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Fósseis do Miocénico marinho
da Ilha de Porto-Santo
por

G.

Henriques da Silva
Bolseiro do Instituto de Alta Cultura

A ilha de Porto-Santo está situada a NE da ilha da Madeira
e fica compreendida entre os meridianos 16° 16' 35" W e 16° 24'
35" W, e entre os paralelos 32° 59' 40" N e 33° 07' 35" N.
Na ilha de Porto-Santo e em dois ilhéus adjacentes, ilhéu de
Baixo (ou da Cal) e ilhéu de Cima (ou do Farol), encontram-se
depósitos calcários miocénicos, fossilíferos, de idade vindoboniana.
A sua fauna foi estudada por Mayer, Berkeley Cotter e Jocksmowitsch, em trabalhos apresentados, respectivamente, nos anos
de 1864, 1892 e 1910.
Mayer reconheceu as seguintes formas: Escharina biaperta
Mich., Escharina incisa M. Edw., Desmastraea Mayeri From.,
D. orbignyana May., Phyllocaenia thyrsiformis ? Mich., Astrocaenia
Fromenteli May., Heliasiraea Prevostana? M. Edw. & Haime,
H. Reussana M. Edw. & Haime, Danaia Calcinata May., Rhabdocidaris Sismondai May., Clypeaster altus L., CL crassicostatus A g.,
Pericosmus latus A g., Clavagella aperta Sow., Oastrochaena cuvieri
May., O.gigantea Desh., Venus Bronni May., V. Burdigalensis May.,
Cytherea madeirensis May., Cypricardia nucleus May., Cardium
comatulum Br., C. Hartungi Br., C. pectinatum Lin., Chama lazarus Lin., Ch. macerophylla Chemn., Diplodonta rotundata Mont.,
Lucina tigerina Lin., Cardita calyculata Lin., C. duboisi Desh.,
Pectunculus pilosus Lin., Arca lactea Lin., A. navicularis Brug.,
A. nivea Chemn., Lithodomus lyellanus May., L. moreleti May.,
Mytilus Domengensis Lám., Pinna Brocchi? Orb., Avicula Crossei
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May., Perna soldanii Desh,, Lima atlantica May., Spondylus Delesserti Chenu., S. gaederopus Lin., Pecten Burdigalensis Lám., P. latis
simus Broc., P. Reissi Br., Plicatula Brownina May., Ostrea hyotis Lin., Hipponyx sulcatus Bors., Calyptraea Porti-Sancti May.,
Crepidula fornicata? Lin., Serpulorhis arenarius Lin., Vermetus
intortus Lám., Vermiculus carinatus Hcern., Monodonta aaronis
Bast., Neritopsis radula Lin., Naiica redempta Micht., Centhium
nodulosum? Brug., Fasciolaria crassicauda May., F. nodifera Duj.^
Tritonium costellatum May., Tritonium sp., Strombus italiens Duel.,
Pseudoliva Orbignyana May., Conus antiquus Lám., C. Borsoni
May., C. calcinatus May., C. Mercatii Br., C. Reissi May., C. tex
tile Lin., Conus sp., Cypraea argus Lin., Cyp. Brocchi Desh., Cyp.
pyrum 6m., Cyp. sanguinolenta 6m., Cyp. stenostoma May., Cyp.
stercoraria Lin., Serpula aulophora May., S. crenulosa May e
S. elongata? Lám.
Berkeley Cotter classificou as espécies seguintes: Dendrophyllia ramea Blainv., D. cornigera Blainv., Heliastraea Reussana?
M. Edw. & Haime, Danaia calcinata May., Clypeaster altus Lám.,
Venus cf. Aglaurae Brong., Venus multilamella Lám., Cytherea
Madeirensis May., Cardium Hartungi Bronn., Chama gryphoides
Lin., Ch. lazarus Lin., Pectunculus multiformis May., Lithodomus
Lyellannus May., Lithodomus sp., Pecten (Hinnites) Reissi Bronn.,
Spondylus gaederopus Lin., Cerithium sp., Conus sp., e Cypraea
stenostoma May.
Joksimowitsch apresentou uma lista bastante completa:
Amphistegina haueri d’Orbigny., Rhabdocidaris Sismondai May.,
Clypeaster Scilai Desm., CL Scilai var. intermedia (Des-Moul.)
Mayer-Eymar, CL Scilai var. crassicostata (Agassiz) M.-Eymar,
Perna maxillata var. Soldani Desh., Radula lima var. dispar Micht.,
Radula lima var. plîodispar Sacco., Radula lima var. subtilis Joksimow., Chlamys Reissi Bronn, Ch. gloriamaris var. longolaevis?
Sacco, Ch. Noronhai Joksimow., Aequipecten dentronensis Joksimow., Aeq. spinosovatus Sacco, Aeq. tripartitus Joksimow., Oigantopecten latissimus Br., Amussiopecten Burdigalensis Lám. Parvochlamys cf. oolaevis Sacco, Spondylus gaederopus Lin., Sp. gaedero
pus var. inermis Montrs., Sp, Brancai Joksimow, Sp. Delesserti
Chenu, Sp. concentricus Brn., Sp. concentricus var. imbricata Micht.,
Sp. baixonensis Joksimow., Sp. Noronhai Joksimow., Alectryonia
plicatula var. germanitala De Grey, Alectryonia plicatula var. taurinensis Sacco, Alectryonia sp., Pycnodonta cf. Brongniarti Brn.,
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Septifer superbus Hõrn., S. oblitus Micht., Lithophagus Lyellianus
May., L. papilliferus Joksimow., L. cf. lithophagus Lin., L. Moreleti? May., Arca tetragona Poli, A. tetragona var. perbrevis Sacco.,
