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no desenvolvimento das formas terrestres ou de 
elementos geomórficos ou fisiográficos de grande 
significado." 

 

 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

O termo Arrábida para além de denominar uma das serras de Portugal, exprime um 
conceito que liga intimamente as formas dos relevos, ou seja a Geomorfologia, com o 
substrato rochoso, ou seja a Geologia, num espaço geográfico bem definido, na margem Sul 
da Península de Setúbal. 

Desta forma Orlando Ribeiro (1935) caracteriza a "cordilheira da Arrábida" como uma 
"pequena região montanhosa situada na parte meridional da península de Setúbal" constituída 
por "uma série de montanhas dispostas, em geral, de ENE para OSO, com 35 quilómetros de 
comprimento e 6 de largura média", notando que "numa carta geológica esta região é marcada 
por uma mancha de terrenos que vão do Jurássico ao Miocénico (...)". Como o próprio 
Orlando Ribeiro confirma esta definição fundamenta-se num conceito, de base geológica, que 
já havia sido definido por P. Choffat (1908), utilizando a designação Chaîne de l'Arrabida - 
cadeia da Arrábida - para uma área aflorante no bordo meridional da península de Setúbal, 
estendendo-se de Palmela ao cabo Espichel, segundo uma direcção ENE - WSE, com um 
comprimento de 35 km, e uma largura média de 6 km que, não obstante as suas dimensões 
reduzidas, é um autêntico tratado de Geologia, que pela sua estrutura quer pela variedade de 
fácies das camadas que a compõem. 
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Esta variedade de estruturas geológicas e de litologias são o testemunho, numa área 
bastante restrita, de um conjunto de processos geológicos ocorridos na Margem Ocidental 
Ibérica, durante o ciclo alpino, que testemunham, sucessivamente: 

1º) a evolução, desde o Triásico até ao Cretácico inferior, de um rift intracontinental 
relacionado com as primeiras fases de abertura do Atlântico Norte, até à sua oceanização, com 
consequente separação das placas Norte Americana e Euroasiática, seguido de 

2º) vulcanismo em margem passiva, durante o Cretácico terminal, associado a um 
sobreaquecimento do manto sub-litosférico;  

3º) diapirismo associado àquele vulcanismo, em intervalo de tempo próximo; 

4º) inversão tectónica relacionada com a proximidade do limite convergente entre as 
placas Africana e Euroasiática, desde o Cretácico Superior, mas principalmente durante o 
Cenozóico; 

5º) a consequente formação de relevos na Meseta Ibérica e estruturação de grandes 
redes de drenagem intracontinentais; 

6º) o modelado recente das formas do terreno, em parte controlado por movimentos de 
neo-tectónica, e também por variações eustáticas quaternárias, pelo menos nas regiões litorais 
da MOI. 

Este conjunto de processos ficou registado quer através dos testemunhos deixados pelas 
rochas, quer por estruturas geológicas de deformação, quer pelas formas do terreno, como as 
conhecemos actualmente e que são datáveis quer por métodos isotópicos, quer pelo registo 
fóssil, muito diversificado que permite não apenas datar a sequência de depósitos 
sedimentares, mas das constantes mutações de paisagens e ambientes no passado da região. 

Todos estes testemunhos estão bem expressos ao longo de uma faixa na margem 
central-ocidental da Ibéria, numa unidade tectono-estratigráfica designada por Bacia 
Lusitaniana, que evoluiu deste o Triásico Superior até ao topo do Cretácico Inferior e na qual 
se integram as sequência mesozóicas aflorantes na Arrábida. 
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2 - ENQUADRAMENTO REGIONAL 

 

2.1 - A evolução do Atlântico Norte 

Será aqui importante fazer um enquadramento regional da Arrábida, parcialmente 
baseado em Kullberg et al. (2006a), para melhor se compreender o contexto da formação e 
evolução das suas unidades litostratigráficas, assim como da sua estrutura geológica, para 
mais à frente melhor se compreender o valor patrimonial das suas variadas e, por vezes, muito 
raras ocorrências. 

A Bacia Lusitaniana desenvolveu-se na Margem Ocidental Ibérica (MOI) durante parte 
do Mesozóico. A sua dinâmica enquadra-se no contexto da fragmentação da Pangeia, mais 
especificamente da abertura do Atlântico Norte. É uma bacia distensiva (distensão E-W, de 
acordo com a sua posição actual), pertencente a uma margem continental do tipo atlântico de 
rift não vulcânica. 

Ocupa mais de 20 000 km2 na parte central da MOI, alongando-se por cerca de 200 km 
segundo direcção aproximada NNW-SSE e por mais de 100 km na direcção perpendicular; 
cerca de 2/3 aflora na área continental emersa e a restante área, encontra-se imersa, na 
plataforma continental (fig. 1). Trata-se da única bacia das margens do Atlântico Norte com 
extensa exposição superficial, pelo que tem atraído nas últimas décadas um número 
considerável de geólogos, especialistas de variados domínios, para a realização de trabalhos 
de investigação integrados em equipas nacionais e internacionais, muitas delas ligadas à 
indústria do petróleo. Ao longo das várias décadas de prospecção foram efectuadas cerca de 
50 sondagens profundas e mais de 37 000 km de perfis sísmicos de reflexão 2D. Mais 
recentemente, iniciaram-se trabalhos de prospecção em águas profundas. 

Segundo Ribeiro et al. (1979) a evolução tectónica da Bacia Lusitaniana foi 
condicionada por falhas que se formaram durante o episódio de fracturação tardi-varisca 
aproximadamente entre os 300 e os 280 Ma. Este episódio tardi-orogénico resulta de 
imposição de regime de cisalhamento direito à micro-placa ibérica nos seus paleolimites E-W 
setentrional e meridional, dos quais resultariam as falhas de desligamento esquerdo de 
direcção aproximada NNE-SSW a NE-SW (Ribeiro, 2002) Outras falhas orogénicas variscas 
de orientação N-S (falha de Porto-Tomar) e NW-SE foram também importantes na 
estruturação da Bacia Lusitaniana, como adiante ficará patente. 

Esta é a herança tectónica da Bacia que levou, durante o estiramento crustal mesozóico, 
à formação do conjunto de bacias marginais na MOI (fig. 1). 

Como se referiu, a evolução tectónica da Bacia Lusitaniana está condicionada pela 
distensão mesozóica, relacionada com a abertura do Atlântico Norte, na proximidade do 
Atlântico Central, domínios oceânicos distintos separados pela Zona de Falha de Açores-
Gibraltar. Esta falha constitui limite transformante entre placas, que numa fase inicial do ciclo 
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alpino, ou seja da rotura da Pangea, separou dois grandes continentes, a Laurásia a Norte 
(depois fragmentada nos continentes Norte Americano, a Oeste e pelo continente eursoásico a 
Este) e a Gondwana a Sul (que se fragmentou na América Central e do Sul a Oeste de África a 
Este). A Ibéria localiza-se, assim, durante o Mesozóico, numa posição de charneira, cuja 
actividade está também relacionada com a evolução dos limites de placa: i) a Sul, entre África 
e a Eurásia, limite transcorrente ao longo da Zona de Falha de Açores Gibraltar e ii) a Oeste, 
entre a Ibéria e a Terra Nova limite divergente associado à evolução do Atlântico Norte. Nas 
fases iniciais de desenvolvimento do proto-Atlântico norte, desde o Triásico, a Ibéria 
encontra-se solidária ao continente norte-americano, mas por estiramento litosférico 
progressivo, acabará por ocorrer rotura crustal e consequente oceanização no final do 
Cretácico Inf. 

 

Arrábida 

Fig. 1 - Enquadramento geográfico e tectónico da Bacia Lusitaniana e de outras bacias da Margem Ocidental 
Ibérica. Definição de sectores (1- Rocha & Soares, 1984; 2 - Ribeiro et al., 1996a) e localização de perfis 
representados noutras figuras. A, B e T, sub-bacias formadas durante o 3º episódio de rifting, respectivamente: 
Arruda, Bombarral e Turcifal. Sondagens: Ca - Carapau, Do - Dourada, Mo - Moreia, Vm - Vermoil, SM - S. 
Mamede, Ga - Gaiteiros, Cp - Campelos, Bf – Benfeito, Ar - Arruda, Ms - Monsanto, Br - Barreiro, Mj – 
Montijo, Go – Golfinho (adapt. de Kullberg, 2000; Alves, 2005). 

A Bacia Lusitaniana é a única bacia sedimentar mesozóica relacionada com a abertura 
do Atlântico Norte que aflora em área emersa e, portanto, onde se podem fazer observações 
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directas do registo sedimentar, paleontológico e estrutural em todas as margens deste oceano, 
exactamente porque sofreu inversão tectónica moderada durante o Cenozóico (figs. 2 e 3). 

 
Fig. 2 - Conjunto de bacias do Atlântico Norte (excepto Mar do Norte, ver fig. 3), nas margens conjugadas 

americana e europeia (Hiscott et al., 1990). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 - Conjunto de bacias do Atlântico 
Norte (excepto Mar do Norte, ver fig. 
3), nas margens conjugadas americana 
e europeia (Hiscott et al., 1990). 
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É a única bacia do Atlântico Norte (que inclui as margens da América do Norte - Terra 
Nova - e a da Europa) onde é possível observar todos os estádios (a sequência mais antigas no 
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Atlântico Norte) de passagem de rift intracontinental para a deriva continental (rift to drift), 
que se processou ao longo de 4 fases de rifting bem marcadas, como se verá à frente. Por sua 
vez, a Arrábida é, no conjunto de toda a Bacia Lusitaniana, o único local onde existe 
exposição superficial contínua destas 4 fases de rifting. 

Outras bacias mesozóicas norte atlânticas ocorrem em áreas emersas, ou seja, 
encontram-se em áreas continentais; no entanto, ou: 

1 - se encontram completamente cobertas por depósitos mais recentes, cenozóico (ex: 
Bacia da Aquitânia; ou 

2 - se encontram com exposição incompleta e/ou praticamente inacessíveis por se 
encontrarem cobertas por calote de gelo, como é o caso da Bacia do Este da Gronelândia 

3 - os afloramentos mesozóicos são parcelares e descontínuos por terem sofrido erosão 
e, assim, por exemplo na Bacia do Ulster (Norte da Ilha da Irlanda) não existirem depósitos 
desde a base do Jurássico Superior até ao final do Cretácico Superior. De facto, segundo 
Naylor (1992) erosão pré-cretácica que se prolongou ao longo do Cretácico Superior terá 
truncado praticamente toda a série jurássica e a sedimentação ter-se-á reeniciado no 
Cenomaniano. 

4 - a exposição superficial das bacias (área emersa) é parcelar, encontrando a sucessão 
mais completa em área imersa, logo apenas decifrável através de métodos indirectos de 
prospecção (geofísica e sondagens). É o caso da bacia de Wessex (Sul da Grâ-Bretanha) (e.g. 
Hamblin et al., 1992; Vandycke & Bergerat 2001) onde o registo ao longo do litoral está 
restrito a unidades do Cretácico e Paleogénico; ou 

5 - são bacias de mares epicontinentais (bacia meso-cenozóica de Londres, SE da Grã-
Bretanha) cuja evolução não está relacionada com a progressão do conjunto de grabens que 
levaram à rotura e oceanização do Atlântico Norte, ou seja não pode ser considerada como 
uma bacia do tipo atlântico. Como referem Hallam (1975), Hesselbo (2000) e muitos outros 
autores, os sedimentos Jurássicos nas áreas emersas da Grã-Bretanha, foram depositados em 
ambientes de contexto epicontinental marinho, influenciados por variações eustáticas e 
flutuações locais no nível do mar, ou seja, não enquadrados na dinâmica crustal profunda de 
abertura do Atlântico Norte. ou 

6 - se encontram-se fortemente tectonizadas e, assim, invertidas e erodidas, tornado a 
ligação entre unidades litostratigráficas e a consequente história da sua evolução bastante 
complexa e difícil de fazer. Refere-se o caso da Bacia Cantábrica que não pode ser 
considerada, geneticamente, como uma bacia do tipo atlântico pois, embora se possa 
considerar que geograficamente se encontra neste "domínio" geográfico, os seus estádios 
iniciais de desenvolvimento estão relacionados com contextos mais locais, nomeadamente 
com a interacção entre a sub-placa ibérica e a Europa e não com a fragmentação da Laurásia e 
a formação de dois continentes, separados por um grande oceano (cf. Rat, 1988). Como este 
autor refere, quer a Bacia Cantábrica quer a Bacia das Astúrias e a Bacia da Aquitânia apenas 
a partir do Jurássico Médio-Superior parecem estar na dependência da evolução do proto-
Atlântico Norte e, mesmo assim, sempre interferidas com o contexto "local" da evolução da 
sub-placa ibérica, uma vezes solidária com o Continente norte americano, com limite activo 
na faixa pirenaica, outras vezes como uma sub-placa independente e outras vezes solidária 
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com a placa euroasiática ou a africana (Klitgord & Schouten 1986; Srivastava et al., 1990; 
Roest & Srivastava 1991). 

Nas margens conjugadas da América do Norte as bacias mais antigas (conjunto de 
bacias e sub-bacias dos Grandes Bancos, na plataforma Este da Terra Nova, Canadá) estão 
todas imersas. O conhecimento geológico de todas as bacias, de ambas as margens, incluindo 
as que se encontram imersas, é bastante detalhado (cf. por exemplo sínteses de Ziegler 1989 e 
1990 e de Dercourt et al., 1993), pois algumas delas são muito importantes do ponto de vista 
económico, para a exploração de hidrocarbonetos, como é o caso da Bacia do Mar do Norte. 
No entanto, o conhecimento detalhado destas bacias deve-se à utilização de métodos de 
prospecção indirectos, como sejam a geofísica sísmica e sondagens e não à possibilidade de 
utilização de métodos directos de observação da bacia como é possível, de forma ímpar, na 
Bacia Lusitaniana. 

Outro aspecto ímpar relacionado com a Bacia Lusitaniana é o de ser a única bacia 
atlântica emersa que permite demonstrar que a abertura do Atlântico Norte é progressiva, de 
Sul (sector Ibéria - Terra Nova) para Norte, feita por segmentos separados por falhas de 
transferência de movimento ("pré-transformantes") (fig. 4; ver também fig. 1) de que a falha 
da Arrábida e a da Nazaré mais a Norte, funcionaram como limites de sectores com rotura 
continental e consequente oceanização nos domínios distais, profundos. O carácter 
transformante da Falha da Arrábida pode ser demonstrada pela idade mais antiga de crosta 
oceânica conhecida na MOI (142 Ma, chron M21 a M16, seg. Mauffret et al., 1989), que se 
situa na Planície Abissal do Tejo, que contrasta com a idade da descontinuidade de rotura 
(breakup unconformity) (próximo dos 112 Ma) da Bacia Lusitaniana e da crosta oceânica na 
Transição Oceano-Continente na margem adjacente profunda. 

Por ser fundamental dar um enquadramento geológico regional da Bacia Lusitaniana, 
para melhor se compreender, mais à frente, a relevância e excepcionalidade de algumas 
ocorrências geológicas na região da Arrábida, este será feito no sub-capítulo seguinte. 

 

2.2. - A Bacia Lusitaniana 

A evolução da Bacia, que se desenvolve genericamente em regime distensivo, faz-se ao 
longo de um período de 135 milhões de anos (M.a.) segundo Wilson et al., (1996), embora tal 
pareça difícil de afirmar com tão grande exactidão, uma vez que está por determinar a idade 
dos primeiros depósitos da Bacia, do Triásico Méd. (?) a Sup. Como será pormenorizado mais 
à frente, desde o início da fragmentação continental, até à formação de crosta oceânica e 
consequente fim da Bacia Lusitaniana, ocorrem quatro episódios de rifting, ou seja, de 
aceleração da distensão, acompanhada por relaxamento pós-tectónico. 
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Fig. 4 - Reconstrucções paleotectónicas do Atlântico Central e Norte em três intervalos relacionados com a 

fragmentação continental e consequente oceanização, por sectores, entre a subplaca ibérica e a placa norte-
americana, na península da Terra Nova. Propõe-se a existência de duas área diferenciadas: i) continental 
estirada (a branco com setas divergentes, nas figuras A e B); ii) oceânica em expansão. A) pré-oceanização do 
Atlântico Norte (não se exclui a possibilidade de oceanização precoce na Planície Abissal do Tejo, 
provavelmente durante o Berriasiano); B) Primeira ruptura continental num segmento a sul da Falha de Nazaré 
(Aptiano Sup.); C) oceanização completa do segmento ibérico do Atlântico Norte (Albiano). BJA- Bacia de 
Jeanne d’Arc; BL- Bacia Lusitaniana; BO- Bacia de Orpheus; BW- Bacia de Wales; CMO- Crista Média 
Oceânica; FN- Falha de Nazaré; PAT- Planície Abissal do Tejo; S.N.- Sector Norte (mod. Driscoll et al., 1995 e 
Kullberg, 2000). 

 

A variedade de direcções das falhas herdadas será responsável por forte 
compartimentação da Bacia; desta forma, a estruturação não se restringe à geometria dos seus 
bordos, mas outras orientações, nomeadamente de falhas orientadas entre NE-SW e E-W, vão 
desempenhar papel determinante na delimitação de sectores com evoluções tectono-
sedimentares por vezes distintas. Este factor irá condicionar não apenas o estilo tectónico, mas 
também o conteúdo sedimentar. Mais tarde, o estilo da inversão tectónica ocorrida 
principalmente no Miocénico estará fortemente condicionado por estas orientação, como se 
verá à frente. 
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Os sedimentos da Bacia depositaram-se principalmente sobre as unidades da Zona de 
Ossa Morena (ZOM) e provavelmente também da Zona Sul Portuguesa (ZSP) (Dias & 
Ribeiro, 1995), pertencentes ao Maciço Hespérico, atingindo, nalguns locais, espessura 
máxima estimada na ordem de 5 000 m (Ribeiro et al., 1979). 

Os depósitos mais antigos reconhecidos, depositados sobre o soco paleozóico muito 
deformado pela orogenia varisca, são do Triásico Méd. (?) a Sup. (Ladiniano?-Carniano) 
(Rocha et. al., 1996, Soares et al., 2012, no prelo) e os últimos sedimentos, associados ao 
estiramento litosférico, têm idade Aptiano Sup. Estes estão superiormente selados pela 
descontinuidade de rotura da Bacia (breakup unconformity) materializados pela unidade 
“Belasiano” (= Form. de Rodízio, in Rey, 1999, para os sectores central e meridional), 
contemporânea da anomalia J (Sibuet & Ryan, 1979; Vanney & Mougenot, 1981), 
actualmente a anomalia magnética M0r (125 ± 1.0 Ma, seg. Gradstein et al., 2004). Durante 
este período, diferentes autores consideram vários episódios de rifting, em geral três (e.g. 
Olivet et al.,1984; Montenat et al., 1988; Wilson, 1988; Wilson et al., 1989; Soares et al., 
1993, parcialmente; Stapel et al., 1996; Pinheiro et al., 1996) ou quatro (e. g. Kullberg et al., 
1997, em parte; Rasmussen et al., 1998; Kullberg, 2000; Alves et al., 2002, 2006), com 
limites de episódios nem sempre coincidentes. A partir do Aptiano Sup. a MOI passa a 
constituir uma margem passiva, pelo menos na porção central correspondente à Bacia 
Lusitaniana, pelo que outros processos que posteriormente ali ocorrem, apenas serão 
coincidentes geograficamente com a bacia de rifting, não lhe estando geneticamente 
associados. 

Por razões de sistematização e afinidades de unidades litostratigráficas a descrever no 
próximo capítulo, optou-se por agrupá-las em episódios de rifting, ou seja, por intervalos 
temporais marcados por uma coerência do ponto de vista tectono-sedimentar, e que 
influenciam de forma determinante as interacções espacio-temporais daquelas unidades. Será 
aqui assumido o modelo de desenvolvimento da Bacia Lusitaniana ao longo de quatro 
episódios de rifting, com os intervalos propostos em Kullberg (2000). 

Com base em variações de fácies e espessura das unidades litostratigráficas do 
Jurássico Inf. que afloram à superfície, Rocha & Soares (1984) dividiram a Bacia nos três 
sectores representados na fig. 1 e que são: 

a) Sector Setentrional, limitado a Sul pela falha de Nazaré, com grande espessura 
de sedimentos depositados durante o Jurássico Inf.-Méd. e o Cretácico Sup. – 
Paleogénico, estes formados noutro contexto geodinâmico. 

b) Sector Central, situa-se entre as falhas de Nazaré, a Norte, e de Torres Vedras-
Montejunto-Arrife, a Sul, onde o Jurássico Méd. aflora bem e apresenta fortes 
espessuras; corresponde, grosso modo, à área aflorante do actual Maciço Calcário 
Estremenho (MCE). 

c) Sector Meridional, limitado a Norte pelas falhas de Torres Vedras-Montejunto-
Arrife e marcado pela importância da sedimentação do Jurássico Sup.-Cretácico Inf. A 
Arrábida situa-se neste sector, cujo limite Sul é marcado pela Falha da Arrábida situada 
a Sul da cadeia, em área imersa; desta forma, comparativamente com os outros sectores, 
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esta região apresenta uma sequência sedimentar mais proximal do que a que aflora 
genericamente na Bacia Lusitaniana. Tem implicações paleogeográficas, e 
paleoecológicas, como à frente se verá. 

O conjunto das unidades litostratigráficas da bacia encontram-se representadas, de 
forma simplificada, no Quadro da fig. 5; para mais detalhes sobre toda a séria sedimentar da 
bacia, consultar o trabalho de síntese de Kullberg et al. (2012, no prelo). 

O período de sin-rift, que se desenvolveu ao longo de 135 Ma (Triásico Méd(?)-Sup., - 
Aptiano Sup., está repartido por 4 episódios de rifting definidos a partir de integram 
informação de carácter estratigráfico, sedimentológico e estrutural produzidos ao longo de 
décadas pela comunidade científica nacional e internacional, fundamentada em observação de 
campo e na análise de uma profusa rede de perfís sísmico de reflexão e de sondagens 
efectuadas no onshore e offshore, tendo-se valorizado os seguintes aspectos para a sua 
definição: i) o início de cada episódio é marcado por um período distensivo, com importante 
(re)activação de falhas normais; ii) introduz modificações estruturais, geométricas e/ou 
cinemáticas importantes, à escala da Bacia; iii) estas transformações de origem tectónica 
produzem efeitos importantes no preenchimento sedimentar, particularmente no que se refere 
à geometria das unidades e das respectivas fácies; iv) estão limitadas por descontinuidades 
sedimentares. Uma vez que existe bibliografia vasta sobre a matéria, focar-nos-emos aqui 
principalmente os aspectos que se revelam importantes no contexto da Arrábida, que servirão 
de suporte à descrição pormenorizada e classificação de vários valores considerados como 
relevantes e excepcionais no âmbito da candidatura. 

 
Fig. 5 - Quadro simplificado das unidades litostratigráficas da Bacia Lusitaniana (adapt. de Rasmussen et al., 1998; 

Rey, 1999; Kullberg, 2000; Azerêdo et al., 2002a), e quadro das relações entre eventos sedimentares, tectónicos 
e magmáticos no período de sin-rift (mod. Kullberg, 2000) (idades de Gradstein et al., 2004). Para maior 
relativamente às unidades litostratigráfica mesozóicas da cadeia da Arrábida consultar a fig. 6. 
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1º Episódio de rifting (Triásico-Sinemuriano) 

Os estados iniciais de tensão da Pangeia, no início do ciclo alpino, que levam 
progressivamente à sua fragmentação nomeadamente através da abertura do Oceano 
Atlântico, propiciam na MOI a formação de importantes estruturas distensivas, em geral. O 
início do preenchimento da Bacia (no Triásico.) efectuou-se sobre um relevo herdado da 
exumação progressiva da cadeia orogénica varisca, emerso durante mais de 60 Ma, através da 
colmatação inicial de depressões por depósitos de natureza essencialmente aluvio-deltaica 
(megassequência A, vide fig. 2), muito provavelmente não apenas na área geográfica 
actualmente ocupada pela Bacia Lusitaniana, mas certamente um pouco por todo o Maciço 
Hespérico. 

O início do período distensivo, na margem ocidental da Ibéria conduz a uma primeira 
estruturação de um conjunto de bacias, designadamente a do Alentejo, Lusitaniana, do Porto e 
da Galiza Interior, para além da do Algarve (fig. 1) e as restantes bacias ibéricas 
contemporâneas, embora com maior influência da progressão de Tétis para Oeste. Todas estão 
associadas às primeiras fase de estiramento crustal intracontinental abertura do Atlântico 
Norte. Também na margem correspondente no continente norte americano, em posição 
simétrica, se inicia a estruturação de um conjunto também complexo de bacias nos Grandes 
Bancos da Península da Terra Nova, nomeadamente a Bacia de Jeanne d’Arc frontal à Bacia 
Lusitaniana, um conjunto de pequenas bacias como as de Horseshoe e de Wales, a Sul e a de 
Orpheus, a Norte (fig. 4). 

Este período distensivo inicial não é acompanhado por magmatismo no interior da 
Bacia, ao contrário do que aconteceu na Bacia do Algarve, onde existem escoadas 
sinsedimentares de composição toleítica, com idade próxima dos 200 Ma, no limite Triásico-
Jurássico. 

A distensão, que nesta primeira fase de rifting tem uma orientação aproximada NE-SW 
(orientação deduzida através de marcadores cinemáticos em falhas sinsedimentares, 
coordenadas actuais), leva à reactivação de falhas herdadas do ciclo de Wilson anterior, e à 
formação de importantes depressões estruturais (grabens e hemi-grabens) propiciadoras: i) 
por um lado, de episódicas invasões marinhas e/ou de extensas retenções de águas 
provenientes dos maciços envolventes não estirados; ii) por outro, da acumulação de espessas 
séries sedimentares, evaporíticas, com a contribuição de um clima árido a semi-árido então 
vigente, responsável por intenso diapirismo durante o Cretácico Sup. e Paleogénico. Nestas 
fases iniciais do 1º episódio de rifting não é evidente que a FPT e restantes falhas que marcam 
o bordo Este da bacia até à Arrábida (Falha de Setúbal-Pinhal Novo) tenham constituído um 
limite estrutural da Bacia. Não existem evidências consistentes que apontem para que as 
falhas com orientação ENE-WSW a WNW-ESE, bem como as E-W fossem já activas neste 
episódio de rifting ou, pelo menos tenham desempenhado papel notório na sedimentação. A 
região da Arrábida é uma boa evidência uma vez que praticamente até o final da 2ª fase de 
rifting, onde os ambientes prevalecentes são de plataforma carbonatada (Azerêdo et al., 2003) 
não há influência continental notória, próxima, o que mostra que pelo menos a Falha Setúbal-
Pinhal Novo não separava um domínio estirado, subsidente, de um domínio externo estável, 
com relevos marginais. 
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A organização espacio-temporal das unidades litostratigráficas, nomeadamente dos 
arenitos vermelhos do Grupo de Silves (Formação de Silves na fig. 5) e dos pelitos da 
Formação de Dagorda reflecte aquela geometria, que encontra análogo próximo no actual rift 
do leste africano; as depressões tectónicas axiais, mais subsidentes, constituem sobretudo 
bacias endorreicas onde se depositam as unidades mais distais, já com tendência evaporítica e, 
simultaneamente, nas áreas dos relevos marginais a influência de unidades proximais, de 
sistemas de leques aluviais, é a dominante (megassequência B). Ou seja, o limite entre aquelas 
duas unidades é diacrónico. Como se pode verificar na fig. 6, a unidade detrítica da base da 
bacia (os arenitos vermelhos de Silves) é, de entre todas as unidades litostratigráficas da 
bacia, a única que não aflora na região da Arrábida; as unidades aflorantes mais antigas são os 
evaporitos da Form. de Dagorda, no núcleo do diapiro de Sesimbra. 

À medida que a Bacia se aprofunda e se alarga, especialmente a partir do Hetangiano 
(início da Megassequência C), o carácter evaporítico da Form. de Dagorda acentua-se, o que 
demonstra um aumento da influência de invasões marinhas periódicas. 

A tendência transgressiva continua durante o Sinemuriano, através do estabelecimento 
de uma rampa carbonatada, inicialmente dolomítica (Cam. de Coimbra s.s.) e com tendência 
para se diferenciar para o topo. A estrutura da Bacia começa então a mostrar tendência para 
uma assimetria, com a definição de uma rampa homoclinal carbonatada inclinada para Oeste, 
particularmente sensível no Sinemuriano Sup., com instalação de condições marinhas mais 
francas a ocidente; esta estruturação em rampa homoclinal perdurará pelo menos até o final 
do Jurássico Médio, correspondendo à Formação de Brenha no Quadro da fig. 5. 

2º Episódio de rifting (Pliensbaquiano/Oxfordiano) 

Durante o Sinemuriano - início do Pliensbaquiano, observa-se uma transformação 
profunda na geometria e cinemática da Bacia. Ela passa a estruturar-se em hemi-graben, 
basculado para Oeste, limitada pelo relevo estrutural da Berlenga, activo durante a maior parte 
do tempo definido por este episódio. Em direcção ao Maciço Hespérico a espessura de 
sedimentos diminui progressivamente, encontrando-se o limite provavelmente uma a duas 
dezenas de quilómetros para além do limite Este da Bacia, representado actualmente no 
Sector Setrentional, e parcialmente no central, pela FPT e no meridional pela FSPN.  

As principais falhas responsáveis pela subsidência progressiva da Bacia são agora as 
falhas submeridianas e, pela primeira vez, são notórias as variações de fácies e de espessuras 
controladas pelas falhas com orientação ENE-WSW a E-W, que funcionam como falhas de 
transferência de movimento. Estas acomodam taxas de extensão diferenciais entre 
compartimentos – é a partir do início deste episódio de rifting que se podem reconhecer 
claramente três sectores na Bacia – o que produzirá subsidências diferenciadas e, logo, 
diferentes espaços disponíveis para a acumulação de sedimentos. 
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Fig. 6 - Coluna litostratigráfica sintética da folha 
38-B (Setúbal) da Carta de Portugal à escala 
1/50.000 (Manuppella et al., 1999), com a 
localização dos principais eventos distensivos 
mesozóicos (episódios de rifting associados à 
abertura do Atlântico Norte) e compressivos 
cenozóicos, (associados à colisão entre África e a 
Eurásia); todo o Mesozóico e o Neogénico 
encontam-se representados na cadeia da Arrábida e 
na área da candidatura. Na Arrábida apenas não 
aflora a unidade de base da Bacia Lusitania, o 
Grupo (ou Formação) de Silves (cf. fig. 5). 

Também a cinemática detectável através de indicadores sinsedimentares se modificou 
relativamente ao episódio anterior. A direcção do vector distensivo principal passa a ser 
aproximadamente E-W, evidenciando uma rotação da ordem dos 35º no sentido horário 
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(García-Mondéjar 1996). Esta orientação permanecerá estável até o final da distensão na 
Bacia. A mudança de direcção poderá estar relacionada com reajuste da subplaca ibérica em 
relação à cinemática do continente africano. 

A rampa carbonatada homoclinal, suavemente inclinada para Oeste, não explica 
suficientemente a variação gradual de fácies que assinalam as maiores profundidades e 
espessuras naquele sentido, pelo menos durante o Jurássico Inf., observada dentro de cada 
sector da Bacia. Efectivamente esta característica é também observável entre sectores, 
verificando-se o mesmo tipo de variações de Sul para Norte, conferindo genericamente 
aparente basculamento total da rampa de SE para NW. Sugere-se, assim, que as falhas de 
transferência, sem eliminar o efeito de basculamento geral para Oeste, sobrepõem uma 
geometria provocada por degraus de aprofundamento sucessivo, do Sector Meridional até o 
Setentrional. 

