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EDITORIAL 
As aves: evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes 

	

Este número da Evolução. Revista de Geistória e Pré-História, constitui-se como uma 
edição especial dedicada à publicação dos resumos do II Congresso Internacional as Aves: 
evolução, paleontologia, arqueozoologia, artes e ambientes, constituídos por pequenos artigos 
científicos das comunicações propostas ao congresso, organizado pelo Centro Português de Geo-
História e Pré-História, na Biblioteca Nacional de Portugal entre os dias 28 de maio e 1 de junho 
de 2018. O congresso pretende reunir, com a finalidade de troca de conhecimentos, investigadores 
que têm trabalhado sobre a origem, evolução e utilização das aves pelo homem. Dirige-se 
sobretudo a paleontólogos, pré-historiadores, arqueólogos, biólogos e a historiadores.	

As aves, com mais de 9000 espécies vivas, são o grupo de vertebrados voadores mais 
bem-sucedido, superando qualquer outro grupo de vertebrados voadores, pela sua abundância e 
diversidade, quer no presente quer no passado. As aves são animais espantosos, quer pela sua 
fisionomia, pela cor das suas penas, por voarem, mas também pela sua história evolutiva. De 
facto, as aves são na realidade dinossáurios, pois na moderna organização taxonómica, aves e 
dinossáurios partilham o mesmo ramo da evolução: o ramo dos dinossauria.  

As aves aparecem representadas nas artes de culturas e civilizações diversas, desde a Pré-
História até aos dias de hoje, na arte rupestre, na cerâmica, na escultura, nos mosaicos e na pintura. 
Por outro lado, as penas das aves foram usadas também desde a pré-história como adorno: 
recentes estudos demonstram que já os neandertais usavam penas de corvídeos para adornarem o 
corpo. Tal como outros animais, também as aves aparecem associadas a mitologias diversas, 
surgindo até com características divinas no seio de alguns povos, como é o caso do Antigo Egipto, 
em que o íbis-branco era considerado como encarnação do deus Thoth.   

As línguas oficiais do Congresso são o português, o castelhano e o inglês, sendo ainda 
aceites comunicações em francês e em italiano desde que apresentem textos numa das línguas 
oficiais. 

 

O Concelho Editorial 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to present the studies of a fragment of an ulna and a humerus of a cf. 
Coelurosaurus, discovery in Areias do Mastro (Cabo Espichel – Sesimbra, Portugal). It has been reported 
several remains of dinosaurs and other reptiles since de 19th century, in this area of Cabo Espichel. During 
the campaigns of palaeontologic prospecting made by the CPGP team were found several vertebrates 
remains, such as fragments of shields of turtle, teeth of crocodiles, fishes and pterosaurs, as well as several 
bones and teeth of dinosaurs. In the first campaigns (1999 – 2000) were found two remains (in a different 
layers) of bones of the arm of a bird or a dromaeosauridae dinosaur. Now we present the results of the 
studies of these remains. 

Key-words: Cretaceous; vertebrates; Cabo Espichel; dinosaurs; coelurosauria. 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apresentar os estudos de um fragmento de uma ulna e de um úmero de um cf 
Coelurosaurus, descobertos em Areias do Mastro (Cabo Espichel-Sesimbra, Portugal). Têm sido relatados 
vários restos de dinossáurios e de outros répteis desde de século XIX, nesta área do Cabo Espichel. Durante 
as campanhas de prospeção paleontológica feitas pela equipa do CPGP foram encontrados restos de vários 
vertebrados, tais como fragmentos de escudos da tartaruga, dentes de crocodilos, peixes e pterossauros, 
bem como vários ossos e dentes de dinossáurios. Numa das primeiras campanhas (1999 – 2000) foram 
encontrados dois restos (em diferentes camadas) dos ossos do braço de uma ou de um dinossáurio 
dromaeosauridae. Agora, apresentamos os resultados dos estudos desses restos. 

Palavras-chave: Cretácico; vertebrados; Cabo Espichel; dinossáurios; Coelurosauria 

 

