
Cabo Mondego, Monumento Natural

Data de 1994, e na sequência de Presidência Aberta sobre o Ambiente (Mário Soares), a entrega, no Instituto de 
Conservação da Natureza (ICN), de Relatório de Fundamentação Científica de apoio à classificação do Cabo Mondego 
como Monumento Natural, de acordo com a legislação em vigor (Dec. Lei nº 19/93 de 23 de Junho, que cria a Rede 
Nacional de Áreas Protegidas). Nele se defende o valor científico e pedagógico, de relevância internacional, da espessa 
série de sedimentos que afloram no sector ocidental da Serra da Boa Viagem e que representam, de forma singular, 
eventos determinantes para a história da Terra, no intervalo compreendido entre 180 e os 140 milhões de anos, isto 
é, o Jurássico Médio e Superior. O relatório apresentado incluía dezenas de pareceres de cientistas e instituições 
científicas nacionais e internacionais, atestando o valor científico do local, facto que vem a ser reforçado quando, 
em 1996, a IUGS (União Internacional de Ciências Geológicas) ali estabelece o estratotipo de limite (GSSP) do andar 
Bajociano (foto à esquerda).

Mas o processo de classificação do Cabo Mondego não registou qualquer avanço durante os anos subsequentes, apesar 
de, em 2000 e por resolução do Conselho de Ministros, o Cabo Mondego ser inserido na Rede Natura 2000. 

Já em 2002, a Câmara Municipal da Figueira da Foz recebe o Projecto de Decreto Regulamentar relativo à classifica-
ção do Cabo Mondego, e o Executivo delibera a favor da sua aprovação. Em 2003, a sua Assembleia Municipal aprova 
por unanimidade, e como reforço da iniciativa anterior, a proposta de classificação do Cabo Mondego como Imóvel 
de Interesse Municipal.

O ano de 2003 regista nova visita presidencial, desta feita protagonizada pelo Presidente Jorge Sampaio, trazendo 
novamente ao domínio público, a necessidade de preservar o património geológico ímpar do Cabo Mondego, caracteri-
zado pela abundância e diversidade de fósseis de amonites no Jurássico Médio (flanco norte da Serra da Boa Viagem), 
fundamentais na calibragem das escalas do tempo geológico, e por um registo sedimentar que inclui uma grande 
variedade de estruturas sedimentares bem definidas, acompanhadas de associações diversificadas de fósseis típicos 
de diferentes paleoambientes (corais, equinodermes, bivalves, braquiópodes, gasterópodes, crinóides, restos vegetais) 
no Jurássico Superior (flanco norte da Serra da Boa Viagem). É justamente nesta posição estratigráfica (Oxfordiano) 
que, em 1884, foram reconhecidas várias pegadas de dinossaúrios terópodes, atribuídas a megalosaurídeos (foto à 
direita).

Fig. 1 – Localização do GSSP do andar Bajociano no Cabo Modego. Fig. 2 – Registo de pegadas de dinossaúrios terópodes no Oxfordiano 

do Cabo Mondego.



Mais recentemente, em 2005, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português envia um requerimento ao 
Governo indagando sobre o processo de classificação do Cabo Mondego. Do Gabinete do Ministério do Ambiente, 
do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional a resposta é que o processo está em apreciação, e em 
2006, a Comissão Parlamentar de Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território realiza uma visita oficial ao 
Cabo Mondego.

Por fim, o Governo aprova, em Conselho de Ministros de 6 de Junho de 2007, no âmbito das comemorações do Dia 
mundial do Ambiente, a Resolução que aprova o Decreto Regulamentar de criação do Monumento Natural do Cabo 
Mondego, cuja publicação em Diário da República, 1ª série – Nº191-, é publicada em 3 de Outubro de 2007 (Decreto 
Regulamentar nº 82/2007 do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional).

Tal facto demonstra várias coisas. Demonstra que a Geologia e a aplicação dos fenómenos geológicos são ainda des-
conhecidos da maioria das pessoas. Demonstra que se o geólogo não se ergue para falar, outros grupos simplesmente 
avançarão para ocupar a nossa área de conhecimento, e conseguirão fazê-lo porque a sociedade não tem capacidade 
para distinguir os verdadeiros geólogos profissionais de pessoas com fracos conhecimentos de geologia. Demonstra 
que é nosso dever erguer a voz e informar a sociedade de modo a salvar vidas e dinheiro, e a promover um desenvol-
vimento sustentado da sociedade. Ninguém nos vai convidar, teremos de nos fazer convidados. O Geólogo tem o dever 
de se envolver muito mais no debate público, pois é da nossa responsabilidade partilhar com a sociedade o nosso 
conhecimento especializado em recursos naturais, registos climáticos, etc, e a não menos importante protecção civil 
e riscos naturais.
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