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1º Dia: Sexta-feira
Ponto de encontro: Faculdade de Ciências, no parque de estacionamento junto ao restaurante
“O Mocho”.
Hora: 8H00.
ARRÁBIDA
Fig. 1 (pág. 4): Localização das paragens P1-P5

RESUMO
A serra de Arrábida (ver mapa geológico pág. 3) é o exemplo mais elegante de tectónica
compressiva resultante da colisão intercontinental entre as placas litosféricas Eurásia e África,
no território português. A cadeia orogénica que constitui a serra de Arrábida é formada por
uma série de cavalgamentos sequenciais retrogradantes, ou seja, os cavalgamentos mais
recentes (Miocénico superior, a norte) cavalgam os mais antigos (Miocénico inferior, a sul).
Antes da colisão miocénica (há cerca de 20 milhões de anos), os terrenos que hoje formam a
serra da Arrábida integravam-se na parte sul da Bacia Lusitânica, uma bacia de tipo rift intracontinental formada durante os estádios de fracturação do super-continente Pangea, entre o
Triásico inferior (~250 Ma ?) e o Cenomaniano (~92 Ma), que levou à separação da Eurásia,
América do Norte e África. Posteriormente, após o início do alastramento oceânico com
produção de litosfera oceânica, provavelmente no Aptiano (Cretácico Inferior, ~112 Ma), o
estiramento continental, de direcção E-W, cessou. No Cretácico superior ocorreu a instalação
dos complexos ígneos alcalinos de Sintra, Sines, Monchique e do Complexo Vulcânico de
Lisboa. Deste evento, na serra de Arrábida, apenas existem as ocorrências das soleiras de Foz
da Fonte (a norte do Cabo Espichel), no diapiro de Sesimbra e na praia de Sesimbra
constituídas por micro-gabro. Do evento de rotação sinistrógira associado à rotação da Ibéria,
durante a abertura oceânica do golfo da Biscaia (Cretácico) provavelmente resultou
soerguimento e magmatismo cujas consequências tectónicas na Arrábida não se observam,
mas são provavelmente responsáveis pelo hiato estratigráfico do Cretácico superior e
Paleogénico vestigial.
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Na frente meridional da serra podem ainda observar-se uma série de terraços de
abrasão marinha de idade Quaternária. Em alguns destes terraços encontram-se marcadas as
plataformas de abrasão às quais se sobrepõem vestígios sedimentares de praias. Os melhores
destes exemplos ocorrem a oeste do cabo Espichel, na Chã dos Navegantes. Terraços
equivalentes podem observar-se a leste da marina de Sesimbra, sobre o litoral, onde ocorrem
interferência destas formas com grutas de carsificação.
(Ver localização das paragens seguintes P1 a P4 no Inset A da página 6)
Paragem 1: Cabo Espichel, 9h-9h30m
•

Breve referência geral ao enquadramento geológico Sintra-Lisboa-Serra Arrábida

Paragem 2: Praia dos Lagosteiros, 10h-11h30m
•

Observação da transição Jurássico Cretácico: fácies sedimentar e significado
paleoambiental

Paragem 3: Lagosteiros norte (Pedra da Mua=, 11h45-12h30m)
•
•

•

Observação e discussão de padrões de “boudinagem” em estratos de idade Jurássica;
Observação de pegadas de dinossáurios (Iguanodontes e Saurópodes) no Jurássico
Superior (à distância) e no Cretácico Inferior (no local). Observa-se ainda uma unidade
sedimentar detrítica em discordância sobre as mesozoicas, possivelmente de idade
Pliocénica.
Observação, discussão e reconhecimento de plataforma de abrasão marinha, depósito
de praia levantada e carsificação de idade pós-Miocénica.

Paragem 4: Chã dos Navegantes, 13h-15h30m
•

Observação, reconhecimento e discussão de terraços quaternários marinhos e praias
levantadas: “notches”, depósitos de praia, calcários travertinos, depósitos marinhos.
Discussão sobre mecanismos de variação do nível do mar.

