Local nº 9
Rua José Ferreira Tarré
Coordenadas de GPS: 38.896631, -9.037353
+38° 53' 47.50", -9° 2' 15.39".
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Aspetos Históricos
José Ferreira Tarré, nascido em 1855 e falecido em 1948, era um dos
homens mais ricos da região. Quase todos os habitantes pediam-lhe
dinheiro, por este ser um grande proprietário na medida em que suportou
praticamente na totalidade os custos da construção do primeiro Cineteatro
de Alverca.
Uma das curiosidades deste grande senhor prende-se com a
fabricação dos afamados queijos de ovelha de Alverca, que já não são
produzidos infelizmente.
Esta rua com o seu nome foi construída durante a década de
60. Com este nome também foram edificadas duas outras ruas, uma no
Bom Sucesso e outra em Arcena.

Aspetos Geológicos
Na calçada da Rua José Ferreira Tarré poemos
encontrar associado ao calcário de liós fósseis de turritelas
que 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.

Fig. 1 Turritella

Fig. 2- Turritela (Corte Transversal)

Fig. 3- Turritela (Corte Longitudinal)

Atividade - Caça ao Fóssil
Neste momento propomos que descubram os fósseis das fotografias
que se seguem.

Fig. 4 – Turritela (Rua Joaquim Sabino Faria - Prédio Nº10)
Encontrado: Sim ___ Não ___

Fig. 5 – Turritela (Rua Joaquim Sabino Faria – Prédio Nº12)
Encontrado: Sim ___ Não ___

Fig.6 – Turritela (Rua José Ferreira Tarré – Prédio Nº13)
Encontrado: Sim ___ Não ___
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