A. clathrata Defr.? Bathyarca pectuncoloides var. cf. septentriona
lis Sars., Barbatia barbata L., B. modioloides Cantr., Axinia pilosa
L., A. cf. pilosa L., A. multiformis May., A. insubrinca Brocc.,
Chama gryphoides L., CodoJcia leonina Bast., Myrtea? (Lucina) cf.
strigillata Reuss., Jagonia reticulata? Poli, Cerastoderma edule var.
umbonata Wood, Discor pectinatus L., D. Hartungi May., Callista
madeirensis May., Omphaloclathrum miocenicum Micht., Omph.
Aglaurae Brong.. Omph. cf. Aglaurae Brong., Ventricula multilamella var. taurominor Sacco, F. multilamella var. taurorotunda
Sacco, Ventricola nov. sp., F. Bronni May., Chamelaea gallina var.
dertolaevissima Sacco, Ch. gallina var. Janenschi Joksimow., Psammophila oblonga Chemn. Oastrochaena Guvieri May., Tectura cf.
taurinensis Sacco, Neritopsis radula L., N. radula var. moledonensis Joksimov., Amalthea sulcata var. plioparva Sacco, Turritella
Bellardii May., Haustator tricinctus Bors., Cerithium vulgatum var.
miospinosa Sacco, Zonaria pyrum Gm., Z. sanguinolenta Gm., Mandolina gibbosa var. mucronatoides Sacco, Oniscidia cythara var.
postapenninica Sacco, Persona tortuosa Bors., Pseudoliva Orbingnyana May., Purpura rarisulcata Bell., Murex Borni? Hornes,
Lyria magorum Brocc., Lamprodoma clavula var. subvittata Sacco,
Sparella obsoleta Brocc., Lithoconus calcinatus May., Lithoconus
antiquus Lám., Conospirus Dujardini Desh., Chelyconus Montisclavus var. mamillospira Sacco, Xantho sp., Carcharodon megalodon?
Ag. e Ostracion sp.
Joksimowitsch foi o primeiro autor a referir as formações
calcárias de Porto-Santo e ilhéus ao Vindoboniano, ao conside
rá-las representando o segundo andar mediterrânico do Miocénico,
pois Mayer e Berkeley Cotter limitaram a sua idade ao Helve
ciano. Contudo, Cotter já admitia a possibilidade de parte dos
depósitos pertencer ao Tortoniano.
As localizações e características dos depósitos calcários fos
silíferos onde, em Agosto de 11955, colhemos a maior parte do
material utilizado neste estudo ( ), são seguidamente referidas.
(1) As colheitas foram feitas quando o Prof. Cotelo Neiva e nós
realizámos, subsidiados pelo Fundo Sá Pinto, o levantamento geológico
da ilha de Porto-Santo, que será publicado em breve.
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Na ilha de Porto Santo :
Vale da Ribeira da Serra de Dentro — a 165 metros de alti
tude, na vertente que fica entre o Ribeiro de Losna e o Ribeiro
da Quebrada. Trata-se de uma camada de brecha calcária con
quífera, com a possança aproximada de 0,60 m, orientada N 40°
W e inclinando 30° para NE. Sobre esta camada assenta outra
formação calcária com claranjas». Referir-nos-emos ao signifi
cado deste termo local quando, na descrição das espécies, tratar
mos do Lithothamnium aff. magnum Capeder.
No ilhéu de Baixo (ou da Cal):
Lado Este do ilhéu, na vertente que desce até o Portinho
— o seu corte apresenta a sucessão seguinte, de baixo para cima:
0 — 45 m : rocha piroclástica.
45 — 45,60 m : brecha calcária miocénica fossilífera.
45,60 — 50 m : rocha piroclástica.
50 — 50,40 m : brecha calcária miocénica fossilífera.
50,40 —58 m : rocha piroclástica.
58 — 61 m : brecha calcária miocénica fossilífera, muito
grosseira, com «laranjas». Esta forma
ção é atravessada por uma falha N 20° E,
com o rejecto de aproximadamente 2
metros.
61 — 65 m : basalto.
65 — 68 m : brecha calcária miocénica fossilífera, seme
lhante à anterior.
Sobreposta a este último depósito de brecha calcária encon
tra-se uma camada de basalto, depois brecha vulcânica, outra
vez basalto, novamente brecha vulcânica, sobrepondo-se ao con
junto uma formação piroclástica coberta por calcário de escor
rência.
No ilhéu de Cima (ou do Farol) :
Porto do Cais — quase à cota 0 metros encontra-se uma
camada calcária marmorizada com a possança de 0,5 a 1 metro.
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Cabeço das Laranjas — a 40 m e a 25 m de altitude, nos
seus lados Norte e Este, encontram-se formações calcárias breehóides, com fósseis e «laranjas».
Dispusemos também para o nosso trabalho de algum mate
rial, ainda não estudado, gentilmente cedido pelo Museu Muni
cipal do Funchal.
Apresentamos seguidamente o estudo de 32 formas fósseis,
entre as quais 3 géneros, Acanthocyathus, Ceratotrochus e Balanus,
que ainda não tinham sido assinalados nas formações miocénicas
de Porto-Santo.
A lista das formas que estudámos é a seguinte :
FORAMINÍFEROS

