
Local nº 4 

Rua D. António Ferreira Gomes (antiga rua da 

Serventia 2) 

Coordenadas de GPS: 38.894206,-9.037778 

 

 

 

 

Aspetos históricos 

 

Histórias da Serventia 2 que actualmente se chama Rua António 

Ferreira Gomes situada em Alverca do Ribatejo. Nessa rua, houve pessoas 

que passaram os melhores momentos na infância e adolescência. Desde os 

Pink Floyd até aos U2, duas gerações de jovens cresceram na rua mais 

emblemática de Alverca. 

 

História de António Ferreira Gomes 

 

D. António Ferreira Gomes (10 de 

Maio de 1906, Milhundos, Penafiel - 13 de 

Abril de 1989, Ermesinde), de Manuel 

Ferreira Gomes e de Albina Rosa de Jesus, 

abastados agricultores da região de Penafiel.  

Bispo do Porto, foi um paladino da 

liberdade e um educador da consciência e da 

convivência democrática e da sua faceta de 

cidadão ressalta a sua postura sempre serena 

mas frontal perante a realidade e os desafios 

Fig. 2 - D. António Ferreira Gomes 

Fig. 1 - Rua vista através do Google mapas  



que o cercavam. Viu-se forçado ao exílio durante o Estado Novo, por ter 

criticado a situação político-social e religiosa do país. Durante o exílio teve 

residência em Espanha, República Federal Alemã e França, tendo o Papa 

João XXIII nomeado membro da Comissão Pontifícia de Estudos Ecuménicos 

para a preparação do Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965.  

Neste concílio teve intervenções sobre a nomeação dos bispos (7 de 

Novembro de 1963) e sobre Ecumenismo (13 dias depois), respectivamente 

nas 62.ª e 71.ª Congregações Gerais do Concílio. Após o afastamento 

político de Salazar (ocorrido em 1968), e no seguimento da denominada 

primavera marcelista, regressou a Portugal em 18 de Junho de 1969, dez 

anos após o começo do exílio, tendo retomado o governo da diocese 

portucalense até 1982.   

 

Aspetos geológicos 

 

No prédio número 2 é o local onde melhor se 

observa os fósseis presentes neste local. Na calçada 

desta rua é possível observar fósseis de Turritellas. 

Estes animais são Moluscos da classe dos gastrópodes 

que se distribuiu pelos mares Mediterrâneo e do 

Norte, pelo oceano Atlântico e pelo canal da Mancha, 

do Cretácico (145 – 65 M.a.)  à atualidade. Estes 

gastrópodes, bentónicos, pouco profundos 

(infralitoral), de substrato móvel, possuem concha 

enrolada com forma de cone alongado que podem ter 

um tamanho até 15 cm, turriculada. Estes organismos 

filtradores viviam em ambientes marinhos com 

salinidade normal e temperatura variável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos calcários que revestem as paredes dos edifícios encontramos 

podemos observar bons exemplos de mineralizações de rudistas caprinídeos 

e radiolários. 

 

Fig. 3 - Turritella 

Fig. 4 - Calçada com fósseis de Turritella em corte longitudinal 



Os rudistas (Ordem Rudista) são um grupo extinto de bivalves - com 

um aspeto muito diferente do dos bivalves que conhecemos da atualidade - 

que existiu desde o Jurássico superior até ao final do Cretácico da Era 

Mesozóica (durante cerca de 90 milhões de anos). Habitavam em ambientes 

marinhos pouco profundos, com águas quentes, tropicais, normalmente 

semienterrados no fundo lodoso formado por vasas carbonatadas. Os 

rudistas formavam, frequentemente, grandes aglomerados que ocupavam 

áreas extensas dos fundos marinhos pouco profundos de então. 

Os rudistas caprinídeos tinham conchas formadas por duas valvas 

distintas uma da outra: uma delas, a que se enterrava no substrato era 

cónica e a outra valva livre era enrolada em forma de “corno de cabra”. As 

paredes das valvas possuíam canal o que, em corte, dá à parede da concha 

um aspeto alveolar, por vezes visível nos fósseis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No calcário que revestem parte das paredes e entradas dos edifícios 

desta rua é também possível encontrar somatofósseis de conchas de 

rudistas radiolitídeos em vários cortes. 

Os fósseis destes bivalves, geralmente de grandes tamanhos (15 a 25 

cm), são bastantes evidentes devido ao aspeto espesso e maciço da parede 

Fig. 5 - Calcário de liós com fósseis de rudistas caprinídeos e radiolitídeos  

 
 



das suas conchas e também à cor esbranquiçada que se destaca no calcário 

de cor rosa a avermelhada. 

A rocha ornamental a que estes fósseis estão associados é um calcário 

fossilífero de idade cretácica mais comummente designado por liós. Esta 

rocha muito utilizada é proveniente de pedreiras localizadas na Terrugem e 

em Pero Pinheiro (Sintra). 

Os rudistas radiolitídeos possuíam uma valva inferior fixa e cónica, 

mais ou menos alongada e uma valva superior livre aplanada em forma de 

“tampa” visíveis em variados locais de Alverca. 

 

 
Fig. 6- Associação de rudistas radiolitídeos (Cretácico superior, Oman). 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/sediment/rudinet/images/ 
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Fig. 7 - Fósseis tridimensionais de 

Mineralizações de Radiolitídeos e reconstituição 

em posição de vida. 

 

Fig. 8 - Fóssil tridimensional por 
Mineralização e reconstituição de 
um Caprinídeo. 
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