Museu da Lourinhã

(criado e mantido pelo CEAL- Grupo de Etno-

logia e Arqueologia da Lourinhã). Atualmente,
além de zelar pelo legado da família no espaço

museológico lourinhense, é também professor
na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Uni-

versidade Nova de Lisboa, onde se doutorou

em paleontologia, em 2005, com o tema Dinos-

sauros de Portugal.
Há mais outros nomes que se encontram

ligados aos grandes répteis, como Luís Rodri-

gues e Ricardo Araújo, mas são menos conhe-

cidos do público em geral, dado que estiveram

sobretudo nos bastidores (leia-se: nas jazidas,

nas coleções museológicas e nos laborató-

rios), tentando lançar alguma luz sobre os

vestígios amortalhados nas suas sepulturas

pétreas, dando-lhes sentido e significado.

Porém, como veremos, não é preciso ser-

-se diplomado em paleontologia para seguir
as pistas dos dinossauros que estiveram por
aqui e deixaram as suas marcas. Tanto mais

que, lembra Octávio Mateus, "a riqueza pa-

leontológica de Portugal é impressionante e

motivante", havendo vários locais visitáveis.

PARQUES JURÁSSICOS PORTUGUESES

Para podermos conhecer a riqueza paleon-

tológica a que alude Octávio Mateus, nada

melhor do que pôr pés ao caminho e, numa es-

pécie de safari mesozóico, descobrir algumas
das mais importantes jazidas de dinossauros

do país. O roteiro que se segue (e que inclui

apenas as principais jazidas) foi elaborado ten-

do por base a informação disponibilizada por
Vanda Santos. Para informações mais detalha-

das, os leitores poderão consultar a obra Pega-

dos de Dinossáurios de Portugal, da sua autoria.

Cabo Mondego (Figueira da Foz)

Tipo de fósseis: pegadas de terópodes (faípe-
des carnívoros). Idade: 158 M.a. (Jurássico su-

perior). Classificação: Monumento Natural do

Cabo Mondego (2007).
Trata-se de um local de rara beleza, onde

as abruptas escarpas da serra da Boa Viagem
se atiram ao mar, interrompendo um extenso

campo dunar que se estende por mais de cin-

quenta quilómetros, desde a barra de Aveiro

até Quiaios. Também constitui um marco pa-

leontológico, pois foi aqui que se realizou uma

das primeiras descobertas e escavações de pe-

gadas de dinossauros a nível mundial.

Num memorável roteiro geológico (que os

leigos poderão não conseguir deslindar com-

pletamente) é possível fazer uma viagem ao

passado, recuando entre 175 e 135 milhões de

anos, desde o Jurássico inferior e médio (nos
sedimentos de calcários margosos da praia
da Murtinheira) até ao Jurássico superior (do



outro lado da serra, na baía de Buarcos). Nu-

ma extensão de cerca de quatro quilómetros,

que correspondem à encosta oceânica da ser-

ra da Boa Viagem, é possível observar abun-

dantes fósseis de amonites (grupo extinto de

moluscos cefalópodes semelhantes às atuais

lulas e chocos), belemites (com uma concha

interna, parecidas com as lulas), braquiópo-
des (recobertos por duas conchas) e bivalves

(moluscos semelhantes às amêijoas e aos me-

xilhões), nos estratos do Jurássico inferior e

médio, e pegadas de dinossauros bípedes e

carnívoros, nos estratos correspondentes ao

Jurássico superior.
Desde a arriba litoral em frente à antiga fá-

brica de cimento do cabo Mondego até à Pe-

dra da Nau, a norte de Buarcos, os especialis-
tas já identificaram oito jazidas com pegadas.

Contudo, na atualidade, observam-se apenas

algumas pegadas isoladas e duas em sequên-

cia, com cerca de 47 cm de comprimento por
48 cm de largura. Não se encontraram trilhos

de maior extensão porque a área dos aflora-

mentos é pequena.