Nota: Aconselha-se a consulta prévia do seguinte site
http://e-geo.ineti.pt/projectos/SADOGEOROB/trabalho_de_campo.htm

Paragem 5: Portinho da Arrábida, 16h-17h
•

Dobras em calcários do Jurássico do núcleo anticlinal de Formosinho (5A, Inset B pág.
6).

•

Pedreira em Brecha da Arrábida (5B, Inset B pág. 6). Observação de estruturas
diagenéticas de dissolução por pressão em conglomerados. Estruturas tectónicas
associadas à distensão mesozóica e compressão orogénica.

•

Observação, reconhecimento e discussão da discordância Miocénico-Jurássico Médio,
e do chamado Cavalgamento do Formosinho (5C, Inset B pág. 6). Aspetos tectónicos,
geomorfológicos, faciológicos e ambientais. Observação na paisagem das unidades do
cavalgamento da serra do Formosinho e das séries sedimentares a tecto e muro e, se
as condições de visibilidade submarinas forem propícias da frente do delta do rio Sado.
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2º Dia: Sábado - ALGARVE 1
(Baixa-mar: Hora 11H33m, Altura 0.82m; Preia-mar, Hora 17H56m; Altura 3.35m)
Fig. 2 (pág. 8): Localização das paragens P6-P13

Paragem 6: Praia da Mareta, 9h00m- 11h00m
Transição Jurássico Médio (Dogger) – Jurássico Superior (Malm)
Ø Zona Oeste da praia:
Sequência de formações do Jurássico Médio (estratigrafia com biozonagem de
Amonites):
§
§

§

Calcários recifais (coralíferos) e conglomerados do Aaleniano;
Calcários margosos (frequentemente de aspecto “laminado”) do
Bajociano. Ocorrências de litofácies micro-detríticas com icnofácies de
Zoophycos;
Argilitos e margas do Batoniano (de aspecto geralmente
ravinado/abarrancado).

Sequencia afectada por falhas normais (geralmente N-S inclinando para W),
interpretadas como correlativas da abertura do Atlântico e do paleo-oceano
Tétis.
Ø Extremo Oeste da praia: contacto por falha normal das sequências do Jurássico
Médio, acima descritas, com formações do Jurássico Superior (Malm).
Ø Zona central da praia: Paleo-recife do Aaleniano, muito carsificado, colmatado
por sequências transgressivas do Bajociano.
Ø Extremo Leste: contacto, por falha normal (a inclinar para Leste), das
formações do Bajociano com as do Caloviano e, mais à frente, do Caloviano
com os dolomitos do Malm (Oxfordiano). Nas formações carbonatadas do
Caloviano observam-se dobras não cilíndricas, e em bainha, espectaculares,
provavelmente correspondentes a “slumps”.
Notar que a grande escala a praia da Mareta corresponde a uma estrutura em
Horst (distensivo), representado pelo Jurássico Médio (formações do Dogger)
contactando por falha normal, a Oeste e a Este, com o Jurássico Superior
(formações do Malm).
Paragem 7: Praia do Telheiro, 12h00-15h30m
Observação de um dos mais espectaculares afloramentos a nível mundial: contacto por
inconformidade, do tipo discordância angular, entre o Carbónico e o Triássico.
As formações do Carbónico consistem essencialmente em metapelitos de muito baixo grau
(argilitos, ardósias e filitos) que alternam com arenitos e grauvaques, apresentando-se
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fortemente dobradas. As dobras são aproximadamente isoclinais com planos axiais e flancos

sub-verticais. Esta sequência é sobreposta em discordância angular por argilas de cor
avermelhadas do Triássico (Hetangiano) (ver figura da capa).
Paragem 8: Praia de Belixe, 15h30m-17h
Exemplo espectacular de interacção entre tectónica, sedimentação e circulação de fluidos:
dolomitização e silicificação associada à ocorrência de leitos e nódulos siliciosos (sílex e chert)
no seio de rochas carbonatadas do Jurássico Inferior (Pliensbaquiano). Circulação e injecção de
sedimentos fluidizados controlada pela porosidade/permeabilidade do protólito sedimentar, e
pela evolução tectónica condicionante da abertura de fendas e formação de falhas:
observação, reconhecimento e discussão. Estes processos apesar de terem ocorrido há cerca
de 180 Ma, decorreram “apenas” durante um período breve (talvez 1-3 Ma?).
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Paragem 9: Praia de Zavial, 17H30-19h
Arriba Oeste
•