A assimetria da Bacia produzida pela rampa é também vincada pelo deslocamento da 
sua zona axial para Oeste, em direcção ao bordo activo - o horst da Berlenga - onde se regista 
uma sequência relativamente espessa de calcários e margas, muito rica de amonites 
(indicadoras de profundidade relativamente elevada), mas com uma componente siliciclástica 
muito importante, particularmente a partir do Toarciano Inf. 

No Aaleniano acentua-se a tendência regressiva já iniciada no Toarciano, acompanhada 
de período tectónico relativamente quiescente, propiciando a ocorrência de fácies de pequena 
a média profundidade. A geometria de rampa carbonatada prossegue durante o Jurássico Méd. 
e as fácies evoluem para rampa de alta energia. Na proximidade das unidades tectónicas do 
bordo este a influência directa de acarreios continentais não é reconhecida nos afloramentos 
mais orientais, como por exemplo na Arrábida e na região de Alvaiázere; apesar disso, no 
Bajociano Inf., verifica-se alguma instabilidade o que demonstra progradação para W e NW. 
Esta progradação a que se associam estruturas de escorregamento gravítico de grande 
dimensão, como são os casos de Degracias (no maciço de Sicó) e de Alvaiázere para W, em 
direcção ao centro da Bacia e o de Atenha/Juromelo/Vale de Todos (região de Avelar/Penela, 
na proximidade da FPT) para E; esta forma de estruturação evidencia um período de 
instabilidade tectónica, mas sem carácter generalizado, uma vez que é reconhecida 
descontinuidade principalmente no sector norte da Bacia. 

Quer a geometria progradante, quer as movimentações de massa para W denotam uma 
subsidência da Bacia, em zonas mais centrais, que não é completamente colmatada por 
sedimentos, ou seja, a Bacia será, a partir desta altura uma starved basin. Esta interpretação 
explica a variação progressiva de fácies de planície de maré até rampa externa, no sentido de 
SE (região da Arrábida) para NW (região de Figueira da Foz), indicando maior 
disponibilidade de espaço para acumulação de sedimentos, mas uma menor espessura 
progressiva nesse mesmo sentido. Mas explica também como é que a Formação de 
Candeeiros no Maciço calcário estremenho tem maior espessura do que as unidades 
equivalentes mais a W, quer em afloramento quer em sondagena na zona axial da bacia. Este 
este aspecto está também bem marcado na Arrábida, como o demonstra a fig. 6 com a 
diminuição de espessura, para W, da unidade J2

P ("Calcários de Pedreiras", J2
Pe na 

carta geológica). 
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A estruturação da bacia segundo falhas sub-meridianas também é demonstrada 
por afloramento único na bacia, que ocorre na Arrábida; referimo-nos a falha normal 
sinsedimentar de grande dimensão, aflorante na Praia da Figueirinha. 

A instabilidade geral da bacia, marcada principalmente pela aceleração da 
distenção durante o Liásico está também patente, de forma singular na Bacia, através 
dos depósitos dos Conglomerados Intraformacionais do Alto da Califórnia (flat pebble 
conglomerates) aflorantes em Sesimbra e na Cova da Mijona e, por outro, das falhas 
normais sinsedimentares aflorantes, de que a da Praia da Figueirinha é o melhor 
exemplo. 

Apesar deste período de maior subsidência, conferido, pelo menos parcialmente, pelo 
aprofundamento ao longo de falhas submeridianas nas regiões mais centrais da Bacia, 
continuará a não existir exposição directa e próxima de soco, pelo menos na metade oriental 
da Bacia, o que revela estilo tectónico misto, thin e thick skinned e o funcionamento de falhas 
como sintéticas. A acomodação dos diferentes tipos de deformação frágil-dúctil é feita pela 
Form. de Dagorda que favorece a formação de forced folds nas unidades superficiais. 

Aquela tendência de aprofundamento progressivo e de alguma aceleração da distensão, 
continua até o topo do Oxfordiano, a partir do qual a Bacia sofre profundas modificações. No 
entanto, no intervalo Caloviano Sup.-Oxfordiano Méd., a tendência é interrompida por evento 
que atinge a Bacia Lusitaniana na sua globalidade. 

A maioria dos autores tem, por este facto, interpretado a descontinuidade como estando 
associada ao final deste episódio de rifting e o início do seguinte, devido ao seu carácter 
generalizado, à dimensão temporal do hiato que representa e a existência, pelo menos nalguns 
locais, de discordância angular. 

Efectivamente parece inequívoca a existência de perturbação tectónica mas, à 
semelhança do que se encontra perfeitamente registado na Bacia do Algarve, havendo 
evidências de que terá ocorrido um episódio de inversão tectónica precoce, mas com efeitos 
muito localizados na Bacia Lusitaniana; para além disso, sendo a descontinuidade 
reconhecida a escala muito para além da Bacia e, mesmo, da MOI, não parece restarem 
argumentos convincentes para colocar neste intervalo a transição entre episódios de rifting. 

Esta matéria é importante discutir com maior pormenor, até porque na Arrábida ele 
origina um conjunto de depósitos único a nível mundial, a Brecha da Arrábida que será 
objecto de análise mais profunda em capítulo posterior. Trata-se da descontinuidade D9 (in 
Kullberg et al., 2006a) 

 

D9 (de Kullberg et al., 2006)- Base do Caloviano Sup. (zona de Athleta) a Oxfordiano 
Méd. (zona de Plicatilis) 

É a descontinuidade que melhor se encontra representada em toda a Bacia Lusitaniana. 
Corresponde a lacuna estratigráfica que compreende as zonas de Lamberti (topo do 
Caloviano), de Mariae e de Cordatum (Oxfordiano Inf.), correspondendo a cerca de 3 Ma. 
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Esta descontinuidade tem expressões diferentes na Bacia, muitas vezes conjugadas, 
essencialmente das seguintes formas: 

i) discordância angular (serras de Candeeiros-Porto de Mós, plataforma de Cesareda, 
Montejunto, Arrábida); 

ii) desconformidade com erosão física (paleo-superfície de ravinamento) e/ou química 
(paleo-superfície de dissolução/carsificação) (Cabo Mondego – corte do farol, Pedrógão, 
Serra de Sicó, Serra de Candeeiros-Porto de Mós, Arrábida); 

iii) transição brusca de fácies em paraconformidade (Cabo Mondego, Pombal, planalto 
de Fátima), 

Todas apresentam hiato deposicional associado, sem indícios de níveis de condensação 
e com influxos clásticos pouco significativos. 

Alguns aspectos peculiares associados à descontinuidade são dignos de realce, 
nomeadamente a ocorrência de níveis de calhaus negros nas primeiras camadas acima da 
descontinuidade, em algumas das áreas citadas, nomeadamente na Serra de Sicó, Pombal, 
Candeeiros, plataforma de Cesareda e Arrábida (Este). Leinfelder (1987), referindo-se ao 
desmantelamento da plataforma de Ota, durante o Kimeridgiano, discute a origem de clastos 
negros que ali ocorrem. Este autor refuta a hipótese de flutuação eustática para a exposição 
subaérea, relacionando-os com o levantamento de blocos de soco. Registo diverso de níveis 
pedogénicos (i. e, outro indício de exposição subaérea) é reconhecido nalguns locais, na 
Form. de Cabaços, nomeadamente, Serra de Candeeiros, Rocha-Forte e Pedrógão (Azerêdo et 
al., 2002b). 

Segundo Ruget et al. (1988), nalguns locais da região da Serra de Candeeiros é 
observável discordância angular de cerca de 15º entre as unidades inferiores e superiores. A 
unidade de base do Jurássico Sup. (Form. de Cabaços), quando existe, não ultrapassa 40-50 m 
de espessura e assenta sobre diferentes unidades do Jurássico Méd. (Batoniano e Caloviano). 

Segundo Zbyszewski & Almeida (1960) as Camadas de Montejunto assentam, em 
discordância, directamente sobre os calcários oolíticos do Jurássico Médio … no extremo NE 
da folha 27-D (?), onde aparecem, na base do “Lusitaniano”, níveis margosos, escuros, com 
fauna salobra (Planorbis sp., Paludina sp., Cyrena sp.), formações conglomeráticas, níveis 
ferruginosos e, em certos casos (na folha 26-B), formações pseudo-bauxíticas indicando um 
período de emersão em regime sub-tropical; esta fauna, indicadora de ambiente de água doce, 
é atribuída à Form. de Cabaços. Ruget-Perrot (1961) recolheu idêntica associação (a que se 
juntam oogónios de carófitas) na base de um canhão cársico, com cerca de 50 m de largura e 
20 a 30 m de profundidade, situado na proximidade da charneira do anticlinal de Candeeiros e 
afectando calcários do Jurássico Méd., a NW de Cabeço Gordo (sector norte da Serra de 
Candeeiros). 

Estudos recentes, nas proximidades daquele último local (corte de Memória) e noutros 
da região do MCE (cortes de Vale de Ventos e de Valverde), permitiram caracterização mais 
aprofundada das fácies e dos paleoambientes, bem como identificação sistemática das 
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associações de ostracodos e de carófitas (Cabral et al., 1999, 2001; Azerêdo et al., 2002ab; 
Cabral & Colin, 2002; Pereira et al., 2003). 

Em sondagem efectuada em 1958 pela Companhia dos Petróleos de Portugal (Mendiga 
S3), entre a falha de Mendiga e a falha de Rio Maior-Porto de Mós, foram perfurados 60 m de 
conglomerado de calhaus carbonatados na base, e argilas e margas lignitosas no topo (Seifert, 
1958). Ao descrever a base desta unidade, encontrada noutros locais à superfície (NW de 
Cabeço Gordo), o autor refere grandes semelhanças com aquela que aflora na Arrábida 
(Outão, Serra de S. Luís e Ribeira do Cavalo). 

Apesar de a Form. de Cabaços quase não ocorrer em afloramento na área da folha 26-D, 
Zbyszewski & Almeida (1960) referem a sua existência, assinalada pela prospecção 
geofísica, no fosso sinclinal a oeste da Serra dos Candeeiros (sinclinal de A-dos Francos). A 
sondagem de Gaiteiros-1, localizada na região axial da Bacia mostra grande continuidade na 
composição mineralógica, desde a Form. de Candeeiros até à de Montejunto; apenas se regista 
alguma oscilação nos teores de elementos na fracção carbonatada em profundidades 
consideradas como correspondentes à passagem da Form. de Candeeiros à de Cabaços 
(Caetano, 2004), ou seja na descontinuidade Caloviano-Oxfordiano. Este autor interpreta os 
dados como sendo a expressão de ambientes de deposição muito semelhantes, embora 
destaque quimismo diferente entre os respectivos ambientes de sedimentação, que poderão ser 
interpretados como estando relacionados, por exemplo, com modificações climáticas tal como 
referem Azerêdo et al. (2002b). Carvalho et al. (2005) confirmam esta continuidade de 
processos sedimentares em âmbito intra-bacinal, como Kullberg (2000) tinha sugerido, ao 
verificarem através da análise de logs de sondagens, a grande dificuldade de se separarem as 
Form. de Brenha / Candeeiros da de Cabaços; quando não é detectada discordância angular, 
apenas a presença de anidrite servirá como indicadora da unidade superior. 

A origem desta descontinuidade, que está bem marcada em várias outras bacias da 
Ibéria (ex: Bacia Cantábrica) toda a Europa sul-ocidental, no México, nas Caraíbas e na Bacia 
de Neuquen (Argentina), portanto tem um carácter regional bastante vasto, deverá estar ligada 
a processos geodinâmicos de grande escala, que terão levado a Bacia, e pelo menos a Ibéria, a 
levantamento progressivo provavelmente desde o Caloviano Méd., o que levou à sua 
completa, ou quase completa, emersão até o Oxfordiano Méd. O retomar do registo 
sedimentar a partir daqui mostra uma tendência agora contrária, de aprofundamento, 
retomando-se progressivamente os ambientes, genericamente de plataforma, já existentes para 
o topo do Jurássico Méd. O efeito de movimento vertical geral que atingiu a Bacia tem como 
consequência um efeito de migração de fácies, também em dois sentidos, como se encontra 
explícito no modelo de Azerêdo et al. (2002b). 

Terrinha et al. (2002) referem, relativamente a esta e outras descontinuidades, 
particularmente na Bacia do Algarve, evidências sobre a existência de episódios de inversão 
tectónica precoce, transitórios, no intervalo em análise. Na Bacia Lusitaniana existem 
evidências destes episódios, a mais evidente das quais no intervalo correspondente a esta 
descontinuidade, a Norte das Terras do Risco, na Arrábida. Esta interpretação não é 
incompatível com a anterior porque, mais uma vez, se destaca o carácter extra-bacinal que se 
propõe para os processos conducentes à inversão precoce. Portanto, a descontinuidade não 
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estará relacionada com um episódio de rifting localizado na MOI porque, alargando os limites 
temporais da descontinuidade, nada de substancial se modificou na Bacia: o registo 
sedimentar, na retoma da sedimentação no Oxfordiano Médio não se modificou de forma 
significativa e a geometria, a cinemática e a dinâmica da Bacia também não. A melhor 
exposição de rochas que colmatam (e materializam) esta descontinuidade, em toda a bacia, é a 
Brecha da Arrábida, litótipo único em todo o Mundo, como se verá em descrição de maior 
pormenor em capítulo posterior. 

Ou seja, o recomeço da distensão no Oxfordiano Méd.-Sup. restabelece as condições de 
plataforma carbonatada, mas prenuncia já transformações profundas na estrutura da Bacia, 
através da activação local de falhas cujo registo de funcionamento parece só acontecer a partir 
desta altura e tendência para simetria segundo a direcção E-W. Para o topo da Form. de 
Montejunto (Mb. de Tojeira) no Sector Central da bacia e nas equivalentes na Arrábida (J3

A e 
J3

Ar)  o início da formação de um bordo activo a Este começa a esboçar-se através do 
progressivo influxo de material proveniente de um relevo estrutural que se esboça naquele 
sector, no início do episódio de rifting seguinte. 

3º Episódio de rifting (Kimeridgiano/Berriasiano Inf.)  

Este episódio é marcado por rápida e profunda transformação da Bacia Lusitaniana, 
provocada por uma forte aceleração da distensão, que não só activa de forma significativa 
falhas já existentes, como vai fazer funcionar outras que aparentemente ainda não tinham 
mostrado actividade notória em episódios anteriores. Não se exclui a hipótese desta 
aceleração estar relacionada com a formação de crosta oceânica na Planície Abissal do Tejo, 
num sector da MOI situado a Sul da Falha da Arrábida, em fase precoce próxima dos 142 Ma, 
eventualmente abandonada durante cerca de 10 a 15 Ma, até o início da fase seguinte de 
oceanização. Desta forma, pela primeira vez se encontram evidências de rotura continental no 
Atlântico Norte. A propagação para Norte da fragmentação continental e consequente 
passagem a deriva é, como se disse atrás, feita por segmentos. A Falha da Arrábida poderá ter 
constituído a primeira barreira tectónica, do tipo transformante, a essa propagação. 

As falhas do bordo Oeste, activas desde episódios anteriores, vão ser fortemente 
reactivadas, por forte distensão com orientação semelhante à do episódio anterior (E-W); 
formam-se relevos importantes tanto a W, como a E, uma vez que a Bacia reassume uma 
morfologia de um graben central com hemi-grabens periféricos, funcionando como blocos 
basculados de forma antitética. Na periferia, a rotura a oriente produz o soerguimento e 
exposição superficial do soco, uma vez que se forma um rift shoulder. O conjunto de falhas 
responsável por esta geometria é o reconhecido nos actuais limites tectónicos, cartográficos, 
da Bacia, ou seja, de S para N, a Falha de Setúbal-Pinhal Novo, a Falha do Vale Inferior do 
Tejo (ou de Vila Franca), a Falha do Arrife e Falha de Porto-Tomar (cf. Fig. 1). A situação de 
estiramento crostal com dissipação aparentemente difusa para E, passa a ser feita por falhas 
normais, que limitam de forma clara um sector intra-bacinal estirado de outro, extra-bacinal, 
não estirado. Simultaneamente, a Bacia adquire maior confinamento espacial, reduzindo a 
largura da área de receptáculo de sedimentos. 
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Outra das grandes transformações geométricas da Bacia é a fragmentação em sub-
bacias, especialmente notória no Sector Central. Pela primeira vez é notória a influência da 
FTVM (~E-W), que contribui para a formação da segmentação desta área central da Bacia, e a 
formação, entre os paralelos de Lisboa e de Nazaré, de três sub-bacias onde os valores de 
subsidência serão os mais elevados alguma vez reconhecidos. Na sub-bacia de Arruda a 
subsidência total chega a ultrapassar os 2000 m num intervalo não superior a 4 Ma. 

A instabilidade generalizada, de origem tectónica, vai provocar grande acarreio de 
material siliciclástico na direcção da Bacia; a progradação deste material, proveniente dos 
quadrantes ocidental e oriental vai ser condicionada pela geometria da Bacia e, assim, formar-
se-ão importantes sistemas de leques deltaicos submarinos em domínio de plataforma 
carbonatada-terrígena. O paroxismo deste episódio está principalmente marcado nas sub-
bacias de Bombarral e de Arruda pela criação de um espaço de acomodação que permite a 
deposição dos Membros de Cabrito e de Castanheira (este último marginal, particularmente 
espesso). Também no Sector Meridional, na Arrábida (J3

Ra “argilas, grés, conglomerados e 
calcários de Vale da Rasca" e J3

Co "conglomerados da Comenda”), este sistema atinge 
espessuras importantes e evidencia um desmantelamento progressivo das áreas anteriormente 
imersas, carbonatadas, em direcção ao Maciço Hespérico, que vão sendo progressivamente 
desnudadas até que, no rift shoulder, o soco paleozóico fica integralmente exposto. Na 
extremidade Este da cadeia da Arrábida,  particularmente na serra de Gaiteiros e nos 
vales das Rasca e de Barris que lhe são contíguos, aflora com continuidade vertical e 
horizontal única, a melhor sequência de bordo activo de bacia que é conhecido em todas 
as bacias mesozóicas do Atlântico Norte. O melhor análogo actual encontra-se nas 
sequências de leques aluviais do bordo do rift da Etiópia, embora este em ambiente 
continental e o da Bacia Lusitaniana, em mar aberto. Esta sequência de depósitos será 
referida em capítulo posterior. 

Apesar da exposição e consequente exumação dos relevos marginais ser aparentemente 
rápida, a elevada taxa de subsidência mantém as áreas mais centrais da Bacia com águas 
relativamente profundas, facilitando a circulação de amonites, testemunhada pela sua 
abundância nas unidades terrígenas de sin-rift do Kimeridgiano, o que não se verifica na 
Arrábida; porém, encontra-se exposta em continuidade, transição de ambientes 
continentais/de bordo de bacia (a Este) para sequências de transição e, finalmente, na 
extremidade sequências carbonatadas marinhas pouco profundas na extremidade Oeste 
da Cadeia (J3

Es “Calcários, margas e grés de Espichel"). Entre outras unidades 
carbonatadas, principalmente do Jurássico Médio e base do Jurássico Superior, a 
composição dos carbonatos é favorável à ocorrência de um carso superficial e 
subterrâneo muito importante, como se demonstrará também e capítulo posterior. 

Até o final do Jurássico Superior, segue-se tendência para a colmatação progressiva, 
com a passagem de eixo central para ambientes cada vez de menor profundidade, até 
terminar, em particular no Sector Central, por sistema fluvial subcontinental. Na Arrábida, 
embora se verifica-se ainda alguma toalha de água propícia à formação de calcários de 
muito pequena profundidade associado a lagunas protegidas e a uma plataforma muito 
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extensa em direcção ao mar, estes ambientes são favoráveis à sua ocupação por 
vertebrados de grandes dimensões, como é o caso dos Dinossauros.  

É a partir do Jurássico Superior que a região de Sintra-Cascais-Arrábida ocidental 
mantém características de ambientes sistematicamente de maior profundidade, mas muito 
variáveis (com um controle eustático mais forte do que nas fases de rifting 1 a 3, pois ora 
apresentam continentalidade franca ora de ambientes estuarinos ou de lagunas internas, com a 
formação de carbonatos com grande biodiversidade, nomeadamente de vertebrados, como 
se verá em capítulo posterior. 

Com a instalação generalizada de sedimentação arenítico-conglomerática continental 
em toda a Bacia ela vai ser colmatada para o final do Jurássico Sup., mantendo-se 
praticamente como única área imersa a região de Sintra-Cascais, geometria superficial que 
prevalecerá no Cretácico Inf., mesmo após a última fase de rifting da Bacia que se segue. 

4º Episódio de rifting (Berriasiano Sup.-Aptiano Sup.) 

Como se acabou de referir, apesar da tendência para a colmatação da Bacia e o 
estabelecimento de uma geometria em golfo aberto para S, durante o Cretácico Inferior, do 
ponto de vista dinâmico profundas alterações se observam. Este novo episódio de rifting que 
está marcado no registo sedimentar através de uma lacuna quase generalizada na Bacia, 
excepção feita à área mais profunda de Sintra-Cascais, é acompanhado de magmatismo, a 
cerca de 135 Ma (topo do Berriasiano). Esta idade é também atribuída à fase principal de 
formação de crosta oceânica na Planície Abissal do Tejo, o que poderá ter favorecido a 
progressiva inclinação da Bacia para Sul onde as influências marinhas permanecem, mesmo 
para além da duração da Bacia enquanto porção da crosta estirada. 

O enchimento da Bacia é marcado pelo acarreio de materiais, predominantemente 
siliciclásticos, provenientes de relevos emersos do Maciço Hespérico e do horst da Berlenga 
que drenam, em regime por vezes aluvial a fluvial, em direcção às áreas mais profundas da 
Bacia, situadas a Sul. A Norte da falha de Nazaré não são reconhecidos sedimentos deste 
intervalo temporal e a Norte da falha de Torres Vedras-Montejunto apenas na sua 
proximidade; ou seja, a sedimentação parece confinar-se entre Torres Vedras e a Arrábida. A 
súbita invasão generalizada da Bacia por uma unidade de natureza siliciclástica (os grés do 
“Belasiano”) que trunca e sela todas as estruturas e uma grande variedade de unidades 
litostratigráficas da Bacia, marca a descontinuidade de rotura da Bacia (breakup 
unconformity) no Aptiano Sup. (~112 Ma). 

O carácter mais continental das fácies, ainda que na proximidade de uma linha de 
costa progressiva é propício também à biodiversidade, encontrando-se aqui, na Norte do 
Cabo Espichel, onde melhor aflora a sequência completa do Cretácico Inferior, várias 
jazidas de vertebrados, de grupos taxonómicos muito distintos, como se demonstrará em 
capítulo posterior. 

Também a breakup unconformity tem expressão única na Arrábida, aflorante na Praia 
da Foz da Fonte, como veremos. Na zona mais profunda do golfo aberto para Sul, as unidades 
do Cretácico Inferior, mais exactamente do Aptiano Sup. (idade da descontinuidade de rotura) 
praticamente não apresentam descontinuidade com as sobrejacentes do Albiano e do 
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Cenomaniano, depositadas num contexto de pico transgressivo global. A Norte, 
nomeadamente no sector invertido do Maciço Calcário Estremenho, a descontinuidade está 
marcada por depósitos conglomeráticos, siliclásticos, discordantes sobre todas as unidades do 
Jurássico. Na Arrábida a descontinuidade, com uma excelente exposição na Praia da Foz 
da Fonte, ficou marcada através de um fino nível carbonatado de condensação de 
sedimentação e de acumulação de restos de fósseis especialmente de invertebrados, mas 
também de um peixe, como será referido em capítulo posterior. 

 

2.3. - Magmatismo na Margem Ocidental Ibérica (parcialmente baseado em Línia et 
al. in Kullberg et al., 2012, no prelo) 

A actividade ígnea que ocorreu durante todo o Mesozóico constitui um bom traçador da 
evolução geodinâmica da Placa Ibérica síncrona com a abertura do Oceano Atlântico e a 
reorganização do Oceano Tétis (Wilson et al., 1989; Kullberg, 2000). Como foi referido, a 
actual configuração do Oceano Atlântico Norte foi precedida de vários episódios de rifting, os 
quais estiveram na génese da Orla Meso-cenozóica portuguesa aos quais se sucedeu, com 
alguma intensidade, actividade ígnea. Esta actividade ígnea regista três ciclos magmáticos 
distintos na sua natureza química, no tempo, no espaço e no enquadramento 
tectonomagmático (Ferreira e Macedo, 1983): 

1.º ciclo de natureza subalcalina, toleítica, com idades entre 180-200 Ma, é representado 
pelo complexo vulcano-sedimentar do Algarve, filões da Bordeira e filão de Messejana - 
Plasencia e está associado à abertura do Oceano Atlântico Central (vide Terrinha et al., 2006). 
Na Bacia Lusitaniana existe apenas uma evidência de magmatismo registado em depósitos 
vulcano-sedimentares aflorantes nos relevos que bordejam, a Este a cidade de Sesimbra; pode 
tratar-se de expressão distal de magmatismo importante comprovado na Falha da Messejana, 
situada mais de 100 Km a Sul. 

2.º ciclo de natureza transicional, com idades entre 141 a 147 Ma (Grange et al., 2008; 
Alves et al., 2010), é representado por numerosos afloramentos dispersos pela Bacia 
Lusitaniana entre Óbidos e Soure e está associado ao regime distensivo que, entre o Jurássico 
Superior e início do Cretácico, afecta a Margem Oeste Ibérica (MOI); 

3.º ciclo de natureza alcalina, com idades entre 72-94 Ma, é representado pelos: a) 
Complexos Ígneos de Sintra, b) Sines c) Monchique; d) vulcanismo da Bacia Algarvia; e) 
Complexo Radial de Mafra no qual se inclui a soleira de Foz da Fonte, com indiscutíveis 
afinidades dos pontos de vista compiscional e temporal, embora do ponto de vista geográfico 
se encontrem algo separdos; e f) Complexo Vulcânico de Lisboa (CVL) (fig. 7). Também se 
incluem ocorrências offshore como as do Monte Ormonde, no Banco de Gorringe, parte das 
que constituem a crista Madeira-Tore e o monte submarino de Fontanelas. 

Do ponto de vista petrográfico, o magmatismo alcalino do Cretácico Sup. presente na 
Bacia Lusitaniana exibe modos de ocorrência e aspectos petrográficos diversos devido à 
existência de complexos intrusivos, vulcânicos e hipabissais, tais como as soleiras da Foz da 
Fonte e de Paço d’Ilhas, o Complexo Ígneo de Sintra, o CVL, entre outras ocorrências de 
menor volume. 
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A soleira de Paço d’Ilhas foi considerada como fazendo parte do CVL, mas datações 
posteriores vieram revelar uma idade mais antiga (88 Ma, Mahmoudi, 1991). 

O Complexo Ígneo de Sintra, por sua vez, intrui e deforma sedimentos do Jurássico 
Sup. ao Cretácico Sup. (Cenomaniano). Este complexo inclui um lacólito granítico intruído 
pelo complexo do Cabo da Roca. 

O CVL aflora na região de Lisboa, ocupando uma posição estratigráfica entre os 
calcários do Cenomaniano Sup. e o complexo de Benfica, de idade Paleogénica. Agrupa 
rochas intrusivas e extrusivas, sendo constituído por uma série de escoadas lávicas, depósitos 
piroclásticos, chaminés vulcânicas, filões e soleiras cuja composição varia desde os basaltos 
(s.l.), passando por termos intermédios, até aos riolitos. 

Uma vez que o magmatismo que afecta a região da Arrábida é apenas do ciclo alcalino, 
apenas a ele faremos referência para lhe dar um enquadramento geodinâmico a nível dos 
processos que ocorriam principalmente no domínio atlântico, no Cretácico Superior. 

O magmatismo alcalino do Cretácico Superior acontece após as últimas fases de rifting 
da Bacia Lusitaniana (Rasmussen et al., 1998, Kullberg, 2000) e do consequente início de 
formação de crosta oceânica (133 Ma – 128 Ma, Pinheiro et al., 1996; ou 118-124 Ma, Sibuet 
et al., 2007). É parcialmente coevo da abertura do golfo da Biscaia (118 a 80 Ma, Sibuet et 
al., 2004) e da consequente rotação da placa Ibérica (≈ 35º; e.g. Moreau et al., 1997, Juarez et 
al., 1998, Márton et al., 2004), bem como da instalação de magmas alcalinos na zona 
Pirenaica entre os 105 e os 85 Ma (Fabriès et al., 1998, Montigny et al., 1986). 

De acordo com Miranda et al. (2009), em território português o magmatismo ocorreu 
entre os 94 e os 72 Ma, podendo considerar-se subdividido em dois pulsos: a) o primeiro é 
contemporâneo da abertura do golfo da Biscaia e da rotação da Ibéria, tendo lugar entre os 94 
e os 88 Ma. Restringiu-se à Bacia Lusitaniana e está materializado pelas soleiras da Foz da 
Fonte (94 Ma) e de Paço d’Ilhas (88 Ma), a Norte de Sintra. O segundo pulso ocorreu entre os 
75 e os 72 Ma, em simultâneo com o início da colisão das placas Ibérica, Eurasiática e 
Africana (e.g. Mougenot, 1980-81; Terrinha, 1998, Rosembaum et al., 2002) e teve uma 
distribuição geográfica significativamente mais ampla. Está representado na região do 
Algarve pelo vulcanismo do Algarve litoral (Martins, 1991) e pelo Complexo Ígneo de 
Monchique (72 Ma); na região de Sines pelo Complexo Ígneo de Sines (75 Ma; Miranda et 
al., 2009); e na região de Lisboa pelo Complexo gabro-sienítico do Cabo da Roca, que é parte 
integrante do Complexo Ígneo de Sintra (75 Ma; Storetvedt et al., 1987) e pelo Complexo 
Vulcânico de Lisboa (72 Ma; Ferreira e Macedo, 1979). O lacólito granítico de Sintra 
(Terrinha et al., 2003; Kullberg et al., 2006), também parte do Complexo Ígneo de Sintra, tem 
uma idade de 79 Ma (Miranda et al., 2009), posicionando-se entre os dois pulsos. 

Todo o magmatismo associado a este episódio tem características alcalinas bem 
marcadas, à excepção de situações em que os processos de acumulação foram suficientemente 
importantes para obliterar as afinidades geoquímicas magmáticas (e.g. bandas mais básicas da 
Soleira de Paço d’Ilhas). A composição das Terras Leves e das Terras Raras indica que 
eventos terão ocorrido a profundidades superiores a 60 km. 
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Fig. 7 - Magmatismo alcalino na MOI, durante o Cretácico Superior (Miranda et al., 2009). 

