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Um conhecido jornal diário 
de grande tiragem carateriza-
se por ter uma boa parte das 
suas páginas preenchidas com 
temas de violência que, infeliz-
mente, acontece de norte a sul 
do País.
É certo que as últimas tentam 
amenizar o ambiente, mas o 
pior já lá estava.
Penso que isso justifica que o 
meu tema desta semana ironi-
ze com essa situação, sobretu-
do quando se sabe que o de-
semprego nas camadas jovens 
cresce assustadoramente, sem 
que os governantes façam al-
guma coisa para o travar.
Imaginemos, pois, que um jo-
vem já com algum cadastro vai 
a esse jornal que tem uma vaga 
nos seus quadros. Dirige-se a 
um responsável, que começa o 
interrogatório:
- Que habilitações possui, sr. 
Francisco?
- Tenho um curso tirado na 
mesma universidade onde, há 
alguns anos andou o ex-Minis-
tro Miguel Relvas.
- Ora bem, com 26 anos su-
ponho que já trabalhou em al-
guns órgãos da comunicação 
social…
- Não tive tempo ainda…sabe, 
é que eu passei alguns anos 
preso em Custoias por ter as-
saltado um banco e não tive 
ainda tempo para ir alem de 
uns pequenos «gamanços» 
que não dão para viver e por 
isso é que, com a experiência 
que tenho, escolhi assim, uma 
coisa mais honesta, pelo me-
nos na aparência.
O empregado, sorrindo, disse 
então ao candidato:
- Por mim está admitido, mas é 
melhor falar com o director para 
acertarem condições de traba-
lho e outras coisas. 
Tome um cartão meu e diga à 
menina que está naquela se-
cretária que quer falar com o 
sr. Director e ela encaminha-o 
para ele.
E pronto. Assim ficou pratica-
mente resolvida mais uma situ-
ação de desemprego.

QUANtO PIOR… MELhOR
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Para melhor entendermos o 
presente, teremos de perceber 
o passado. Os vestígios 
paleontológicos do Espichel 
ajudam-nos a perceber como era 
o Jurássico Superior e o Cretácico 
Inferior: quais as faunas que ali 
existiam; como viviam esses 
animais e como eram os ambientes 
em que se inseriam, contribuindo 
assim para melhor compreender a 
História Natural daquela região e do 
país. 

O Espichel assume-se como importante 
a nível nacional e internacional: são vários 
os artigos científicos e os livros nacionais e 
internacionais sobre paleontologia em que 
é referido o Cabo Espichel.

A zona do Cabo Espichel é formada por 
sequências sedimentares do Jurássico e do 
Cretácico. A norte do Cabo existe uma for-
mação geológica (a do Papo-Seco) com cer-
ca de 127 milhões de anos (Cretácico Infe-
rior), onde foram encontrados vários fósseis 
de vertebrados de grande valor científico.

As primeiras investigações sobre paleon-
tologia levadas a cabo na zona do Espichel 
remontam ao século XIX, com os traba-
lhos de Carlos Ribeiro de levantamento 
para a Carta Geológica de Portugal. 

Na década de 1890, H. E. Sauvage faz 
referência a ossos e dentes de dinossáurios 
e de crocodilos na Boca do Chapim. Mais 
tarde, A. F. de Lapparent e G. Zbyszewski 
(1957) referem, para além dos restos de di-
nossáurios, a presença de dentes e ossos de 
tartarugas e de crocodilos. 

Dos restos de dinossáurios destacam-se 
os restos dos carnívoros Megalossauro e 
Baryonyx e os de alguns herbívoros, como 
o Iguanodonte, o Pelorossauro ou o Astro-
donte. Desde a década de 1970 que na zona 
do Cabo Espichel têm também sido desco-
bertos vários trilhos de dinossáurios: Praia 
do Cavalo e Pedra da Mua, do Jurássico 
Superior e Lagosteiros, do Cretácico Infe-

importância do património 
paleontológico do cabo espichel

rior (a Pedra da Mua e Lagosteiros são até 
classificadas como Monumentos Naturais).

Desde 1998 que o Centro Português de 
Geo-História e Pré-História (CPGP) tem 
realizado trabalhos sistemáticos de investi-
gação paleontológica, dirigidos pelo signa-
tário na área compreendida entre a Boca 
do Chapim e a Praia do Guincho. 

Durante estas investigações foi identi-
ficado um importante conjunto de restos 
de vertebrados. Estes trabalhos foram en-
quadrados num projecto mais abrangente 
do CPGP que incluiu não só a investigação 
paleontológica, como também a investiga-
ção da arqueologia pré-histórica de toda a 
zona do cabo Espichel.

Este conjunto de fósseis, descoberto pela 
equipa do CPGP, é constituído por restos 
de peixes, de pterossauros (répteis voado-
res), de crocodilos, de tartarugas e de diver-
sos dinossáurios (como Iguanodon, Camp-
tosaurus e Baryonyx). 

Neste conjunto de restos foi encontra-
do, em Areias de Mastro um fragmento de 
ulna (um dos ossos do braço) que parece ter 
pertencido a uma ave. 

A confirmar-se esta classificação, trata-se 
da primeira ave do Cretácico conhecida em 
Portugal e, pelo tamanho do osso, uma das 
maiores que viveu no Cretácico no mundo 
inteiro. 

Grande parte destes restos de vertebra-
dos ainda estão em fase de estudo e entre 
eles se encontra o dinossáurio mais com-
pleto conhecido no Cretácico português: 
um grande dinossáurio herbívoro, do gru-
po dos ornitópodes.

Compreende-se assim o valor dos ves-
tígios paleontológicos do Cabo Espichel, 
pela resumida apresentação anteriormente 
apresentada. 

É de salientar portanto que este patri-
mónio coloca o Cabo Espichel como um 
importante local para o estudo e compre-
ensão das faunas de vertebrados do Cretá-

cico português. Pela sua importância, a pa-
leontologia do Espichel deve ser valorizada 
e divulgada. 

Cabe aos responsáveis políticos locais e 
aos seus assessores, em conjunto com as co-
munidades locais, bem como com a cola-
boração e o apoio das instituições que estão 
ligadas ao estudo, à divulgação e à investi-
gação desta riqueza, desenvolver projectos 
de valorização da zona do Cabo Espichel. 

Infelizmente não é bem isto que se pas-
sa, pois não há reconhecimento nem o 
apoio suficiente para muitas das equipas 
que têm investigado o património do Cabo 
Espichel e que contribuem para o conheci-
mento sobre o passado remoto desta zona 
do Concelho de Sesimbra. 

Tendo em conta o que foi dito e até pela 
sua proximidade a Lisboa, achamos que o 
Cabo Espichel tem um património paleon-
tológico com um potencial enorme, sendo 
a sua valorização e divulgação sinónimo de 
desenvolvimento cultural, científico e até 
económico da região. 

Neste contexto, e como responsável 
científico da equipa do CPGP que tem es-
tudado a pré-história e a paleontologia do 
Cabo Espichel, posso afirmar que o CPGP 
continuará, com ou sem o apoio e/ou par-
ceria das entidades locais, a investigar, a 
divulgar e a valorizar este património do 
Espichel.
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