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EDITORIAL
Este 5° numero dos Estudos do Quaternario tem como

tema essencial "As Variacoes do Nivel do Mar".
Aproveitando a presenca em Portugal de Nils-Axel
MORNER, Prof. Emeritus da Universidade de Estocolmo,
organizamos 0 seminario Sea Level Changes, em 19 de
Setembro de 2005. Os resumos podem ser consultados em
http://web.letras.up.ptfasaraujo/sealevel.htm I

Grande parte dos artigos aqui publicados correspond em
a cornunicacoes apresentadas durante aquele evento.
Atendendo it area disciplinar dos conferencistas (geografos
e geologos) as escalas temporais privilegiaram 0 longo
prazo, 0 que constitui um saudavel contraponto ao
predorninio de trabalhos sobre 0 litoral com abordagens
quase exclusivamente centrad as nos processos actuais. Este
numero surge apos um longo interregno. Problemas de
diversa indole atrasaram mais do que 0 desejavel a ua
publicacao. Pelo facto, apresentamos as nossas desculpas.

Dada a prernencia de se publicar em revi tas
estrangeiras indexadas, muitos investigadores desvalorizam
a publicacao em periodicos nacionais, 0 que toma a sua
edicao cada vez mais dificil. Pensamos, todavia, que 0

facto de se tratar de uma revista nacional nao implica urn
defice de qualidade, nem de visibilidade extema desde que,
como e 0 caso, elas sejarn tendencialmente bilingues, com
traducao dos resumes e das legendas das figuras.

Os trabalhos resultantes das conferencias apresentadas
no seminario foram organizados segundo a perspectiva
geografica: comecando pelo texto do Nils-Axel MORNER e
descendo em latitude, tal como tinha sido feito no
Seminario.

o Professor MORNER e um dos mais distintos
especialistas sobre 0 problema das variacoes do nivel do
mar. No artigo que abre este volume "No-ongoing global
flooding with the Sun back to the centre" e-nos proposta
uma viagem no tempo, desde a imposicao da visao
geocentrica de Aristoteles ate it actualidade, 0 que permite
concluir que, por vezes, os antigos pontos de vista tern uma
vida longa na mente e na cultura das pessoas.

Discute-se, igualmente, 0 confronto entre as
concepcoes alarmistas, amplamente difundidas na
cornunicacao social e apoiadas em cenarios produzidos em
computadores, e ideias que privilegiam 0 papel do Sol
como causa principal das variacoes clirnaticas e da
decorrente evolucao do nivel do mar, bem como uma
honesta observacao cientifica. 0 documento e completado
com um apendice onde 0 autor apresenta uma sintese sobre
a evolucao do nivel do mar, a diferentes escalas temporais.

o artigo de R. BLANCO CHAO resulta de um trabalho
de equipa desenvolvido na Universidade de Santiago de
Compostela. Trata fundamentalmente a importante, e, por
vezes esquecida, questao das herancas geornorfologicas
decorrentes das variacocs do nivel do mar numa costa
rochosa.

o primeiro trabalho de M. ASSUI CAo ARAUJO
desenvolve tambem a ideia das plataformas de erosao
marinha fosseis e dos respectivos depositos. No entanto, a
area estudada, ao contrario da assumida estabilidade da
costa galega, parece ter sido afectada pela tectonica recente
relacionada com a actividade da falha Porto-Tomar e com
uma possivel subsidencia rumo ao Sui, no sentido da Bacia
Lusitana.

A. RAMOS PEREIRA tambem destaca 0 papel da
neotectonica na zona costeira do Alentejo. 0 trabalho
centra-se na complexidade das paisagens antigas, em que c

necessario identificar vanos ambiente
relacionados. A respectiva reconstituieao -cri. -,._ ser
levada a cabo com muito cuidado, ja que, £rum '
geornorfologica actual os vestigios da evolueao
conservam apenas como reliquias geralmente mal
preservadas.

Os restantes trabalhos tratam de eventos relativos a
intervalos temporais mais curtos e maisproximos da
actualidade.

Assim, um novo artigo de M. ASSUNCAo ARAUJO
concentra-se na relacao entre as variacoes climaticas do
ultimo milenio e a consequente dinamica costeira. 0
trabalho salienta a possibilidade de a subida do nivel do
mar do final da pequena idade do gelo - actuando sobre a
area a sul de Espinho que esta a sofrer uma possivel
subsidencia - ser responsavel pelo detonar de uma grave
erosao costeira. Esta comecou precisamente em meados do
seculo dezanove, apos a pequena idade do gelo.

A. ALYES da SILVA, E. G. FREIRE e A. CRISOSTOMO
apresentam urn trabalho sobre a recente evolucao do nivel
do mar arraves da analise do registos do maregrafo de
Cascais, For= : cr- : r;-QC -- - de analise
grafi e
co - eccia
necessario urn
consequenremenre.
provisoes sobre urn
nivel do mar.

VARI/E
Alem do tema principal desta edicao decidimos pela

publicacao de uma varia que abrange materias de caracter
interdisciplinar, 0 que se insere na politica edltorial-rresta------
revista.

Com a autoria de ANA M. S. BETTENCOURT, A. DINIS e
L. LOUREIRO apresentam-se os resultados de um estudo
sobre uma estrutura tumular neolitica, em Vilar de
Perdizes, Montalegre e discute-se 0 seu contributo para a
"criacao/manutencao" de um lugar publico de grande
significacao simbolica durante este periodo. Os auto res
procuram mostrar como ha uma forte interligacao entre os
elementos geologicos e geornorfologicos e 0 universo
cognitivo dos construtores deste monumento.

J. L. CARDOSO e ANA M. S. BETTENCOURT publicam
um trabalho sobre caca e pastoricia no Calcolitico do
Noroeste de Portugal (sitio de Bitarados, Esposende). Com
base no estudo dos respectivos restos 6sseos contribuem
para a reconstituicao paleoambiental do III milenio AC.

M. MARTiN SEIJO apresenta os resultados de um estudo
antracologico do povoado da Idade do Ferro de
Castro landin, em Pontevedra, que possibilita 0

reconhecimento dos combustiveis usados, 0 tipo de
madeira escolhida para 0 fabrico de detenninados
artefactos e contribui para a reconstituicao paleoambiental
do I milenio AC.

. S. FERREIRA, M.1. CAETANO ALVES e P. P. SIMOES
apresentam uma compilacao das recentes teorias e ideias
sobre a evolucao, as complexas interaccoes dos diferentes
sistemas terrestres (geosfera, atmosfera e hidrosfera) e 0

modo como eles permitirarn 0 surgimento da vida na Terra,
durante os primeiros 4 Ga.

Prof'. MARlA DA ASSlJNCAo ARAUJO
(Presidente da APEQ)
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