A soleira tefrítica da Foz da Fonte (93,8 +/- 2,3 Ma) tem uma espessura de 8m e 
aflora ao longo de cerca de 150m na extremidade Noroeste da área a candidatar, onde 
intrui sedimentos de idade aptiana-albiana (Kullberg, 2000). 
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Em termos isotópicos as rochas geradas nos dois pulsos de actividade magmática tardi-
Cretácica são semelhantes apresentando gamas composicionais sobreponíveis. A composição 
isotópica sugerem o envolvimento de uma fonte sublitosférica de características comuns, 
claramente distinta das do manto litosférico amostrado na Planície Abissal Ibérica (à qual 
estão associadas as intrusões do 2º ciclo magmático. A existência de contaminação crustal 
durante os processos de evolução magmática (assimilação e cristalização fraccionada) 
explicará as características algo distintas e assinaturas isotópicas mais enriquecidas 
apresentadas pela relação, por exemplo de isótopos de Sr e Nd. 
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Não obstante a referida homogeneidade isotópica entre as rochas dos dois pulsos 
magmáticos tardi-cretácicos, os seus padrões multielementares são distintos. Uma vez que 
estes magmas são básicos e ultrabásicos, não aparentam ter sofrido modificação por 
contaminação crustal durante a sua ascensão e instalação. A análise de conjunto de diversos 
isótopos (Miranda et al., 2009; Kullberg et al., 2012 no prelo) permite demonstrar que durante 
o primeiro pulso de actividade magmática alcalina, a ausência de interacção com o manto 
litosférico poderá ter sido facilitada pela rotação contemporânea da Ibéria, que poderá ter 
induzido fracturação translitosférica nos bordos da placa e auxiliado a ascensão rápida dos 
magmas. Já durante o segundo pulso, o inicio da colisão entre as placas Africana e Ibérica 
criou campos de tensões menos favoráveis, restringindo a abertura de condutas que 
permitissem a ascensão dos magmas, favorecendo a interacção destes magmas com o manto 
litosférico subcontinental. De qualquer forma, a generalidade dos autores (e.g. Ribeiro et al., 
1979; Miranda et al., 2009; Matton & Jébrak, 2009) concordam que a sua instalação, em 
qualquer dos pulsos, está condicionada pela geometria herdada de estruturas profundas no 
soco antigo e pelos campos de tensão regionais prevalencentes em cada região das diferentes 
provínicas magmáticas onde têm sido integradas estas ocorrências na MOI. 

De acordo com Miranda et al. (2009) o magmatismo alcalino do Cretácico Sup. terá 
sido gerado por uma fonte sublitosférica associada à ascenção de uma pluma mantélica, 
enriquecida em elementos incompatíveis. Dado o elevado volume de magmatismo presente 
nas partes emersa e imersa da MOI durante este período e a ausência de uma progressão 
espacial e temporal clara deste magmatismo, diversos autores sugerem também que este tenha 
sido gerado por uma anomalia térmica presente na região (e.g. Hoernle et al., 1995), tendo a 
sua distribuição geográfica e cronológica sido controlada pela estrutura e evolução tectónica 
da região (rotação da Península Ibérica iniciada no Cretácico Superior. 

Outros autores (e.g. Matton e Jébrak, 2009) defendem que não é necessário justificar a 
presença de uma superpluma para justificar o magmatismo relacionado com o Pulso Alcalino 
Peri-Atlântico (PAPA) (fig. 8), mas antes uma origem astonosférica para a ocorrência desta 
grande província atlântica, com magmatismo fortemente controlado por estruras profundas 
associadas aos processos de rotura litosférica. 

As abordagens não são incompatíveis, porque ambas se fundamentam, por uma lado, 
em origens sub-litosféricas para o magma e, por outro uma causa estrutural para a sua 
ascenção. De facto os Matton & Jébrak (2009) não levam em consideração a rotação da 
Ibéria, que se comporta como uma sub-placa por vezes independente dos processos atlânticos, 
nomeadamente durante o início da abertura do golfo da Biscaia e consequente rotação 
sinistrógira de cerca de 30º, como causa regional, tectónica, para despoletadora da instalação 
das ocorrências. Como se pode verificar pela fig. 8, o magmatismo alcalino na MOI 
relacionado com a província do PAPA é o único que ocorre na margem Europeia do 
Atlântico Norte, é o único aflorante nas margens conjugadas da Ibéria e Terra Nova, é o 
mais setentrional de toda a PAPA e, no caso da soleira de Foz da Fonte no contexto da 
MOI, é a mais antiga, portanto a primeira, das ocorrências. 
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Fig. 8 - Distribuição do Pulso Alcalino Péri-Atlântico (125-80 Ma) aos cerca de 100 Ma. De notar a localização da 

Para a legenda das abreviaturas consultar o trabalho original de Matton & Jébrak (2009). 

 

 

2.4. - Diapirismo meso-cenozóico (parcialmente baseado em Kullberg et al., 2000, 
2006 e Pais et al., 2012) 

Dadas as idades em que é possível constranger as estruturas diapíricas na bacia 
Lusitaniana, o magmatismo terá sido o principal mecanismo despoletador deste processo. Na 
cadeia da Arrábida também se verifica diapirismo, de idade Cretácico Superior a Paleogénica, 
no diapiro de Sesimbra (diapiro extruído) que não se encontra na área abrangida pela 
candidatura, pelo que não lhe dedicaremos espaço especial. Apenas referiremos que os 
relevos associados aos diapíricos (Sesimbra e doma de Cova da Mijona), com o núcleo imerso 
na margem sul da cadeia da Arrábida, foram os responsáveis por depósitos de conglomerados 
carbonatados (Picheleiros e Fornos) resultantes da exumação parcial desses relevos e 
deposição em depressões estruturais associadas aos sinclinais anelares dos domas. 
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Não se tratando, por si só, de estruturas raras no País e, muito menos, a nível mundial, 
ambas as estruturas são aflorantes e responsáveis por forma de relevo peculiares, 
nomeadamente o diapiro de Sesimbra com o seu vale tifónico (Choffat, 1982) e a estrutura 
semi-circular do doma de Cova da Mijona, que confere à morfologia um aspecto de autêntico 
anfiteatro, virado para o oceano. 

A idade do diapirismo na Bacia tem sido objecto de larga controvérsia entre autores, 
nacionais e estrangeiros, mas uma das hipóteses que mais recentemente ganhou argumentos, 
tem como sustentáculo, entre outros, o diapiro de Sesimbra. Com efeito, quer a análise 
cartográfica, quer o conteúdo litológico das unidades paleogénicas (conglomerados com 
clastos carbonatados de unidades mesozóicas da região), quer ainda a idade dos corpos 
magmáticos presentes no interior do diapiro, permitem apontar com segurança o Cretácico 
Superior como idade muito provável para o início do diapirismo, na Arrábida, e na maior 
parte da Bacia Lusitaniana. 

O afloramento das unidades evaporíticas do Hetangiano no núcleo do diapiro, em 
particular na Gesseira de Sesimbra, permite ir ainda mais longe na hipótese, agora em termos 
genéticos. Este local, antiga exploração de gesso, possui algumas particularidades, raras, mas 
determinantes para a fundamentação da hipótese anterior: 

1) aflora um filão, dolerítico, petrográfica e geoquimicamente afim do da soleira da 
praia da Foz; 

2) o gesso ocorre segundo três hábitos cristalinos (o que já de si é raro encontrar em 
conjunto, num só afloramento): fibroso, sacaróide e hialino; 

3) misturados com a fase sacaróide são abundantes cristais de quartzo bipiramidado que 
podem atingir a dimensão de 1 cm. 

Estes cristais terão sido formados por impregnação de fluidos hidrotermais silicatados 
nos fluidos ricos de sulfato de cálcio, fundidos / dissolvidos pelo calor e fluidos existentes em 
torno do corpo intrusivo. Esta liquefação terá favorecido o comportamento viscoso das argilas 
evaporíticas, através de fluidificação parcial, do calor e do aumento de volume, o que terá 
contribuído definitivamente para a mobilidade destes materiais para níveis superficiais. Este 
terá sido o mecanismo despoletador do diapirismo na Arrábida e na restante margem ocidental 
ibérica, mecanismo este praticamente desconhecido em Portugal, e muito raramente citado na 
bibliografia internacional, como responsável pela ocorrência de diapiros noutras áreas do 
globo. 

 

2.5. - Inversão tectónica cenozóica (parcialmente baseado em Kullberg et al., 2000, 
2006 e Pais et al., 2012) 

A generalidade dos autores está de acordo que, após o período distensivo que levou à 
formação de diversas bacias marginais ibéricas, esta sub-placa está sujeita a compressão desde 
o final do Mesozóico (Cretácico Superior), devido à convergência N-S entre a África e a 
Eurásia (Dewey et al., 1989; Rosenbaum et al., 2002). Esta convergência é a responsável pelo 
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fecho, a Este, do paleoceano de Tétis que deu lugar, ao longo do Cenozóico, ao Mar 
Mediterrêneo. 

No entanto, o consequente encurtamento crustal responsável pela morfogénese 
cenozóica, mais recente, da Ibéria, está ligado àquela convergência N-S  de África-Europa 
entre o Oligocénico e o Miocénico (Andeweg et al., 1999; Escuder-Viruete et al., 2001; De 
Vicente and Vegas, 2009). Segundo P. Cunha & R. Reis (1995) o tensor máximo compressivo 
com aquela orientação poderá já ter sido notório durante o Campaniano (Cretácico Superior). 
Daqui até ao início do Cenozóico a Ibéria deslocou-se de encontro á placa Euroasiática 
resultando a orógeno pirenaico, levando à inversão mais precoce das estruturas extensionais 
anteriores formando uma cadeia simétrica, dobrada, controlada por falhas profundas e as 
respectivas bacias de ante-país (foreland basins). O encurtamento crustal e a intensa 
deformação intraplaca na Ibéria são responsáveis por uma drástica modificação da sua 
topografia (De Vicente et al., 2004, 2011). De facto, a elevação média que era no final do 
Cretácico, próxima do nível do mar (Cunha & Reis, 1995; Dinis et al., 2008), passou-se para 
valores da ordem dos 100 a 600m , chegando nalgumas cordilheiras E-W a valores da ordem 
dos 2000 m. Este efeito é devido sobretudo à orogenia bética, sobre a qual diversos autores 
(p.e. Cloetingh et al., 2002; Fernández-Lozano et al., 2011; De Vicente et al., 2011) 
defendem que o dobramento litosférico é a resposta principal ao encurtamento em grande 
escala da Ibéria, com importantes efeitos na topografia actual, provavelmente amplificado 
pela reactivação de falhas antigas, variscas. 

De acordo com Fernández-Lozano et al. (2011), o dobramento está também associado à 
formação de várias cadeias de montanhas do tipo pop up, na crosta frágil. Desta forma, as 
bacias terciárias ter-se-ão formado nas áreas subsidentes (de antepaís ou em sinclinais dos 
dobras de escala crustal), chegando-se, nalguns casos, a sequências sedimentares com 3500 m 
de espessura (ex. Bacia de Madrid). A Bacia do Baixo Tejo atinge espessuras próximas de 
1000 m nas sua área vestibular, condicionada a Norte pela inversão do Maciço Calcário 
Estremenho, sendo assim, no seu sector Norte, uma bacia de ante-país (foreland basin) e, no 
seu sector Sul, confinado com a cadeia da Arrábida, um limite de retro-arco (back-arc basin). 

As principais áreas de relevo da Ibéria são: 1) no Norte, as montanhas Cantabro-
Pirenaicas no sector Nordeste da Ibéria e que se estendem até ao maciço Central da Galiza e 
as montanhas do Noroeste português; 2) no Centro, a cordilheira Central e o Sistema Central, 
estendendo até ao Maciço Calcário Estremenho e, na área imersa, o Esporão da Estremadura; 
3) no Sul, a cordilheira da Serra Morena-cordilheira Bética.  

O Sistema Central, orientado ENE-WSW (a mesma orientação do cadeia da Arrábida), 
é considerado como estando ligado a um anticlinal litosférico profundo, bordejado por dois 
sinclinais, ocupados pela Bacia do Douro, a Norte, e pela Bacia do Alto Tejo a Sul, que são as 
mais importantes bacias localizadas no centro e ocidental da microplaca (Cloetingh et al., 
2002; De Vicente et al., 2004; Vegas, 2005; Martín Velázquez & Elorza, 2007). Assim, o 
Sistema Central corresponde a uma estrutura em pop up enraizada num descolamento na base 
da crosta, conforme Ribeiro et al. (1990) propuseram, com deslocamento para Norte, a partir 
da Cadeia Bética (fig. 9). Ou seja, estas estruturas são estruturas distais de ante-país (a cerca 
de 300-400 km de distância da frente orogénica.. 
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A Arrábida é uma estrutura de inversão mais superficial, descolada nos níveis dúcteis 
da Formação de Dagorda, induzida pelo encurtamento crustal daquele descolamento mais 
profundo (fig. 10). É, por isso, considerada por aqueles autores como o exemplo mais 
elegante de tectónica alpina thin-skinned na margem ocidental da Ibéria. 

 

Fig. 9 - Reactivação alpina do soco varisco ibérico, com descolamento ao longo da descontinuidade de 
Mohorovicic, responsável pela estrutura em pop up da Cordilheira Central, induzido pela 
compressão Bética (Ribeiro et al., 1990). 

 

 

Fig. 10 - Estrutura profunda da região Arrábida-Sintra durante a compressão alpina. MC: Meso-
cenozóico; Pz: Paleozóico; PC: Pré-Câmbrico (Ribeiro et al., 1990). 

Mas a cadeia de colisão da Arrábida é ainda mais relevante, no que concerne a sua 
localização e idade de formação. Com efeito, como é referido pela generalidade dos autores 
que têm efectuado reconstituições paleogeográficas e tectónicas do Mediterrâneo, 
relacionados com o seu fecho por colisão entre África e a Eurásia, desde as zonas internas dos 
Alpes até às zonas mais periféricas, a propagação do orógeno tem sido feita das áreas centrais, 
de Este para Oeste, ao longo do tempo. Como se pode verificar na reconstituição esquemática 
das posições relativas de África e Eurásia e o progressivo fecho do Mediterrêneo, a frente 
ocidental constituído pelo arco Rif-Gibraltar-Béticas, tem migrado progressivamente para 
Oeste (fig. 11). Ora, sendo a cadeia da Arrábida uma cadeia de ante-país do orógeno 
bético, ela constitui a manifestação mais ocidental da evolução da Mesogeia, já em 
domínio Atlântico e, por isso, também, a mais recente. 
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Fig. 11 - Esquema tectónico simplificado da evolução do Mediterrêneo ocidental nos últimos 35 Ma 
(Oligocénico) (Gelabert et al., 2002) 

 

Fig. 12 - Modelo de propagação da deformação de idade miocénica na Planície Abissal do Tejo, através 
de uma indentação para Oeste de uma cunha da crosta média-superior (seta branca). As setas pretas 
indicam a direcção de movimentação do descolamento em direcção ao oceano, durante o Miocénico 
Inferior-Médio (in Neves et al., 2009). 

Este efeito da migração, para além de patente em afloramento da Arrábida, é 
corroborado por recentes trabalhos baseados em sísmica profunda de refracção, como a 
publicada por Neves et al. (2009) (fig. 12). 
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2.6. - Os processos quaternários - o papel da neotectónica da isostasia e do 
eustatismo, no modelado da Arrábida (baseado em Kullberg & Monteiro, 2000 e 
Cabral 1999 in Manuppella, 1999) 

É da sobreposição destes factores, mais o climático, sobrimpostos num relevo bastante 
vigoroso gerado durante a compressão miocénica que se chega ao modelado da Arrábida 
como hoje o conhecemos.  

 

2.6.1 - Enquadramento regional 

Durante o Pliocénico verificou-se alguma estabilidade do ponto de vista tectónico na 
MOI. No Pliocénico superior e Quaternário, o regime tectónico anteriormente dominado pela 
convergência entre África e a Ibéria volta a ser compressivo, agora segundo uma direcção 
WNW-ESE a NW-SE para a compressão máxima (Ribeiro et al., 1996b). Esta instabilidade 
tectónica é provavelmente causada por uma modificação nas condições na falha de Açores-
Gibraltar, o limite de daquelas placas tectónicas (Zitellini et al., 2009; Terrinha et al., 2009). 
Na margem SW ibérica estas modificações serão o resultado da transição de uma margem 
passiva para uma margem activa compressiva, possivelmente associada com a nucleação de 
uma zona de subducção (Cabral & Ribeiro, 1989; Ribeiro et al., 1996b; Ribeiro, 2002). 

O conceito de neotectónica aqui utilizado é o mesmo de J. Cabral (1993,1995), 
correspondente às deformações crustais ocorridas após a última reorganização significativa da 
tectónica regional do final do Neogénico, ou seja, desde o Pliocénico terminal 
(aproximadamente os últimos 3 milhões de anos). 

Após a intensa actividade tectónica neogénica (Burdigaliano-Tortoniano) responsável 
pela formação da Cadeia Orogénica da Arrábida, seguiu-se um período de relativa acalmia no 
Messiniano e Pliocénico, retomada no final desta idade. Esta retoma é consequente da 
convergência entre as placas tectónicas eurasiática e africana (processo geodinâmico comum 
ao da formação da Cadeia) interferida por uma provável subducção incipiente no sector do 
banco de Gorringe (J. Cabral, 1995). Esta zona de subducção encontrar-se-á em propagação 
para Norte, ao longo da margem continental oeste-ibérica, e será responsável pela 
concentração de tensões na crosta continental sobrejacente traduzidas pela importante 
sismicidade observada ao longo do litoral (idem ibidem). 

Mais próximo da Península de Setúbal encontra-se um importante acidente tectónico, 
a designada Falha do Vale Inferior do Tejo (FVIT), acidente profundo com direcção NNE-
SSW, que corresponde à antiga falha do bordo oriental da Bacia Lusitaniana e a um dos troços 
do traçado algo sinuoso do limite ocidental da bacia cenozóica do Tejo. Evidências de vários 
tipos como geomorfológicas, por detecção remota, geológicas, sismológicas e geofísicas 
levam a indiciar fortemente a actividade neotectónica, apesar da sua má caracterização em 
termos de afloramento (cobertura por aluviões). O prolongamento desta falha para a Península 
de Setúbal não evidente em termos de afloramento e de observações de detecção remota, 
apesar de se observarem numerosas microfalhas afectando areias pliocénicas e, por vezes, o 
“Conglomerado de Belverde”, nomeadamente no v.g. Carrascos, vala de Santa Marta de 
Corroios e Arriba Fóssil junto à Fonte da Telha (J. Cabral, op. cit.). 
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Esta falha terá produzido no Quaternário um deslocamento vertical da ordem dos 100m 
entre as margens esquerda e direita do Tejo, o que indica uma taxa de actividade 
aparentemente baixa (entre 0,05 mm/ano e 0,1 mm/ano), pelo menos em relação à actividade 
sísmica histórica e instrumental registada na área. Esta contradição poderá ser explicada pelo 
incremento recente da actividade tectónica. 

O contexto geodinâmico descrito favorece assim (historicamente está demonstrado) 
uma sismicidade significativa no território português, e muito em particular para a região da 
Estremadura, caracterizada pela ocorrência de alguns sismos fortes, que causaram danos 
humanos e materiais avultados. Esta sismicidade é caracterizada por uma frequência reduzida 
de sismos de pequena magnitude em relação aos de maior magnitude, o que significa que uma 
fracção importante do número total de sismos ocorre com magnitudes mais elevadas (Martins 
& Mendes Victor, 1990). 

A importância desta sismicidade fica perfeitamente demonstrada através da observação 
das cartas de isossistas de alguns dos sismos mais importantes nos últimos 500 anos (Moreira, 
1991; Senos & Carrilho, 2003). De muitos outros, não menos importantes, existem relatos 
históricos (ex: 60-63 a.C., 1033, 1344, 1356), que vão perdendo rigor e informação com o 
distanciar dos tempos; daí a dificuldade (impossibilidade) em construir cartas de isossistas 
para esses sismos. 

A magnitude dos principais e mais recentes sismos gerados a nordeste de Lisboa (com 
epicentro provável na FVIT) tiveram magnitudes entre 6 e 7 (sismos de 1344?, 1531 e 1909) e 
a magnitude estimada para o grande sismo de 1755, gerado na margem ocidental ibérica, é da 
ordem de 8,5 na escala de Richter normalizada. A área epicentral dos sismos de 60-63 a.C., 
1033, 1356, e o mais recente de 28 de Fevereiro de 1969 (magnitude de 7,3 a 7,5), encontra-se 
seguramente no mar a sudoeste do Cabo de São Vicente, provavelmente no banco de 
Gorringe. 

 

2.6.2 - Actividade neotectónica na área meridional da Península de Setúbal 

Segundo J. Cabral 1999, dada a escassez de informação directa (falhas em depósitos 
recentes, no período considerado), para a identificação e caracterização da actividade 
neotectónica nesta área é necessário utilizarem-se outras referências, nomeadamente 
sedimentares e morfológicas. No entanto, J. A. Crispim (1998) e Costa & Kullberg (2000) 
demonstram o impacto de actividade neotectónica, através de estudos realizados na Gruta do 
Zambujal. As referências sedimentares descritas por aquele autor não serão aqui descritas, 
uma vez que afloram principalmente fora da área da candidatura. No entanto, remetemos para 
ao capítulo 3.8.4 - "Cortes mais relevantes" (Plistocénico) para uma descrição pormenorizada 
de sedimentos associados a determinadas referências geomorfológicas que a seguir se 
descrevem no contexto deste sub-capítulo. 

Referências geomorfológicas: 

A - Superfície do Cabo Espichel 

A região da Península de Setúbal apresenta uma morfologia planáltica característica da 
generalidade do litoral português, onde é possível identificar níveis de erosão a várias cotas, 
por vezes com sedimentos correlativos preservados (J. Cabral, in Manuppella et al.,1999). 
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Esta superfície, desenvolvida sobre formações predominantemente calcárias de idade 
jurássica, foi talhada por erosão marinha devido à regularidade que apresenta e à presença de 
afloramentos (raros) de seixos rolados (Ribeiro, 1935, 1968; Daveau & Azevedo, 1980-81; 
Pereira, 1988; Cabral, 1993). 

Esta superfície, designada por Plataforma do Cabo Espichel, varia suavemente de cota, 
desde os 140m no referido cabo, até aos 220m na proximidade de Sesimbra. O facto da 
mesma plataforma se encontrar representada a Este de Sesimbra à cota de 320m (relevo do 
Píncaro) tem sido interpretado (O. Ribeiro, 1935) como um empolamento recente daquele 
sector ao longo de uma falha (não cartografada) com direcção NNW-SSE, imersa, a Sul da 
Cadeia da Arrábida (a Falha da Arrábida). No entanto, Daveau (in Manuppella, 1999) coloca 
a hipótese de se tratar de um relevo residual da Plataforma do Cabo Espichel, interpretação 
considerada como mais plausível por Kullberg & Monteiro (2000). Esta opinião suporta-se na 
expressão da continuidade da Plataforma do Cabo Espichel até ao sopé das serras da Arrábida 
e de S. Luís em cotas da ordem dos 200 a 225m, o que implicava, no caso da hipótese 
primeiramente avançada por O. Ribeiro (1935), a existência de outra falha (também não 
cartografada) entre o Píncaro e aquelas serras. J. Cabral contrapõe, baseado em O. Ribeiro 
(1935) a possibilidade de movimento em tesoura (ver à frente) que inibiria a necessidade de 
existência de falha a este do relevo do Píncaro. 

Em termos de idade, a plataforma é posterior ao segundo impulso tectónico da 
Arrábida (Tortoniano terminal); por outro lado, segundo J. Cabral et al. (1984), desenvolveu-
se após a génese da superfície de erosão que se observa ao longo da arriba ocidental da 
Península de Setúbal, na base dos sedimentos arenosos estuarinos atribuídos ao Pliocénico, 
truncando as formações marinhas miocénicas, pelo que será provavelmente correlativa da 
superfície de colmatação do enchimento aluvial pliocénico datando assim do Pliocénico 
superior (Cabral, 1993). 

B - Arriba Meridional e Rechãs Escalonadas 

O litoral meridional da Península de Setúbal é caracterizado por uma grande vertente 
complexa, onde se identificam diversos níveis de erosão escalonados a diferentes cotas, 
encontrando-se ainda sedimentos de praia correlativos, preservados nos níveis inferiores 
(Daveau in Manuppella et al., 1999) 

Aquela autora salienta também que a imponente arriba meridional se relaciona 
certamente com um importante cavalgamento que se encontra imerso na plataforma 
continental imediatamente a Sul (a designada Falha da Arrábida por Kullberg et al., 2000). 
Segundo J. Cabral (1993) a multiplicidade de níveis, estreitos, nela escalonados, sugere que, 
desde o final do Pliocénico, tenha sofrido um recuo erosivo relativamente reduzido. 

 

2.6.3 - Movimentos Verticais e Deformações de Grande Raio de Curvatura 

Deformações na Plataforma do Cabo e nas Rechãs Meridionais 

J. Cabral (in Manuppella, 1999) integra nas descrições relacionadas com movimentos 
verticais a "evolução do Sinclinal de Albufeira" e "o alinhamento da Lagoa de Albufeira-
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Ribeira da Apostiça", que não serão aqui discutidas por se encontrarem fora da área a 
candidatar. 

Como se referiu acima, a aplanação do Cabo Espichel situa-se a uma altitude de 220 m 
na vizinhança de Sesimbra, apresentando-se a leste possivelmente deslocada por uma falha 
(não cartografada) de orientação NNW-SSE, que produziu um levantamento "em tesoura" do 
lábio oriental, deformando a plataforma e desenvolvendo o empolamento monoclinal da Serra 
de Ares (Ribeiro, 1935), onde aquela culmina a 320 m. Para oeste de Sesimbra, a aplanação 
estende-se em direcção ao Cabo Espichel, descendo progressivamente de cota a partir da 
longitude do v.g. Facho, desde 200 m até cerca de 140 m no cabo, evidenciando um 
balançamento suave para o quadrante W, com um declive de cerca de 1,2 %. 

Na vertente meridional, apenas as rechãs mais altas, a cotas compreendidas entre cerca 
de 170 e 150 m, parecem registar a tendência de balançamento para W que afecta a Superfície 
Culminante do Cabo Espichel (Baptista & Fernandes, 1985). 

Destaca-se, contudo, a referência de S. Daveau (in Manuppella et al., 1999, baseada 
em dados de Pereira & Regnauld, 1994) a deformações longitudinais do nível de praia 
inferior, conhecido por "nível do Forte da Baralha", por acção de falhas transversais ao litoral. 
Atendendo a que estas deformações não são reconhecíveis na superfície culminante do Cabo 
Espichel (para uma definição de desnivelamento da ordem de uma dezena de metros), 
conclui-se que se trata de deslocamentos iniciados recentemente.  

A semelhança de cotas a que se situam escalonadas as superfícies de erosão nos 
flancos setentrional (área de Lisboa) e meridional (área do Cabo Espichel-Arrábida) do 
Sinclinal de Albufeira sugere, como se referiu, uma tendência de levantamento em bloco de 
toda a Península de Setúbal (com exclusão da área subsidente de Barreiro-Montijo), que, por 
sua vez, aponta para uma actividade reduzida, ou mesmo para inactividade da zona de falha 
de cavalgante meridional da Cadeia Orogénica Arrábida. 

 

2.6.4 - Variação do nível eustático – tendência actual, consequências e 
perspectivadas 

É opinião generalizada dos especialistas a tendência para a subida do nível eustático, 
devida ao aquecimento global induzido pelas actividades humanas.  A primeira tentativa para 
a estimação da subida eustática até ao ano 2100 foi efectuada uma uma organização 
governamental dos Estados Unidos da América, a Environmental Protection Agency (EPA) 
no início dos anos 80, levando em consideração vários cenários que incorporam factores 
potencialmente conducentes a essa subida (Hoffman, 1984). A estimação tem uma larga 
variação, desde os valores de menor subida, da ordem de 0,5 m para o ano 2100, até ao valor 
mais elevado de cerca de 3,5 m. 

Segundo R. Thomas (1986) a projecção para a subida eustática é mais optimista, 
sobretudo para os valores mais elevados da EPA, pois considera uma variação entre os 0,9 e 
1,7 m. 
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Por sua vez, a organização Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) 
apresenta valores genericamente mais baixos, entre os 0,3 m para a perspectiva mais optimista 
e 1,1 m para a pior. É possível demonstrar que quer as estimativas de R. Thomas quer as do 
IPCC caem em geral nos cenários médio-baixo a baixo da EPA, o que sugere que um valor 
razoável para a estimativa da subida do nível do mar até ao ano 2100 deva localizar-se entre 
0,5 e 1 m. 

Uma das consequências importantes da subida eustática reflecte-se no recuo das 
arribas litorais, quer do tipo A (desenvolvidas em litorais de rochas brandas, segundo T. 
Sunamura, 1992) quer do tipo B (desenvolvidas em litorais de rochas competentes, idem). A 
subida estimada mais provável, que corresponde a uma taxa de elevação da ordem de 0,5 cm a 
1 cm/ano, apesar de não ser pessimista, terá mesmo assim uma taxa de elevação muito 
superior à dos últimos 100 anos, calculada como da ordem de 0,1 a 0,2 cm/ano. 

Com base nos recuos da linha de costa, calculados após o último período glaciário, T. 
Sunamura (1978) construiu um modelo matemático que determina as taxas de recessão de 
arribas litorais. Em função dos valores médios estimados de 0,5 a 1 m de subida eustática nos 
próximos 100 anos, este autor prevê um recuo médio das arribas a nível global da ordem dos 
180 a 230 m. Mesmo no caso muito improvável e contrário às observações actuais, do nível 
do mar se manter estável, apesar da taxa de recuo diminuir bastante, ele deverá em termos 
absolutos atingir o valor de 130 a150 m em relação às linhas de costa das arribas actuais, 
cenário que nos parece francamente improvável! 

 

Nota final: A forma como os capítulos seguintes se encontram divididos e apresentados, 
corresponde a uma organização possível, com base nos descritores genéricos do Critério 
VIII, concretamente: "exemplos excepcionais representativos dos grandes estádios da 
história da Terra, incluindo o testemunho da vida, de processos geológicos em curso no 
desenvolvimento das formas terrestres ou de elementos geomórficos ou fisiográficos de 
grande significado." (in http://www.unesco.pt/pdfs/docs/categorias+criterios.doc, 
consultado em Dezembro de 2011). 

Optou-se por fazer duas grande sub-divisões, genéricamente designáveis como "Geologia" 
e "Geomorfologia" onde são descritas e classificadas ocorrências com carácter de 
excepcionalidade, agrupando-as da seguinte forma:  

1) as representativas dos "grandes estádios da História da Terra, incluindo o testemunho 
de Vida" no tempo geológico passado foram incluídas na "Geologia"; 

2) as representativas de "processos geológicos em curso no desenvolvimento das formas 
terrestres ou de elementos geomorfológicos ou fisigráficos de grande significado", foram 
incluídas num mesmo capítulo "geomorfologia", que tem a ver com a modelação actual 
das formas relevo, que é o principal processo geológico em curso na emersa do 
continente. 

Está implícita, portanto, uma linha cronológica, que facilitou o agrupamento de algumas 
ocorrências descritas, como por exemplo a do desenvolvimento do carso actual, para o 

http://www.unesco.pt/pdfs/docs/categorias+criterios.doc


Geológia e Geomorfologia da Arrábida 

  

35

qual facilmente se conseguiriam aduzir argumentos a favor da sua colocação num grupo 
ou no outro. 

 

 

EM SÍNTESE (capítulo introdutório de enquadramento regional alargado): 

A Arrábida é, no seu conjunto, EXCEPCIONAL, pela diversidade de processos 
que nela se encontram registados, fundamentais para o conhecimento e compreensão de 
etapas fundamentais da História da Terra, particularmente nos domínios Atlântico e da 
Mesogeia ao longo do ciclo alpino (Meso-Cenozóico), bem como pela qualidade de 
afloramento que possibilitam esse conhecimento. Este conjunto de propriedades, 
conferem-lhe um carácter único dado a sua posição privilegiada de charneira, ao longo 
da sua história, entre as placas Norte Americana, Euroasiática e Africana, para além 
de, em determinados momentos a sub-placa Ibérica funcionar de forma independente, 
ou associada a cada uma das outras três placas, em diferentes momentos da História da 
Terra. Este carácter excepcional é-lhe atribuível, nomeadamente porque: 

1 - é a única área, a nível mundial, onde se encontra o testemunho, em sucessão 
contínua, das 4 fases de rifting que levaram à fragmentação da Laurásia e consequente 
separação do continente da América do Norte e do Euroasiático, que levou à formação 
do Atlântico Norte; 

2 - é, também o registo mais antigo daquela fragmentação progressiva, e 
oceanização, de Sul para Norte do Atlântico Norte, que se observa noutros locais da 
Bacia Lusitaniana, mas de forma fragmentada, descontínua. 