Amphistegina lessonii d’Orbigny.
CELENTERADOS

Heliastraea Reussana? Milne-Edwards & Haime
Acanthocyathus sp.
Ceratotrochus cf. duodecimcostatus Goldfuss.
EQUINODERMES

Rhabdocidaris Sismondai Mayer
Clypeaster Scillai Desmoulins var. crassicostata Agassiz
Clypeaster altus Lamarck
Clypeaster sp.
CRUSTÁCEOS

Balanus sp.
LAMELIBRÂNQUIOS

Arca (Barhatia) barbata Linné
Glycymeris multiformis Mayer
Glycymeris sp.
Lithophaga Lyellana Mayer

6

Lithophaga cf. lithophaga Linné
Pedalion soldanii Deshayes
Chlamys Angelonii De Stéfani & Pantanelli
Chlamys Costai? Fontannes
Spondylus gaederopus Linné var. Deshayesi Michelotti
Spondylus concentricus Bronn
Lima lima Linné
Cardium cf. Hartunoi Bronn
Venus cf. aglaurae Brongniart
Venus (Ventricola) circularis Deshayes
Venus (Chione) multilamella Lamarck var. taurorotunda
Sacco
Gastrochaena Mayer.
GASTRÓPODES

Turritella (Haustator) tricincta Borson
Olivella (Lamprodoma) cluvula Lamarck var. subvittata
Sacco
Conus (Lithoconus) calcinatus Mayer
Conus (Lithoconus) cf. mercatii Brocchi
Conus (Conospira) cf. âujardini Deshayes
Conus sp.
ALGAS CORALINAS

Lithothamnium aff. magnum Capeder.
DESCRIÇÃO DAS ESPÉCIES
FORAMINÍFEROS

Amphistegina lcssonii d’Orbigny 1826
[Est. I, fi g. 1]

Dispomos de algumas dezenas de exemplares desta espécie,
colhidos no Portinho (ilhéu de Baixo).
A Amphistegina lessonii d’Orb. tem na sua Sinonímia, con
forme Cushman e Puri, A. haueri d’Orb., A. vulgaris d’Orb.,
A. gibbosa d’Orb. e A. mamillata d’Orb.
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Sob o nome de A. haueri d’Orb. foi a espécie reconhecida
por Joksimowitsch na Serra de Dentro (ilha de Porto-Santo),
tendo verificado que os exemplares que aqui colheu mostravam
menores dimensões do que os exemplares da bacia de Viena
estudados por d’Orbigny.
O diâmetro dos nossos exemplares do Portinho oscila entre
1,5 e 3 mm, predominando o valor de 2 mm, o que corresponde
muito bem ao diâmetro dos exemplares de A. lessonii, também
da bacia de Viena, que nos serviram de material de compa
ração.
A A. lessonii d’Orb., que surge no Miocénico e ainda é actual,
tem uma vasta distribuição geográfica.
Segundo Colom, as anfisteginas encontram-se em grande
quantidade em águas pouco profundas, nos sedimentos arenáceos
dos recifes coralinos.
CELENTERADOS

Heliastraea Reussana? Milne-Edwards & Haime 1849
[Est. I, íig. 2J

Alguns polipeiros do Cabeço das Laranjas (ilhéu de Cima),
que atribuímos, com dúvida, a esta espécie.
Mayer reconheceu-a no ilhéu de Cima.
Berkeley Cotter considera talvez pertencentes à H. Reussana,
ou a espécie afim, alguns polipeiros do ilhéu de Baixo.
Acanthocyathus sp.
[Est. I, fig. 3]

Dezoito polipeiros livres, de Eirinha (zona da Serra de
Dentro). Mostram forma cónica, de costelas salientes e ornadas
de tubérculos espinhosos. Forma ainda não indicada para Porto-Santo.
Ceratotrochus cf. duodecimcostatus Goldfuss
[Est. I, fig. 4]

Um exemplar da Serra de Dentro que nos parece corres
ponder a esta espécie.