Observação de formações do Malm: dolomitos do Kimeridgiano ao quais se
sobrepõem calcários margosos margas e argilas do Portlandiano. A sequência
encontra-se afectada por falhas normais sin-sedimentares de direcção próxima de N-S,
definindo no seu conjunto (à escala de toda a arriba) uma estrutura do tipo
“bookshelf”.

Arriba Este
•

Observação de formações do Cretácico Inferior sobrepostas discordantemente pelo
Miocénico inferior e médio depositados num canal pré-miocénico e miocénico:
estrutura sinclinal de reactivação de falhas de rifting pela inversão tectónica
(compressão) poli-fásica.

•

3º Dia: Domingo - ALGARVE 2
(Baixa-mar: Hora 12H22m, Altura 0.93m; Preia-mar, Hora 18H47m; Altura 3.25m)
Paragem 10: Praia do Barranco – 9h-10h30
•
•
•

Contextualização estratigráfica, sedimentológica e hidrodinâmica da área da Praia do
Barranco.
Observação de um depósito de blocos calcários contendo organismos marinhos
incrustantes e endolíticos transportados durante a inundação tsunamigénica de 1 de
Novembro de 1755. Discussão da cronologia.
Relação entre o depósito de blocos e a litoestratigrafia da planície aluvial da Ribeira do
Barranco.

Paragem 11: Boca do Rio - 11h-13h
•
•
•
•
•
•

Contextualização geomorfológica, estratigráfica, sedimentológica e hidrodinâmica da
área da Boca do Rio.
Referência ao registo histórico da inundação tsunamigénica de 1 de Novembro de
1755 neste local.
Amostragem da sequência sedimentar do enchimento da planície aluvial da Ribeira de
Budens.
Observação do sedimento arenoso depositado pelo tsunami de 1 de Novembro de
1755 e dos sedimentos representativos do regime de sedimentação permanente.
Critérios de caracterização textural, micropaleontológica, geoquímica, microtextural e
mineralógica do depósito tsunamigénico.
Discussão do enquadramento cronológico da unidade arenosa obtido através de
técnicas de datação (e.g. radiocarbono, OSL e 210Pb, 137Cs).
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“Inset” D da Fig. 2 (pág. 8): Localização das paragens P11 e P12

Paragem 12: Praia de S. Rafael, 14h30m-15h30m
Calcários do Cretácico inferior dobrados, com flancos e charneiras verticais, sobrepostos em
discordância angular por formações do Miocénico inferior (lumachélico) costeiro pouco
inclinado. Carsificação em poços verticais no Miocénico inferior com o Miocénico superior e o
Plio-Quaternário siliciclástico colapsado no seu interior.
Paragem 13: Praia da Baleeira (Diapiro de Albufeira), 15h30-17h00m
Continuação da observação dos aspectos tectónicos da paragem anterior, e ainda de
evaporitos do Triásico (Hetangiano) injectados num cavalgamento resultante da inversão
tectonica de uma falha normal E-W. Aspectos da zona de cisalhamento com fabrics
protomilonítico e circulação de fluidos nos evaporitos (gesso). Exemplo notável de contraste,
no mesmo afloramento, de dobras isoclinais (eventualmente não cilíndricas e em bainha) em
calcários do Cretácico inferior e zonas de cisalhamento dúctil em evaporitos.
Notas importantes:
1 – Em alternativa à paragem 7 (Praia do Telheiro), poderá fazer-se a paragem A1 – Praia do
Castelejo (ver localização na figura 2, a Oeste): Observação de séries turbidíticas do
Carbonífero. Tectónica. Metamorfismo regional. Dunas consolidadas do Plisto-Holocénico.
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