Pedreira do Galinha (Torres Novas e Ourem)

Tipo de fósseis: pegadas de saurópodes (qua-

drúpedes herbívoros). Idade: 168 M.a. (Jurássico

médio). Classificação: Monumento Natural Pega-
das de Dinossáurios Ourém-Torres Novas (1996).

Se o cabo Mondego marca o início do estu-

do dos dinossauros em Portugal, a Pedreira
do Galinha destaca-se como o primeiro monu-
mento natural português de pegadas de dinos-

sauro, classificado há 17 anos. Além de ser a ja-
zida mais importante do país, também é aque-
la que está mais bem preparada para receber

visitantes: possui um centro de interpretação,
visitado por cerca de 50 mil pessoas por ano.

Tal como o nome deixa antever, o lugar
corresponde a uma antiga pedreira, que pa-
rou a sua laboração devido ao valor científico

das pegadas: quando foram descobertas, em

1994, constituíam o mais longo trilho de sauró-

pode jamais visto! Outras curiosidades são as

marcas dos pés, com 95 cm de comprimento

por cerca de 70 cm de largura, que permitem
deduzir que o animal que as produziu devia

ter cerca de 3,8 metros desde o solo à anca e

deslocava-se a entre 4 e 5 km/h.
Há aproximadamente 168 M.a., este local

constituía o fundo de uma laguna litoral de

profundidade muito reduzida, cuja lama foi
calcada por vários dinossauros. Atualmente,
é uma enorme laje de calcário, com cerca de

40 mil metros quadrados, onde se conservam,

pelo menos, vinte pistas formadas por deze-

nas de pegadas, bem como restos de bivalves,

gastrópodes e outros invertebrados. "Quando
observada no início da manhã, com luz rasante

à superfície, a laje com as pegadas parece uma

área com sedimentos recentemente pisados

pelos dinossauros", escreveu Vanda Santos,

que estudou pormenorizadamente a jazida
e ajudou a descobrir o maior trilho de sauró-

podes da Europa (147 metros) e um dos mais

bem conservados do mundo.

Vale de Meios (Santarém)

Tipo de fósseis: pegadas de terópodes (bípe-
des carnívoros) e saurópodes (quadrúpedes her-

bívoros). Idade: 168 M.a. (Jurássico Médio). Clas-

sificação: imóvel de interesse municipal, a aguar-
dar classificação como monumento natural.

Não muito longe da Pedreira do Galinha, en-

contram-se mais duas pedreiras de exploração
de calcários (Vale de Meios e Algar dos Potes),
entre as muitas que proliferam nas serras de

Aire e Candeeiros, que puseram a descoberto

pegadas de dinossauros. Uma vez mais, cor-

respondem a antigas áreas alagadiças por on-

de os grandes répteis passaram, há cerca de

168 milhões de anos.

Em Vale de Meios, a laje calcária, com 11 400
metros quadrados, mostra inúmeros rastos

entre milhares de impressões tridáctilas de di-

nossauros, centenas de trilhos de terópodes
de diferentes dimensões e duas pistas dei-

xadas por grandes herbívoros quadrúpedes

que cruzaram uma série de pistas de bípedes
carnívoros de pequena a média dimensão. "A

maior parte das pegadas de terópodes está

muito bem conservada e algumas apresentam

uma definição de contornos extraordinária",
enaltece Vanda Santos. "Através do seu estu-

do é possível obter uma imensa quantidade de

informação paleoanatómica e paleoecológica
sobre os dinossáurios carnívoros do Jurássi-

co Médio, altura em que estes animais ainda

estavam numa fase inicial da sua evolução",
acrescenta.

O relatório de campo diz-nos que uma das

pistas tem 10 m de extensão e é constituída

por oito impressões tridáctilas e mesaxónicas

(isto é, com o dedo central mais desenvolvido)
com 58 cm de comprimento por 50 cm de lar-

gura. Estas dimensões permitem inferir que o

animal teria cerca de 2,8 m desde o solo à anca.