8

Encontra-se no Tortoniano, calcário de Leitha, da bacia
miocénica de Viena.
Forma ainda não indicada para Porto-Santo.
EQUINODERMES

Rhabdocidaris Sismondai Mayer 1864
[Est. I, figs. 5 e 6]
Três fragmentos de radiolas do ilhéu de Baixo, que corres
pondem completamente à descrição e figuras de Mayer. Este
autor encontrou a espécie na Ponta da Calheta (ilha de Porto-Santo) e Joksimowitsch na Serra de Dentro e ilhéu de Baixo.
Loriol assinala-a no Miocénico da Estremadura (horizonte VII
do quadro estratigráfico de B. Cotter).
Clypeaster Scillai Desmoulins 1837
var. crassicostata Agassiz 1840
[Est. II, fig. 1]

Um exemplar do ilhéu de Baixo, que atribuímos, com
alguma reserva dado o seu estado de mutilação, a esta varie
dade. Trata-se de uma forma mais achatada, de bordos mais
espessos e de perístoma mais amplo e mais escavado, infundibu
liforme, do que CL altus, de que trataremos a seguir.
Joksimowitsch encontrou o Cl. Scillai e a sua variedade
intermedia Desmoulins no ilhéu de Cima, e a var. crassiocostata
Agassiz no ilhéu de Baixo. Mayer já tinha assinalado esta
última forma no mesmo ilhéu e em S, Vicente (ilha da Madeira).
Loriol reconheceu esta forma em Portugal, no Miocénico de
Albufeira (horizonte V do quadro estratigráfico de B. Cotter).
E muito frequente no Helveciano de França, Itália e Áustria.
Clypeaster altus Lamarck 1816
[Est. III, figs. 1 e 2]

Um exemplar, um pouco mutilado, do ilhéu de Cima. Tem
as dimensões seguintes: 55 mm. de altura, 130 mm. de compri
mento e 100 mm. de largura. Corresponde bem à descrição e
figuras de Michelin.
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B. Cotter reconheceu a espécie no ilhéu de Baixo. Mayer
encontrou-a na ilha da Madeira (S. Vicente) e assinála-a, como
Bronn, na ilha de Santa Maria (Açores).
E uma forma miocénica, principalmente helveciana, reco
nhecida por Loriol no Miocénico dos arredores de Lisboa (nível V
do quadro estratigráfico de B. Cotter).
Clypeaster sp.
[Est. II, fig. 2]

Dispomos de um pequeno Clypeaster, com o comprimento
de 78 mm, largura de 67 mm e altura de 30 mm, proveniente
do ilhéu de Cima. O seu estado de conservação não é perfeito.
£ possível que se trate de uma forma jóvem do Cl. Scillai
ou de uma das suas variedades.
CRUSTÁCEOS

Balanus sp.
[Est. IV, fig. 1]

Doze exemplares do género Balanus, um pouco gastos, do
Cabeço das Laranjas (ilhéu de Cima), fixados sobre uma valva
de lamelibrânquio. Os Balanus encontram-se normalmente fixos
a conchas ou rochas em águas pouco profundas. Género ainda
não assinalado para Porto* Santo.
LAMELIBRÂNQUIOS

Arca (Barbatia) barbata Linné 1758
[Est. IV, fig, 2J

Uma valva esquerda, um pouco mutilada, mas permitindo
fácil determinação, da Serra de Dentro.
A espécie foi assinalada por Mayer no Pico da Juliana e por
Joksimowitsch no Pico da Juliana, Serra de Dentro e Ribeira de
Molêdo. Muito variável, está distribuída desde o Aquitaniano
até a actualidade. Segundo Dollfus e Dautzenberg é um molusco
litoral porque ainda não foi encontrado além dos 30 metros de
profundidade.

10

A espécie é conhecida no Miocénico e Pliocénico de Portu
gal, vivendo ainda nas nossas costas e nas de Cabo-Verde.
Glycymeris multiformis Mayer 1864
[Est. V, fig. 3; Est. VI, fig. 1]

Um exemplar om bom estado de conservação e alguns frag
mentos de valvas, colhidos no ilhéu de Baixo.
A espécie foi determinada por Mayer a partir de exemplares
do ilhéu de Baixo e de S. Vicente (ilha da Madeira). Joksimowitsch e B. Cotter também estudaram exemplares do ilhéu de
Baixo.
Glycymeris sp.
Grande número de pequenos exemplares do ilhéu de Baixo,
que devem talvez ser também atribuídos ao O. multiformis.
Lithophaga Lyellana Mayer 1864
[Est. V, figs. 1 e 2]

