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O QUE FAZ UM PALEONTÓLOGO? 
«Um paleontólogo é um cientista que estuda fósseis, 
restos de animais ou plantas extintos. 
Ou seja, a paleontologia é a ciência que estuda 
a vida passada — e podemos estar a falar 
de milhares de milhões de anos.» 

são vestígios 
de seres vivos, 

animais e vegetais, 
que viveram há 

milhares 
de anos 

QUALIDADES 
QUE DEVE TER 

uriosidade científica, 

Je é o que nos leva 
aprender muito 

Gosto pela Natureza 

r audaz na escrita para 
produzir artigos científicos 
nos quais descreve 
e defende as suas 
descobertas 

O QUE TEM 
DE ESTUDAR? 

«No secundário, tem de escolher a 
área de Ciências para depois optar 

pela licenciatura em Biologia, Geologia, 
Engenharia Geológica ou Arqueologia. 

Depois, segue-se o mestrado em 
Paleontologia, e pode continuar para um 

doutoramento.» 
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QUANDO FOR GRANDE, 
QUERO SER... 
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COMO É O SEU DIA A DIA? 

«O trabalho divide-se em várias fases. A primeira 

é o trabalho de campo, ou seja, ir à procura 

de fósseis. Quando os encontramos, passamos 

à escavação ou recolha, que pode ser feita à mão 

— se for um dente, por exemplo — ou precisar 

de uma retroescavadora, no caso de grandes 

pedaços de rocha. Os fósseis seguem para 

o laboratório onde são tratados. Depois, é preciso 

identificá-los, perceber a que animal ou planta 

pertencem. Segue-se a fase de estudo. 

Assim que compreendemos a sua importância, 

temos de redigir um artigo científico, onde 

explicamos a nossa descoberta. Este processso 

pode levar vários anos.» 

Texto: Paula Barroso 
Fotos: José Carlos Carvalho 

OCTÁVIO MATEUS 
44  ANOS, PALEONTÓLOGO, INVESTIGADOR, 

PROFESSOR NA UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS 
E TECNOLOGIA DA UNIV. NOVA DE LISBOA 

E 'APAIXONADO' POR DINOSSAUROS 

PORQUE GOSTO 
DA MINHA 

PROFISSÃO 
«A Paleontologia é uma 

ciência democrática porque 
qualquer pessoa pode 
fazer uma descoberta 

extraordinária: basta andar 

com os olhos pregados 
no chão! Sempre tive uma 

paixão pela Natureza. Em 
criança, andava de lupa e 

binóculos a observar aves, 
animais e plantas. 

Nasci num 'ninho' de 
dinossauros: a Lourinhã. 

Os meus pais são os 
fundadores do museu 

e, por isso, vi fósseis de 

dinossauros desde muito 
novo.» 
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