Além disso, como o valor médio do passo era

de 1,4 m e o da passada de 2,8 m, admitem os

especialistas que estaria a deslocar-se a uma

velocidade de aproximadamente 4 a 5 km/h.
Em Algar dos Potes, a laje apresenta impres-

sões tridáctilas (com 48 cm de comprimento

por 37 cm de largura), deixadas por dezenas

de terópodes. Os paleontólogos consideram

que correspondem a terópodes cujos mem-
bros posteriores teriam 2 a 3 m do solo à anca

e que estariam a deslocar-se a uma velocidade

de 5 a 6 km/h. A presença de um rasto de um

saurópode de grandes dimensões testemunha

que também os grandes herbívoros quadrúpe-
des frequentavam este local.

Os paleontólogos sugerem a classificação
deste icnótopo (local onde se encontram ic-

nofósseis) como monumento natural, dado

que, entre outras razões, "é a maior e mais

significativa jazida com pegadas de terópodes
do Jurássico Médio da península Ibérica, dada

a elevada quantidade de pegadas existentes

As convulsões

geológicas
dispersaram
os vestígios



e o seu excelente estado de conservação".
Além disso, "é, a nível mundial uma das três

principais jazidas com mais de mil pegadas de

dinossáurios e a única no país onde é possível
realizar estudos aprofundados sobre a paleoa-

natomia, a locomoção e o comportamento de

terópodes".

Praia Grande (Sintra)

Tipos de fósseis: pegadas de saurópodes

(quadrúpedes herbívoros), terópodes (b/pedes

carnívoros) e ornitópodes (b/pedes herbívoros).
Idade: 125 M.a. (Cretácico inferior).

Para o viajante naturalista, o verdadeira en-

canto da praia Grande não está no vasto areal

que lhe deu o nome, nem na multiculturalida-
de dos veraneantes que a tomam de assalto
durante o estio, mas nas rochas sedimentares

que se empinam verticalmente no seu extre-

mo sul, também chamado "praia da Lagoa".
Subindo pela velha escadaria que liga o areal

ao topo da arriba, com os olhos postos na laje
calcária do lado direito, é possível deslindar
curiosas pegadas de dinossauros (segundo os

especialistas, contam-se 66 e pertencem a três

tipologias distintas). Foram deixadas neste lo-

cal por animais que por aqui se passearam há

cerca de 125 milhões de anos, quando ainda

não existia a serra de Sintra e este lugar era

uma extensa planície costeira salpicada por
lagunas litorais.

As impressões tridáctilas que se destacam
da rocha são de dois tipos: bípedes carnívoros,
em que o contorno do calcanhar é difuso e os

dedos mais bem marcados têm terminação em

V e constituem pistas com pegadas muito ali-

nhadas, e bípedes herbívoros, com impressões

Os nossos dinos

Os dinossauros que Tiveram há milhões

de anos no atual território português
não nos deixaram apenas pegadas e trilhos.

Neste jardim à beira mar plantado, têm sido

encontrados também importantes vestígios

osteológicos, como ossos e dentes, bem co-

mo fezes fossilizadas e ninhos com ovos.

Por exemplo, em 1993, foram encontrados

ovos com embriões de dinossauro na praia
de Paimogo (Lourinhã): estavam num
ninho enorme, onde um grupo de fêmeas de

Lourinhanosaurus antunesi tinha posto mais

de uma centena de ovos. Mais recente-

mente, também foi amplamente divulgada
a descoberta, na praia de Porto das Barcas