Possuímos um exemplar, um pouco mutilado, desta espécie,
colhido na Serra de Dentro, e um pequeno fragmento do ilhéu
de Baixo.
Joksimowitsch registou a espécie na Serra de Dentro
e no ilhéu de Baixo, e Mayer e B. Cotter apenas no ilhéu
de Baixo.
A forma, dimensões e ornamentação do nosso exemplar da
Serra de Dentro não nos permite dúvidas na sua classificação.
Lithophaga cf. lithophaga Linné 1758
[Est. VI, fig. 2]

Um molde interno, mutilado e gasto, colhido no ilhéu de
Baixo. Pelo que nos é possível observar parece pertencer a
L. lithophaga, forma conhecida desde o Aquitaniano, em França
e Itália, com o seu maior desenvolvimento durante o Helveciano,
e que vem até a actualidade, sendo vulgar no Mediterrâneo.
Joksimowitsch encontrou na Serra de Dentro um exemplar
que admite tratar-se de uma forma jovem desta espécie.

11

Pedalion soldanii Beshayes 1837
[Est. VI, fig. 3]

Duas valvas, uma direita e a outra esquerda, mutiladas mas
conservando a charneira, colhidas na Serra de Dentro, e um resto
de valva da Eirinha (zona da Serra de Dentro), com parte da
charneira.
As características que distinguem o P. soldanii são os canais
da charneira em maior número, mais estreitos e mais juntos.
Mayer reconheceu a espécie no Porto da Calheta e Joksimowitsch na Serra de Dentro.
A sua distribuição vai do Burdigaliano ao Pliocénico.
Chlamys Angelonii (Meneghini) De Stefani
& Pantenelli 1880
[Est. VII, fig. 1]

Uma pequena valva esquerda, da Serra de Dentro, com o
diâmetro umbono-paleal de 26 mm e o diâmetro antero-posterior
de 25 mm.
As dimensões do nosso exemplar são semelhantes às indica
das por Roger para os exemplares do Pliocénico inferior de Cas
tel Arquato. Este autor inclui na Sinonímia da espécie o CL
spinosovatus Sacco, assinalado por Joksimowitsch na Serra de
Dentro.
O nosso exemplar apresenta 23 costelas, sendo as laterais
muito finas, correspondendo também nos restantes pormenores
às características da espécie.
Esta aparece no Tortoniano de Itália, sendo frequente no
Pliocénico do Mediterrâneo.
Chlamys Costai? Fontannes 1884
[Est. VII, fig. 2]

Apenas um pequeno fragmento de uma valva, da Serra de
Dentro, com ornamentação que nos parece pertencer ao Ch. Costai.
Na Sinonímia desta espécie, estudada por Roger, estão incluí
dos o Ch. Noronhai Joksimowitsch, determinado pelo seu autor
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na Serra de Dentro, e o Ch. gloriamaris Dubois var. longolaevis
Sacco.
Esta variedade foi considerada por Sacco muito afim do
Pecten (Hgnnites) Reissi Bronn do Miocénico da ilha de Santa
Maria, e que Mayer, B. Cotter e Joksimowitsch assinalaram,
respectivamente, no ilhéu de Baixo, Calheta e Serra de Dentro.
Segundo Roger, P. (H.) Reissi deve ser aproximado do
Ch. Costai.
A espécie surge no Burdigaliano e não ultrapassa o Torto
niano. É muito frequente no Burdigaliano inferior dos arredores
de Lisboa.
Spondylus gaederopus Linné 1766 var. Deshayesi
Michelotti 1847
[Est. VII, fig. 3]

Uma valva grande (150X130 mm), esquerda, do Portinho
(ilhéu de Baixo). Apresenta-se bastante deteriorada, cheia de
sedimento, mas com a ornamentação ainda razoàvelmente con
servada. Esta é constituída por uma série de costelas radiais
com lamelas escamosas, por vezes continuadas por espinhos,
tendo nos intervalos costelas mais finas, espinhossas e atraves
sadas por estrias ondulosas concêntricas, muito numerosas.
Como o nosso exemplar mostra costelas principais estreitas,
com espinhos pouco desenvolvidos, sendo portanto pouco distin
tas das restantes costelas, pertence à variedade Deshayesi Mich.
Mayer indica a existência do S. gaederopus nos ilhéus de
Baixo e de Cima. B. Cotter estudou uma valva da Calheta
(Porto-Santo) e Joksimowitsch reconheceu também a espécie
naqueles dois ilhéus, assim como uma variedade, a var. inermis
Mon tero sato.
Esta variedade, como a var. dertoparva Sacco 1898, está
incluída na Sinonímia da var. Deshayesi, como foi referido por
Dollfus e Dautzenberg, e tem sido seguido por autores mais
modernos.
A espécie surge no Aquitaniano e vem até a actualidade.
A variedade foi reconhecida no Astiano da Itália e da Grécia.
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Spondylus concentricus Bronn 1831
[Est. VIII, fig. 2]