3 - contém o testemunho mais antigo, no limite mais setentrinal, das duas únicas 
evidências aflorantes do Pulso Alcalino Peri-Atlântico (PAPA), uma província 
magmática gigante relacionada com sobreaquecimento sub-litosférico que controlou a 
abertura principalmente do Atlântico Central e Sul, consequente à Província 
Magmática do Atlântico Central (CAMP), de natureza toleítica, correspondente às 
fases iniciais de estiramento continental da pangea, no Triásico-Jurássico Inferior. 

4 - embora de pequenas dimensões, é a cadeia orogénica mais distal, de idade 
mais recente e a única na fachada atlântica, que testemunha a propagação para Oeste 
do fecho progressivo do oceano de Tétis e consequente formação do mar Mediterrâneo, 
devido à colisão, desde o Cretácico Superior, entre a as placas de África e da Eurásia. 
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3 - VALORES PATRIMONIAIS DA ARRÁBIDA (GEOLOGIA) 

 

Considerações iniciais 

Como se mostrou no capítulo anterior, no que refere ao Critério VIII, o "bem Arrábida", 
vale como um todo. Por isso se estabeleceram comparações relativas às mesmas etapas de 
História da Terra com outras áreas do Globo e daí ressaltou a raridade, qualidade e 
singularidade e, portanto, excepcionalidade, da sua representação na área a candidatar. 

Mas, para além do "conjunto", na Arrábida existe ainda um número importante de 
ocorrências "pontuais" da Arrábida que não apenas suportam a importância do conjunto, mas 
valem por elas próprias; ou seja, têm importância, raridade e por vezes singularidade no que 
se refere a ocorrências noutras áreas do Globo, para a demonstração de etapas mais 
particulares, temporalmente mais limitadas, da evolução do Planeta. 

Assim, neste capítulo serão enumeradas, descritas, classificadas e justificadas aquelas 
ocorrências "pontuais" que, para além das características de valor científico ligado à História 
da Terra, muitas delas são também extremamente relevantes do ponto de vista pedagógico, 
estético e cultural, nomeadamente no que refere à sua interação com a vivência das 
populações locais, com a sua História, com os seus usos e costumes e no próprio imaginário, 
traduzido pela literatura e pelas lendas transmitidas de geração para geração. 

A ordenação seguirá uma ordem cronológica, pela idade das ocorrências, que não só 
contribuem para uma visão geológica evolutiva, mas também para o friso cronológico que 
integra o dossier da candidatura. 

 

 



Geológia e Geomorfologia da Arrábida 

 

3.1 - Conglomerados Intraformacionais do Alto da Califórnia (Sesimbra) 

 

O segundo episódio de rifting da Bacia Lusitaniana (Sinemuriano-Oxfordiano) tem, na 
Arrábida, um registo peculiar desta actividade, através de um depósito datado do Toarciano 
Inferior (~180 Ma). Trata-se de um conjunto de níveis de conglomerados intraformacionais, 
do tipo Flat Pebble Conglomerates, onde a melhor sequência de camadas aflora no Alto da 
Califórnia (Este de Sesimbra) e, com menor expressão, também na Cova da Mijona (fig. 13). 
Estão pormenorizadamente descritos e analisados no trabalho de Kullberg et al. (2001), 
bastante citado em revistas de internacionais de referência. 

Nestes afloramentos, particularmente no de Sesimbra, de enorme raridade (são 
conhecidos, pela bibliografia, outros seis afloramentos semelhantes em todo o Mundo) foi, 
pela qualidade da exposição e das estruturas de tectónica sin-sedimentares presentes, o único 
que permitiu definir, com bastante segurança, a génese deste tipo de depósitos (fig. 14). São 
considerados como resultante de escorregamentos numa plataforma carbonatada instável, 
produzidos por sismos resultantes do funcionamento de falhas normais, relacionadas com a 
estruturação da Bacia Lusitaniana. 

 

 

A 

B 

Fig. 13 - Localização esquemática (a vermelho) dos depósitos de Flat pebble Conglomerates na 
Arrábida: A: do Alto da califórnia e B: da Cova da Mijona. Localização pormenorizada fornecida, à 
parte, em formato de SIG. Para a legenda consultar fig. 6 (extracto da folha 38-B da Carta Geológica 
de Portugal à escala 1/50.000). 
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São, também, os depósitos deste tipo mais recentes conhecidos em todo o Mundo o que 
lhes confere um carácter de singularidade e excepcionalidade acrescidos pois, na sua génese, é 
necessário reunirem-se uma série de condições intrínsecas ao depósito, ainda não consolidado, 
e ao meio envolvente para que possam ocorrer. Referimo-nos ao facto de ter de existir 
litificação e, assim, não poder existir interferência de bioturbação que serviria para revolver os 
mesmos e renovar os seus teores de água original, inibidores dessa litificação diferencial. Ora, 
sendo os depósitos formados em ambiente carbonatado, de plataforma pouco profunda, onde 
em geral a vida no bentos é bastante variada e rica, nomeadamente em idades 
progressivamente mais recentes na História da Terra, seria de esperar que factores externos 
aos mesmos inpedissem a litificação diferencial. Donde se conclui que a Vida no local 
(confirmado pela análise do conteúdo paleontológico macro e microscópico) era 
extremamente rara, ao contrário do que seria de esperar. 

Foram os únicos depósitos onde foi possível demonstrar a sobreposição de processos, 
como se pode ver no esquema da fig. 15. 

Atendendo à génese definida e, simultaneamente, por serem os mais modernos entre 
todos os outros depósitos de conglomerados Flat Pebble, assumem um relevo acrescido em 
termos de raridade e, consequentemente, de importância científica (vide Kullberg et al., 
2001). 

A qualidade do afloramento se bem que bastante boa, encontra-se neste momento 
envolto de uma vegetação que cresceu abundantemente, particularmente depois dos estudos 
efectuados no final do século passado conducentes à publicação acima citada e carece de 
algum tratamento na envolvente e limpeza dos próprios depósitos, para melhor exposição. 

O conjunto formado pelos afloramentos do Alto da Califórnia e da Cova da Mijona, 
mostram posicionamentos diferentes relativos ás falhas principais que lhes podem ter dado 
origem, com a produção de basculamento que favoreceu o escorregamento na rampa 
carbonatada. Isto não apenas pela maior organização textural demonstrada pelos depósitos da 
Cova da Mijona, assim como a menor dimensão média dos seus intraclastos 
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Fig. 14 - Diferentes aspectos dos depósitos de Flat Pebble Conglomerates no Alto da Califórnia 
(Sesimbra). No canto superior esquerdo, vista geral sobre a depressão de Sesimbra (Sul à esquerda), 
vista do local do afloramento no Alto da Califórnia. 
 

 

Fig. 15 - Sequência de mecanismos propostos para a génese de Flat Pebble Conglomerates: 1º - 
litificação diferencial, sem interferência de bioturbação; 2º - instabilidade e vibração produzida por 
um sismo que desagrega os leitos litificados envolvidos numa vasa carbonatada ainda não 
consolidada; 3º - escorregamento gravítico em plataforma marinha proximal e de baixo ângulo (seg. 
Kullberg et al., 2001). 
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EM SÍNTESE: 

Os afloramentos de Flat Pebble Conglomerates (Alto da Califórnia e Cova da 
Mijona) são de carácter EXCEPCIONAL porque: 

1 - só são conhecidos 6 outros depósitos em todo o Mundo; 

2 - destes, é o único aflorante no contexto de evolução das fases iniciais de 
abertura do Atlântico Norte; 

3 - pela diversidade dos testemunhos registados nas rochas, são os únicos deste 
tipo que permitiram, até á data, associar a eventos sísmicos (sismitos) em contexto 
tectónicos distensivos; 

4 - de todos os depósitos similares descritos na bibliografia, são os mais recentes 
descobertos até à data. 
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3.2 - Falha normal sinsedimentar da Figueirinha 

 

A estrutura da Bacia Lusitaniana, onde se enquadram as unidades de idade mesozóica 
da Arrábida é controlada por distensão E-W (Ribeiro et al., 1996a; Kullberg, 2000) 
relacionada com as fases iniciais de abertura do Atlântico Norte; esta distensão é acomodada 
por falhas normais com orientação sub-meridiana (WNE-ESE a ENE-WSW). Esta falhas 
estão bem referenciadas quer do ponto de vista da cartografia, quer da prospecção sísmica de 
reflexão, obtida em diferentes campanhas de prospecção de hidrocarbonetos na Bacia, quer na 
porção emersa, quer imersa. 

Estas falhas encontram-se profusamente representadas e comprovadas em perfís 
interpretados da sísmica de reflexão, principalmente no Sector Central da Bacia (cf. fig. 1) 
(e.g. Alves et al., 2002; Carvalho et al., 2005; Alves et al., 2006). Em termos cartográficos, na 
porção emersa da bacia, estas falhas também se encontram representadas mas, na sua 
generalidade, a sua associação directa com o período distensivo da abertura inicial do 
Atlântico não é evidente, porque: 

1 - apenas têm expressão cartográfica, em observação de escala regional (por 
fotointerpretação, por exemplo), ou por continuidade de afloramento, na generalidade de 
muito baixa qualidade; 

2 - porque se encontram quase todas reactivadas pela tectónica de inversão cenozóica, 
relacionada com a colisão entre as placas Africana e Euroasiática, responsável pela formação 
da cadeia orogénica da Arrábida. Portanto, o seu carácter distensivo associado à abertura do 
Atlântico Norte fica por demonstrar em termos de evidências directas; apenas as variações de 
fácies e de espessuras das unidades mesozóicas, detectáveis à escala cartográfica, permite a 
sua associação com este processo geodinâmico. 

As excepções são: 

a) um conjunto de pequenas falhas aflorantes no bordo oriental da bacia, próximo da 
Falha de Porto-Tomar (cf. fig. 1), afectando a unidade da base da Bacia (Formação de Silves) 
que evidenciam o seu caráctere sin-sedimentar, ou seja, a sua actividade é directamente 
datável e, de forma, inequívoca, permitem marcar períodos de actividade tectónica 
relacionada com as diferentes fases de rifting (cf. fig. 5) da Bacia, da MOI e, assim, da 
abertura do Atlântico Norte (Soares et al., 2012 no prelo). No entanto estas correspondem aos 
estádios mais iniciais de distensão crustal em regime continental. 

b) diversas falhas sin-sedimentares aflorantes na Arrábida que, apesar da concentração 
da deformação compressiva sofrida durante o Cenozóico nesta área, algumas de dimensão 
intermédia ficaram preservadas no processo de inversão. Entre elas referimos as que formam 
o horst do Forte da Baralha (Kullberg et al., 2000) (fig. 16A) e a falha normal da Praia da 
Figueirinha (figs. 17 e 18).  
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O horst do Forte da Baralha afecta as unidades do Jurássico Médio e Inferior e está 
selado pelas unidades do Jurássico Superior, sendo portanto datável como do Jurássico 
Médio, ou seja, contemporâneo da 2ª fase de rifting; no entanto, a qualidade dos afloramentos, 
não permitem verificar as evidências directas, deste carácter sinsedimentar. 

Mas a Falha normal da Praia da Figueirinha tem uma qualidade de afloramento 
excepcional (fig. 17) o que permite observar estruturas de deformação em sedimentos moles 
(soft sediments deformation) com qualidade de observação extremamente rara (fig. 18), 
nomeadamente: 

a) espessamento geral, rápido, da unidade do Jurássico Médio a tecto da falha, com 
cunha em direcção à mesma, demonstrando um movimento não rotacional da mesma 

b) mudança lateral rápida da espessura das camadas; 

c) encurvamento por arraste na proximidade do plano de falha (a muro mas, 
principalmente, a tecto da mesma); 

d) estruturas de escorregamento do tipo slump com encurvamentos e dobramentos 
locais de estratos devidos a deslocamento dos sedimentos ao longo de uma superfície não 
horizontal, em fase precosse da diagénese; 

e) sobreposição/empilhamento (overlap) ao nível das sequências elementares 
(leitos/camadas). 

f) confinamento da deformação em sequências de camadas que se encontram limitadas, 
na base e no topo, por estratos não deformados. 

 

A B 

Fig. 16 - Estruturas sinsedimentares aflorantes no Jurássico da cadeia da Arrábida. A - pormenor da 
cartografia do horst da Baralha (seta vermelha); B - pormenor da cartografia da falha normal da Praia 
da Figueirinha (seta vermelha), mostrando que afecta unidades do Jurássico Inferior e se encontra 
selada no interior das unidades do Jurássico Médio que, assim, a datam. Para a legenda consultar fig. 6 
(extracto da folha 38-B da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50.000). 
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Fig. 17 - Vista de conjunto da falha normal sinsedimentar da Praia da Figueirinha, a partir do mar; o 

rectângulo a vermelho localiza as fotos da fig. 18. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18 - Fotografia da Falha 
da Praia da Figueirinha: A - 
sem interpretação; B - com 
interpretação (Pimentel 
2006). 
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EM SÍNTESE: 

O afloramento da Falha sinsedimentar da Figueirinha é EXCEPCIONAL 
porque: 

1 - ilustra o único afloramento, em área emersa, de falha datável (Jurássico 
Médio) de um episódio de rifting das fases inciais de abertura do Atlântico Norte, em 
fácies marinhas, na Bacia Lusitaniana; 

2 - dados os argumentos adusidos no capítulo 2 ("Enquadramento Geral") é não 
apenas único na Margem Ocidental Ibérica (o troço mais antigo de abertura do 
Atlântico Norte) mas, de acordo com a bibliografia, será tembém a única ocorrência (ou 
pelo menos uma das muito raras) entre todas as outras bacias mesozóicas do Norte 
Atlântico; 

3 - é observável um conjunto muito completo e variado de estruturas de 
deformação, extremamente raro ocorrerem todas em simultâneo, que demonstram a 
contemporaneidade de processos tectónicos e sedimentares. 

4 - por esta razão, é também excepcional do ponto de vista pedagógico, assim 
como do estético.  
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3.3 - Brecha da Arrábida 

 

A Brecha da Arrábida é uma rocha com características geológicas muito peculiares, 
quanto à sua génese, à sua constituição, ao seu aspecto estético e, mesmo, envolvência 
cultural (fig. 19). Estas rochas são muito semelhantes, do ponto de vista da observação em 
amostra de mão, com uma sequência relativamente espessa de conglomerados que afloram na 
Serra de Gaiteiros e se estendem, diminuindo rapidamente de espessura, até cerca de 5 km 
para Oeste da serra, no Vale de Barris. Por isso se chama desde já a atenção para a leitura do 
sub-capítulo 3.4 ("Sequência de bordo de bacia"). Por isso se encontrarão as designações de 
"Brecha da Arrábida s.s." (stricto sensu) e Conglomerados de Vale da Rasca. 

 

Fig. 19 - Aspecto da Brecha da Arrábida; a escala amarela tem aproximadamente a altura de 40 cm. 

Pela peculiaridade de que se revestem estes depósitos será feita, de seguida, descrição 
pormenorizada de aspectos de carácter estritamente geológicos, assim como dos estéticos e 
culturais. Parte do texto é baseado em Prego (2008). 

3.3.1 – Enquadramento estratigráfico 

Ao longo das últimas décadas diversos autores têm produzido diferentes interpretações 
estratigráficas do Jurássico da região da Arrábida. No Quadro da fig. 20 procura-se sintetizar 
e correlacionar as principais unidades litostratigráficas do Jurássico Superior da região da 
Arrábida, propostas antes da publicação da Carta Geológica de Setúbal [Manupella (coord.) et 
al., 1999].  
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Fig. 20 - Principais classificações das unidades litostratigráficas do Jurássico Superior da região da 
Arrábida e respectivas correlações (modificado de Leinfelder, 1983). Em cada uma das colunas foi 
marcada a posição estratigráfica da unidade Brecha da Arrábida (BA), segundo a interpretação dos 
diversos autores. 

A passagem entre o Jurássico Médio e o Jurássico Superior na Bacia Lusitaniana é 
descontínua (descontinuidade D9 como se referiu atrás), marcada de diferentes modos de 
ocorrência em várias zonas da bacia, mas associando-se sempre a uma importante lacuna 
estratigráfica. Esta lacuna materializa um hiato (3 a 4 Ma) que afecta toda a bacia através de 
um contacto discordante entre o Jurássico Médio e o Jurássico Superior.  

Na serra da Arrábida, bem como noutras regiões da bacia, os calcários marinhos do 
Jurássico Médio são truncados (fig. 21) por superfícies erosivas ferruginizadas, interpretadas 
como paleocarsos (Azerêdo et al., 2003). Segundo Wright & Wilson (1987) estas superfícies 
teriam sido cobertas por um paleossolo de coluvião. Ao nível de toda a bacia, acima da 
descontinuidade ocorrem unidades lacustres (salobras) a continentais como, por exemplo, 
depósitos argilo-ferruginosos, conglomerados e calcários pedogénicos e margas lignitosas, aos 
quais se sucedem margas e calcários argilosos com clastos escuros, de fácies lacustre, ricos 
em ostracodos, carófitas e gastrópodes (idem). 

Na generalidade da bacia a primeira unidade que se apresenta acima da 
descontinuidade é a Formação de Cabaços (Oxfordiano médio) de espessura muito variável, 
entre 80 a 200 m. Constituiu a unidade da base do “andar” Lusitaniano, definido por P. 
CHOFFAT na região de Torres Vedras – Montejunto, para o conjunto de unidades 
compreendidas entre o Caloviano superior e o Pteroceriano (Kullberg et al., 2006a). Este 
“andar” tem actualmente apenas valor regional, a nível da Bacia Lusitaniana. A Formação de 
Cabaços está representada, essencialmente, no sector central da Bacia Lusitaniana. É 
constituída por calcários betuminosos, por vezes com níveis abundantes de lignite gerados em 
ambientes de deposição essencialmente do tipo lacustre (Atrops & Marques, 1988). 
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A  B  

Fig. 21 – Descontinuidade entre conglomerados da base do Jurássico Superior ("Malm") e calcários 
do Caloviano (Jurássico Médio - "Dogger") na serra da Arrábida: A. afloramento próximo do Fojo 
(a descontinuidade está marcada a amarelo); B. contacto na Pedreira do Jaspe. 

Na Arrábida, a Formação de Cabaços foi identificada com espessuras que variam entre 
15 e 60 m (Complexo marinho salobro pars, Choffat, 1908) sendo correlacionada com as 
“Margas, argilas, calcários com calhaus negros e conglomerados de Arrábida” (fig. 22) na 
qual se integra a denominada “Brecha da Arrábida” [Manupella (coord.) e al., 1999]. 

 

Fig. 22 – Coluna litostratigráfica da Arrábida [adaptado de Manupella (Coord.) et al., 1999]. A seta a 
vermelho indica a posição estratigráfica da formação “Margas, argilas, calcários com calhaus 
negros e conglomerados de Arrábida”.  
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3.3.2 – Cartografia 

A Brecha da Arrábida aflora com melhor qualidade no flanco SW da Serra da 
Arrábida e apresenta alguma continuidade para W e NE, ao longo do seu fecho periclinal 
Oeste do anticlinal do Formosinho (fig. 23). É observável em afloramentos de diversas 
pedreiras abandonadas, onde foi explorada ao longo dos últimos 5 séculos, e em cortes de 
estrada uma vez que é muito sensível aos agentes de meteorização. 

 

Fig. 23 - Cartografia da unidade informal de "Brecha da Arrábida", efectuada sobre o sector oriental da  
folha 38-B da carta geológica de Portugal à escala 1/500.000 [Manupella (coord.) et al. (1999)]. 
Trata-se da unidade de base regional do Jurássico Superior, embora descontínua (in Prego, 2008) 
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A Brecha da Arrábida aflora também no flanco Norte da Serra de São Luís, e este 
constitui um dos pontos-chave para a compreensão da sua distribuição espacial e sucessão 
estratigráfica pois existem dois litótipos muito parecidos, a aflorar proximamente mas de 
idades diferentes e, sobretudo, com uma génese e contexto geodinâmico local e regional 
completamente diferentes. 

Esta unidade, que formalmante está descrita na carta geológica [Manupella (coord.) et 
al., 1999] como J3

Ra "Argilas, grés e conglomerados e calcários de Vale da Rasca" (cf. Fig. 
22) (= J3

VR de Costa et al., 2006) é possível de cartografar em pormenor, uma vez que 
genericamente é constituída por intercalações conglomeráticas de diferentes naturezas, numa 
espessura total de 300m (fig. 24). 

 
Fig. 24 - Cartografia dos níveis conglomeráticos aflorantes na região N da serra de S. Luís, sobreposta à 

Carta Geológica da Área Metropolitana de Lisboa na escala 1/50 000, Folha 38-B (Setúbal) [COSTA 
(Coord.) et al., 2005] (in Prego, 2008). 
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De forma expedita, descrevem-se as suas características distintivas (fig. 25): 

 Conglomerado A – bancadas compactas com clastos exclusivamente carbonatados e 
sub-rolados com cimento ferruginoso carbonatado (fig. 25A e B); 

 Conglomerado B – clastos rolados exclusivamente carbonatados, apresentando 
alguns grãos de quartzo na matriz e com cimento carbonatado; 

 Conglomerado C – clastos carbonatados predominantes, bem rolados e de grandes 
dimensões, matriz arenítica e cimento carbonatado (fig. 25C); 

 Conglomerado D – percentagem idêntica de clastos carbonatados e quartzíticos com 
cimento argilo-ferruginoso;  

 Conglomerado E – camadas lenticulares com clastos quartzíticos predominantes e 
bem rolados, apresentando cimento argilo-ferruginoso (fig. 25 D e E); 

 Conglomerado F – exclusivamente formado por clastos não carbonatados (de 
quartzitos e alguns xistos), bem rolados, com matriz e cimento argilo-ferruginosos. 
Apresenta estratificação cruzada e gradacional e imbricação dos clastos (fig. 25 D e 
F). 

 

 

 

A B

C D
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Fig. 25 - Afloramento de "Brecha da Arrábida": A e B - Brecha da Arrábida (s.s). na vertente N da Serra de 
S. Luís, a "verdadeira" Brecha da Arrábida, equivalente à da Serra do Formosinho. C a F - 
Conglomerados da unidade J3Ra ("falsa" Brecha da Arrábida) em diferentes posições estratigráficas e 
geográficas na Serra de Gaiteiros e Vale da Rasca (ou de Barris) (ver texto para descrições). 

E F 

 

Nesta unidade J3
VR que aflora a Norte da Serra de S. Luís os conglomerados, dos 

níveis inferiores para os superiores, vão apresentando uma diminuição da percentagem em 
clastos carbonatados e, inversamente, aumento progressivo de clastos de natureza siliclástica 
(quartzitos e liditos), provenientes do soco varisco (vide "3.4 - Conglomerados da Comenda"). 

Na fig. 26 apresenta-se a correlação entre as sequências estratigráficas observadas a N 
da serra de S. Luís. O conglomerado de base da série do Jurássico Superior (J3

A) assenta em  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 26 - Correlação das colunas 

litostratigráficas sintéticas do 
Jurássico superior das zonas W 
(I) e E (II) no flanco N da Serra 
de S. Luís. (cf. Fig. 24 para 
localização das esequências I e 
II) (in Prego, 2008). 

 

51

 



Geológia e Geomorfologia da Arrábida 

discordância sobre os calcários do Jurássico Médio. Sucedem-lhe os conglomerados B, C, D, 
E e F, no topo da sequência (das unidades J3

VR e J3
CM). 

O Conglomerado A (e o equivalente na serra do Formosinho), constitui pois a 
"verdadeira" Brecha da Arrábida" exclusivamente composto por clastos carbonatados, 
maioritariamente calcários, no seio de um cimento carbonatado vermelho, que atesta o seu 
carácter ferruginoso. Estas características são em tudo idênticas às encontradas nos bem 
conhecidos conglomerados da Arrábida, alvo de exploração como rocha ornamental, e dos 
quais são testemunhas as variadíssimas pedreiras cujos vestígios ainda se podem encontrar no 
Alto do Jaspe, Terras do Risco e El Carmen. A unidade conglomerática que foi extraída destes 
locais ficou conhecida por “Brecha da Arrábida”. De textura compacta, esta rocha ornamental 
evidencia-se pela presença de calhaus multicoloridos sustentados por um cimento vermelho, 
características apresentadas unicamente pelos conglomerados encontrados na base da 
sequência litológica descrita para a região cartografada. Os conglomerados E e F possuem 
também cimento avermelhado, essencialmente argiloso, que, em conjugação com os clastos 
quartzíticos lhes confere um cariz mais friável, com uma textura distinta do Conglomerado A. 

Desta forma, daqui para a frente apenas nos referiremos aos Conglomerados A. Os 
restantes serão analisados mais à frente no capítulo 3.4 - "Sequência de bordo de bacia". 

 

3.3.3 –Caracterização petrográfica e petrológica 

A. Prego (2008) analisou em pormenor as características texturais e morfológicas (fig. 
27A), a dimensão dos clastos, o fabric (fig. 27B), a calibração (fig.27C e D) e a composição 
dos clastos e matriz (fig. 27E e F) e concluiu que a Brecha da Arrábida pode ser classificada, 
do ponto de vista petrográfico como: "brecha conglomerática calcária extraformacional de 
suporte granular". 

 

 

A B
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Fig. 27 -  Análise petrográfica da Brecha da Arrábida, quanto aos seus aspectos: A - morfológicos; B -  o 
fabric; C e D - a calibração (esquema de D adapt. de Wright & Wilson, 1987); E e F - composição dos 
clastos e matriz. (fotos de Prego 2008) 

C 

D

E 

F 

 

 

Fig. 28 -  Crosta laminada de calcreto no limite superior de J2
Pe, observável na Pedreira do Jaspe. 

Quanto ao ambiente de sedimentação Wright & Wilson (1987) consideram que o 
depósito está relacionado com um paleosolo complexo que se sobrepõe a calcários 
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carsificados e brechificado envolvidos por uma crosta de calcreto associado a depósitos 
coluviais (fig. 28). O complexo é constituído por argilas vermelhas com níveis de calcreto que 
se assemelham, em termos comparativos com depósitos actuais, aos solos de Terra Rossa 
Mediterrânicos. No entanto, a análise da composição, em pormenor, demonstram a ausência 
de horizontes iluviais de argilas na unidade do paleossolo, o que mostra que não é comparável 
a uma verdadeiro alfissolo de Terra Rossa mas sim com os actuais solos de zonas áridas e 
formados num curto período. 

Um dos aspectos que ressalta nesta rocha é a variedade de cores dos clastos que a 
compõem: branco, beije, castanho, avermelhado, cinzento e negro. Em especial os mais 
escuros (diversos tons de cinzento e negros) não são conhecidos das unidades sobrejacentes 
de onde é suposto derivarem. O mesmo acontece noutros locais da Bacia Lusitaniana e é 
explicado por R. Leinfelder (1987) como resultantes de actividade de plantas e algas devida a 
exposição subaérea, por efeito eustático ou de levantamento tectónico de blocos. 

Quanto à organização dos corpos sedimentares e às estruturas sedimentares, as 
camadas têm aspecto maciço, compacto, com espessuras médias de 1 m; em especial na 
Pedreira do Jaspe é possível observar laminação cruzada (fig. 29). As lineações frontais de 
clastos apresentam-se inclinadas (cerca de 45º E) sendo truncadas por uma camada sub-
horizontal, com lineações também sub-horizontais. As primeiras são consequentes de uma 
primeira fase de colmatação de um graben, na qual os clastos de maiores dimensões se 
depositaram próximo e paralelamente aos seus flancos, como resultado de uma deposição do 
tipo coluvial. Os flancos são constituídos por escarpas de falhas normais, carsificadas e 
fossilizadas pela Brecha da Arrábida. Os clastos de menores dimensões e o material fino 
foram depositados a uma maior distância dos flancos, preenchendo a zona central do graben. 
Depois de colmatada a depressão registou-se um novo acarreio sedimentar que levou à 
disposição dos clastos em lâminas de topo sub-horizontais que se cruzam com as anteriores. 

  

Fig. 29 - Laminação cruzada (a azul) observável na frente da Pedreira do Jaspe. A seta a vermelho 
assinala presença de falha normal (em calcários brancos do Jurássico Médio do bordo W do 
graben descrito no texto) carsificada e depois fossilizada pela Brecha da Arrábida. 

Pela análise micrográfica outro aspecto peculiar ressalta na Brecha da Arrábida; 
referimos a superfícies estilolíticas e respectivos picos estilolíticos, estruturas de origem 
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diagenética ou tectónica (fig. 30). Uma quantidade considerável de estilólitos encontra-se 
paralela à estratificação, o que, segundo P. Ribeiro et al. (1996), poderá representar um 
episódio diagenético com significativa redução da espessura original das camadas, 
possivelmente associada à expulsão da matriz. No entanto, observam-se também inúmeras 
superfícies de sutura cujos picos estilolíticos em direcções distintas, oblíquas e 
perpendiculares à estratificação, indiciando tensões provocadas pela tectónica regional. Desta 
forma, utilizando a Brecha da Arrábida como caso de estudo, foi determinar a forma e 
orientação do elipsóide de deformação finita associado à formação da cadeia da Arrábida, 
durante a compressão cenozóica. 

 

 

Fig. 30 - Diferentes tipos de contactos, com diferentes orientações, entre clastos carbonatados da 
Brecha da Arrábida, em geral através de superfícies estitolíticas (fotos A. Prego, 2008). 

 

3.3.4 – Comparação e correlação com outras ocorrências na Bacia Lusitaniana e 
noutras áreas do Globo 

A descontinuidade de base da Brecha da Arrábida, é a que melhor se encontra 
representada em toda a Bacia Lusitaniana. Corresponde a lacuna estratigráfica que 
compreende as zonas de Lamberti (topo do Caloviano) e de Mariae e de Cordatum 
(Oxfordiano Inf.), correspondendo a cerca de 3 Ma. Neste intervalo, a curva eustática de Haq 
et al. (1987) é francamente transgressiva, embora Hallam (1988) aponte regressão no topo do 
Caloviano e Hardenbol et al. (1998) situem neste limite a inflexão transgressiva-regressiva de 
um ciclo de fácies transgressivas-regressivas (curva eustática de curto termo).  
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Esta descontinuidade tem expressões diferentes na Bacia, muitas vezes conjugadas, 
essencialmente das seguintes formas: 

1 - discordância angular (serras de Candeeiros-Porto de Mós, plataforma de Cesareda, 
Montejunto, Arrábida); 

2 - desconformidade com erosão física (paleo-superfície de ravinamento) e/ou química 
(paleo-superfície de dissolução/carsificação) (Cabo Mondego – corte do farol, Pedrógão, 
Serra de Sicó, Serra de Candeeiros-Porto de Mós, Arrábida); 

3 - transição brusca de fácies em paraconformidade (Cabo Mondego – corte da praia, 
Pombal, planalto de Fátima), 

Tem sempre com hiato deposicional associado, sem indícios de níveis de condensação 
e com influxos clásticos pouco significativos. 

Alguns aspectos peculiares associados à descontinuidade são dignos de realce, 
nomeadamente a ocorrência de níveis de calhaus negros nas primeiras camadas acima da 
descontinuidade, em algumas das áreas citadas, nomeadamente na Serra de Sicó, Pombal, 
Candeeiros, plataforma de Cesareda e da Arrábida (Este). P. Caetano (2004) interpreta os 
dados como sendo a expressão de ambientes de deposição muito semelhantes, embora 
destaque quimismo diferente entre os respectivos ambientes de sedimentação, que poderão ser 
interpretados como estando relacionados, por exemplo, com modificações climáticas tal como 
referem Azerêdo et al. (2002). Carvalho et al. (2005) confirmam esta continuidade de 
processos sedimentares em âmbito intra-bacinal, ao verificarem através da análise de logs de 
sondagens, a grande dificuldade de se separarem as Form. de Brenha / Candeeiros (Jurássico 
Médio) da de Cabaços (Jurássico Superior). 