(Lourinhã), de cerca de 500 fragmentos
de cascas de ovos, com ossos e dentes de

embriões com 150 milhões de anos: são os

ovos de dinossauros bípedes carnívoros (te-
rópades) mais antigos do mundo! Achados

como este (publicado na revista Sckntific

Reports, da prestigiada editora Nature) têm

ajudado a colocar a Lourinhã no mapa da

paleontologia mundial e Portugal na rota
das grandes descobertas neste campo.
Além disso, estamos "entre os países mais ri-

cos em espécies de dinossauros, depois dos

Estados Unidos, da Argentina, do Canadá,
da Mongólia e da China", lembra Octávio

Mateus. "À nossa escala, somos o país com

mais vestígios de dinossauros em todo o

mundo", garante. De modo a que estes as-

suntos saiam das publicações científicas da

especialidade e cheguem ao grande público,
este especialista tem mantido, desde há vá-

rios anos, o bloque Lusodinos - Dinossauros

de Portugal (http://lusodinos.blogspot.pt),
o melhor repositório nacional de informa-

ções atualizadas e cientificamente validadas

sobre o tema.

Segue-se uma lista com alguns dos grandes
sáurios que habitaram em Portugal:

Terópodes (bípedes carnívoros): Torvosau-

rus tanneri (até 12 metros de comprimento
e duas a quatro toneladas de peso), Louri-

nhanosaurus antunesi (cerca de 4,5 m), Alio-

saurusjragilis (até 12 m e duas toneladas),

Baryonyx walkeri (cerca de 9m e quase duas

toneladas), Compsognathus, Stokesosaurus,

Richardoestesia, Euronychodon portucalensis,

Paronychodon, Ceratosaurus e Archaeopteryx.

Saurópodes (quadrúpedes herbívoros):
Dinheirosaurtis hurinhanensis (cerca de 25

m), Lusotítan atalaimsis (mais de 20 m, 12

m de altura e mais de 20 toneladas), Louri-

nhasaurus aienquerensis (cerca de 17 m e 20

toneladas), Camarasaurus e Pkuweoelous

valdensis.

Ornitópodes (bípedes herbívoros): Hypsi-

lophodon (cera de 2,3 m, 1,2 m de altura e

70 kg), Phyílodon henkdi, Draconyx burtiroi,
Iguanodon (cerca de 9 m e de 4,5 tonela-

das), Dracopdta zbyszewshi, Tavúrosaurus

tostai, Lusitanosaurus liasicus, Dacentrurus

armatus, Alocodon kuehneí, Trimucrodon

cuneatus e Craterosaurus.

Tireóforos (quadrúpedes couraçados):

Dracopdta zbyszzwskii (cerca de 2 m), Mira-

gaia loMg/coííum (cerca de 6 m) e Dacentru-

rus armatus (cerca de 5 m).



Através do comprimento do passo,
calcula-se a velocidade do animal

de dedos curtos e terminação arredondada,

algumas das quais alinhadas constituindo pis-

tas, sobretudo na área superior e intermédia

do paredão. Algumas pistas dos carnívoros

sugerem que eram animais com membros

posteriores que teriam cerca de 2,5 m do solo

à anca e que se deslocavam a uma velocidade

de 1,5 a 2 km/h.
Na mesma laje, vê-se ainda um trilho consti-

tuído por impressões ovais que correspondem

às marcas dos pés (com cerca de 67 cm de

comprimento por 60 cm de largura) e outras,

de menores dimensões (com cerca de 15 cm

de comprimento por 30 cm de largura) e com

forma de crescente, deixadas pelas mãos de

um quadrúpede herbívoro. Os paleoicnólogos
concluíram que este saurópode teria cerca de

2,7 m do solo à anca e estima-se que estaria

a deslocar-se a aproximadamente 6 a 7 km/h.

Pedra da Mua (Cabo Espichei, Sesimbra)

Tipo de fósseis: pegadas de terópodes (bípe-

des carnívoros) e saurópodes (quadrúpedes her-

bívoros). Idade: 145 M.a. (Jurássico superior).