Temos somente à nossa disposição um fragmento de uma
valva, compreendendo parte da charneira, da Serra de Dentro.
Esta espécie diferencia-se do S. gaederopus por apresentar
costelas mais finas, mais lisas e muito aproximadas.
Foi reconhecida a sua existência por Joksimowitsch no ilhéu
de Baixo, e da var. imbricata Michelotti na Serra de Dentro.
E muito provável que o nosso exemplar pertença a esta variedade.
A espécie está assinada no Helveciano, Tortoniano e Plai
sanciano.
Lima lima Linné 1758
[Est. VIII, fig. 3]

Dispomos de alguns fragmentos de valvas provenientes do
Porto do Cais e das formações do lado norte do Cabeço das
Laranjas (ilhéu de Cima), que mostram bem as costelas radiais
com a característica ornamentação de escamas imbricadas.
Na Sinonímia desta espécie, estudada por Dollfus e Dautzenberg, estão incluídas L, squamosa Lamarck, L. aquitanica Mayer
e L. atlantica Mayer. Mayer assinalou por este último nome
uma forma que estudou do ilhéu de Baixo, Pico da Juliana e
de S. Vicente (ilha da Madeira) e que aproximou da L. plicata,
da L. squamosa e da L. aquitanica, diferenciando-a destas por
ligeiros pormenores.
Joksimowitsch reconheceu a var. dispar Michelotti no Pico
da Juliana e na Serra de Dentro, a vai. pliodispar Sacco no ilhéu
de Baixo, e descreveu uma nova variedade, que denominou
subtilis, do Pico da Juliana.
Esta variedade, com o mesmo formato e número de costelas
que a var. dispar, diferia desta por apresentar concha muito
delgada e quase simétrica, e orelhas mais pequenas, sendo a
dianteira um pouco mais pequena que a trazeira. Para Dollfus
e Dautzenberg a var. dispar não deve poder ser separada da
típica da espécie.
A L. lima é conhecida desde o Aquitaniano, teve grande
área de dispersão no Miocénico médio e ainda é actual. Referida
por B. Cotter no Pliocénico do Nadadoiro.
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Cardium cf. Hartungi Bronn 1862
[Est. VIII, fig. 1J

Bma valva incompleta do ilhéu de Baixo que nos parece
corresponder a esta espécie.
Foi assinalada por Mayer no ilhéu de Baixo, ilha de Santa
Maria (Açores) e ilha da Madeira (S. Vicente) e por Joksimowitsch e B. Cotter apenas no ilhéu de Baixo.
Venus cf. aglaurae Brongniart 1823
[Est. VIII, fig. 4; Est. IX, fig. 1]

Um exemplar mutilado e gasto, e vários fragmentos de
valvas de Eirinha (zona da Serra de Dentro) e da Serra
de Dentro.
Joksimowitsch indica também o Pico da Juliana como local
de ocorrência e B. Cotter estudou um exemplar da Calheta.
É uma forma de concha grande, espessa, sólida, muito inequilateral. A superfície de alguns dos nossos fragmentos de
valvas conserva ainda a ornamentação caracterizada por um reti
culado quadrangular muito denso, ocasionado pelo cruzamento
das lamelas concêntricas com uma estriação radial.
A existência da V. aglaurae em Porto-Santo não foi assina
lada por Mayer, que, contudo, mencionou a ocorrência no ilhéu
de Baixo de uma espécie afim, a V. Burdigalensis, que, segundo
Dollfus e Dautzenberg, é uma forma exclusivamente helveciana.
B. Cotter admite a possibilidade da V. aglaurae de PortoSanto constituir uma variedade regional, diferenciando-se
da espécie tipo por pormenores da ornamentação, forma da
lúnula, etc.
Joksimowitsch refere, no seu trabalho, que os exemplares
colhidos na Serra de Dentro apresentam lamelas concêntricas
cortadas por estrias não tão fortemente radiais como na V. aglau
rae típica.
A espécie está distribuída pelo Oligocénico, Helveciano e
Tortoniano de Itália, Burdigaliano de Áustria e França.
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Venus (Ventricola) circularis Deshayes 1852
[Est. IX, figs. 3 e 4]
Uma valva direita e uma valva esquerda, provenientes da
Serra de Dentro.
Estão regularmente conservadas, mostrando bem a sua forma
característica, com a superfície ornada de lamelas e estrias con
cêntricas, regularmente espaçadas. A lúnula é cordiforme,
estriada e limitada por um sulco bem vincado.
Esta espécie, bem estudada por Dollfus e Dautzenberg, tem
na sua Sinonímia F. libellus, F. praecursor e V. Bronni. Foi assi
nalada por Mayer e Joksimowitsch sob o nome de F. Bronni
no Pico da Juliana e na Serra de Dentro, e por Bronn, como
F. praecursor, no Miocénico da ilha de Santa Maria (Açores).
Mantemos a designação F. (V.) circularis, porque é a mais
antiga.
A espécie é conhecida no Miocénico médio e superior de
França, Itália e Áustria e no Pliocénico de França e Itália.
Venus (Chione) multilamella Lamarck 1818
var. taurorotunda Sacco 1900
[Est. IX, fig. 2]