INTRODUÇÃO 

O sítio de Areias do Mastro é uma pequena praia a cerca de 1,5 km ao norte de Cabo 
Espichel, tem uma arriba, de cerca de 60 metros de altura. Ali afloram três formações geológicas 
(Formação de Areias do Mastro; Formação do Papo-Seco e Formação da Boca do Chapim). Estas 
formações são atribuídas ao Cretáceo Inferior e são constituídas principalmente por calcários, 
margas, areias e cascalho, formados em ambientes marinhos, lagunares e estuarinos.  As primeiras 
pesquisas paleontológicas levadas a cabo na área do Cabo Espichel datam do século XIX. No 
final do século XIX, H. E. Sauvage, (1897, 1898) refere a ocorrência de dentes de dinossáurio e 
de crocodilo na Boca do Chapim. Mais tarde, A. F. de Lapparent e G. Zbyzsewski (1957) referem, 
além de restos de dinossáurios e de crocodilos, a presença de restos de tartaruga. Entre os restos 
de dinossáurios foram identificados fragmentos de dentes de terópodes, dentes e ossos de 
Iguanodon e dentes de saurópodes (Astrodon (=Pleurocoelus) valdensis) (Lapparent & 
Zbyszewski, 1957; Galton, 1994). Um destes dentes, estava atribuído, no inventário do Museu 
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Geológico, a um iguanodonte (dente MGIGM.10), um trabalho posterior reviu esta classificação 
e atribuiu-o a um saurópode, cf Pelorosaurus (Figueiredo, 2000). Fragmentos de mandíbulas 
encontrados na Boca do Chapim, ainda no século XIX, atribuídos a um crocodilo (Suchosaurus 
girardi) (Sauvage, 1898), foram revistos em 2007 por E. Buffetaut, que os atribuiu a um 
Baryonyx, com base em semelhanças com o holótipo de Baryonyx walkeri, do Barremiano da 
Inglaterra (Buffetaut, 2007). Este foi o primeiro resto deste género identificado em Portugal. 
Recentemente, Octávio Mateus relata o achado, também da Formação do Papo Seco, mas algumas 
centenas de metros a norte da Boca do Chapim, de um conjunto de ossos (esqueleto pós-craniano) 
atribuído à espécie Baryonyx walkeri.  

Nas Areias do Mastro foi encontrado um conjunto de restos de vertebrados fósseis 
(dinossáurios, crocodilos, tartarugas e peixes), nas camadas inferiores da arriba pela equipe do 
CPGP (Figueiredo et al 2015, 2016, 2017). Estas pesquisas Paleontológico foram realizadas desde 
1998, entre a Praia do Guincho e a Boca do Chapim. Os estudos que estão a ser realizados sobre 
estes novos materiais paleontológicos são uma contribuição importante para o conhecimento da 
diversidade de vertebrados do Cretáceo português. Nas camadas da base da Formação do Papo-
Seco, que afloram em Areias do Mastro foram descobertos dois ossos: um fragmento distal de 
ulna e um fragmento proximal de úmero. 

O grupo dos Coelurosauria constitui o clade que contém todos os dinossáurios terópodes 
mais relacionados com as aves do que com os carnossáurios (Turner et al., 2012). Os 
Coelurosauria é um subgrupo de dinossáurios terópodes que inclui os maniraptores, tiranossauros, 
ornitomimossauros e compsognatídeos. Os maniraptora inclui as aves, único grupo de 
dinossáurios vivo atualmente (Turner et al., 2012). As espécies de dinossáurios emplumados 
descobertos até agora têm sido maioritariamente do grupo dos celurossauros. É provável que 
todos os celurossauros, incluindo o Tyranosaurus-rex, tivessem penas (Currie, 2005). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O material objeto deste estudo (um fragmento distal de ulna esquerda e um fragmento 
proximal de um úmero esquerdo) foi coletado em Areias do Mastro e pertencem à coleção 
Paleontológica do CPGP. Estes materiais estão identificados segundo os seus códigos de 
inventário (instituição, número, ano e peça o número de depósito).  

No campo, com a ajuda de uma app de telemóvel (Clinómetro), foi feito um levantamento 
gráfico para obter a inclinação e a espessura das camadas. Foi feito o desenho da sequência 
estratigráfica e foi usada uma bussola de geólogo com clinómetro para confirmar os dados da 
inclinação da camada obtida com a app atrás referida. No laboratório os materiais foram limpos, 
fotografados, desenhados e medidos e, através da comparação e da análise das principais 
características dos fósseis foi feito o estudo taxonómico preliminar.  Foi também realizado um 
estudo biométrico. Foi considerado neste caso as seguintes medidas: largura e espessura da 
extremidade distal e comprimento de crista da articulação distal (no caso da ulna); largura e 
espessura proximais (no caso do úmero). Foram também recolhidas amostras sedimentares das 
camadas de argila e feito um estudo granulométrico a fim de fazer a caracterização 
sedimentológica do local e a interpretação paleoambiental. O estudo foi realizado no LAP 
(Laboratório de Arqueozoologia e Plaeontologia) localizado no Núcleo Museológico do CPGP, 
na Golegã, onde se encontra os fósseis se encontram depositados e expostos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As camadas estratigráficas estudadas pertencem à formação do Papo-Seco, atribuída ao 
Barremiano Inferior (Manupeella, 1999, et al, p.54). Esta formação, com 18,5 metros de 
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espessura, caracteriza-se por apresentar margas e argilas siltosas verdes com lenhite e gesso e 
intercalações de arenitos com estratificação horizontal (Manupeella, 1999, et al, p.54). A fauna 
desta formação é constituída por restos de dinossáurios, nas camadas areníticas grosseiras, 
invertebrados (bivalves e gastrópodes) e ostracodos, nas margas. No limite superior desta 
formação encontram-se camadas de calcário siltoso bioturbado e com restos de ostreídeos 
(Manupeella, 1999, et al, p.54). 

