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Geoparque Algarvensis 
Loulé- Silves-Albufeira 
Municípios já trabalham 
em candidatura à UNESCO 

<Ou 

Placodonte 
em Messines 

Teve lugar no dia 2 de 
dezembro, na Câmara 
Municipal de Loulé, 

a cerimónia de assinatura do 
protocolo de colaboração ce-
lebrado entre os municípios 
de Loulé, Silves e Albufeira e 
a Universidade do Algarve / 
Centro de Investigação Ma-
rinha e Ambiental, no âmbi-
to da elaboração e realização 
do processo de candidatura 
a Geoparque Mundial da 
UNESCO - Geoparque Al-
garvensis Loulé-Silves-Al-
bufeira. 
Já no dia 7 de dezembro, o 
projeto foi apresentado pu-
blicamente em Loulé, na 
conferência "Geoparque Al-
garvensis, desafios e opor-
tunidades", na qual parti-
ciparam os presidentes dos 
municípios envolvidos, bem 
como os oradores convida-
dos: Artur Sá (coordenador 
da Cátedra UNESCO em 
Geoparqucs), Octávio Ma-
teus (Investigador da Uni-
versidade Nova de Lisboa) 
e Cristina Veiga-Pires (di-
retora científica do aspirante 
Geoparque Algarvensis). 
O programa desta tarde cul-
minou com a inauguração da 
exposição "Vamos ser geo-
parque Algarvensis, o que é  

isso? Um território aspiran-
te a Geoparque Mundial da 
UNESCO", que se encon-
tra na Escola Secundária de 
Loulé e que pode ser vista até 
ao dia 17 de dezembro. 
A ideia da criação deste 
geoparque foi inspirada no 
achado paleontológico Me-

 

toposaurus algarven-

 

sis, um anfíbio seme-

 

lhante a uma sala-

 

mandra gigante que 
viveu há 227 milhões 
de anos, descoberto 
na Jazida da Penina, 
em Loulé, e conside-

 

rado um importan-

 

te achado à escala mundial. 
Outros achados têm sido fei-
tos em territórios do Algarve, 
hoje incluídos nos concelhos 
de Loulé, Silves e Albufeira. 
Neste momento, trabalha 
neste projeto uma equipa 
técnica multidisciplinar, com 
elementos das quatro entida-
des envolvidas. Não se sabe 
ainda ao certo quando será 
apresentada a candidatura à 
UNESCO, mas para o pró-
ximo ano prevê-se a consti-
tuição de uma associação que 
ficará responsável pela gestão 
do projeto do aspirante Geo-
parque Algarvensis Loulé-
Silves-Albufeira. 

Mas não só em Lbule 
se fizeram descobertas 
importantes, Ainda cm 
maio deste ano, o Ter-
ra Ruiva divulgava que, 
em São Bartolomeu de 
Messines, foram desco-

bertos vestígios de um placo-
donte, um grupo de répteis 
aquáticos, com uma aparên-
cia semelhante à das tartaru-
gas, devido às carapaças que 
possuíam. Alimentavam-se 
de moluscos que esmaga-
vam com os seus grandes 

dentes planos. O placodonte 
descoberto em Messines faz 
parte de uma espécie muito 
rara, Henodus, que vivia em 
lagoas pouco profundas e, ao 
contrário dos seus "primos" 
era desdentada, pelo que se 
alimentava, por filtragem, de 
pequenos organismos que 
se encontravam na água, tal 
como fazem os flamingos. 
Por a sua descoberta ser re-
cente, ainda estão em estu-
do algumas hipóteses mas 
pensa-se que esta poderá ser 
uma espécie única do Algar-
ve Central, presente nos con-
celhos de Silves e de Loulé. 

A assinatura do protOco o com os autarcas 
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