Dispomos de uma valva esquerda, quase completa, colhida
no ilhéu de Baixo.
A charneira e ornamentação lamelar estão bem conservadas.
A valva é bastante arredondada, o que caracteriza a var. tauro
rotunda do Helveciano de Itália (Turim), e francamente prosogira.
B. Cotter assinalou, com algumas reservas dado o mau
estado do exemplar que estudou, a presença da F. (Gh.) multila
mella no ilhéu de Baixo. A var. taurorotunda foi reconhecida
no mesmo ilhéu por Joksimowitsch, que também encontrou na
Serra de Dentro a var. taurominor Sacco.
A espécie surge no Oligocénico, vindo até à actualidade.
A var. taurorotunda aparece no Helveciano de Itália.
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Gastrochaena Cuvieri Mayer 1864
[Est. X, fig. 3]

Dispomos de um molde interno, incompleto, de uma valva
do ilhéu de Baixo, que apresenta a forma e os sulcos que caracterizam a espécie.
Dollfus e Dautzenberg consideram-na muito afim da sua
espécie G. lata do Miocénico médio da bacia do Loire.
Foi reconhecida por Mayer e Joksimowitsch no ilhéu de
Baixo, e este último autor assinala-a também, mas com dúvida,
na Serra de Dentro.
GASTRÓPODES

Turritella (Haustator) tricincta Borson 1821
[Est. IX, fig. 5]

Um único exemplar do ilhéu de Baixo, incompleto e um
pouco gasto, mostrando apenas quatro voltas de espira, com a
ornamentação que caracteriza a espécie.
Foi encontrada por Joksimowitsch no ilhéu de Baixo e na
Serra de Dentro.
É espécie conhecida no Tortoniano e Pliocénico de Itália.
Sob o nome de T. Riepeli, da Sinonímia da espécie, foi assinalada
no Tortoniano de Caceia, em Portugal.
Olivella (Lamprodottia) clavula Lamarck 1810 var.
subvittata Sacco
[Est. X, fig. l]

Um exemplar da Serra de Dentro, um pouco incompleto,
caracterizado pela columela oblíqua, apresentando uma larga
banda com pregas oblíquas paralelas e bem vincadas.
A forma foi assinalada por Joksimowitsch na Serra
de Dentro.
E frequente no Aquitaniano, Burdigaliano, Helveciano e
Tortoniano de França e Helveciano de Itália.
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Conus (Lithoconus) calcinatus Mayer 1864
[Est. X, fig. 2]

Um molde interno, do ilhéu de Baixo.
Mayer fundou a sua nova espécie baseando-se somente em
moldes internos, e distinguindo-a do C. (L.) mercatii pelas suas
menores dimensões e forma de espira, mais alta e mais aguda.
A espécie apenas está assinalada no ilhéu de Baixo.
Conus (Lithoconus) cf. mercatii Brocchi 1814
[Est. X, fig. 5]

Apenas um exemplar incompleto da Serra de Dentro. É um
exemplar pequeno, com a espira cónica e moderadamente elevada.
A ornamentação não é já visível.
Embora não nos seja possível identificar concretamente o
nosso exemplar com o C. (L.) mercatii, a sua forma e proporções
levam-nos a enquadrá-lo nesta espécie, já assinalada em Porto-Santo, no Pico da Juliana, por Mayer.
A sua distribuição vai do Burdigaliano ao Pliocénico. Foi
determinada em Portugal no Tortoniano de Caceia.
Conus (Conospira) cf. dujardini Deshayes 1845
[Est. X, fig. 4]

Dois exemplares imperfeitos e muito gastos, do Portinho
(ilhéu de Baixo).
A espécie foi reconhecida por Joksimowitsch na Serra de
Dentro, não nos permitindo o péssimo estado dos nossos exem
plares verificar se também apresentam os pormenores que aquele
autor encontrou nos exemplares da Serra de Dentro e que os
aproximavam da variedade de Gainfahren.
A espécie foi encontrada no Helveciano de Itália, Miocénico
inferior, médio e superior de França; em Portugal, no Torto
niano de Caceia.
Conus sp.
Dois restos de moldes internos, não classificáveis, prove
nientes do Portinho (ilhéu de Baixo).
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ALGAS CORALINAS