Classificação: Monumento Natural da Pedra da

Mua (1997).
A ponta mais ocidental da serra da Arrábida,

o cabo Espichei, é um dos mais belos promon-
tórios do país. Com os seus 380 m de desnível,

constitui a arriba mais alta de Portugal e uma

das mais elevadas da Europa. Trata-se de um

território ermo e bravio, imponente e lumi-

noso, onde majestosas falésias se precipitam
nos azuis do Atlântico, revelando cenários de

extraordinária beleza.

Segundo o lendário (Lenda da Pedra da Mua)

plasmado num painel de azulejos no interior da

Ermida da Memória (que integra o complexo

arquitetónico do Santuário de Nossa Senhora

do Cabo), a Virgem Maria com o menino nos

braços terá saído do mar, em 1410, subindo a

encosta montada numa mula, como compro-
vam as concavidades deixadas na rocha pelas

suas milagrosas patas. Porém, sabe-se, desde

meados do século XX que as marcas na rocha

são, afinal, pegadas de dinossauros. Curiosa-

mente, isso em nada abalou o culto do lugar e o

fascínio que o relato mítico suscita, ainda hoje,

em muitos visitantes, sobretudo nos que che-

gam mais movidos pela fé do que pela razão.

Ao olhar para a gigantesca laje inclinada cer-

ca de 40 graus, surge uma interrogação: "Os

dinossauros escalavam falésias?" Obviamente,
eles não eram escaladores. O que acontece é

que aqueles estratos sedimentares se forma-

ram na horizontal há cerca de 145 milhões de

anos (quando os dinossauros os calcaram) e

só depois sofreram as forças colossais de com-

pressão da placa continental africana contra

a placa euroasiática, até ficarem naquela posi-

ção oblíqua, quase vertical.

Nas lajes situadas entre o cabo Espichei e a

praia dos Lagosteiros, surgem várias superfí-
cies com trilhos de dinossauros que compro-
vam a passagem de terópodes e de muitos

saurópodes de grandes e pequenas dimen-

sões. Uma das pistas revela a existência de

um carnívoro com cerca de 2 m do solo à anca.

Existem ainda sete pistas paralelas de peque-
nos saurópodes (indivíduos com cerca de 1,5 a

1,8 m do solo à anca), que indicam uma veloci-

dade de deslocação semelhante e um mesmo

sentido de progressão, e três pistas paralelas
de saurópodes de maiores dimensões (com
cerca de 2,8 m do solo à anca), o que parece
denunciar um comportamento gregário. Os

animais de menores dimensões viajavam a

velocidades entre 3,6 e 5 km/h e os mais cor-

pulentos entre 3,4 e 4,1 km/h. Segundo Vanda

Santos "esta é a mais espetacular das jazidas
do concelho de Sesimbra, não só devido ao

sítio privilegiado onde se encontra, mas tam-

bém pela excelente conservação das impres-
sões e pela relevância da informação paleo-

biológica e paleoecológica que proporciona".

Lagosteiros (Cabo Espichei, Sesimbra)

Tipo de fósseis: pegadas de terópodes (bípe-
des carnívoros) e ornitópodes (bípedes herbí-

voros). Idade: 130-136 M.a. (Cretácico inferior).

Classificação: Monumento Natural dos Lagostei-

ros (1997).
Não muito longe do Monumento Natural da

Pedra da Mua, à distância de um breve passeio

a pé sobre as falésias, o viajante abeira-se da

praia dos Lagosteiros, onde uma observação
atenta permitirá descobrir mais alguns vestí-

gios dos dinossauros. Vale bem a viagem, pois

também é daqui que se obtém a melhor pers-

petiva sobre o cabo Espichei, sendo o melhor

ponto de observação da monumental laje da

Pedra da Mua, onde as manadas de dinossau-

ros perpetuaram nas rochas a sua existência,
encimada pela ermida da Memória e pelo re-



cinto sagrado de Nossa Senhora do Cabo. Op-

te pelo início da manhã ou pelo fim da tarde,
dado que nessas ocasiões a luz rasante permi-
tirá evidenciar as pegadas no lajeado rochoso,

tornando-as mais visíveis.

