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Avanço Ossadas com milhares de anos, de um urso adulto, finalmente trazidas para a superfície

Paleontólogos extraíram em Turquel
“o mais completo urso fóssil do país”
IMAGEM CEDIDA POR OCTÁVIO MATEUS

Cláudio Garcia
claudio.garcia@jornaldeleiria.pt
z Quando, em Maio de 2019, as autoridades de ambos os
países relataram o avistamento de um urso-pardo no concelho de Bragança, em área do Parque Natural de Montesinho, vindo de Espanha, foi a primeira vez em 176 anos
que se confirmou a presença da espécie em Portugal,
embora temporária.
Se, em Espanha, existem algumas centenas, por cá, o
último urso-pardo que viveu em Portugal foi morto em
1843 no Gerês, segundo o livro Urso-Pardo em Portugal –
Crónica de uma Extinção, de Paulo Caetano e Miguel Brandão Pimenta, à época citado pela agência Lusa.
Os registos históricos indicam que o urso-pardo terá
prevalecido em Portugal, enquanto espécie com população reprodutora, até ao século XVII.
Tudo isto vem a propósito do que aconteceu no último
fim-de-semana, no Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros. “Um alívio”, diz o paleontólogo Octávio
Mateus. “O mais completo urso fóssil do País” está, finalmente, à superfície, disponível para estudo pela ciência.
Após cinco anos de trabalho, investigadores da Universidade Nova de Lisboa retiraram no sábado, 6 de Novembro, do Algar do Vale da Pena, na zona de Turquel, Alcobaça, com o auxílio de espeleólogos do GPS – Grupo de
Protecção Sicó, o bloco de 170 quilos de rocha que contém as ossadas com milhares de anos de um urso adulto.
Muito provavelmente, um urso-pardo.
“O ponto mais interessante” dos resquícios obtidos no
Algar do Vale da Pena, também conhecido como Algar
dos Ursos, é, segundo Octávio Mateus, precisamente o
acréscimo de informação que proporcionam em comparação com outros vestígios existentes em Portugal, por
exemplo, na Gruta da Aroeira, perto de Torres Novas.
“Este é, claramente, o mais completo urso fóssil do
País”, esclarece, ao telefone com o JORNAL DE LEIRIA.
“Agora começa a parte fascinante, que é extrairmos as
respostas que precisamos”.

Momento da
retirada, à
superfície, do
bloco de 170
quilos de rocha,
descoberto no
Algar do Vale
da Pena, que
contém as
ossadas com
milhares de
anos de um
urso adulto.
Muito
provavelmente, um
urso-pardo.
A equipa
liderada
por Octávio
Mateus juntou
investigadores da
Universidade
Nova de Lisboa
e espeleólogos
do GPS – Grupo
de Protecção
Sicó

A investigação insere-se na tese de doutoramento de
Darío Estraviz, orientada por Octávio Mateus.
O desfecho desta tarde representa “o culminar de vários
esforços que duraram cinco anos”, explica o paleontólogo da Universidade Nova de Lisboa e líder da equipa.
As ossadas, incluindo “o crânio, que parece muito bem
conservado, com dentes”, encontravam-se num local “de
difícil acesso”, 70 metros no interior da gruta, a que só se
chega após uma descida vertical de 20 metros, com cordas, e outros 10 a 20 metros na diagonal. “Terreno extremamente difícil”.
Os ursos fósseis do Algar do Vale da Pena são conheci-

dos “pelo menos desde os anos 80”.
Segundo Octávio Mateus, estão identificados quatro
indivíduos: três adultos e um juvenil, além de 189 marcas de garras. Um deles, já analisado, é um urso-pardo. A
gruta terá sido usada para hibernação, “porventura durante centenas de anos”. E alguns animais, talvez já em fim
de vida, ali morreram.
Os investigadores da Universidade Nova de Lisboa pretendem agora determinar a idade exacta do fóssil retirado no sábado e extrair ADN para estudos comparativos
com a população actual e pesquisas sobre a evolução da
espécie nos últimos milhares de anos.
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