Lithothamnium afí. magnum Capeder 1900
As «laranjas» do Cabeço das Laranjas (ilhéu de Cima), da
Serra de Dentro e do ilhéu de Baixo são fragmentos de brecha
calcária com forma esferoidal podendo atingir o diâmetro
de 170 mm. Mostram-se cobertas por uma crosta formada por
algas calcárias incrustantes.
Estas algas pertencem ao género Lithothamnium e à espécie
L. magnum ou a uma forma bastante afim, dadas as suas carac
terísticas. Formam uma crosta delgada abundantemente frutifi
cada, que deu origem a uma espécie de pequenos mamilos,
de 2 a 5 mm de diâmetro, dispostos separadamente ou ligados.
O
L. magnum aparece no Helveciano de Itália e no Torto
niano da Argélia.
CONCLUSÕES
A consulta do quadro de distribuição estratigráfica das espé
cies, que organizámos, leva-nos imediatamente à conclusão de
que as formações miocénicas marinhas da ilha de Porto-Santo
e ilhéus adjacentes são de idade vindoboniana.
O conjunto dos fósseis, principalmente a presença de anfis
teginas, polipeiros, equinodermes, Spondylus e de Lithothamnium,
faz-nos admitir que aqueles depósitos miocénicos representam
uma formação recifal edificada sob clima tropical e a profundi
dade que não devia exceder os 40 metros.
RÉSUMÉ
FOSSILES DU MIOCÈNE MARIN DE PORTO-SANTO
Cette étude décrit une série de fossiles des dépôts du Miocène marin,
Vindobonien, de l’ile de Porto-Santo et des îlots de Baixo (ou «da Cal») et
de Cima (ou «do Farol»).
L’ensemble de ces fossiles et, en particulier, la présence de polypiers,
d’échinodermes, de Spondylus, Lithothamnuum et d’amphistégines, conduit
à admettre que ces dépôts du Miocène représentent une formation récifale
édifiée sous un climat tropical et à une profondeur qui ne dépassait pas
40 mètres.
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SUMMARY
FOSSILS OF MARINE MIOCENE OF PORTO-SANTO
This work describes a series of fossils from the deposits of marine
miocene, Vindobonian, of the isle of Porto-Santo and islets «de Baixo»
(or «da Cal») and «de Cima» (or «do Farol»).
Judging from the group of fossils, especially from the presence of
groups of polips, echinoderms, Spondylus, Lithothammium and Amphistegina, it is logic that those miocene deposits represent a reefy formation
constructed under a tropical climate and at a depth not exceeding 40 metres.
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LEGENDA DAS ESTAMPAS
ESTAMPA I
Fig.
»
»
»
»

1 — Amphistegina lessonii d'Orb. (X 15). Levemente tratada
por HC1.
2 — Heliastraea Reussana ? M. E. & H. (X 0,95).
3 — A cantho cyathus sp. (X 1,9).
4 — Ceratotrochus cf. duodecimcostatus Goldf. (x 1,6).
5,6 — Rhabdocidaris Sismondai Mayer (X 2).
ESTAMPA II

Fig.
»

1 — Clypeaster Scillai Desm. var. crassicostata Ag. (x 0,77).
2 — Clypeaster sp. (x 0,88).
ESTAMPA III

Fig.
»

1 — Clypeaster altus Lám. (x 0,86).
2 — Clypeaster altus Lám. (X 0,69).
ESTAMPA IV

Fig.
»

1 — Balanus sp. (x 1,9).
2 — Arca (Barbatia) barbata L. (X 1,8).
ESTAMPA V

Fig. 1,2 — Lithophaga Lyellana Mayer (XO,87).
» 3 — Glycymeris multiformis Mayer (xl,75).
ESTAMPA VI
Fig. 1 — Glycymeris multiformis Mayer (x 1,6).
» 2 — Lithophaga cf. lithophaga L. (X 1,9).
» 3 — Pedalion soldanii Desh. (X 0,78).
ESTAMPA VII
Fig. 1 — Chlamys Angelonii Stef. & Pant. (x 2).
» 2 — Chlamys Costai? Font. (X 1,8).
» 3 — Spondylus gaederopus L. var. Deshayesi Mich. (x 0,48).
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ESTAMPA VIII
Fig. 1 — Car dium cf. Hartungi Bronn (X 1,5).
» 2 — Spondylus concentricus Bronn (x 1).
» 3 — Lima Uma L. (X 1,76).
» 4 — Venus cf. aglaurae Brong. (x 1).
ESTAMPA IX
Fig. 1 — Venus cf. aglaurae Brong. (X 1).
» 2 — Venus (Chione) multilamella Lam. var. taurorotunda Sacco
(X 1,9).
» 3, 4 — Venus (Ventricola) circularis Desh. (x 2).
» 5 — Turritella (Haustator) tricincta Borson (x 1,9).
ESTAMPA X
Fig. 1 — Olivella (Lamprodoma) clavula Lam. var. subvittata Sacco
(X 2,4).
» 2 — Conus (Lithoconus) calcinatus Mayer (X 1,88).
» 3 — Gastrochaena Cuvieri Mayer (x 1).
» 4 — Conus (Conospira) cf. dujardini Desh. (x 1,67).
» 5 — Conus (Lithoconus) cf. mercatii Brocchi (x 1,88).