A origem desta descontinuidade, que está bem marcada em toda a Península Ibérica, 
Europa sul-ocidental, México, Caraíbas e na Bacia de Neuquen (Argentina), para além de 
outras bacias do Atlântico Norte, algumas delas em áreas imersas e, portanto apenas 
detectável em sondagens. São exemplo: bacia de West Shetland, fossa do Mar Céltico, bacia 
de Western Approaches, bacia Cantábrica (vide Ziegler, 1989). Portanto tem um carácter 
regional bastante vasto, quase global, e deverá estar ligada a processos geodinâmicos de 
grande escala, que terão levado a Bacia, e pelo menos a Ibéria, a levantamento progressivo 
provavelmente desde o Caloviano Médio, o que levou à sua completa, ou quase completa, 
emersão até o Oxfordiano Médio. O retomar do registo sedimentar a partir daqui mostra uma 
tendência agora contrária, de aprofundamento, retomando-se progressivamente os ambientes, 
genericamente de plataforma, já existentes para o topo do Jurássico Médio. 

 

3.3.5 – Evidências da relevância histórico-cultural da Brecha da Arrábida (texto 
baseado em Prego, 2008; Prego & Kullberg, 2010a,b) 

A exploração de Brecha da Arrábida como elemento construtivo/decorativo funde-se 
com a história portuguesa, revelando-se como um elemento de particular prestígio na 
ornamentação de diversos monumentos na região da Arrábida, em Portugal e, mesmo no 
estrangeiro. A transversalidade da sua utilização ornamental pode ser reconhecida através das 
mais diversas aplicações: i) pavimentos e revestimentos; ii) cantaria para arquitectura civil, 
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militar e religiosa; iii) mobiliário urbano; iv) arte fúnebre; v) estatuária e objectos decorativos. 
A observação destas variadíssimas utilizações permite constatar a sua inadequação como 
material de construção, nomeadamente quando se trata de aplicações exteriores, em 
revestimentos ou peças de cantaria que podem ficar sujeitas à acção dos agentes de 
meteorização (fig. 31), nomeadamente a acção química das águas pluviais que, com elevada 
percentagem de CO2, dissolvem a componente carbonatada do cimento promovendo a rápida 
desagregação dos clastos e consequente degradação da rocha. 

A. B. 

Fig. 31 – Exemplos de deterioração em aplicações exteriores de Brecha da Arrábida: A. 
Desagregação de clastos em degrau de entrada de casa no interior do Forte de S. Filipe, Setúbal); 
B. Evidências de restauro com argamassa na cantaria da janela da frontaria sul da Igreja de Jesus, 
Setúbal. 

A fragilidade demonstrada na preservação das suas características originais não 
impediu que a Brecha da Arrábida fosse aplicada, ao longo de várias épocas e correntes 
artístico-arquitectónicas, em pavimentos, revestimentos e cantarias exteriores. Efectivamente, 
a peculiaridade estética desta rocha fomentou as suas múltiplas aplicações tanto em Portugal 
como no estrangeiro. No entanto, o seu emprego adquire especial ênfase na Península de 
Setúbal, dada a proximidade aos locais de extracção. Nos próximos subcapítulos são 
enumerados alguns momentos-chave da vertente ornamental do objecto em estudo. A 
selecção desses momentos reveste-se de alguma subjectividade. A sua escolha criteriosa 
suporia a listagem e conhecimento das implicações históricas da maioria das aplicações 
ornamentais de Brecha da Arrábida. Tal não seria possível, no âmbito deste trabalho, dada a 
amplitude desta aplicação. A análise que aqui se apresenta pretende desvendar um pouco da 
importância ornamental da Brecha da Arrábida, que se entrelaça com alguns momentos e 
personagens que marcaram diferentes períodos da História de Portugal. 

Primeiras aplicações 

A evidência mais antiga da utilização de Brecha da Arrábida remonta à presença 
romana na região de Setúbal, antiga Cetóbriga, confirmada por dois testemunhos 
arqueológicos: a estação arqueológica de Tróia e a calçada romana (/ visigótica ?) do Viso 
(fig. 32). 
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A. B. 
Fig. 32 - Calçada romana (/ visigótica ?) do Viso: A. Panorâmica geral de um troço junto à Aldeia do 

Grelhal; B. Pormenor das placas lajiformes de Brecha da Arrábida. 

A estação arqueológica de Tróia constitui um dos mais interessantes conjuntos fabris 
de conserva de peixe do Império Romano (Silva et al., 1966). Construída nos inícios do séc. I 
D.C., por povo luso-romano cuja principal actividade era a pesca, o fabrico e a exportação de 
conserva de peixe manteve-se em plena actividade até, praticamente, ao séc. IV D.C. 
Estendendo-se outrora por uma faixa de quase 2 Km, este complexo foi construído em função 
da actividade conserveira, com inúmeros vestígios de cetárias, além do equipamento urbano 
característico dos povoados luso-romanos: habitações, termas, necrópole, columbário e 
basílica (Almeida & Matos, 1971).  

A construção deste complexo habitacional / industrial recorreu a blocos rochosos 
representativos de diversas litologias locais, entre as quais se encontram calcários do Jurássico 
Médio e arenitos e conglomerados do Jurássico Superior da Arrábida (Fig. III.4). Segundo 
SILVA et al. (1966) o conglomerado que se observa é o “conglomerado vermelho do Alto do 
Viso”. Efectivamente, os blocos de Brecha da Arrábida observados neste complexo pertencem 
à unidade de conglomerados do Vale da Rasca, aflorantes na região do Alto do Viso. Esta 
hipótese é consubstanciada pela existência, no local referido, da antiga Pedreira do Viso e de 
outras, de menor dimensão, espalhadas em torno do relevo do Viso e das quais ainda existem 
actualmente algumas evidências.  

É precisamente na região do Viso, junto à Aldeia do Grelhal, que se pode encontrar a 
Via Antiga do Viso (vulgo Calçada do Viso) que se estende ao longo de 1400 m (fig. 32). A 
calçada é composta por placas lajiformes de calcário e de Brecha da Arrábida que atingem a 
profundidade de 0,30m nas margens e de 0,15-0,20m na zona central (Silva et al., 1966). A 
sua localização parcial sobre afloramentos de Conglomerados de Vale da Rasca e a grande 
proximidade às pedreiras, anteriormente referidas, garantiriam continuamente as matérias-
primas para a sua construção confirmando, a par da estação romana de Tróia, a longevidade 
da utilização de Brecha da Arrábida. 

A Cerca Sadina 

A aplicação de Brecha da Arrábida volta a ter destaque na Idade Média, 
nomeadamente na construção da muralha defensiva da antiga Vila de Setúbal. Não existe uma 
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data concreta para o início da sua construção mas sabe-se, através de Fernão Lopes, que as 
obras terão tido início em período anterior à Peste Negra de 1348, a mando de D. Afonso IV. 
A conclusão da sua construção terá sido já no reinado de D. Pedro (Reis, 1958). A cerca 
medieval setubalense, “construída a expensas da população”, tinha forma rectangular e era 
construída com “mármore da Arrábida”1, possuindo quatro portas e diversos postigos.  

A fixação de populações na Vila de Setúbal após a Restauração (séc. XVII) fez surgir 
novos aglomerados habitacionais fora da cerca medieval, o que levou à criação de um novo 
traçado de muralhas defensivas que circundavam a original (fig. 33). A construção da nova 
muralha e dos seus vários baluartes teve início no reinado de D. João III mas o projecto não 
chegou a ser integralmente concluído (idem, ibid.).  

 
Fig. 33 – Planta das muralhas defensivas da Vila de Setúbal (séc. XVIII) (S.N., 2007): A – cerca do 

séc. XIV; B – cerca delineada no séc. XVII (não foi integralmente concluída). 

A Brecha da Arrábida constituiu um dos principais materiais utilizados na construção 
das muralhas. Em 1758, a mando de Marquês de Pombal, o padre Manoel Carvalho realizou 
um inquérito para averiguar os estragos causados pelo grande sismo na sua paróquia, S. 
Sebastião. Ao registar os danos observados, o pároco descreve a utilização da chamada “Pedra 
do Jaspe”, nas construções que em parte ruíram:  

“Esta Vila (Setúbal) tem tres Bairros, a saber a Vila, Troino – da parte do poente, e 
Palhais da parte do Nascente, o Bairro da Vila hé todo murado de muros antiguos, e fortes 
de Pedra do Jaspe da Serra da Arrabida com dez torres disperças (sic) pelo circuito da 
mencionada muralha, o qual bairro da Vila tem para os mencionados bairros de Troino e 
Palhais tres portas principáes a saber p.ª o nascente que hé Palhais hua porta principal feita 
com primor da arte toda de pedraria de Jaspe da mesma Serra da Arrabida, a qual em parte 
se arruinou com o terremoto de mil sete centos e sincoenta, e sinco (…)” (Carvalho, 1758 in 
Claro, 1957, p. 11).  

A leitura atenta deste excerto permite confirmar que a “Pedra do Jaspe” foi utilizada 
nas duas fases de construção. A fase renascentista está implícita na descrição efectuada da 

                                                 
1 A designação "mármore" é frequentemente utilizada, ainda hoje, para todas as rochas carbonatadas com 
aplicação ornamental. É, neste sentido, apenas uma designação de carácter comercial e não genético, uma vez 
que o mármore, no sentido geológico, é uma rocha metamórfica. 
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Porta de S. Sebastião, aberta na primeira muralha aquando da construção da segunda (Reis, 
1958). As outras duas a que faz referência são portas originais da muralha antiga, a Porta 
Nova e a Porta da Vila. Infelizmente nenhuma das três ficou intacta após o sismo de 1 de 
Novembro de 1755, sendo posteriormente remodeladas (fig. 34 A). A alusão à muralha do 
Bairro da Vila refere-se à cerca medieval que envolvia o núcleo antigo da vila.  

A  B  

Fig. 34 – Exemplos da aplicação de Brecha da Arrábida nas duas portas remanescentes da cerca 
medieval de Setúbal: A. Porta de S. Sebastião (remodelada) em arco de asa de cesto com aduelas 
em ressalto e pedra de fecho (in BELO, 1995); B. Porta do Sol (original) em arco quebrado. 

A correspondência entre a “Pedra do Jaspe” com a Brecha da Arrábida parece 
evidente. Os restos das muralhas que se mantêm intactos permitem confirmar esta apreciação. 
Por exemplo, na antiga Porta do Sol (Fig. 34 B), a única ainda intacta das cinco portas da 
primeira cerca, pode-se confirmar a presença de Brecha da Arrábida. 

O enaltecimento do emprego da “Pedra do Jaspe” na edificação da Vila de Setúbal é, 
no entanto, bastante anterior à descrição do padre Manoel Carvalho. Em 1610, ainda antes do 
início da construção da segunda muralha, Duarte Nunes de Leão referia-se à sua utilização na 
construção da cerca medieval bem como noutros edifícios da vila: 

“Na villa de Setuual (sic) há hua pedra de varias cores convem a saber branco, 
vermelho, encarnado, toda feita de remendos como seixinhos, que parece que se pegaram cõ 
a maão e que não nascerão asi, a qual a gente vulgarmete e erradamente chama, Jaspe, por 
aquella diversidade de cores. Desta pedra stáa edificada toda aquella grande villa, assi casas 
como templos, muros e torres por nam haver outra pedra assi na villa e termo seu como nas 
montanhas, vizinhas da serra da Arabida, a que os antigos chamaram Promontorio 
Barbarico. Pelo que todos os edificios he necessário serem della: os quaes muros e torres se 
como sam de pedra tosca, foram laurados polidamente e de cantaria fora a mais fermosa 
cerca do mudo.” (Leão, 1610 in Silva, 1990, p. 28). 

Duarte Nunes de Leão desvenda assim a designação de “Jaspe” atribuída à “pedra” 
multicolorida que se assemelha ao mineral silicatado de diversas cores. Comenta também essa 
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denominação, referindo, e bem, que foi atribuída incorrectamente, dado que a rocha em 
questão é composta por calhaus de outras preexistentes, a que chama “seixinhos”.  

A “Pedra do Jaspe” está, provavelmente, associada à toponímia de um dos locais de 
onde seria extraída – o Alto (ou ainda monte ou cabeço) do Jaspe, uma pequena elevação 
situada na zona ocidental da serra. Segundo F. Pereira de Sousa (1897), foram extraídos 
blocos de Brecha da Arrábida para a ornamentação da antiga Igreja de Todos os Santos, em 
Lisboa, no séc. XV/XVI. Assim sendo, e dado que a exploração das pedreiras do Alto do 
Jaspe poderia ser ainda anterior a esta referência, pode-se conjecturar que este seria um dos 
locais de proveniência da Brecha da Arrábida utilizada na construção das muralhas 
(fundamentalmente na segunda fase) e de vários edifícios de Setúbal. No entanto pode-se 
afirmar, com maior verosimilhança, que a quantidade e diversidade textural da Brecha da 
Arrábida utilizada nas muralhas indicam que a sua extracção ocorreria em diferentes locais da 
serra. Muitos dos blocos que ainda se podem observar assemelham-se aos explorados nas 
unidades “Conglomerados de Vale da Rasca” e “Conglomerados de Comenda”. Localizadas 
sobre afloramentos destas unidades e muito próximas de Setúbal, a Pedreira do Viso e as 
“pedreiras da visinha serra de S. Filippe” (São João, 1630 in Ribeiro & Bento, 2004) 
constituiriam assim os locais ideais para a extracção de Brecha da Arrábida nos sécs. XIV a 
XVII. A sua implantação sobre a unidade conglomerática de Comenda fez com que esta 
constituísse o principal recurso na sua construção (fig. 35 A). A Brecha da Arrábida assume 
assim um lugar de destaque nos revestimentos e pavimentos dos espaços interiores do forte 
(fig. 35 – B) e na pequena capela barroca, dedicada a Nossa Senhora e erguida no reinado de 
D. João V. 

 

A B 
Fig. 35 – Forte de S. Filipe, Setúbal: A. Afloramento da unidade “Conglomerados de Comenda” 

servindo como fundação da segunda linha de muralhas; B. Pormenor do pavimento da entrada 
principal em Brecha da Arrábida. 

A Brecha da Arrábida e o Manuelino 

O apogeu da utilização ornamental de Brecha da Arrábida ocorre no denominado 
período Manuelino que se desenvolveu entre finais do séc. XV, ainda com D. João II, e 
inícios do séc. XVI, sobretudo durante os reinados de D. Manuel I (donde surge o nome) e de 
D. João III, ou seja, entre 1490 e 1540 (Pinto et al., 2006).  
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O Manuelino, segundo consenso dos especialistas, trata-se não de um estilo mas de 
uma arte feita de elementos de muitos estilos – góticos uns, platerescos2 e mudéjares outros – 
conjugados com novas influências e locais e novos gostos que se traduziram num original 
sentido de ornamentação (idem, ibid.). Na arquitectura, as construções manuelinas mantêm as 
estruturas góticas essenciais que se aliam a uma exagerada e exuberante ornamentação que se 
baseia essencialmente do trabalho escultórico, com relevos finos cinzelados e rendilhados 
(idem, ibid.). 

As obras mais significativas foram concebidas por cinco arquitectos de renome no 
panorama artístico nacional deste período: os portugueses Mateus Fernandes, Diogo Arruda e 
Francisco Arruda; o galego João de Castilho; e o francês Diogo Boitaca (também conhecido 
por Boytac ou Boutaca) (idem, ibid.). A este último pertencem os projectos de duas das 
principais obras religiosas portuguesas: o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa e o Mosteiro de 
Jesus, em Setúbal (idem, ibid.). 

O Mosteiro (ou convento) de Jesus constitui uma obra de grande importância no 
panorama artístico português dado que é precursora das soluções da arquitectura manuelina. 
Trata-se de um complexo monástico-conventual no qual se integra a igreja, o mosteiro, 
claustro e a designada Casa do Capítulo.  

O mosteiro foi erguido devido à vontade da religiosa Justa Rodrigues Pereira, ama de 
D. Manuel, em 1490, ainda no reinado de D. João II. É este monarca quem, no ano seguinte, 
após visita às obras, assume o encargo das mesmas e manda ampliar consideravelmente o 
projecto inicial (com novos alicerces e segunda fundação), entregando a condução das obras a 
Diogo de Boitaca, que aqui realiza o seu primeiro trabalho no país.  

A primeira cabeceira da igreja estaria concluída em 1495, aquando da morte de D. 
João II; o corpo foi terminado pouco tempo depois, contando já com o patrocínio de D. 
Manuel, que determinou serem erguidas três naves abobadadas, em vez da projectada nave 
única com tecto de madeira. A ocupação do convento anexo pelas freiras clarissas, em 
meados de 1496, atesta da rapidez com que a obra avançou, embora a cabeceira joanina ainda 
tenha sido refeita, por se considerar demasiado pequena, na primeira década de quinhentos. 

A Brecha da Arrábida assume uma enorme preponderância estrutural e ornamental na 
edificação do Mosteiro de Jesus. Pode-se afirmar que este constitui o expoente máximo da 
história de aplicação desta rocha ornamental. A sua presença pode ser observada nos vários 
edifícios integrantes do complexo nos quais imprime uma singularidade estética marcada pela 
característica textura clástica de tonalidades vermelhas. A visita ao interior do mosteiro, e em 
particular à igreja, permite observar a aplicação sumptuosa de Brecha da Arrábida, bem 
patente nas colunas torsas e arcos que suportam as abóbadas, rosetas e nervuras espiraladas do 
tecto, pavimento do chão e revestimento de paredes, pedras tumulares, escadas da abside, 
púlpito, pia baptismal, entre outras ocorrências (fig. 36).  

                                                 
2 Plateresco – estilo arquitectónico de origem castelhana caracterizado pela ornamentação exuberante das 
fachadas dos edifícios, com uma decoração de rendilhada que faz lembrar o trabalho dos ourives no cinzelar a 
prata. 
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A  B  

Fig. 36 – Interior da Igreja de Jesus: A. Panorâmica geral da nave central e abside. As quatro (num 
total de seis) colunas torsas, arcos, nervuras e púlpito que se observam são construídos em 
Brecha da Arrábida; B. Pormenor da base de uma coluna torsa. 

 

No exterior, destaca-se a belíssima ornamentação do portal, janelão e janela da 
frontaria sul (fig. 37). Os dois primeiros apresentam decoração exuberante que se alicerça no 
trabalho escultórico sobre Brecha da Arrábida, com relevos e finos cinzelados e rendilhados, 
eminentemente manuelinos. A cantaria da janela, de maior influência gótica, é também de 
Brecha da Arrábida. 

A impressão causada pela imponente utilização de Brecha da Arrábida no Mosteiro de 
Jesus leva, em 1630, Madre Soror Leonor de S. João a escrever o seguinte: 

“O que mais sobresáe n’este de Setúbal, é a côr da pedra de que elle é revestido, 
extrahida das pedreiras da visinha serra de S. Filippe, o que lhe dá um aspecto ainda mais 
vetusto. Tem esta pedra uma cor atijolada, porém não egual, por isso lhe chamam os 
antiquários vermelho antigo.” (São João, 1630 In Ribeiro & Bento, 2004, p. 42). 

Regista-se, no comentário da religiosa, outra designação atribuída à Brecha da 
Arrábida – “vermelho antigo” – e a referência à sua proveniência, nomeadamente das 
pedreiras que existiriam na região de S. Filipe as quais terão permitido, não apenas a 
construção do forte que aí se localizaria no séc. XVI, como a anterior edificação do Mosteiro 
de Jesus, ainda no séc. XV.  

A frente Sul da igreja recebeu considerável nobilitação com a doação feita por D. 
Jorge de Lencastre, filho bastardo de D. João II e grão-mestre das Ordens de Santiago e de 
Avis, do extenso terreno fronteiro, ainda na primeira metade do século XVI, onde mandou 
erguer um cruzeiro (originalmente situado em frente da cabeceira da igreja) (fig. 38). 
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Fig. 37 – Panorâmica da frente Sul da Igreja de Jesus (GAGO, 2006). 

A B 
Fig. 38 – Cruzeiro de Setúbal: A. Postal ilustrado (in Lopes & Quintas, 1999), sem data, provavelmente 

do início do séc. XX, no qual se observa o terreno fronteiro ao mosteiro e o cruzeiro ofertados por 
D. Jorge de Lencastre (a localização do cruzeiro sofreu, ao longo do tempo, várias alterações, 
encontrando-se actualmente mais afastado e desviado para leste do mosteiro); B. Fotografia actual 
do cruzeiro com plataforma de recorte lobulado, coluna e cruz em Brecha da Arrábida. 

O cruzeiro é construído, totalmente em Brecha da Arrábida, para assinalar a piedade 
dos fundadores do mosteiro, e é constituído por plataforma de 4 degraus circulares, com 
recortes lobulados, onde assenta uma coluna, sobre a qual se ergue uma cruz (fig. 38 B). 

D. Jorge de Lencastre foi um dos protagonistas na polémica construção da Igreja da 
Nossa Senhora das Salas, em Sines, que é aqui apresentada como mais um exemplar da bem 
sucedida aplicação ornamental de Brecha da Arrábida. 

D. Manuel I, por carta de 24 de Dezembro de 1499, prometeu a Vasco da Gama a Vila 
de Sines, em reconhecimento pelos serviços prestados no descobrimento da Índia (Falcão & 
Pereira, s. d.). Embora a doação só se pudesse tornar efectiva com o acordo da Ordem de 
Santiago, a quem pertencia o senhorio da terra, o almirante quis logo tornar patente o estatuto 
de que gozava, dando início a um ambicioso programa arquitectónico em Sines, mandando 
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erguer, entre outras, a ermida de Santa Maria, destinada a substituir a modesta igreja existente 
no lugar das Salas. Tais intervenções, sem dúvida precipitadas antes da questão do senhorio 
ficar resolvida, suscitaram queixas do mestre da Ordem, D. Jorge de Lencastre. As obras 
prosseguiram, lentamente, e a sua sagração só ocorreu em 1529, depois de intensa luta entre a 
família Gama e a Ordem de Santiago (idem, ibid). 

Para além de dispor de uma área expressivamente maior, a ermida que Vasco da Gama 
mandou construir foi dotada de pormenores sumptuosos, com realce para o portal manuelino, 
ladeado por duas colunas torsas, lavrado em Brecha da Arrábida (fig. 39).  

A  B  
Fig. 39 – Portal manuelino da Igreja da Nossa Senhora das Salas, em Sines: A. Panorâmica geral do 

portal e das duas colunas torsas que o ladeiam; B. Pormenor da coluna de três cordas, esculpida em 
Brecha da Arrábida. 

O cruzamento entre o nome de D. Jorge de Lencastre e o carácter ornamental da 
Brecha da Arrábida não se limitaria aos exemplos do cruzeiro de Setúbal e da igreja de Sines. 
Por ironia do destino (ou talvez não), o “vermelho antigo” serviria para talhar a arca ossário 
prismática que, provavelmente, alberga os seus restos mortais, e que se encontra no interior de 
um arcossólio manuelino, na Igreja de Santiago, em Palmela (fig. 40). 
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Fig. 40 – Arcossólio manuelino e arca tumular de D. 

Jorge de Lencastre, em Brecha da Arrábida, na 
parede N da Igreja de Santiago de Palmela. 

 

A associação entre D. Manuel I e a Brecha da Arrábida constitui também motivo de 
reflexão. O monarca deveria ter-lhe particular afeição dado que foi utilizada em diversas 
obras emblemáticas do seu reinado. O Mosteiro de Jesus é disso um caso paradigmático. A 
utilização esplendorosa da Brecha da Arrábida fica permanentemente associada à primeira 
obra de referência do manuelino. O nome de D. Manuel aparece também ligado à Igreja de 
Nossa Senhora das Salas, e a presença do portal manuelino em Brecha da Arrábida aparenta 
ter o seu cunho. A Sé do Funchal e o Palácio de Santos constituem mais dois exemplos da 
empatia de D. Manuel (e dos seus arquitectos) pela brecha multicolor. 

No final do séc. XV, e no âmbito de uma estratégia económica e política mais amplas, 
D. Manuel emite algumas directivas no sentido de elevar o florescente Funchal a cidade. A 
edificação de uma “igreja grande” no Funchal foi decretada, em 1485 (Carita, 1998).  

No ano seguinte, o monarca enviaria um pelourinho para o Funchal, em Brecha da 
Arrábida, correspondendo à primeira referência autárquica da Expansão Portuguesa (Carita, 
2001). Este pelourinho colocado, originalmente, no largo em frente à Igreja do Calhau, foi por 
diversas vezes deslocalizado, o que promoveu a sua degradação e, em 1835, foi demolido por 
decisão camarária. Os fragmentos originais encontram-se actualmente integrados no parque 
arqueológico do Museu das Cruzes, no Funchal e, com base nestes, foi executada uma réplica, 
em 1991, que foi implantada no local original do antigo pelourinho (idem, ibid.). 

A construção da Sé, levada a cabo por Pêro Anes, sofreu vários atrasos, vindo a ser 
concluída em 1514, altura em que foi elevada a Sé depois de criada a Diocese do Funchal. 
Assente na arquitectura manuelina, a Sé do Funchal sofreu, principalmente no séc. XVIII, 
diversas remodelações que introduziram uma maior diversidade estilística ao conjunto 
arquitectónico (idem, ibid.). No seu interior podem-se ainda observar alguns dos elementos 
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ofertados por D. Manuel, no princípio do séc. XVI: pia baptismal, mesa do altar-mor, pias de 
água benta, púlpito, coluna torsa e escadaria de acesso (fig. 41). 
 

 
A 

 
  B C 

Fig. 41 – Elementos em Brecha da Arrábida oferecidos pelo Rei D. Manuel I à Sé do Funchal,: A. Pia 
baptismal; B. púlpito (montado sobre uma coluna torsa e escadaria de acesso); C. Mesa do altar-
mor (fotografias: CARITA, 2005).  

 
Todas estas ofertas têm uma particularidade – são talhadas em Brecha da Arrábida. As 

pias de água benta serão provavelmente em brecha, mas a sua posterior pintura dificulta a 
identificação. A esta lista poderia ainda acrescentar-se a aduela da boca do poço da Sé da qual 
se desconhece o paradeiro. Estes elementos enquadram-se no aparente costume do rei em 
realizar ofertas em Brecha da Arrábida, material que se tornaria depois quase emblemático do 
poder manuelino (Carita, 1998). 

O Palácio de Santos, em Lisboa, sede actual da Embaixada de França, constitui 
também um dos monumentos que ilustram o importante significado histórico da aplicação de 
Brecha da Arrábida. 

Em 1497, D. Manuel fixa, com Fernão Lourenço, um ríquissimo armador, um contrato 
de cessão por arrendamento do edifício do Palácio de “Santos-o-Velho”, um antigo convento 
que o segundo tinha recentemente aforado e que tinha transformado em palácio residencial 
(Carita, 2007). Com as proprietárias, as Comendadeiras, uma comunidade feminina 
pertencente à Ordem de Santiago, o rei estabeleceu igualmente um contrato de arrendamento 
do edifício durante três gerações. Este serviria de Paço Real, numa zona central e com uma 
vista desafogada para o designado “Mar da Palha”, em substituição da principal morada até 
então, situada no Paço da Alcáçova, no Castelo de S. Jorge.  

Posteriormente, D. Manuel I mandou realizar obras no palácio, a cargo de João 
Castilho. As obras concentraram-se, sobretudo, “em uma varanda e outras coisas meudas” 
mas também em “portaes, janelas, bocall do poço e coregymento do jardim”, elementos 
essenciais da estética manuelina (idem, ibid.). O melhoramento dos jardins do palácio fez com 
que estes se dispusessem em vários patamares até às margens do Tejo. Os jardins tinham um 
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carácter privado e personalizado, relacionando-se cada um com uma ala ou corpo do edifício 
habitado pelo rei, rainha, príncipes ou damas da corte (idem, ibid.). O “jardim de el-Rei”, 
como o nome claramente indica, era o jardim de D. Manuel. No centro do seu jardim o 
monarca mandou colocar uma mesa em Brecha da Arrábida demonstrando, mais uma vez, o 
seu grado por esta rocha (fig. 42). A mesa de D. Manuel terá sido interveniente numa ocasião 
lendária que permaneceu através dos séculos. 
 

 

Fig. 42 – Mesa em Brecha da Arrábida no jardim do Palácio de Santos (Cintra & Caldas in Carita, 2007). 

 

Depois da morte de D. Manuel, o Paço de Santos foi habitado a espaços por D. João 
III e por D. Sebastião. Este, segundo as crónicas, na véspera da sua partida para Alcácer-
Quibir, a 24 de Junho de 1578, terá tido aqui a sua última refeição, a qual foi servida no 
jardim, sobre a mesa de pedra em Brecha da Arrábida (idem, ibid.). 

Fase de "internacionalização" da Brecha da Arrábida 

No Palácio de Santos é possível ainda observar outras aplicações de Brecha da 
Arrábida. Estas surgem como resultado das intervenções realizadas durante a segunda metade 
do séc. XVII e princípio do séc. XVIII, da autoria do mestre João Antunes. Este trabalhou 
com três diferentes proprietários do palácio e foi o responsável pela criação de vários espaços 
interiores como, por exemplo, a sala das porcelanas e a capela. Os arquitectos começavam a 
aperceber-se do uso inadequado da Brecha da Arrábida nos espaços exteriores, devido à 
facilidade da sua alteração e desagregação. Para além de que, a partir daquela altura, maior 
atenção se começa a dar às decorações interiores e, aqui, dadas as particularidades estéticas 
muito marcadas da Brecha da Arrábida, ela ganha, também na arte decorativa, um papel de 
relevo. Por exemplo, na capela barroca, requintadamente ornamentada (fig. 43), salientam-se 
as pinturas interiores, a imitarem o padrão embrechado e colorido da Brecha da Arrábida 
(idem, ibid.). No entanto, na cantaria da capela é possível observar a aplicação autêntica de 
Brecha da Arrábida.  
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Fig. 43 – Capela barroca do Palácio de Santos (Cintra & Caldas in Carita, 2007), da autoria de João 

Antunes, na qual se observam diversas aplicações de Brecha da Arrábida (assinaladas com as 
setas vermelhas). 

A utilização de Brecha da Arrábida constitui uma marca característica do gosto do 
mestre João Antunes, patente em diversas obras da sua autoria, nas quais se incluem, por 
exemplo, a Igreja do Santuário da Nossa Sra. do Cabo e o Palácio do Calhariz.   

João Antunes será, muito provavelmente, o responsável pela mesa octogonal que se 
encontra na Sé de Braga (fig. 44), dado que foi o responsável pelos trabalhos de reconstituição 
da sacristia, iniciada em 1698 (Moura, 1986). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 44 – Mesa octogonal com tampo e pé em 
Brecha da Arrábida, Sé de Braga. 

 

69

 



Geológia e Geomorfologia da Arrábida 

  

70

Nesta época, a elite europeia consumia grande quantidade de mármores polidos, 
empregues quer em construções de cariz religioso como em edifícios particulares. Os 
mármores eram admirados por artistas e encomendadores ao mesmo nível que a pintura. A 
qualidade da pedra constituía um sinal de distinção e nobreza tão importante como o traçado 
arquitectónico ou a utilização das ordens (Gomes, 2003).  

Os mármores portugueses, com preços mais acessíveis do que por exemplo os 
italianos, adquiriram também uma projecção internacional meritória, sustentada, 
essencialmente, nas explorações localizadas na região de Estremoz. Os mármores 
policromáticos, bastante apreciados na época, fizeram com que a extracção de mármores 
incidisse, em uma menor escala, na exploração de Brecha da Arrábida.  