Algumas pegadas testemunham a existência

de dinossauros bípedes herbívoros de médias

e pequenas dimensões, provavelmente iguano-
dontídeos. Outras, mais bem conservadas, têm

28 a 33 cm de comprimento por 21 a 25 cm de

largura, e foram deixadas por dinossauros car-

nívoros com uma altura do solo à anca de 1,4 a

1,6 m. Uma das pistas sugere que um deles esta-

ria a deslocar-se a cerca de 14 km/h: o valor mais

elevado conhecido no registo icnológico portu-

guês, para a velocidade de um dinossauro.

Pedreira do Avelino (Zambujal, Sesimbra)

Tipo de fósseis: pegadas de saurópodes (qua-

drúpedes herbívoros). Idade: 150 M.a. (Jurássi-

co superior). Classificação: Monumento Natural

dos Lagosteiros (1997).
Na ida ou no regresso do cabo Espichei vale

a pena parar na povoação de Zambujal, onde

se localiza a Pedreira do Avelino. Esta possui
uma plataforma sobrelevada, que facilita a ob-

servação das pegadas, e um painel informati-

vo, que apoia a sua interpretação.

As camadas de calcário do Jurássico supe-

rior, postas a descoberto pela exploração da

pedreira, ostentam 108 pegadas e cinco pistas

bem definidas, produzidas por quadrúpedes
herbívoros. Esses animais tinham dimensões

distintas: na pista 2, encontram-se marcas de

pés com 30 cm de comprimento por 25 cm de

largura e de mãos com 18 cm de largura por
13 cm de comprimento, enquanto na pista 4

se observa uma sequência de marcas de mãos

com 46 cm de largura por 30 cm de compri-
mento e uma única impressão dos pés, com

aproximadamente 1 m de comprimento. Com

estes dados, associados aos valores médios do

passo e da passada, os paleontólogos estima-

ram que a altura do solo à anca do saurópode

que fez a pista 2 seria de 1,2 m, enquanto o que
deixou a pista 4 teria cerca de 4 m (ou seja, era

quase três vezes maior).

Praia da Salema (Vila do Bispo)

Tipo de fósseis; pegadas de ornitópodes (bí-

pedes herbívoros) e terópodes (bípedes carní-

voros). Idade: 125-130 M.a. (Cretácico inferior).
Há 125 milhões de anos, o clima do Algarve

era quente e húmido, e um mar pouco profun-
do cobria grande parte do seu território, ten-
do permitido que alguns sáurios pré-históricos

aí tenham deixado as suas pegadas. Entre as

jazidas mais acessíveis, encontram-se as duas

da praia da Salema, que se localizam, uma a

oeste do areal, nas proximidades da Escola Pri-

mária, e a outra na extremidade leste da zona

balnear. No lado poente, trata-se de uma laje

quase horizontal com uma pista constituída

por treze pegadas de um bípede herbívoro,

possivelmente um Iguanodon. Embora algu-
mas das marcas estejam muito desgastadas,
devido à ação erosiva das ondas do mar, ou-

tras são bem visíveis. Têm cerca de 38 cm de

comprimento por 37 cm de largura e são tri-

dáctilas, com marcas de três dedos curtos e

terminação arredondada devido à ausência de

garras afiadas no pé. O animal teria quase 2,2

m do solo à anca e estaria a deslocar-se a cerca

de 1,7 km/h.

No lado nascente, as pegadas encontram-se

numa laje inclinada, que faz parte da falésia.

Nela observam-se seis impressões tridáctilas

de pequenas dimensões, com 20 cm de com-

primento e 16 cm de largura, pertencentes a

dinossauros bípedes carnívoros. Os especia-
listas acreditam que eram animais que com

uma altura entre 70 cm e 1 m, que estariam a

deslocar-se a 3,5 km/h.
J.N.