A camada de proveniência dos fósseis tem cerca de 25 cm de espessura e uma inclinação 
de cerca d e 10º. A camada é constituída por margas carbonatas, maioritariamente por uma fração 
fina, indicando um ambiente de mar costeiro, com proximidades a um estuário. A descoberta de 
invertebrados (gastrópodes e bivalves) nesta camada está de acordo com os dados sedimentares, 
que apontam para um ambiente marinho litoral. 

Como atrás referido, durante os trabalhos de investigação paleontológica de campo foi 
descoberto um fragmento distal de ulna esquerda e um fragmento proximal de um úmero esquerdo 
(espécimes: CPGP.1.99.4; CPGP1.17.12). O estudo efetuado permitiu identificar características 
associadas aos dromeosaurídeos e ás aves às aves primitivas. Tratando de restos fragmentários, 
sem evidencias concretas que permitam incluir este achado no grupo dos dromeossaurídeos ou 
mesmo das aves. As características identificadas permitiram incluir estes fósséis no grupo dos 
terópodes e dentro destes, no grupo dos celurossáurios. 

Theropoda 
Avetheropoda 

Cf Coelurisauria indt 
 

Descrição 

A ulna é grácil, com um total de 106.40 mm e com 25.35 mm de largura na extremidade 
distal apresenta algumas características das aves: a diáfise é curva e convexa posteriormente, a 
superfície articular da extremidade distal é sub-triangular e a secção da diáfise é arredondada, no 
entanto alongada na face dorsal. A extremidade distal é larga e achatada, característica dos 
dromaeosauridae, Archaeopteryx e Enantiornithes. Embora erodida, a superfície anterior parece 
ser quase plana, uma característica do Archaeopteryx e das Enantiornithes, segundo Wellnhofer, 
1994 e Chiappe (2002). Apresenta uma crista saliente que separa o côndilo ventral do dorsal 
(semelhante ao descrito em exemplares deste táxone por Harris et al, 2006, e por Zang, et al 2004). 
A extremidade distal é reta o sulco radial é largo e profundo. Côndilo ventral é largo, e convexo. 
O côndilo dorsal saliente e apresenta uma crista de formato semilunar. Não apresenta evidência 
de tuberosidade carpal. Algumas destas características da extremidade distal foram descritas por 
Hailu et al (Hailu et al, 2005) num exemplar deste taxone da China.  

O úmero apresenta a extremidade arredondada e porosa, com a cabeça pouco saliente, é 
oblonga mesio-lateralmente. A extremidade é achatada e de forma circular. A forma da secção da 
diáfise do úmero é geralmente oval. 

Estes ossos apresentam algumas características semelhantes à das aves. Apesar de estes 
fósseis apresentarem as extremidades preservadas, são na realidade fragmentos, que não nos 
permitem concluir se estamos perante uma ave, apesar de existirem espécies de aves identificadas 
no Barremiano de Espanha. Serão necessários mais estudos sobre estes ossos para se obter uma 
atribuição taxonómica mais precisa.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A jazida paleontológica de areias do Mastro possui um importante conjunto de fósseis de 
vertebrados e invertebrados. Os fósseis de vertebrados destacam-se, pois permitiram identificar 
um conjunto alargado de táxones, que têm sido publicados nos últimos anos e que alargam o 
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conhecimento sobre as faunas do Cretácico Inferior de Portugal. Nas camadas de base foram 
descobertos restos de vertebrados constituído por fósseis de invertebrados, que permitiram 
caracterizar os paleoambientes em que se formou a camada, e por vertebrados, que permitem 
identificar a presença de dinossáurios avianos na Formação do Papo-Seco. Tratam-se dos 
primeiros restos deste grupo de dinossáurios a serem identificados nesta formação. Os restos 
apresentam algumas características comuns às aves e estudos mais detalhados poderão permitir 
uma classificar mais precisa destes restos. 
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