Na correspondência de Duarte Ribeiro Macedo, diplomata português em Paris e 
frequentador da corte de Luís XIV, é possível compreender o impacto causado pelos 
“mármores da Arrábida” na elite francesa do séc. XVII: 

“As obras do Louvre e de Versalhes, e as mais públicas que El-Rei faz, tem de 
consignação nove milhões de libras. Neste reino não há nenhum género de jaspes; todos os 
necessários para estas obras vêm de Itália. No verão passado me buscou aqui um homem, 
que corre com as obras do Louvre, e me pediu que lhe mandasse vir amostras de «todas as 
pedras de cor das serras da Arrábida e Sintra», porque tinha notícia que as havia pretas, 
azuis, vermelhas e brancas, e de várias cores; e que viesse, por maior, explicado o preço que 
podiam custar postas nas praias de Setúbal e Lisboa, porque, se fosse mais barato trazê-las 
daí a Ruão, se escusaria o trabalho de as trazer de Itália” (…) “as pedras se desejam por 
lavrar, e na grandeza que baste para se ver a bondade delas.” (in Rau, 1969 in Castro e 
Solla, 1969, p. 335). 

Neste excerto, a alusão às “pedras de várias cores” provenientes da serra da Arrábida 
corresponde, indubitavelmente, à Brecha da Arrábida. O menor custo dos mármores da serra 
da Arrábida, comparativamente aos italianos, parece ter contribuído significativamente para o 
seu sucesso e para a manutenção da ostentação parisiense, tal como se pode atestar na carta 
enviada pelo diplomata português ao Secretário de Estado em vigência: 

“Tanto inculquei aqui os mármores da serra da Arrábida que tem tomado caminho 
este comércio; vieram de lá amostras, pareceu bem, e vão três navios a buscá-lo. O luxo está 
aqui tão introduzido que não só El-Rei nos seus edifícios, mas os particulares nos seus 
gastam uma grande fazenda em os fazer vir de Itália, que toda irá a Portugal se aí 
introduzir.” (in Rau, 1969 in Castro e Solla, 1969, p. 335). 

Em Espanha também se encontram exemplos da exportação dos "mármores coloridos 
da Arrábida". A capela do Pilar, na Catedral de Santiago de Compostela, acabada e decorada 
entre 1713 e 1723, é revestida de mármores policromados. Estes foram comprados, por 
Fernando de Casas y Novoa, arquitecto responsável pelo projecto da capela, numa visita 
efectuada às pedreiras da Arrábida, em 1717 (Gomes, 2003). Casas y Novoa visitou diversas 
obras portuguesas, entre as quais só destacou a nova sacristia de S. Vicente de Fora, concluída 
em 1716, com revestimentos de mármores finos, entre os quais se encontra a Brecha da 
Arrábida. É natural, porém, que tenha tomado contacto directo com outras igrejas com 
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revestimentos em mármore que, na época, entusiasmava os meios artísticos da capital 
portuguesa e era exportado, além-Atlântico, para o Brasil (idem, ibid.). 

Nesta época, os mármores utilizados no Brasil procediam em grande parte de Portugal, 
muitas vezes transportados como lastro de navios que, de regresso à Europa, levavam bens 
minerais ou outros (Costa et al., 2003). Os melhores exemplos destas aplicações podem ser 
observados nas igrejas do norte do Brasil, situadas na Bahia, Pernambuco, Paraíba ou Belém 
do Pará. Destaca-se a utilização do encarnadão e lioz, explorados desde há muito tempo nos 
arredores de Lisboa (Aires-Barros, 2001) e largamente usados nas construções baianas. A 
Brecha da Arrábida, proveniente principalmente do Calhariz e encontrada em menor volume, 
mas em aplicações muito detalhadas, pode igualmente ser observada em Salvador ou em 
Belém do Pará (fig. 45) (Costa et al., 2003). 

 
Fig. 45 – Exemplo da utilização de brecha calcária da Arrábida na construção de pia baptismal da 

Igreja do Carmo, em Belém do Pará (COSTA et al., 2003). 

A "herança" de D. Manuel I e a utilização da Brecha da Arrábida no séc. XIX  

A maioria dos monumentos edificados na aura do romantismo, no séc. XIX, não 
privilegiou, de forma evidente, a utilização de Brecha da Arrábida como elemento decorativo. 
No entanto, na sequência dos danos causados pelo sismo de 1755, muitos edifícios tiveram 
que ser restaurados, promovendo-se a reutilização dos materiais que entraram nas edificações 
originais. Por este motivo, a Brecha da Arrábida volta a ser um interveniente de destaque em 
monumentos fundamentais deste período, mais uma vez devido à predilecção, demonstrada 
por D. Manuel uns séculos antes, pela utilização desta rocha. 

O Palácio da Pena, em Sintra, surge como a obra mais emblemática do romantismo 
nacional (Pinto et al., 2006). O palácio e o parque natural em que se integra devem-se à 
iniciativa de D. Fernando II, que mandou restaurar um antigo mosteiro, que existia naquele 
local e que fora destruído pelo terramoto, ao qual anexaria uma residência de Verão. O 
projecto foi da autoria do alemão Barão de Eschwege, amigo pessoal do rei. A obra concebida 
por Eschwege, em estreita colaboração com o rei, demorou dez anos a transformar-se num 
edifício colorido e eclético, que mistura diversos estilos arquitectónicos como o neo-
manuelino, o neo-gótico, o neo-renascentista, o neo-islâmico e o mudéjar (idem, ibid.).   

A construção iniciou-se, em 1840, pelo restauro do antigo mosteiro, do qual se 
manteve o claustro. É precisamente neste local que se pode observar o emprego de Brecha da 
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Arrábida, nomeadamente nas colunas que suportam os arcos mouriscos dos dois pisos que 
rodeiam o pátio (fig. 46). Estas serão provenientes do velho mosteiro, o designado Mosteiro 
da Pena, construído no reinado de D. Manuel, em 1511, no qual terá sido utilizada “boa e bela 
cantaria” (Gil & Calvet, 1992).   

 

A B. 
Fig. 46 – Claustro do Palácio da Pena, Sintra: A. Perspectiva geral dos dois pisos com arcos mouriscos 

sustentados por colunas em Brecha da Arrábida; B. Pormenor do capitel de uma das colunas.  

É também o Barão de Eschwege que, em 1837, na memória relativa ao Prospecto 
Geognostico dos Arredores de Setúbal, da sua autoria, desvenda um exemplar impressionante 
da utilização ornamental da Brecha da Arrábida:  

“(…) devendo-se ainda acrescentar que elle forma rochedos inteiriços muito rijos, de 
maneira que se tem usado delles para varias obras de Architectura nas Igrejas da Villa de 
Setubal, e das quaes se distinguem principalmente o portal, e as columnas interiores da 
Igreja do Convento de Jesus, e julgo tambem que as duas magníficas columnas na Capella 
Mór da arruinada Igreja de S. José em Lisboa, tem a mesma origem das pedreiras antigas de 
Setubal.” (Eschwege, 1837, p. 54 e 55).  

Eschwege, ao descrever as diversas litologias da região de Setúbal, referia-se à Brecha 
da Arrábida, a qual designava por“grés vermelho”. Neste excerto faz menção à aplicação do 
“grés vermelho” na bem conhecida Igreja do Mosteiro de Jesus e na “arruinada” Igreja de S. 
José, que teria duas colunas “magníficas monumentais talhadas nesta rocha. A Igreja de S. 
José a que o Barão se refere é a antiga Igreja do Hospital Real de Todos os Santos, inaugurada 
por D. Manuel, em 1501. Tal como acontecera no Mosteiro de Jesus, D. Manuel elegeu Diogo 
Boitaca como responsável pela direcção da construção do Hospital Real de Todos os Santos, 
que integrava também uma igreja. Esta teria um pórtico manuelino, com colunas torsas, em 
Brecha da Arrábida, como as do Convento de Jesus em Setúbal. Eschwege refere-se, no 
entanto, às colunas que, provavelmente, estariam no interior da capela-mór da dita igreja que 
sucumbiu, tal como o complexo hospitalar, ao terramoto de 1755. A adjectivação proferida 
relativamente às colunas pressupõe que Eschwege as tenha visto, no entanto, não faz qualquer 
referência sobre a sua localização na época. 
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A localização das antigas colunas da antiga Igreja do Hospital de Todos os Santos é 
revelada por F. Pereira de Sousa (1897): 

“Em differentes egrejas de Lisboa existem porções de mármores mosaicos da 
Arrabida, como por exemplo na egreja dos Anjos, etc. Destacam-se pelo seu magnífico effeito 
as bellas columnas torcidas, salomonicas, da egreja de S. José, da antiga egreja da 
Annunciada, que pertenceram á antiga egreja de Todos os Santos do Hospital de S. José; 
quatro na capella mor, d’um conglomerado constituido por fragmentos de differentes cores 
ligados por um cinzento arroxado tendo aproximadamente 5m de altura e 1m a 1m,5 de 
diâmetro; e quatro na capella do Santissimo, da mesma espécie, mas mais escuras e 
brilhantes, tendo unicamente 2m a 3m de altura e 0m,50 de diâmetro aproximadamente” 
(Sousa, 1897, p. 272). 

A descrição pormenorizada de F. Pereira de Sousa corresponde, efectivamente, às 
colunas torsas, em Brecha da Arrábida, patentes na actual Igreja Paroquial de S. José, antiga 
Igreja da Anunciada, em Lisboa (fig. 47). No entanto, estas perfazem um total de oito e não 
duas como relatava o Barão de Eschwege.  

Concluída em 1883, em prol da irmandade do Santíssimo, a Igreja da Anunciada foi 
construída no local onde, desde 1539, se encontrava o Convento da Anunciada, destruído pelo 
sismo de 1755 (in J. FREG. S. JOSÉ, 2008). No seu interior destacam-se as oito colunas torsas 
provenientes da antiga Igreja do Hospital de Todos os Santos: quatro, de maiores dimensões, 
no altar principal; as restantes quatro, significativamente menores, encontram-se na capela do 
Santíssimo Sacramento. Todas elas foram talhadas em Brecha da Arrábida e posteriormente 
polidas.  

Além de outros aspectos, ligados à exploração de Brecha da Arrábida, F. Pereira de 
Sousa divulga ainda o local de proveniência dos blocos que permitiram a elaboração das 
colunas torsas: 

“Até ha pouco tempo não existiam pedreiras definidas na serra d’Arrabida de 
mármore mosaico. N’alguns pontos appareciam vestigios de antiga exploração, e ainda hoje 
se conhece no monte do Jaspe o local aonde foram extrahidas as bellas columnas da egreja 
de S. José, em Lisboa; porém a exploração terminava apenas deixassem de existir 
encomendas e escolhia-se um ou outro ponto da serra, conforme se encontrava melhor pedra 
e relativamente facilidade de transporte.” (Sousa, 1897, p. 273). 

Segundo estas afirmações, depreende-se que a Brecha da Arrábida era já explorada no 
Alto do Jaspe, no séc. XVI, tal como foi referido aquando da discussão da designação “Pedra 
do Jaspe”. A leitura deste excerto permite também compreender o tipo de exploração 
efectuada. Caracterizada pela falta de planeamento, a extracção de Brecha da Arrábida era 
conduzida pela procura dos melhores blocos e pela facilidade de acessos e transportes. Estes 
tinham constituído, ao longo do tempo, um entrave da exploração desenfreada: 
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A. 

 
B. 

 
C. 

Fig. 47 – Colunas torsas em Brecha da Arrábida patentes na Igreja Paroquial de S. José (antiga Igreja da 
Anunciada), Lisboa: A. Perspectiva geral do altar-mór ladeado por quatro colunas torsas com cerca de 
5m de altura; B. Perspectiva geral do altar da Capela do Santíssimo ladeado por colunas torsas com 
cerca de 2m de altura; C. Pormenor da textura das colunas em Brecha da Arrábida. 

“Desde muito tempo que são conhecidos os mármores «brechas da Arrábida», mas a 
sua difficuldade de exploração em consequencia dos maus caminhos que conduzem á serra, 
tem limitado muito o seu emprego.” (Sousa, 1897, p. 271). 

No entanto, o abandono e a abertura de novas explorações, conforme as encomendas, 
levou a que a paisagem da serra fosse pontuada pelas diversas pedreiras em laboração e ainda 
pelos vestígios de pedreiras abandonadas. No final do séc. XIX encontravam-se em actividade 
as pedreiras situadas no Calhariz, Jaspe e Risco (à data com grande actividade). As pedreiras 
abandonadas localizavam-se em diversas áreas, tais como: Casal do Desembargador, Casal do 
Meio, Casal do Risco e El Carmen. 

Em cada uma daquelas pedreiras extraía-se uma determinada variedade de Brecha da 
Arrábida designada, essencialmente, de acordo com as tonalidades predominantes no cimento 
e nas “manchas”, grandes ou pequenas, as quais correspondiam às cores contrastantes dos 
clastos de vários calibres. Surgiram assim diversas designações, como por exemplo, “grande 
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brecha vermelha” (explorada nas pedreiras do Calhariz) e “raiz d’Arrabida” (explorada nas 
pedreiras de Casal do Meio). Sobre esta questão F. Pereira de Sousa refere o seguinte: 

“São variados os typos de mármore brecha d’Arrabida podendo, porém, destacar-se 
as seguintes espécies: de mancha grande ou mancha pequena, escuro ou claro ou raiado.” 
(SOUSA, 1897, p. 273). 

A leitura deste excerto permite evidenciar ainda a denominação “brecha d’Arrábida”. 
Segundo o autor, os “mármores brechas d’Arrabida” são conhecidos desde há muito tempo. 
No entanto, de acordo com a bibliografia consultada no âmbito deste trabalho, esta constitui a 
primeira referência à denominação actual – Brecha da Arrábida – e que ocorre, portanto, em 
1897, por F. Pereira de Sousa.  

Em 1903, F. Pereira de Sousa, referindo-se à Brecha da Arrábida, utiliza outra 
denominação e sublinha a sua fama internacional: 

“É curioso dizer-se que a maior parte das montanhas que se avistam do mar, entre as 
povoações de Cezimbra e Arrábida, são montanhas de mármore. N’ellas se encontra o 
chamado «mármore da Arrábida». Este mármore é muito conhecido no estrangeiro, onde é 
bastante apreciado; e actualmente estão explorando-o para ser empregado fora do paiz.” 
(Sousa et al., 1903, p. 3). 

A internacionalização e prestígio do “mármore da Arrábida”, nos séculos XIX-XX, a 
que F. Pereira de Sousa se refere, poderão ser atestados pela sua inclusão, já na década de 
vinte, na “List of the World’s Marbles”, publicada nos Estados Unidos pela Associação 
Nacional de Comerciantes de Mármore e pelo Instituto Americano do Mármore (McClymont, 
circa 1930 in Perazzo & Perazzo, 2008). Esta lista contém o “Arrabida Marble”, explorado 
nas pedreiras da Arrábida, perto de Setúbal, e descrito como “variado, com fragmentos finos e 
irregulares de cinzento, cor-de-rosa, púrpura, preto e branco, todos cimentados com um 
preenchimento amarelo.” 

Ainda durante a primeira metade do séc. XX, a Brecha da Arrábida era conhecida, 
nomeadamente na Europa, por “Brechas de Portugal”. P. Choffat confirma esta designação: 

“Les cailloux provenant du Jurassique sont de nature et de couleurs três variées (…) 
donnant l’aspect bigarré aux marbres dits «brèches de Portugal»” (Choffat, 1908).   

A correspondência entre esta designação e a Brecha da Arrábida é claramente 
explicitada pelo belga L. Michiels, em 1937, ao caracterizar a indústria dos mármores 
portugueses: 

“Les brêches d’Arrabida (Setubal), conglomérat solide, déjà connues en Belgique 
avant la guerre sous le nom de «Brêches du Portugal». Ces marbres du type rouge vitreux, 
peu à la mode, ne sont guére exploités actuellement.” (Michiels, 1937, p. 4).  

Segundo L. Michiels, a Brecha da Arrábida estaria pouco na moda, o que provocou o 
encerramento da sua extracção. No entanto, como poderá concluir-se no próximo subcapítulo, 
a exploração de Brecha da Arrábida volta a ganhar algum fulgor nas décadas subsequentes, se 
bem que não com o ênfase demonstrado no passado.  
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Independentemente das diversas designações que teve ao longo da sua história – 
Pedra do Jaspe, Vermelho antigo, Grés vermelho, Conglomerado d’Arrábida, Mármore 
mosaico da Arrábida, Brechas de Portugal, entre outras – a Brecha da Arrábida deixou a sua 
marca impressa no panorama ornamental nacional. As aplicações patentes em numerosos 
monumentos confirmam a importância conferida, ao longo dos séculos, às características 
decorativas desta rocha. Neste texto registaram-se apenas algumas, das muitas obras 
arquitectónicas, nas quais a Brecha da Arrábida constituiu um elemento de destaque.  

Ficaram por abordar em pormenor, outros monumentos e outras obras, onde esta foi 
utilizada de forma singular, particularmente na região da Arrábida, que terão sido objecto de 
descrição pormenorizada noutros textos da candidatura, nomeadamente no que se refere à 
"Arquitectura Religiosa" e "Arquitectura Civil". Destes, além das inúmeras aplicações em 
edifícios particulares e mobiliário, não poderiam deixar de ser referidos alguns monumentos 
caracterizados pelo elevado simbolismo histórico e/ou artístico, nomeadamente: Quinta da 
Bacalhoa, Sé de Setúbal, Convento da Arrábida, Convento de Nossa Senhora do Cabo 
Espichel, Igreja Matriz de Sesimbra, para já não citar e Sé de Lisboa, fora do contexto local.  

Figura-se sumariamente,, apenas a título de exemplo, aplicações no Convento de Vª 
Srª do Cabo Espichel (fig. 48). 

A B 

C D 
Fig. 48 – Exemplos de aplicação de Brecha da Arrábida no Convento de Nª Srª do Cabo Espeichel (A): B 

- vista interior geral; C - colunelos; D - frisos e bases de colunas. 
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EM SÍNTESE: 

A Brecha da Arrábida tem um carácter EXCEPCIONAL, porque: 

1 - É um tipo litológico único no mundo; 

2 - É um dos raros testemunhos, em conjunto com outras ocorrências geológicas 
em diversas partes do mundo, de um evento de grande dimensões, materializado por 
discontinuidade maior de natureza tectono-eustática, que afectou diversas áreas do 
domínio atlântico; 

3 - Materializa um paleocarso jurássico, com rara qualidade de exposição, não 
apenas na Margem Ocidental Ibérica mas também em todo o Atlântico Norte; 

4 - Colmata ("fossiliza"), com rara qualidade, estruturas pré- / sin-deposicionais, 
nomeadamente falhas normais ilustrativas de episódio distensivo anterior, 
particularmente nos afloramentos da Pedreira do Jaspe; 

5 - Do ponto de vista pedagógico apresenta uma série de ocorrências de 
importância estratigráfica, sedimentar e tectónica, com uma qualidade de exposição e 
interrelação extremamente raras; mais ainda se considerarmos o seu contexto de 
desenvolvimento local, regional e internacional; 

6 - Como material utilizado para fins decorativos e arquitectónicos raríssimas e 
muito relevantes associações com a cultura, particularmente com a História da Arte, 
sobretudo com a arquitectura religiosa e civil local e nacional, mas também 
internacional. 

7 - Do ponto de vista estético, as suas aplicações são ímpares. 

 
 
 



 

 

3.4 - Conglomerados de Vale da Rasca - sequência de bordo de bacia 

 

Como atrás se referiu, estes conglomerados correspondem à unidade de base da 
sequência do 3º episódio de rifting que afectou a Bacia Lusitaniana. 

Cartograficamente, verifica-se que estas unidades conglomeráticas dispõem-se em 
forma de cunha (cf. fig. 24), com máximo de espessura na região da serra de Gaiteiros até 
desaparecerem lateralmente na região de Sesimbra onde são substituídas por unidades argilo-
arenosas (fig. 49). As fácies e geometria destas unidades conglomeráticas configuram 
deposição em sistema continental de leques aluviais para os Conglomerados de Vale da Rasca 
e deposição fluvial em canais anastomosados para os Conglomerados de Comenda. 

 
Fig. 49 - Localização esquemática da unidade dos conglomerados de Vale da Rasca (J3

VR) (seta a 
vermelho). A seta a azul assinala a um troço aflorante da Falha de Setúbal-Pinhal Novo. Para a 
legenda consultar fig. 6 (extracto da folha 38-B da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50.000). 

Em "3.3 - Brecha da Arrábida" encontram-se pormenores descritivos que distinguem 
estes diferentes tipos de conglomerados, geograficamente próximos, mas diferentes dos 
pontos de vista genético e de idades. 

Com efeito, o contacto com o Jurássico Médio é feito através de discontinuidade 
materializada pelos conglomerados designados por "Brecha da Arrábida”, que correspondem, 
como foi atrás referido, à colmatação de um carso (Pedreira do Jaspe, flancos SW e NE do 
fecho periclinal da dobra do Formosinho e flanco norte da Serra de S. Luís). Em especial 
nesta última área, a discordância demonstra carácter fortemente ravinante, pois observa-se, à 
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escala cartográfica, a selagem de grabens que afectam unidades do Jurássico Inferior e Médio 
(observáveis na carta da fig. 49). 

A metade inferior da unidade de conglomerados de Vale da Rasca (que têm cerca de 
900 m de espessura no conjunto com os Conglomerados da Comenda) exibe uma variação na 
dimensão dos clastos e, sobretudo, da composição. Em direcção ao topo da sequência, a 
ocorrência de clastos carbonatados (fig. 50 A) diminui progressivamente, assim como a sua 
dimensão média, em benefício de clastos de natureza quartzosa (fig 50 b), provenientes do 
soco varisco. A partir de cerca de metade da sequência a diminuição da dimensão dos clastos 
é ainda mais acentuada, passando a prevalecer os níveis areníticos, por vezes grosseiros, a 
conglomeráticos em sistemas de canais, exclusivamente compostos de clastos silicatados 
provenientes do soco paleozóico, situado a leste (fig. 50 C). Por outro lado, desde a Serra de 
Gaiteiros, próxima da falha de Setúbal-Pinhal Novo, até a região este de Sesimbra, onde as 
unidades conglomeráticas desaparecem, observa-se desde um empilhamento dos 
conglomerados até a sua ocorrência com interrupções laterais e diminuição progressiva de 
espessura. 

 

 
A 

 
C 
 B 

Fig. 50 - Diferentes aspectos observáveis nos Conglomerados de Vale da Rasca (Norte da Serra de S. 
Luís); A - com clastos de composição exclusivamente carbonatada, na base da unidade; B - com 
componente siliciclástica predominante (para o topo); C - estruturas de canal típicas dos ambientes 
aluviais / anastomosados de acordo com modelo das fig.s 51 e 52.  
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Fig. 51 - Esquema da evolução paleogeográfica da região do bordo tectono-morfológico oriental da 

bacia, associado à actividade da Falha de Setúbal-Pinhal Novo, desde o Jurássico Superior até ao 
Cretácico. J3

a - limite Oxfordiano/Kimeridgiano (base dos Conglomerados de Vale da Rasca); J3
b - 

Kimeridgiano-Titoniano (Conglomerados de Vale da Rasca e da Comenda); C1 e C2 - Cretácico 
Inferior; C3 - Cretácico Superior. Para a legenda das unidades litostratigráficas consultar Kullberg et 
al. (2000). 
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De acordo com Kullberg et al. (2000) (fig. 51) estes factos são demonstrativos de que:  

i) até ao final da 2ª fase de rifting da Bacia Lusitaniana, o bordo da bacia estendia-se 
para leste da falha de Setúbal-Pinhal Novo, como o predomínio de fácies carbonatadas no 
sector oriental da Arrábida permite concluir; 

ii) no Jurássico Superior, próximo do limite Oxfordiano- Kimeridgiano (aprox. 155 
Ma) assiste-se a uma importante movimentação normal desta falha, que terá funcionado como 
o bordo morfológico da bacia, com a consequente exumação de todo o mesozóico a leste da 
falha e a formação de um sistema de leques aluviais no bordo subsidente, a Oeste da falha; 

iii) este processo ter-se-á prolongado provavelmente durante o Cretácico (de idade, 
difícil de determinar, correspondente à dos grés e conglomerados com cimento branco do 
Portinho da Arrábida, Albarquel e da Serra de S. Luís), altura em que esta unidade ter-se-á 
acumulado também sobre o bordo leste da bacia, como sequência de pós-rift (evidências 
dadas por sondagem. 

Conclui-se, assim, que o bordo foi sendo progressivamente estava completamente 
exumado, com erosão progressiva da cobertura mesozóica até se atingir os níveis, 
anteriormente subjacentes e cobertos do soco paleozóico. 

A geometria de bordo de bacia apresenta notáveis semelhanças com os modelos 
propostos por diversos autores (p. ex.: Selley, 1976; Plummer & Mcgeary, 1996) (fig. 52). Na 
Arrábida verifica-se, para o interior da bacia, e na frente do sistema de leques aluviais, a 
existência de plataforma regularmente inclinada para Oeste, com a linha de costa 
provavelmente não variando muito para além do meridiano de Sesimbra. 

 
Fig. 52 - Diagramas ilustrativos dos depósitos de leque aluvial associados a destruição de um relevo 

estrutural, de origem tectónica: A- Reconstituição da região sob a acção do falha Setúbal-Pinhal 
Novo, com a formação de leques aluviais e canais anastomosados na planície aluvial (modificado de 
Selley, 1976); B- Esquema geral da disposição dos sedimentos num depósito de leque aluvial 
(adaptado de Plummer & Mcgeary, 1996 e Prego, 2008). 
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Desta forma, a falha de Setúbal-Pinhal Novo, com ângulo de inclinação elevado para 
Oeste, terá acomodado importante movimento relativo, essencialmente vertical, entre o bloco 
de apoio e o bloco suspenso. 

Se atendermos ainda ao facto de: 

i) a curva eustática global, desde a base do Oxfordiano até o topo do Kimeridgiano 
(intervalo estratigráfico alargado, “de confiança”, uma vez que não são conhecidas na área 
datações seguras para as unidades em questão), ser relativamente constante com ligeira 
tendência transgressiva; 

ii) a linha de costa se ter mantido relativamente constante, eventualmente com ligeiro 
recuo, que pode ser atribuído ao avanço do sistema de leques aluviais; 

pode concluir-se que: 

- o principal movimento da falha de Setúbal-Pinhal Novo durante a sua activação terá 
correspondido ao levantamento do bloco de apoio, por efeito de rift shouldering; 

- a criação de espaço de acomodação para a deposição desta unidade de 
conglomerados ter-se-á efectuado através do abatimento subvertical do compartimento 
localizado do lado da bacia; 

- a grande activação da falha terá ocorrido no final do Oxfordiano, o que em termos 
gerais da bacia a torna correlacionável com a base da Formação de Abadia, ou seja, o início 
da 3ª fase de rifting. 

Com efeito, geneticamente, estes conglomerados associam-se à grande aceleração da 
distensão no início da terceira fase de rifting da Bacia Lusitaniana, sendo correlativos das 
Formações de Abadia e de Lourinhã mais a N da bacia (Kullberg et al., 2006a). O conjunto 
dos Conglomerados Superiores evidencia um claro aprofundamento da bacia em direcção à 
sua zona axial, e consequente aumento de espessuras da série sedimentar. 

A sua ocorrência marca também, de forma única e inequívoca ao nível da Bacia a sua 
mudança de estilo e de geometria: de bacia assimétrica, estruturada em geometria de half 
graben, passa a simétrica, controlada por falhas marginais nos dois bordos (Este, por exemplo 
na região da Arrábida, e a Oeste pelo horst da Berlenga, já activo desde o início do Jurássico. 

O topo é ainda mais difícil de correlacionar, não sendo de excluir a possibilidade de 
integrar o equivalente lateral da formação de Lourinhã s.l. (Titoniano). Dada a ausência de 
conteúdo fossilífero, G. Zbyszewski et al. (1965) classifica a unidade dos conglomerados (por 
correlação geométrica dada a continuidade lateral de afloramentos até o Cabo Espichel) como 
do “Titoniano e Kimeridgiano indiferenciados”. 

Noutros locais da Bacia Lusitaniana existem conglomerados com características 
próximas, em particular no bordo da sub-bacia de Arruda (Leinfelder & Wilson, 1989) e 
conhecidos nas sondagens do Barreiro; estes autores integram os conglomerados no Membro 
da Castanheira da Formação de Abadia. No entanto, os conglomerados aflorantes 
(incompletos) no bordo da bacia, a Norte, apresentam apenas caraácter siliciclástico. 
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EM SÍNTESE: 

Os Conglomerados do Vale da Rasca têm um carácter EXCEPCIONAL, porque: 

1 - demonstram o início de uma fase de rifting, a 3ª na Bacia Lusitaniana, logo, na 
Margem Ocidental Ibérica e, portanto, no Atlântico Norte; 

2 - é o único local de toda a Bacia onde se demonstra a activação tectónica de um 
bordo anteriormente inactivo, com consequente efeito de rift shouldering;  

3 - demonstram a alteração drástica de estilo tectónico e de geometria de uma 
bacia que passa de assimétrica, do tipo half graben, para graben simétrico. Este efeito é, 
por nós, o único conhecido em bacias sedimentares mesozóicas de qualquer outra parte 
do mundo e, seguramente a única aflorante com estas características, em todo o 
Atlântico Norte; 

4 - evidenciam de forma extremamente rara a exumação progressiva de um bloco 
levantado em direcção à área basinal subsidente; a Serra de Gaiteiros e o Vale de 
Barris anexo fazem de forma rara de observar a ligação entre variação lateral e vertical 
de facies; 

5 - essencialmente pelos pontos 3 e 4 anteriores, do ponto de vista pedagógico o 
conjunto de afloramento dos Conglomerados de Vale da Rasca é extremanmete raro e 
ilustrativo de processos geológicos ligados a etapas importantes da História da Terra. 

 

 



  

84

 

 

3.5 - Jazidas de vertebrados do Cabo Espichel (por: Octávio Mateus) 

 

3.5.1 - Nota prévia (de J. C. Kullberg) 

Como a fig. 1 mostra, a região da Arrábida situa-se na parte Sul do sector meridional 
da Bacia Lusitaniana, ou seja, próximo do bordo Sul da bacia, considerado como estando 
estruturalmente marcado pela Falha da Arrábida, imersa na Plataforma continental, a Sul da 
cadeia. Em termos de ambientes de sedimentação este facto foi determinante, uma vez que em 
geral durante o Jurássico na Arrábida, dominado por ambientes marinhos, as fácies indicam 
serem de menor profundidade e, muitas vezes confinadas, relativamente a unidades 
correlativas de outros sectores da bacia (Kullberg, 2000; Azerêdo et al., 2003). 

Uma das consequências é as ocorrências de Amonites serem muito raras (Tintant, 
1967). Como se sabe, este é um grupo de fósseis característicos de ambientes marinhos 
abertos e relativamente profundos; para além disso, a sua importância deve-se ao facto de 
serem o grupo fóssil de referência para a biostratigráfia, ou seja, para a datação de sedimentos 
(marinhos) durante todo o Mesozóico. 

Outro dos efeitos dos ambientes marinhos restritos é levarem à ocorrência de 
endemismos e também ao aparecimento de depósitos "mono-específicos" determinado por 
condições ambientais muito particulares e, por vezes extremas, inibidoras da biodiversidade. 
As rochas principalmente do Jurássico Inferior são predominantemente dolomitos e no 
Jurássico Médio por vezes ocorrem dolomitos secundários, o que dificulta o registo de 
fósseis. 

