
Edição: Beatriz Rosa nº2 7ºD; Carolina Martinho nº2 6ºE; Constança Macieira nº5 7ºF; Mariana Ferreira nº 12 7ºF;  
              Mariana Martins nº 14 7ºD; Sofia Leal nº 20 7ºD 

   

 DATA : 16-11-2016                                                                                                                                           ANO I | Nº 5 | Página 2 

Escola Ba sica dos 2º e 3º ciclos de Atouguia da Baleia 

E OS PTEROSSAUROS TAMBÉM 
DEIXARAM UM RASTO NA LOURINHÃ 

MISSÃO ESPACIAL A ASTEROIDE COM 

PORTUGUESES A BORDO  

terem levantado voo. Mas há poucos fósseis 
destes répteis voadores. 
As novas pegadas da Lourinhã também indicam 
que os pterossauros do Jurássico eram maiores 
do que se pensava. “No período do Cretácico [os 
pterossauros] eram ainda maiores, mas no Ju-
rássico, por aquilo que temos no registo ósseo, 
não conhecíamos exemplares tão grandes.” 
O paleontólogo português afirma ainda que a 
descoberta permite esclarecer um 
“comportamento gregário, vivendo em grupo”, 
que também não estava bem definido. 
Foi Octávio Mateus quem, em 2010, se deparou 
com a jazida das pegadas na praia da Peralta. 
Juntamente com Simon Kongshøj Callesen (cuja 
tese de mestrado foi orientada por Octávio 
Mateus e Donald Eugene Canfield, da Universi-
dade do Sul da Dinamarca), o paleontólogo 
português tem vindo a estudá-las até agora. 
“Vai ser uma jazida de referência para pegadas 
de pterossauros, não só a nível nacional como 
internacional, e vai reforçar a posição de Portu-
gal no meio científico mundial”, sublinha. “Vai 
continuar a ser estudada durante os próximos 
anos.”  
11-11-2016 / JÉSSICA ROCHA / Texto editado por Teresa Firmino / Público Online 
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Mais de 300 pegadas na praia da Peralta 
põem uma pedra na discussão, diz equipa de 
cientistas, sobre a forma de andar dos pte-
rossauros. Não, não eram bípedes. 
A Lourinhã voltou a tornar-se o centro das 
atenções dos paleontólogos – com o anúncio 
esta sexta-feira de um dos maiores trilhos do 
mundo de pegadas de pterossauros, répteis 
voadores. 
É também o maior trilho em Portugal, tendo 
mais de 300 pegadas com 152 milhões de 
anos, revelaram os paleontólogos Octávio 
Mateus, da Universidade Nova de Lisboa, e 
Simon Kongshøj Callesen, da Universidade do 
Sul da Dinamarca.(…) 
“É uma jazida fantástica, não só em quantida-
de mas em qualidade, com numerosos trilhos 
que se cruzam e que contém muitas informa-
ções. As pegadas têm pormenores absoluta-
mente incríveis”, conta Octávio Mateus ao 
PÚBLICO. O investigador disse não ter conhe-
cimento de nenhuma jazida maior do que esta 
a nível mundial: “Até pode existir, mas não 
tenho conhecimento dela, e a nível nacional é 
seguramente a maior.” 
As pegadas foram encontradas na praia da 
Peralta, no concelho da Lourinhã, região já 
bem conhecida pela descoberta de vários 
fósseis de dinossauros do Jurássico Superior. 
Até agora, apenas tinham sido registadas duas 
pegadas de pterossauros no concelho de Se-
simbra. 
Esta descoberta traz uma nova perspetiva 
sobre estes animais, uma vez que até agora 
não se sabia se eram quadrúpedes ou bípe-
des. “Já era uma discussão antiga, se se move-
riam sobre duas ou quatro patas, porque há 
outros trilhos de pegadas que já tinham sido 
estudados. Mas estas pegadas agora mostram 
sem sombra de dúvida que os pterossauros 
eram quadrúpedes.” 
Os pterossauros apareceram na Terra há 225 
milhões de anos, ao mesmo tempo do que os 
dinossauros, e extinguiram-se com eles há 65 
milhões de anos. Foram os primeiros animais 
voadores da Terra, muito antes de as aves  

LOCALIZADOS MAIS DE 750 MIL 
OBJECTOS A BOIAR NA COSTA 

PORTUGUESA 

Vários tipos de plásticos, cabos e linhas de 
pesca são os resíduos que mais levantam preo-
cupações, porque são muito persistentes na 
natureza. 
O primeiro estudo sobre o lixo que flutua no mar 
português, realizado por uma equipa de biólo-
gos da Universidade de Aveiro (UA), registou 
mais de 750 mil objetos a boiar, revelou nesta 
quinta-feira fonte académica. 
O estudo, centrado apenas no lixo com mais de 
dois centímetros de comprimento e realizado 
em quase toda a Zona Económica Exclusiva (ZEE) 
portuguesa, coloca as águas portuguesas na 
“lista negra” das mais poluídas, tanto mais que o 
lixo que boia à superfície do mar corresponde 
apenas a uma pequena parte do que está debai-
xo de água.(…) Os dados que agora começam a 
ser publicados correspondem à área entre as 50 
e as 220 milhas náuticas, abrangendo assim 
grande parte da ZEE portuguesa. 
Com o registo total de 752.740 objetos e uma 
densidade média de detritos marinhos flutuan-
tes de 2,98 itens por cada quilómetro quadrado,  

os valores registados na ZEE nacional são 
similares aos de estudos realizados, por 
exemplo, no mar do Norte, nas águas costei-
ras do Japão e na Península Antárctica. 
De acordo com Sara Sá, investigadora res-
ponsável pelo estudo do Departamento de 
Biologia (DBio) da Universidade de Aveiro, 
entre os materiais encontrados, os plásticos 
dominam (e, dentro destes, destaca-se a 
esferovite), seguindo-se restos de materiais 
de pesca, papel, cartão e pedaços de madei-
ra, a maioria com dimensões compreendidas 
entre os dez centímetros e um metro. 
“Incluíam vários tipos de plásticos, cabos e 
linhas de pesca, sendo, por isso, material 
bastante resistente e persistente, podendo 
flutuar por longos períodos de tempo”, ex-
plicou. 
Foi no Norte da Zona Económica Exclusiva 
que a equipa encontrou maior diversidade e 
abundância de lixo, resultado que a investi-
gadora crê estar relacionado com o elevado 
número de corredores de navegação e em-
barcações de pesca a operar nessa zona, as 
quais podem representar importantes fontes 
de lixo flutuante nas águas oceânicas mais 
profundas. 10-11-2016 / LUSA / DANIEL ROCHA / Público Online 

Sonda europeia que vai estudar hipótese 
de desvio de um asteroide, para prevenir 
futuras colisões com a Terra, conta com 
maior participação de sempre de equipas 
em Portugal 
(…) Mas a missão AIDA, na qual ESA e 
NASA juntam esforços para estudar dois 
pequenos asteroides e tentar perceber até 
que ponto é possível desviar a órbita do 
mais pequeno de ambos - sim, está pro-
metida uma colisão - não é filme, é vida 
real. (…) 
A parte europeia do projeto, (…) conta 
com a maior participação de sempre de 
empresas aeroespaciais portuguesas, que 
estão envolvidas no desenvolvimento de 
alguns dos principais instrumentos da 
sonda. Mas não se fica por aqui a assinatu-
ra nacional na missão. 14-11-2016 /Filomena Naves /  

DN Online 


