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Há 1,3 milhões de anos habitava a
ilha da Madeira uma árvore chama-
da Eurya stigmosa, que pertencia à

família do chá (Theaceae). Mas só se

soube agora que esta árvore já ex-
tinta também tinha existido nesta
ilha do Atlântico, anunciou ontem
a Faculdade de Ciência da Universi-
dade de Lisboa (FCUL) em comuni-
cado. O trabalho será publicado na
revista científica Quarternary Science

Reviews a 15 de Fevereiro, fazendo

parte do doutoramento em Geologia
de Carlos Gois Marques na FCUL.

O conjunto de sedimentos onde
estão os restos da Eurya stigmosa já
tinha sido descoberto no século XIX
em Porto da Cruz (ilha da Madeira).
Há uns anos, passaram a fazer par-
te da investigação do paleontólogo
Carlos Gois Marques durante o seu
mestrado na Universidade da Madei-
ra. "Esta descoberta inclui-se num
conjunto de outras que resultam de
um trabalho de investigação paleo-
botânico realizado na ilha da Madeira
em rochas sedimentares", explica.

Segundo datações radiométricas,
esta árvore estaria na ilha da Madeira
há 1,3 milhões de anos, "embora já
em situação de refúgio, juntamente
com várias plantas que hoje em dia
constituem a floresta Laurissilva",
refere-se no comunicado.

"Embora seja difícil saber, pode
considerar-se que se trataria de uma
pequena árvore que em espécies ac-
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tuais corresponde a um elemento da
floresta com semelhanças à Laurissil-

va", refere Carlos Gois Marques. Ac-
tualmente tem plantas aparentadas
na América Central e do Sul, na Ásia
ocidental e nas ilhas do Pacífico.

Não se sabe qual seria a distribui-

ção global da Eurya stigmosa há 1,3
milhões, mas há 2,5 milhões de anos
estaria espalhada pela Europa e pe-
la Ásia. Depois, devido a alterações
climáticas, desapareceu da Europa,
mas continuou na Madeira. "É um
processo paralelo ao das principais
árvores da ilha da Madeira que com-
põem a Laurissilva: o registo fóssil

destas plantas mostra que existiam
na Europa", frisa o paleontólogo.

Sobre a sua extinção na Madeira,
Carlos Gois Marques frisa que as ra-
zões são especulativas. "Poderá ter
sido devido às glaciações que ocorre-
ram durante o Pleistoceno e que cer-
tamente afectaram a ilha", aponta.
"Ou estaria ainda na Madeira quando
os portugueses a descobriram, po-
dendo tratar-se de um caso de extin-

ção provocada pelo homem."
Quanto ao significado do estudo,

no comunicado aponta-se a fragili-
dade da floresta Laurissilva, que evo-

luiu sem grandes herbívoros e sem
actividades humanas.

Para Carlos Gois Marques, esta
descoberta é "pessoalmente muito
gratificante", porque é o culminar
de muito trabalho que começou
na tese de mestrado (concluída em
2013) e terminará na de doutoramen-
to (orientada por José Madeira, da
FCUL, e co-orientada por Miguel Me-
nezes de Sequeira, da Universidade
da Madeira, e José Maria Fernández-
Palcaios, da Universidade de La La-

guna, em Espanha). Que segredos
guardará ainda a Laurissilva?