Têm sido feitos estudos por paleontólogos/estratígrafos na região da Arrábida, dos 
quais destacamos, os trabalhos de P. Chofftat (1908), Zbyskewski (1965), Tintant (1967), 
Ramalho (1971) e Manuppella (1999). Estes trabalhos são escassos demonstrando algum 
interesse menos relevante no que refere, globalmente, o registo de vida no passado, na região 
da Arrábida. Apesar disto ocorre uma grande variedade de grupos e mesmo algumas espécies 
contêm no seu nome (no epíteto ou restritivo específico) designações locais, da Arrábida, de 
que se citam como exemplo: Digonella arrabidensis e Rhynchonella arrabidensis 
(braquiópodes), Heterodiadema arrabidense e Hemicidaris arrabidensis (Equinodermes), 
Rectocyclamina arrabidensis (foraminífero), Stromatopora arrabidensis (Hidrozoário), 
Macroporella (M.) espichelensis (Alga dasicladácea) e Neosauropus lagosteirensis 
(morfogénero e morfoespécie de Dinossauro). Algumas designações cairem em desuso, 
constituindo nomen nudum. 

Os fósseis mais relevantes encontrados na Arrábida são de vertebrados, na maioria 
continentais, nomeadamente vestígios ou restos de dinossauros, com diversas ocorrências 
com classificação nacional de Monumento Natural por Decreto-Lei 20/97 de 7 de Maio 
designadamente as jazidas de pegadas de dinossauro de i) Pedra da Mua (Jurásico Superior), 
ii) Lagosteiros (Cretácico Inferior) e iii) Pedreira do Avelino (Jurássico Superior) (fig. 53). 
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Mas as ocorrências não se restringem a estas, pois outras têm sido descobertas mais 
recentemente, nomedamente em unidades do Cretácico Inferior, mais recentes do que todas as 
anteriores. Para além dos icnitos como dos casos referenciados acima, restos de ossos e dentes 
têm também sido descobertos. 

 

A 

B 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 53 - Jazidas classificadas de pegadas de 

dinossauro na Arrábida. A - Pedra da Mua; B - 
Lagosteiros; C - Pedreira do Avelino (Zambujal). 

 
 

3.5.2 - Introdução 

Os vestígios de vertebrados fósseis no mesozóico da região da Arrábida, no cantexto 
da Bacia Lusitaniana são essencialmente do Jurássico Superior (cerca de 155 Ma) ao 
Cretácico Inferior (~99 Ma), provenientes dos afloramentos costeiros do Cabo Espichel. 

Recolhas recentes vêm dar outra perspectiva, menos conhecida mas amiúde mais 
informativa, da paleontologia de vertebrados, com base nos vestígios ósseos e cascas de ovos. 
Estes vestígios directos acrescentam e colmatam o conhecimento dado pelas pegadas. Neste 
trabalho pretende-se informar sobre dados inéditos sobre os dinossauros de Sesimbra. 

Além do Baryonyx walkeri e o material já conhecido de terópodes, iguanodontes, e 
saurópodes descritos por vários autores, outras novas ocorrências, praticamente inéditas, 
podem ser salientadas: cascas de ovos de terópodes, dentes de Iguanodontidae, e maxilar de 
Ankylopollexia basal, e uma vértebra caudal de saurópode. 
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3.5.3 - A história da Paleontologia no Cabo Espichel - As mais antigas ilustrações 
de pegadas de dinossauros 

Há muito que os vestígios de dinossauros são conhecidos no Concelho de Sesimbra. 
As festividades religiosas ligadas à N. Srª da Pedra da Mua remontam à Idade Média em parte 
causadas pela observação de pegadas de dinossauros e da ligação à lenda da N. Srª da Pedra 
da Mua (Antunes, 1976; Antunes, 2001). Na Ermida da Memória, existem vários painéis de 
azulejos (fig. 54) que contam a lenda da Nª Srª da Pedra da Mua. Reza a lenda que dois 
peregrinos viram a figura mitológica de Nossa Senhora (Maria, mãe de Jesus) a subir a arriba 
do Cabo Espichel montada numa enorme mula (ou ‘mua’ em Português arcaico), deixando 
para trás uma série de pegadas. Apenas a alguns metros de distância, no exterior da ermida, 
podem observar-se uma série de trilhos de pegadas de dinossauros saurópodes, nas camadas 
inclinadas na arriba por baixo da ermida, que muito possivelmente induziram à criação da 
lenda supracitada. É um curioso caso de como a paleontologia consegue explicar um 
fenómeno religioso que existe desde, pelo menos, a Idade Média (Antunes, 2001). Esta 
associação tão evidente entre o património cultural tão antigo e vestígios paleontológicos é 
excepcional, sendo um dos casos mais bem documentados sobre a influência de fósseis de 
vertebrados na criação de um lenda religiosa. Este caso tem o potencial de ser um exemplo de 
referência para este tipo de situações. 

 
Fig. 54 - Azulejos ilustrando as pegadas de dinossauro de Pedra da Mua, no interior da Ermida da 

Memória (Cabo Espichel). Trata-se da representação mais antiga de pegadas de dinossauro, apesar 
de não terem sido representadas com essa intensão. 
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3.5.4 - Os primeiros vestígios ósseos 

Portugal é rico em restos de dinossauros, principalmente do Jurássico Superior. 
Embora pouco conhecido, a fauna de vertebrados do Cretácico Inferior de Portugal é 
composto por peixes, tartarugas, crocodilos e dinossauros (Fig. 4 e Tab. 1, Sauvage, 1897-
1898;. Ferreira, 1961; Jonet, 1981; Choffat 1885; Buffetaut 2007; Rodrigues et al 2008). 
Vestígios ósseos são conhecidos desde os finais do século XIX e descritos pela primeira vez 
pelo paleontólogo francês Henri-Émile Sauvage em 1897-1898. 

O trabalho monográfico por Sauvage é em grande parte dedicado às recolhas feitas por 
Paul Choffat em terrenos mesozóicos portugueses (Sauvage, 1897-1898). P. Choffat estava 
interessado principalmente na relevância bioestratigráfica da fauna de invertebrados para 
mapear formações geológicas, deixando o estudo de espécimes de vertebrados para Sauvage.  

 

3.5.5 - Os Dinossauros 

O Cretácico Inferior em Portugal tem revelado muitas pegadas de dinossauros 
(Antunes, 1976, 1984, Santos, 2008; Madeira e Dias, 1983; Meyer et al, 1994;. Antunes e 
Mateus, 2003 ; Mateus e Antunes, 2003), embora tenha fornecido pouco, mas importante, 
material esquelético. Destaca-se material de Iguanodontidae, dentes relatados para saurópodes 
e terópodes, ou seja, Pleurocoelus valdensis e Megalosaurus superbus, respectivamente, a 
partir da localidade de Boca do Chapim (Papo Seco Formação, Barremiano; Rey, 1972), e 
material de Baryonyx walkeri que é o mais completo do Cretácico de Portugal (Mateus et al., 
2011).  

Dinossauros Terópodes 

Baryonyx walkeri 

Entre os achados reportados por Sauvage encontra-se material craniano de um 
dinossauro carnívoro denominado Baryonyx walkeri (fig. 55), mas inicialmente identificado 
como um crocodilo. Este dinossauro tem uma morfologia altamente especializada na captura 
de peixes e evoluiu de forma convergente para uma anatomia dentária e craniana semelhante à 
dos crocodilos: focinho longo com numerosos dentes cónicos e com goteiras longitudinais 
que permitiam capturar peixes e outras presas escorregadias (Holtz, 1998). Esta morfologia 
difere dos demais dinossauros carnívoros que têm dentes em forma de adaga e bordos 
serrilhados que lembram uma faca de cozinha e também adaptados para cortar carne.  

A semelhança dos dentes de Baryonyx com os de crocodilos levou o paleontólogo 
inglês Richard Owen a designar um possível dente de Baryonyx ao que ele julgava ser uma 
nova espécie de crocodilo: Suchosaurus cultridens.  

H.E. Sauvage estudou material (dentes e parte do osso dental) de Sesimbra que 
designou como um Suchosaurus, mas considerou-o uma espécie distinta: S. girardi, 
igualmente julgando tratar-se de um crocodilo (Sauvage, 1897-98). 

Nos anos 1980s, paleontólogos ingleses descobriram um esqueleto desta espécie, 
baptizando-o de Baryonyx walkeri, e perceberam que se tratava de um dinossauro terópode 
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muito especializado, aparentemente semelhante aos crocodilos mas de um outro ramo da 
evolução (Charig & Milner, 1986, 1997). 

 

 
A 
 
 
 
 

B 
 
 
 
C  

 

 
D 

Fig. 55 - A - Silhueta de Baryonyx walkeri, com as partes do esqueleto recolhidas; B - Vértebra caudal 
de Baryonyx walkeri; C - Dentes de Baryonyx walkeri, adaptados a capturar peixe. Barra de escala: 
0,5 cm; D - Escavação de vertebrados na Praia das Aguncheiras. 

Recentemente, o material de Sesimbra foi finalmente reconhecido como de dinossauro 
carnívoro, possivelmente Baryonyx (Buffetaut, 2007). Este material, contudo, é muito 
fragmentário e não permite uma identificação precisa. Contudo, em 1999, Carlos Natário, um 
paleontólogo amador, descobriu e recolheu novos vestígios de um dinossauro terópode 
Baryonyx encontrado no Barremiano (Formação de Papo Seco) perto da Praia das 
Aguncheiras, a Norte do Cabo Espichel. Colheitas subsequentes decorreram entre 2004 e 
2008. Este material, representa o dinossauro do Cretácico inferior mais completo de Portugal 
e o terópode Spinosauridae mais completo já descoberto na Península Ibérica (Mateus et al., 
2011). Compreende: um dente completo com raiz, e partes do osso dental esquerdo, quatro 
arcos neurais dorsais, cinco corpos vertebrais caudais, hemapófises, costelas dorsais, escápula 
direita, púbis direito, possível pedúnculo púbico de ílio esquerdo, dois calcâneos, e uma 
falange ungueal do pé. 
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Este espécime é identificado como um membro da Baryonychinae devido à disposição 
dos dentes anteriores em roseta, dentes cónicos canelados, com dentículos. O espécime da 
Praia das Aguncheiras partilha as seguintes características com Baryonyx walkeri: esmalte de 
superfície com pequenos sulcos (quase vertical), o tamanho dentículo variável ao longo do 
rebordo, 6-7 dentículos por mm, sulcos formando um ângulo de 45 graus, perto da carina, e 
raiz do dente maior que a coroa.  

Em conclusão, Suchosaurus cultridens Owen 1842, e S. girardi (Sauvage 1897-1898) 
são nomen dubium, mas provavelmente equivalem a Baryonyx walkeri, cujo holótipo mostra 
autapomorfias. No entanto, ambas os espécimes são incerta sedis Baryonychidae. O espécime 
ML1190 do Cretácico Inferior de Portugal pode ser atribuído, com confiança, à espécie 
Baryonyx walkeri. A descoberta deste espécime é relevante pois não só confirma a ocorrência 
desta forma em Portugal, mas também representa o mais completo esqueleto de dinossauro do 
Cretácico Português (Mateus et al., 2011).  

Outros terópodes - Terópode tetanuro indeterminado (‘Megalosaurus’ 
superbus Sauvage, 1876) 

Dentes zifodontes descritos por (Lapparent & Zbyszewski, 1957) mostram a existência 
de dinossauros carnívoros de grande porte no Barremiano do Cabo Espichel, atribuídos ao 
binome Megalosaurus superbus. Este foi criado por Sauvage (1876) a partir de dentes e 
material pós-craniano do Albiano de França. Huene (1923) considerou este material distinto 
de Megalosaurus e classificou-o como Erectopus sauvagei, separando-o do dente que 
manteve o nome Megalosaurus superbus. Contudo, (1) não havendo razão para separar o 
dente do material postcraniano (Rauhut, 2003), (2) tendo em conta a prioridade do epíteto 
específico superbus, e (3) considerando que o conjunto existente tem caracteres diagnósticos 
suficientes, esta espécie deverá denominar-se Erectopus superbus (Sauvage, 1876), 
designação empregue por Rauhut (2000). Em Portugal, esta espécie foi reconhecida com base 
num dente do Barremiano de Boca do Chapim (Cabo Espichel), sem quaisquer argumentos 
(Lapparent & Zbyszewski, 1957). Assim, esta classificação parece insuficientemente baseada. 
O dente em causa (MIGM 0015) deverá ser atribuído a um terópode tetanuro indeterminado, 
mas não Spinosauridae, como o Baryonyx, que tem uma morfologia dentária muito 
característica e de distinção fácil. Anatomicamente, os dentes são zifodontes (isto é, 
comprimidos labiolingualmente, com serrilha na carina) semelhante aos de megalosaurídeos 
basais, como o Torvosaurus, conhecido no Jurássico superior de Portugal (Mateus & Antunes, 
2000). 

Dinossauros Saurópodes 

Uma vértebra caudal de saurópode (fig. 56), do Jurássico Superior da Praia de 
Sesimbra (unidade “calcários, grés e margas de Espichel” do Kimeridgiano e Titoniano, ca. 
150 milhões de anos) foi recolhida por Prof. João Pais e Prof. Miguel Telles Antunes 
(Faculdade de Ciências e Tecnologia- UNL) na década de 1980s. Trata-se de um corpo 
vertebral caudal anterior de grande porte. A posição anterior dos pedículos vertebrais, e a 
forma ligeiramente anficélica permitem classificar como um dinossauro saurópode 
Titanossauriformes basal, possivelmente Lusotitan atalaiensis. 
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Fig. 56 - Corpo vertebral caudal anterior de dinossauro saurópode, possivelmente Lusotitan atalaiensis, em 
norma A) dorsal, B) lateral, C) anterior, D) lateral, E) posterior e F) ventral. 

 

Saurópodes indeterminados (Cf. Pleurocoelus (= Astrodon) valdensis 
Lydekker, 1889 (nomen dubium) 

Dois dentes do Barremiano de Boca do Chapim foram atribuídos a Pleurocoelus 
valdensis (Sauvage, 1897: 8) e a Astrodon valdensis (Lapparent & Zbyszewski, 1957) e são 
aqui vistos como de saurópode indeterminado próximo de Pleurocoelus sp. 

A espécie-tipo do género Pleurocoelus Marsh 1888 é P. nanus Marsh 1888, erigida a 
partir de corpos vertebrais dorsais e sacros (USNM 4968, 4969, 1970). No ano seguinte é 
publicada a descrição do saurópode Pleurocoelus valdensis com base em duas vértebras 
imperfeitas e num dente do Wealdiano de Sussex e de Isle of Wight (Lydekker, 1889). 
Hatcher (1903) considerou Pleurocoelus sinónimo de Astrodon, género inválido, criado a 
partir de um dente, não sendo aceite actualmente. Embora a espécie Pleurocoelus nanus seja 
válida, o material atribuído a P. valdensis é fragmentário e insuficiente para fundamentar a 
distinção de outra espécie. 

 

Dinossauros Ornitópodes 

A fauna associada ao esqueleto de Baryonyx walkeri inclui dentes de 
Iguanodontidae, desgastados oclusalmente e reabsorvidos basalmente (fig. 57). A 
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classificação dos dentes recolhidos na Boca do Chapim, no Cabo Espichel (Fm. Boca do 
Chapim) anteriormente atribuídos a Iguanodon por Sauvage (1897-98) e Lapparent & 
Zbyszewski (1957) terão de ser reavaliados pois este género sofreu numerosas alterações 
taxonómica incluindo a recente separação em vários géneros distintos: Iguanodon, Altirhinus, 
Dakotadon, Mantellisaurus, e Iguanacolossus (Norman, 1998; Paul, 2008; McDonald et al., 
2010).  

 

 
A 
 

B 
 
C  

 

 
D 

Fig. 57 - A - Reconstrucção artística do Iguanodon (artista: Scott Hartman), B - Dente de Iguanodon, do 
Cabo Espichel; C - Parte distal de fémur de Iguanodon, do Cabo Espichel; D - Costela dorsal de 
Iguanodon, das Aguncheiras, Cabo Espichel. Escala: 10 cm. 

 
 

 

Sauvage (1897/98: 32), Lapparent & Zbyszewski (1957) e Jonet (1981) citam I. 
mantelli com base em quatro dentes, quatro vértebras caudais e um fragmento de fémur do 
Barremiano de Boca do Chapim, Cabo Espichel. Weishampel (1990) considera este material 
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como Iguanodon cf. atherfieldensis. Contudo, estes elementos não parecem suficientes para 
identificação específica. 

Além de Portugal, o género é conhecido em Inglaterra, Bélgica, Espanha, Alemanha e 
Estados Unidos. 

O material pós-craniano de iguanodontídeos é relativamente escasso em Portugal. Um 
costela (fig. 57 D; ML1193) descoberta a 26 de Janeiro de 2008, por O.M., na Praia das 
Aguncheiras (N 38º 26.7’, W 9º 12.4’, 34 m alt.) mostra características de iguanodontia basal, 
nomeadamente pela existência de uma crista anterolateral, ventral e a partir do tuberculum, tal 
como em Iguanodon senso lato e Hypodracco scutodens (McDonald et al., 2010). Com 57 cm 
conservados, e 9 cm de secção na espessura máxima no tuberculum, o tamanho total seria de 
110 cm, ou mais, indicando a existência de iguanodontes de grande porte. 

Um maxilar de Ankylopolexia (Ornithopoda: Iguanodontia) foi recentemente 
recolhido no Cretácico Inferior do Cabo Espichel parece indicar a existência de 
Camptosaurus (Mateus, 2007) (fig. 58), o que se tornaria a mais recente ocorrência deste 
género, tornando-se, por isso relevante, mas a sua classificação terá de ser afinada. A ausência 
de mamilae nos dentículos deste espécime difere-o de iguanodontes. 

 

Fig. 58 - Maxilar de ornitópode cf. Camptosaurus. 

Cascas de ovos  

Várias cascas de ovo inéditas do Cretácico Inferior (Barremiano, Formação de Papo 
Seco) da Praia da Areia do Mastro (Cabo Espichel), de pelo menos duas morfologias de 
cascas de ovos mostram que a área era, durante o Barremiano, uma área reprodutiva de 
dinossauros. Algumas cascas de ovos mostram uma microestrutura e ornamentação 
característica de dinossauros terópodes oviraptorídeos. A confirmar esta classificação, seriam 
os primeiros vestígios de dinossauros oviráptores fora da Ásia, o que faz deste achado uma 
ocorrência excepcional, lançando um interesse renovado para o estudo dos ovos de dinossauro 
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em Portugal, no qual o nosso país é prolixo, sobretudo pelo material do Jurássico Superior da 
Formação da Lourinhã (Mateus et al., 1998; Riclès et al., 2001). 

Pegadas 

As pegadas são reconhecidas cientificamente desde 1976, quando as foram reportadas 
no Jurássico (Pedra da Mua) e Cretácico inferior (Lagosteiro) (Antunes, 1976). 

Além das pegadas já mencionadas na literatura científica (Antunes, 1976, 1990, 2001; 
Antunes & Mateus, 2003, Santos, 2008 entre outros) foi recentemente apontada a existência 
de pegadas de pterossauros no Jurássico Superior de Zambujal de Baixo (Mateus & Milàn, 
2010). 

Praticamente quase todo o Mesozóico da Arrábida (particularmente na região de 
Sesimbra) é interessante do ponto de vista paleontológico, mas obviamente destacam-se estes 
três pontos por permanecerem pistas de dinossauros visíveis e visitáveis: Pedra da Mua, 
Pegadas dos Lagosteiros, e Pegadas do Zambujal. A descrição seguinte é sintética pois trata-
se de material essencialmente publicado. 

Pedra da Mua (Jurássico Superior) 

Trata-se de um espetacular conjunto de trilhos de dinossauros saurópodes e algumas 
pegadas de terópodes. Encontram-se a 38º 25.3’N; 9º 13.0’O, abaixo da Ermida da Memória 
no Cabo Espichel (fig. 53 A. As sete pistas paralelas de dinossauros saurópodes juvenis 
sugerem que estes eram gregários (viviam em grupos) enquanto as pistas isoladas de pegadas 
de dinossauros saurópodes adultos mostram que caminharam sozinhos (Santos, 2008). Esta 
jazida é excepcional porque deu origem à lenda da N. Srª da Pedra da Mua, e por mostrar um 
comportamento gregário em dinossauros juvenis, a partir de pegadas. 

Praia do Cavalo  

Trata-se de uma jazida do Jurássico Superior (Titoniano inferior) localizada a sul dos 
Lagosteiros com um trilho de um dinossauro carnívoro, que se destaca por mostrar um 
exemplo de coxear num dinossauro (Dantas et al., 1994). Esta característica foi, mais tarde, 
observada também na Jazida do Cretácico inferior de Olhos de Água (Mateus e Antunes, 
2003). 

Pedreira da Ribeira do Cavalo (Jurássico Superior)  

Esta jazida do Jurássico superior inclui pegadas de terópodes, saurópodes e 
possivelmente de estegossauros. Três dos níveis de camadas inclinadas que continham as 
pegadas ruiram, enquanto um nível, com um trilho ainda se mantem conservado mas 
inacessível por estar coberta de brita (Santos, 2008). 

Pegadas do Zambujal e Pedreira do Avelino (Jurássico Superior) 

Duas pedreiras, agora sem actividade, distando apenas 280 metros entre elas, possuem 
vários trilhos de grande detalhe. A Pedreira do Avelino (38° 27.240'N, 9° 7.400' O) permite 
observar cinco trilhos de dinossauros saurópodes (Santos, 2008) (fig. 53 C). Na jazida de 
Zambujal de Baixo (38° 27.366'N, 9° 7.298'O) foram recentemente identificadas icnitas de 
mão e pé de pterossauro (réptil voador) senda a primeira ocorrência de trilhos deste grupo em 
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Portugal, a par com outra descoberta feita na área da Lourinhã (fig. 59, Mateus e Milàn, 
2010). 

 

Fig. 59 - Pegadas de pterossauro, réptil voador, de Zambujal de Baixo (espécime no local). 

 

Pegadas dos Lagosteiros (Cretácico Inferior) 

Localizada na Baía dos Lagosteiros ( 38º 25.5’N; 9º1 2.9’O) a norte da ponta do Cabo 
Espichel, tem pegadas de pequeno dinossauro terópodes e grande trilho, com impressões 
profundas, que têm sido interpretado como sendo de saurópode (Antunes, 1976) e ornitópode 
(Santos, 2008) (fig. 53 B). A jazida é facilmente visitável e além disso permite uma visão 
panorâmica sobre as pegadas da Pedra da Mua, o que torna o local ideal para educação. 

 

3.5.6 - Outros vertebrados 

Peixes 

O zoólogo francês Henri-Émile Sauvage (1842-1917) foi o primeiro a publicar um 
artigo científico citando a ocorrência de dinossauros em Portugal. Embora tenha desenvolvido 
sobretudo trabalho na ictiologia moderna, os peixes fósseis devem ter sido a ponte para o seu 
interesse na paleontologia e nos dinossauros, nomeadamente com o trabalho de 1897/98.  

Quase meio século depois, Octávio da Veiga Ferreira (1961) compilou e reviu a 
taxonomia da ictiofauna descrita anteriormente, sobretudo por Sauvage (1897-98), embora a 
adição significativa de nenhum material novo desde seu trabalho relativo principalmente ao 
peixes de Cenomaniano e Turoniano. Jonet (1981) resumiu trabalhos anteriores e referiu novo 
material de peixe. Alguns espécimes mencionados por Sauvage (1897-1898) merecem maior 
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atenção. A placa dentária mandibular de uma quimera (Chimaeriformes) da Boca do Chapim 
(Formação Papo Seco, ver definição da Formação em Rey, 1992) foi inicialmente identificada 
como Edaphodon sp. por Sauvage (1897-1898, p. 12), e mais tarde confirmado como E. reedi 
por Veiga Ferreira (1961, p. 259). A relativa raridade de fósseis de quimeras (Stahl & Parris 
2004) sublinha a importância e excepcionalidade deste espécime. Além disso, a mais antiga 
ocorrência de Edaphodon tem sido dada como aptiana (Popov 2008), mais recente, pelo que 
este espécime pode representar a primeira das ocorrências (ou está classificado 
incorrectamente). Uma classificação mais cautelosa deste espécime, como Edaphodontidae 
indeterminado, pode ser aconselhável até  nova avaliação. 

Se a classificação Anomoedus aff. complanatus (MG44: Sauvage, 1897-1898) é 
correcta, também esta representa a mais antiga ocorrência do género (veja Priem, 1914). No 
entanto, este espécime só compreende parte de um osso esplenial e assim, provavelmente, 
uma classificação genérica não é possível. 

Um dental de peixe picnodonte foi recolhido nos Lagosteiros e enviado por Paul 
Choffat a Priem que o classificou como uma nova espécie, Coelodus anomalus Priem (1904-
1907), o que confere um carácter excepcional a este fóssil (holótipo: MG52). Este foi citado 
por autores posteriores (Veiga Ferreira, 1961; Jonet, 1981). A revisão do material de peixe 
Cretácico Inferior de Portugal é necessário porque a taxonomia de peixes picnodontes e 
validade dos táxones citados sofreu modificações. 

Um dente isolado de peixe picnodonte e uma placa dentária, ainda por estudar foram 
recentemente recolhidos do Albiano superior da Praia da Foz, o que se trata da primeira 
menção a vertebrados para esta idade geológica e localidade. 

Outros vertebrados menos comuns: quelónios, pterossauros e crocodiliformes 

 As únicas ocorrências de tetrápodes não-dinossauros do Cretácico Inferior, todas 
barremianas, do Cabo Espichel são tartarugas indeterminadas (Choffat, 1885, 1904), 
crocodiliformes indeterminados (Rodrigues et al., 2008), e pterossauros. Entre estes últimos 
conta-se material inédito, da Praia das Aguncheiras: uma falange da mão (colhido por O. 
Mateus) e dentes isolados (Silvério Figueiredo, verbatim Novembro 2011) (fig. 60). À 
excepção de dinossauros e peixes, os restantes grupos de vertebrados continuam a ser 
escassos (fig. 61). 

Do Jurássico superior do Zambujal (camadas ‘Pteroceriano’, colhido por Choffat) vêm 
duas pequenas vértebras de crocodiliforme teleossauro (Sauvage, 1897-98: p. 28). 

 
 
 
 
 
Fig. 60 - Osso do dedo de pterossauro (parte 

proximal da primeira falange do digito V 
da mão), do Cretácico inferior das 
Aguncheiras, em norma proximal e lateral.
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Fig. 61 - Ocorrência cronológica de vertebrados do Cretácico Inferior de Portugal.. 

 

3.5.7 - Registo paleontológico e fronteira Jurássico/Cretácico 

Um dos aspectos mais relevantes da geologia e paleontologia do Cabo Espichel é o 
seu registo geral, com uma elevada diversidade faunística do Cretácico inferior e ocorrência 
de jazidas de pegadas e ossos em vários níveis estratigráficos, do Jurássico ao Cretácico. Esta 
diversidade permite compreender melhor os paleoambientes e a sua transformação na 
fronteira geológica de dois importantes períodos: o Jurássico e o Cretácico. Esta transição 
deu-se à 145,5 Milhões de anos e tem sido alvo de pouca atenção, porventura eclipsada 
devido ao destaque das teses catastróficas da fronteira do Cretácico/Paleogénico (K/P), com a 
respectiva extinção dos dinossauros não-avianos. 

Esta transição deu-se à 145,5 Milhões de anos e tem sido alvo de pouca atenção, por 
duas razões: i) a transição do final do Jurássico não foi tão dramática como a K/P, e ii) 
porventura eclipsada devido ao destaque das teses catastróficas da fronteira do 
Cretácico/Paleogénico (K/P), com a respectiva extinção dos dinossauros não-avianos, pelo 
que o seu estudo tem sido negligenciado e as causas ainda não completamente 
compreendidas. 
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EM SÍNTESE: 

As jazidas de vertebrados do Cabo Espichel têm um carácter EXCEPCIONAL, 
porque: 

1 - no seu conjunto apresentam uma grande diversidade de grupos, representadas 
quer através de pegadas quer de ossos; 

2 - entre eles destacam-se os dinossauros de que três jazidas se encontram 
classificadas como Monumento Natural; 

3 - uma das jazidas (Pedra da Mua) tem uma ligação cultural secular com as 
populações locais, caso que reportamos como único a nível Mundial; para além disso 
estas estão representadas no mais antigo desenho conhecido (azulejos da Ermida da 
memória) representando pegadas de dinossauro; 

4 - outras ocorrências, principalmente as de ossos: 

a) permitem confirmar a presença em Portugal de Baryonyx walkeri; 
b) correspondem à mais recente ocorrência do género Camptosaurus em 

Portugal; 

5 - as ocorrências de cascas de ovo são inéditas no Cretácico Inferior de Portugal 
e são os primeiros vestígios prováveis de dinossauros oviráptores fora da Ásia; 

6 - a placa dentária mandibular de uma quimera descoberta na Boca do Chapim 
é extremamente rara, acrescido do facto de representar a mais antiga ocorrência do 
género Edaphodon em todo o mundo; 

7 - um dental de peixe picnodonte recolhido em Lagosteiros foi classificado como 
nova espécie (holótipo: MG52); 

8 - do ponto estético, a paisagem da fachada ocidental da cadeia da Arrábida, 
onde afloram estas jazidas são ímpares; 

9 - do ponto de vista pedagógico, os vários afloramentos principalmente de 
pegadas de dinossauro, são pontos essenciais para mostrar aos mais jovens evidências 
de vida no passado de grandes seres actualmente extintos. 

 

 



 

 

3.6 - Praia da Foz da Fonte 

 

Os afloramentos da Praia da Foz da Fonte que classificamos como excepcionais 
referem-se a um conjunto de registos, num afloramento em corte contínuo, de várias etapas da 
História da Terra unicos, nuns casos a nível local, noutros casos regional, nacional e ainda 
internacional. Parte do texto é baseado em A. Monteiro (2007). 

Esta diversidade assenta no facto de, um conjunto de afloramentos (fig. 62) 
distribuídos por uma área muito reduzida exporem, com elevada qualidade, o registo dos 
principais eventos associados à evolução geodinâmica da Margem Ocidental Ibérica durante o 
ciclo meso-cenozóico alpino, a saber: 

 

Fig. 62 – Vista panorâmica geral da arriba da Praia de Foz da Fonte observando-se em 
primeiro plano, na base da praia, as unidades carbonatadas do Cretácico Inferior e, em 
segundo plano, na arriba as unidades detríticas do Miocénico Inferior (vista para Norte). 

1) o período inicial, mesozóico, de evolução do Atlântico Norte, ou seja as primeiras 
fases de distensão e rotura continental referente à fragmentação regional da Pangeia. Este é o 
enquadramento geodinâmico da evolução da Bacia Lusitaniana. Neste conjunto de 
afloramentos incluem-se, também, alguns depósitos atribuíveis ao período de pós-rotura 
continental (“post-breackup unconformity”) quando a primeira crosta oceânica se começou a 
formar, a Oeste, o que levou ao período de expansão dos fundos oceânicos entre a margem 
ibérica e a Terra Nova no Canadá. 

2) um período de magmatismo a que se associou diapirismo salino (e.g. Rasmussen, 
1998; Kullberg et al., 2006a) no Cretácico Superior e que foi responsável pela ocorrência dos 
Complexos Vulcânicos de Mafra, de Sintra e de Lisboa, com algumas manifestações menores 
a Sul do Tejo. 

3) o período cenozóico de inversão tectónica da Bacia Lusitaniana, relacionado com 
movimentos convergentes entre a África e a Eurásia que terá, em boa parte, condicionado a 
evolução da Bacia do Baixo Tejo e a formação da cadeia da Arrábida.  
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Estes eventos foram descritos nos capítulos iniciais e alguns aspectos de pormenor já 
referenciados, de forma a melhor sustentar cientificamente a relevância/excepcionalidade de 
diversas ocorrências na Praia da Foz da Fonte que serão enumeradas e descritas de seguida, 
com algum pormenor. 

Geograficamente o conjunto de afloramentos estende-se até às duas enseadas 
imediatamente a Sul de Foz da Fonte, designada pelos locais como praias de Rebenta Bois e 
do Seixalinho. 

 

3.6.1 - Enquadramento estratigráfico 

 

Como se pode verificar na carta Geológica, afloram unidades sedimentares do 
Cretácico Inferior) (aprox. 100 Ma, topo do Albiano) e do Miocénico Inferior (aprox. 20 Ma, 
base do Burdigaliano) (fig. 63). 

 
Fig. 63 - Localização da Prais da Foz da Fonte ("Foz" no mapa). Para a legenda consultar fig. 6 

(extracto da folha 38-B da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50.000). 

As unidades aflorantes são (cf. figs. 64 e 65): 

i) a Formação da Galé (C2
Ga) datada do Albiano Médio e Superior (Rey & Dinis, 

2004; Rey, 2006), constituída por calcarenitos amarelos, bioclásticos e margas verdes, 
destacando-se entre os fósseis, ostreídeos e foraminíferos (fig. 64); 

ii) “Calcários margosos de Palhavã” (MPa), composta por calcarenitos e margas de 
cores alaranjadas e amareladas, com fósseis, dos quais se destacam, na macrofauna, 
Turritellas sp.; 

iii) nas arribas mais a Norte afloram o "Calcarenitos e margas de Foz da Fonte e de 
Penedo Sul” (MFF), que se caracteriza por se iniciar “por um conglomerado com clastos de 
rochas filonianas e calcários cretácicos, em matriz arenosa média. 
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Fig. 64 - Coluna litostratigráfica da Praia de Foz da Fonte (corte Sul), da Enseada de Rebenta Bois e 

da Praia do Seixalinho. As unidades sedimentares do Cretácico correspondem à Formação da Galé 
(C2

Ga). De notar a represntação de intrusões através de pequenos filões / filonetes para a unidade 
sobrejacente (in Monteiro, 2007). 

 

A Formação da Galé sobrepõe-se à formação que marca regionalmente a breakup 
unconformity, a Formação do Rodízio (C1

Ro) (aflorante na Praia do Seixalinho) sendo assim a 
primeira unidade de margem passiva pós-oceanização do Atlântico Norte, no sector central da 
Margem Ocidental Ibérica. 

As unidades do Miocénico Inferior assentam em discordância angular (cerca de 5 a 7º) 
sobre as mesozóicas com truncatura progressiva para Sul. Estas marcam a transgressão global 
do Aquitaniano-Burdigaliano (Legoinha 2001; Pais et al., 2012) no sector distal da recém 
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estruturada Bacia do Baixo Tejo marcado pela interface continente-oceano na MOI 
(informação mais pormenoriza é dada em capítulo posterior - 3.8 - "O Tejo e pré-Tejo"). 

 

Fig. 65 - Coluna litostratigráfica desenvolvida da arriba da Praia de Foz da Fonte – corte Norte. As sub-
divisões B0 e B1 são correlativas das unidades MPa e MFF  da carta geológica (Monteiro, 2007). 

Como se referiu o contacto Cretácico-Miocénico está marcado por uma 
descontinuidade angular, com hiato de mais de 80 Ma onde as unidades mais recentes 
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truncam e ravinam as mais antigas e fossilizam uma superfície de descontinuidade que esteve 
exposta em ambiente litoral e de seguida colmatada pela transgressão atrás referida. 

Esta descontinuidade demonstra um efeito de ligeira elevação do Mesozóico para Sul, 
devido ao doma da Cova da Mijona (Kullberg, 2000; Santos et al., 2010). Esta elevação e 
consequente erosão da série cretácica terão ocorrido entre o Cretácico Sup. e o Paleogénico 
(Kullberg et al., 2000) e favoreceram a formação, desde o início do Miocénico, de uma 
superfície bioerosiva de icnofácies de Trypanites (Santos et al., 2010) (fig. 66). Por sua vez, 
esta superfície está imediatamente sobreposta por um nível conglomerático, principalmente 
constituído por clastos de dolerito provenientes da soleira que aflora actualmente na Praia de 
Rebenta Bois (fig. 67). O facto da superfície de rochas carbonatadas do Cretácico ter estado 
exposta em condições subaéreas durante um longo período antes da transgressão burdigaliana, 
é ainda reforçado pela sua carsificação intensa (eventualmente da base do Miocénico), 
principalmente aproveitando um sistema de fracturas gerado pela instalação e propagação 
horizontal do magma que deu origem à soleira da Foz da Fonte (Praia de Rebenta Bois) (fig. 
68). 

 

B 

A 
 
Fig. 66 - A  - Pormenor da superfície de desconti-

nuidade (hardground) com Gastrochaenolites 
torpedo (Gt) e G. lapidicus; B - Trypanites weise no 
interior de uma perfuração de Gastrochaenolites 
(Santos et al., 2010) 

A superfície da descontinuidade permite refinar os modelos de evolução 
paleogeográfica regionais no início do Neogénico. Permitem ainda confirmar que a principal 
fase de inversão relacionda com a colisão entre África e a Ibéria ocorre posteriormente, no 
Burdigaliano Médio (entre os 18,8 e os 17,5 Ma, seg. Antunes et al., 1995). A inversão 
tectónica está, como foi referido em capítulo introdutório, correlacionada com um processo de 
grande escala: a dinâmica do limite colisional entre aqueles continentes e a consequente 
formação de uma sequência de cadeias de montanhas, durante o ciclo alpinino, no domínio da 
Mesogeia / Mediterrâneo. 
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Fig. 67 - A - Conglomerado de base do Miocénico constituído por clastos de dolerito. 

 

A

 

B 

Fig. 68 - A - Vista aérea da superfície calcária do Albiano (Cretácico Superior) onde se observa um 
sistema bastante desenvolvido de fracturas radiais e concêntricas relacionadas com a injecção e 
propagação horizontal do magma que deu origem à soleira dolerítica de Foz da Fonte. B - 
Pormenor das fendas onde so pode observar figuras de colapso para o interior das mesmas; 
observam-se também elementos clásticos de dolerito na matriz silto-margosa esbranquiçada. 
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O registo da inversão tectónica e, consequentemente, o início da formação da cadeia 
da Arrábida, para além de estar assinalado e datado de forma ímpar no sector oriental da 
cadeia da Arrábida (vide capítulo 3.9 - "A discordância do Portinho da Arrábida") está 
também assinalado na Praia da Foz da Fonte por uma descontinuidade regional nos 
afloramentos da Arriba Norte da praia. A descontinuidade tem um carácter fortemente erosivo 
com emersão anterior a nova transgressão. A instabilidade tem também consequências 
paleoambientais, marcadas nos sedimentos pela grande concentração de Turritella e conchas 
de ostras. 

Quanto ao novo conhecimento que permitiu trazer sobre etapas importantes da 
História da Terra, não apenas local e regional, mas também a nível internacional, bem como a 
raridade de ocorrência, a soleira dolerítica que temos vindo a referenciar não tem relevância 
inferior às outras ocorrências na Foz da Fonte. A sua origem e importância no contexto 
regional e internacional, foram já referenciados em capítulo introdutório. Para um melhor 
registo sobre a sua caracterização, acrescentamos agora mais alguns elementos, 
nomeadamente para destacar a sua importância também pedagógica (fig. 69). 

 

A 
B 

 
C 

Fig. 69 - A - Aspecto geral da soleira (vista de Norte); Praia de Rebenta Bois em primeiro plano; B - 
vista de Sul, onde pode observar a espessura total da soleira (escala humana indicada pela seta); 
C - Pormenor da soleira, observando relevo linear na sua parte central, provavelmente associada 
com a fonte de alimentação em profundidade (Kulberg, 2000; Monteiro, 2007). 
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Este corpo ígneo com cerca de 8 m de espessura, é observável na Praia do Seixalinho, 
a Sul da Praia de Rebenta Bois. Do ponto de vista petrográfico a soleira é constituída por 
dolerito, mais exactamente uma exactamente um tefrito microgranular (Kullberg et al., 2006; 
Miranda et al., 2009). A idade isotópica utilizando o método de 40Ar/39Ar (Miranda et al., 
2006; 2009) efectuados a partir da anfíbola (kersutite) indicam idade de 93,8 M.a ± 3,9 M.a. 
(Cenomaniano - Turoniano), o que revela que este afloramento é o primeiro a ser conhecido a 
Sul do Tejo correlacionável com o Complexo de Mafra, portanto integrado no 3º ciclo 
magmático alcalino (Kullberg, 2000).  

No topo da soleira encontram-se dois relevos lineares semelhantes a “bossas” (fig. 
69C). Estes relevos, com orientação aproximada NNW-ESE a NW-SE, permitem inferir que 
se tratava de zonas sob as quais encontrava-se o local de injecção do material ígneo, 
proveniente de bolsa magmática a maior profundidade. 

Sobre o corpo ígneo é possível observar também diversas diaclases resultantes da 
contracção por arrefecimento do magma que originou o corpo ígneo, e que foram, 
posteriormente, preenchidas por fluidos de circulação ricos em sílica que cristalizaram sob a 
forma de quartzo (fig. 70 A). Estas diaclases preenchidas por quartzo permitem identificar a 
separação entre os prismas de disjunções. 

 

 

 B 

A
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C 

Fig. 70 - A - Disjunção prismática na soleira da Praia de Foz da Fonte; à esquerda: prismas 
observados segundo secção horizontal; à direita: perspectiva tridimensional do corpo (topo e 
interior), realçando a disjunção prismática. B - Vesículas de quartzo resultantes do 
preenchimento tardio de bolhas de gás aprisionadas durante o arrefecimento do magma que 
originou a soleira. A seta indica direcção do alinhamento e alongamento das vesículas. C - Orlas 
de reacção no topo da soleira, evidenciando metamorfismo hidrotermal com a unidade 
sobrejacente intruída pelo corpo magmático. (Kulberg, 2000; Monteiro, 2007). 

Por fim, cabe realçar o facto da instalação da soleira (mais provavelmente da falha 
pela qual terá ascendendido o magma produziu deformação sin-sedimentar nos carbonatos 
sobrejacentes, à medida que progredia, criando um relevo associado a uma flexura, 
provocando deslizamentos nos carbonatados superficiais ainda não completamente litificados. 

Com base em cartografia de pormenor e na observação e interpretação integrada dos 
afloramentos, Kullberg (2000) porpos um modelo trimensional que relaciona o conjunto de 
ocorrência na Praia da Foz da Fonte e enseadas a Sul (fig. 71). 

 
Fig. 71 - Forto de conjunto da soleira e praias anexas. A - Vista geral, observando-se, intercalação em 

unidades do Cretácico Inferior. Observa-se sobreposição das unidades Miocénicas em “onlap” 
(setas) sobre o Cretácico;  B - Bloco diagrama que mostra a progressão da soleira sob sedimentos 
carbonatados do Cretácico que, por se encontrarem semilitificados (a), exibem deformação 
sinsedimentar (Kulberg, 2000). 
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EM SÍNTESE: 

A sequência de afloramentos da Praia da Foz da Fonte e enseadas a Sul tem um 
carácter EXCEPCIONAL, porque: 

1 - num corte ao longo de cerca de 300 metros mostra o registo de vários 
processos geológicos, com excepcional qualidade de afloramento, fundamentais para 
compreender episódios importantes da evolução da Margem Ocidental Ibérica, e 
mesmo de contextos mais vastos, nomeadamente: 

a) das primeiras unidades pós-rotura (breakup unconformity da Bacia 
Lusitaniana) e consequente oceanização do Atlântico Norte no sector 
Ibérico, o mais antigo; 

b) da ocorrência mais antiga de magmatismo do ciclo alcalino registado na 
Margem Ocidental Ibérica; 

c) das sequências sedimentares mais antigas relacionadas com a evolução do 
pré-Tejo no domínio distal, na sua interface continente-oceano; 

d) da fase inicial de inversão tectónica da Margem Ocidental Ibérica 
relacionada com a colisão África-Eurásia, através descontinuidade que 
originou a cadeia da Arrábida; 

2 -contém a melhor evidência de magmatismo alcalino na MOI (soleira de Foz da 
Fonte) relacionado com a província do Pulso Alcalino Peri-Atlântico (PAPA) que 
abrange a quase totalidade do Atlântico Sul e Central, para além de ser: 

a) a única ocorrência na margem Europeia do Atlântico Norte, 

b) a única aflorante nas margens conjugadas da Ibéria e Terra Nova, 

c) a mais setentrional de todo o PAPA e, no caso da soleira de Foz da Fonte no 
contexto da MOI, é a mais antiga, portanto a primeira, das ocorrências; 

3 - mostra o início da evolução da Bacia do Baixo Tejo (que se prolonga para 
afloramentos em praias a Norte - vide capítulo 3.8 - "O Tejo e pré-Tejo"), que é uma 
bacia de retro-arco (back-arc basin) relativamente à cadeia da Arrábida, de pequenas 
dimensões. 

4 - do ponto de vista pedagógico, apresenta um conjunto de ocorrências, em 
ambientes sedimentar, magmático e metamórfico, interrelacionados entre eles, único 
em Portugal e muito raro noutras regiões do Globo. Os seus conteúdos em termos de 
variedade litológica, de estruras de diversas origens e naturezas, também o 
paleontológico, e os próprios processos actuais de modelação de um litoral rochoso 
conferem a este local um carácter ímpar, absolutamente excepcional para o ensino da 
Geologia, principalmente no escalão do secundário e anos iniciais do ensino superior. 
Esta variedade e interligação de ocorrências conferem ao local uma raríssima qualidade 
para um ensino baseado na observação, e na permanente formulação e teste de 
hipóteses. 
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3.7 - O Tejo e pré-Tejo (por: João Pais) 

 

3.7.1 - Introdução 

Diz-se que a memória de um povo está no seu património histórico e cultural. Antes 
dos povos, a Terra e, por conseguinte, a Vida, também têm uma história que interessa registar 
e preservar, a fim de melhor compreendermos os sistemas naturais, as suas interligações e 
dependências. É neste património natural que se integra o património geológico e o 
património paleontológico. 

O registo da História da Terra e da Vida está conservado nas rochas, tanto enquanto 
materiais líticos gerados pelos processos geológicos do planeta, como pelos fósseis que 
encerram, que constituem elementos essenciais ligados à história da vida. Uma das formas 
mais comuns de guardar esses documentos naturais tem sido a preservação e exposição em 
museus de história natural, onde é mostrada a grande variedade de rochas e de fósseis que vão 
sendo recolhidos no campo. Todavia, por mais cuidada e elaborada que seja a apresentação 
desses materiais, falta-lhes sempre o enquadramento natural na paisagem (o contexto 
geológico de proveniência), pelo que a preservação dos locais de ocorrência desses materiais 
é também essencial, constituindo uma das melhores formas de os valorizar. 

Neste sentido, tem havido preocupação cada vez maior das entidades oficiais na 
preservação do património cultural e natural.  

Muitas vezes, a conservação de locais com elevado valor natural entra em conflito 
com interesses económicos, que tendem a inviabilizar a respectiva classificação e protecção. 
Esta situação só pode ser ultrapassada por legislação específica, que valorize correctamente a 
importância desses locais, de modo a que constituam património natural a nível nacional ou 
internacional. Para que isso aconteça, devem ser respeitados critérios que permitam 
caracterizar o valor intrínseco das ocorrências e justifiquem a sua inclusão no Património 
Geológico e Paleontológico da Humanidade. 

 

3.7.2. Contexto Geológico do Cenozóico da Serra da Arrábida  

A região da Serra da Arrábida insere-se num contexto geológico mais vasto, que 
convém abordar. 

Os terrenos Cenozóicos da Arrábida, fazem parte do enchimento sedimentar da Bacia 
do Baixo Tejo, constituindo um registo invulgarmente rico a nível da Europa Ocidental. A 
alternância de níveis marinhos e continentais bem evidenciados na região de Lisboa e do 
sector Norte da Península de Setúbal, resultante de diversas transgressões e regressões 
marinhas, proporciona uma visão invulgarmente completa de ambientes e condicionalismos 
climáticos diversos, permitindo estabelecer correlações de primeira ordem entre os domínios 
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marinho e continental, com base, sobretudo, em foraminíferos planctónicos e mamíferos 
terrestres, a nível dificilmente alcançável noutras regiões. 

Destaca-se, em especial, a Série miocénica, a qual apresenta uma sucessão quase 
completa desde o Aquitaniano até, pelo menos, o Tortoniano inferior (unidades I a VIIb de 
Cotter, 1904), bem como uma grande riqueza paleontológica, em abundância e em 
diversidade. Por isso, pode proceder-se à caracterização bastante precisa das evoluções 
paleoclimática, paleoecológica e paleogeográfica da região durante o Miocénico.  

A posição geográfica privilegiada de Portugal, no limite entre os domínios 
Atlântico e Mediterrânico, por um lado, e face à costa leste da América do Norte, por 
outro, acresce ao interesse da série por permitir estabelecer correlações entre os vários 
domínios. 

A importância do Miocénico da região distal da Bacia do Baixo Tejo, em particular 
dos afloramentos da região da Arrábida, despertou desde cedo o interesse de investigadores 
nacionais e internacionais (Almeida, 1762). Pesquisas importantes decorreram no ínício do 
séc. XIX nomeadamente por José Bonifácio de Andrada e Silva, ligado à retoma da 
exploração de ouro na Adiça. As primeiras descrições de cortes geológicos onde aflora o 
Miocénico devem-se a Silva (1817).  

Foi apresentada pela primeira vez por Wilhelm-Ludwig, baron von Eschwege (1831) 
uma corte geológico desde Sintra até a Arrábida. 

O passo seguinte no estudo do Neogénico da  Bacia do Baixo Tejo é devido a Daniel 
Sharpe (1834, 1841) que descreveu as “Almada beds” que correspondem aos depósitos 
essencialmente marinhos do Miocénico da Península de Setúbal. Foram feitas tentativas de 
correlação com unidades do Miocénico de França, Suíça, Itália e Áustria com base nos 
moluscos, em parte descritos por G. B. Sowerby (em Smith, 1847). 

A 2ª Commissão Geológica (1857-1868) promoveu novas pesquisas através de Carlos 
Ribeiro (trabalho de campo) e de Pereira da Costa (moluscos, 1866, 1867). O quadro 
estratigráfico era basicamente o de Sharpe; as “Almada beds” foram consideradas do 
Miocénico médio e superior / III - Formação marinha com fósseis  análogos aos da bacia 
mediterrânica e dos arredores de Viena na Austria (Ribeiro, 1878, 1880). 

Merece destaque especial o trabalho sobre o Miocénico desenvolvido J.C. Berkeley 
Cotter, responsável na Comissão geológica pelo estudo do Cenozóico de Portugal  (Cotter, 
1904 in Dollfus, Cotter & Gomes, 1903-1904; Cotter, 1956). A classificação que fez para o 
miocénico de Lisboa (Divisões de I a VII com algumas sub-divisões) ainda hoje é utilizada. 
Os trabalhos de estratigrafia foi acompanhado por investigadores eminentes como o suíço O. 
Heer e, principalmente, por franceses (P. de Loriol, G. Dollfus, F. Roman). P. Choffat 
também publicou uma descrição geral do Cenozóico português, seguindo no essencial o 
esquema de Cotter, e a primeira carta geológica na escala 1:20 000 (1950, trabalho póstumo). 

G. Zbyszewski retomou os estudos sobre o Cenozóico em Portugal em 1937.  É dele a 
primeira versão da carta Geológica de Setúbal que abrange a região da Arrábida (Zbyszewski, 
1954; 1957; 1962; 1963; 1964; 1967). 
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Mais recentemente, têm vindo a ser desenvolvidos trabalhos utilizando conceitos 
recentes de análise sequencial dos depósitos que conduziram ao desenvolvimento de uma 
estratigrafia de alta resolução, melhorando as datações através de novos dados 
biostratigráficos provenientes de estudos de foraminíferos planctónicos e pequenos mamíferos 
para além de datações isotópicas K-Ar e 87Sr/86Sr, análises sedimentológicas, paleoecológicas 
e magnetostratigráficas. Estes trabalhos tornaram possível o desenvolvimento de novas 
sínteses e correlações a maior escala (Antunes et al., 1973; Antunes & Pais, 1992; 1993; 
Antunes et al., 1987, 1995a,b, 1996a, b, c, 1997, 1998, 1999a, 2000a, b, c; Manuppella et al., 
1994, 1999; Pais, 2002, 2004; Pais et al., 1991, 1998, 2003, 2004, 2006, 2012; Ribeiro et al., 
2003; Sousa et al., 2003; Legoinha et al., 2004; Kullberg et al., 2006).  

Dada a destruição e/ou ocultação por construções da maioria dos depósitos que outrora 
estiveram expostos na região de Lisboa, os melhores afloramentos miocénicos do sector distal 
da Bacia do Baixo Tejo encontram-se na Península de Setúbal, onde se distribuem, 
principalmente, pelas arribas ribeirinhas e litorais dos municípios de Almada e Sesimbra. 
Apresentam um carácter marcadamente marinho e fossilífero, exibindo, no conjunto, a quase 
totalidade da série desta bacia.  

A proximidade de áreas fortemente urbanizadas e/ou em urbanização aponta para que, 
num futuro não muito longínquo, apenas restem algumas destas arribas como testemunho dos 
depósitos distais do Miocénico da Bacia do Baixo Tejo, factor que acentua o valor patrimonial 
dos afloramentos da região da Arrábida. 

 

3.7.3. Património Geológico do Cenozóico da Arrábida 

Uma das características do Miocénico da generalidade da Bacia do Baixo Tejo, 
que concorre para a sua necessidade de preservação, é a grande riqueza paleontológica 
que revela quanto à abundância, diversidade e boa preservação de fósseis em quase 
todos os níveis, os quais assumem papel relevante pelas indicações biostratigráficas, 
paleoclimáticas, paleoecológicas e paleogeográficas que proporcionam (Estevens et al., 
1999a, b). 

O Miocénico da Arrábida, em particular, merece destaque pelo carácter fossilífero, 
tendo produzido diversos e abundantes espécimes de diversos grupos sistemáticos, bem como 
por aspectos relacionados com a sedimentação e com a tectónica.  

Merecem particular destaque por permitirem caracterizar e seguir a evolução 
geológica da região e por, numa escala alargada, evidenciarem aspectos particularmente 
importantes para a caracterização da história da vida e dos ambientes ao longo do Cenozóico. 

De facto, a área expõe excelente corte representativo do Paleogénico português e 
a melhor sucessão contínua do Miocénico marinho de toda a Bacia do Baixo Tejo. O 
Miocénico assenta através de discordância angular ligeira sobre o Cretácico na Foz da Fonte, 
evidenciando uma lacuna de cerca de 80 Ma (vide capítulo 3.7 - "Praia da Foz da Fonte"). A 
arriba desta praia é talhada no Burdigaliano e pode observar-se o registo de várias oscilações 
eustáticas. Mais a Norte, na praia das Bicas há níveis de condensação ricos de glauconite e 
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fragmentos de crostas fosfatadas do Miocénico Médio. Os fósseis são abundantes (moluscos, 
equinodermes, peixes, cetáceos, etc.). Estes depósitos passam progressivamente a areias finas 
do Tortoniano bem expostas na Praia do Moinho de Baixo (Foz da Ribeira das Lages), onde 
ocorrem concentrações de conchas de Chlamys macrotis. O conjunto miocénico termina em 
superficie erosiva talhada pelas areias fluviais do Pliocénico.  

No Portinho da Arrábida está exposto o melhor corte para evidenciar fases tectónicas 
de levantamento da serra da Arrábida, exemplo de referência da actuação da Orogenia Alpina 
em Portugal e na costa europeia atlântica (vide capítulo 3.9 - "Discordância do Portinho da 
Arrábida"). Afloram unidades detríticas (conglomerados, biocalcarenitos fossilíferos, arenitos 
grosseiros com cimento carbonatado e siltitos) sendo possível observar discordância angular 
entre unidades miocénicas (intra-Burdigaliano) datada por isótopos de Sr (ca. 17 Ma). Os 
depósitos miocénicos assentam sobre o Paleogénico que está em sucessão invertida com o 
Cretácico e o Jurássico inferior (vide capítulo 3.9 - "Discordância do Portinho da Arrábida"). 

 

3.7.4 - Cortes mais relevantes 

O Paleogénico de Picheleiros (São Caetano) 

O corte de Picheleiros, a S. Caetano, é particularmente relevante a nível nacional 
por mostrar, de forma clara, a evolução das etapas iniciais do enchimento do sector 
distal da Bacia do Baixo Tejo. 

Um dos melhores afloramentos do Paleogénico situa-se na área de Picheleiros ao 
longo da estrada entre Azeitão e São Caetano (Coordenadas Google 38° 30’ 19,93’’ / 8° 59’ 
57, até 34’’38° 30’ 39,31’’/ 9° 00’ 18,77’’). A estrada atravessa o lado norte da cadeia 
Arrábida, um anticlinal ENE-WSW alongado que afecta unidades do Jurássico Inferior até o 
Miocénico Superior.  

Os depósitos do Paleogénico contactam com arenitos fluviais do Cretácico e são 
cobertos por depósitos marinhos do Miocéncio Inferior (fig. 72). Têm uma espessura de cerca 
de 200 metros. Os depósitos paleogénicos mais antigos são arenitos grosseiros avermelhados, 
assentam sobre argilitos esbranquiçados, finamente laminados, com óxidos de ferro, do 
Cretácico. Estas camadas inclinam cerca de 20 º para NNW; uma falha (N30º, 80º W) afecta 
estes depósitos e coloca em contacto o Cretácico inferior e o Paleogénico evidenciando uma 
lacuna  de cerca de 50 Ma (fig. 73). Os depósitos paleogénicos são essencialmente maciços, 
com alguns níveis pouco espessos, e irregulares, de conglomerados. Os clastos são 
exclusivamente compostos por litologias paleozóicas, principalmente lidito e quartzo 
filoneano e, menos frequentes, quartzito e jaspe.  

A organização dos depósitos é feita por sequências deposicionais positivas iniciadas 
por conglomerados e encimadas, por paleossolos com carbonatações importantes.  

Ao longo dos primeiros 40 metros do corte, há vários níveis conglomeráticos, que se 
vão tornando gradualmente mais finos para o topo. Esta evolução é acompanhada por 
mudança na cor, principalmente de vermelho para laranja, amarelo e, finalmente, 
esbranquiçada, com incremeto das acumulações de carbonato.  
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A cerca de 35 metros da base há uma camada carbonatada maciça, com 5 metros de 
espessura, sugerindo cimentação pós-deposicional. 

 

Fig. 72 – O Paleogénico de São Caetano (Picheleiros / Azeitão). Log segundo N. Pimentel, adapt. 
do Report SC 4 (1992). 

Depois de um hiato de observação, que parece corresponder a argilitos avermelhados, 
os depósitos são compostos por areias grosseiras manchadas, organizadas em sequências com 
3 a 5 metros de espessura, mergulhando cerca de 15 º para NNW. As sequências apresentam 
conglomerados na base, seguidos de argilas arenosas rosadas com concreções de carbonato. O 
aspecto mais importante nesta parte do registo é a presença de pequenos fragmentos de 
calcários totalmente ausentes nas camadas basais e, portanto, indicando nova área fonte. A 
abundância relativa e dimensão desses clastos aumentam claramente para o topo, atingindo 
80% do cascalho, e 30 cm de comprimento, a cerca de 2/3 da macrossequência paleogénica 
(fig 74 A e B). 
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Fig. 73 – Contacto entre o Cretácico esbranquiçado à direita e o Paleogénico vermelho à esquerda na 
parte basal do corte de Picheleiros. 

 A 

 B 

Fig. 74 – Diferentes aspectos da organização sequêncial dos depósitos paleogéncios no sector médio do corte de Picheleiros 
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Outra característica marcante desses depósitos são as manchas esbranquiçadas 
desenvolvidas horizontal e verticalmente num depósito fortemente oxidado. No topo das 
sequências, e aumentando para o topo da sucessão, há acumulações de carbonato originando 
camadas concretionadas irregulares. Como consequência, as cores predominantes tornam-se 
gardualmente mais claras, e as camadas superiores são essencialmente de argilas arenosas 
amareladas e brancas. Os 5 metros superiores correspondem a bancada de carbonato maciço, 
mergulhando em torno de 10º para NNW, muito mais desenvolvido na Portela das 
Necessidades (EN 10, Lisboa-Setúbal, 4 km ao N de Setúbal). 

A evolução vertical dos 200 metros de Paleogénico de S. Caetano revela duas 
macrosequências principais. A primeira correspondente aos 40-50 metros inferiores e, a 2ª, 
aos restantes 150 metros. A primeira representa o enchimento inicial da Bacia do Baixo Tejo 
em relação com o levantamento de unidades paleozóicas situadas alguns Km a SE de S. 
Caetano. A tendência para sedimentação mais fina e depósitos mais oxidados reflecte o 
enchimento progressivo da bacia e o aumento de neoformação de argilas e de carbonatos em 
áreas aplanadas, talvez palustres. A 2ª macrossequência tem tendência geral positiva, 
particularmente evidenciada pela dimensão dos clastos mesozóicos, que reflectem o 
levantamento de áreas talvez relacionadas com o diapiro de Sesimbra. A parte final da 
sequência corresponde a deposição em áreas aplanadas e sem actividade tectónica. 
Progressivamente, desenvolveram-se condições palustres, localmente lacustres, que 
conduziram à acumulação de espesso conjunto calcário. 

Os depósitos de Picheleiros evidenciam: 

- desenvolvimento de leques aluviais relacionados com áreas-fonte próximas; 

- condições climáticas quentes e sub-áridas com sasonalidae elevada; 

- a tendência vertical de depósitos reflecte o levantamento de unidades paleozóicas 
seguido do levantamento de outras mesozóicas; 

- a acalmia tectónica ante-miocénica permitiu o desenvolvimento de condições 
palustres. 

A comparação com os depósitos paleogénicos das regiões a N de Lisboa permite 
evidenciar: 

-  que as áreas entre Lisboa e Setúbal foram afectadas pela mesma actividade 
tectónica; 

-  que a primeira macrossequência corresponde ao único levantamento do horst de 
Setúbal-Pinhal Novo, enquanto a segunda corresponde ao up-lift de áreas 
mesozóicas, ou seja, relacionadas com o diapirismo em Sesimbra e Cova da 
Mijona e pelo maciço de Sintra; 

-  que estão representadas as sequências deposicionais SLD7 e SLD 8 de Cunha 
(1992), correspondentes às fases pré-Pirenaica (R7, Eocénico Médio) e Pirenaica 
(R8, Eocénico Superior) da orogenia alpina; 
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Afloramentos do Neogénico 

O Miocénico da Península de Setúbal é composto por uma sucessão, muito completa, 
de depósitos, em regra marinhos com alguns níveis continentais, desde o Miocénico Inferior 
(Aquitaniano) até o Superior (Tortoniano) (Romariz & Carvalho, 1961; Zbyszewski et al., 
1965; Zbyszewski, 1967; Antunes & Pais, 1993; Pais, 1986; Nascimento, 1988; Antunes et 
al., 1992a, b; Sen et al., 1992; Lauriat-Rage et al., 1993; Legoinha, 2001; Manuppella et al., 
1994; Antunes et al., 1995a, b, 1996a, b, 1998a, b, c, 1999a, b, 2000a, b, c). O quadro 
estratigráfico e ambiental é baseado principalmente no estudo de foraminíferos, ostracodos, 
vertebrados e palinomorfos dos cortes de Foz da Fonte, Penedo Sul, Penedo Norte e Ribeira 
das Lages (Antunes et al., 1995b, d; Antunes et al., 1996b, c; 1998a; Antunes et al., 2000). 

A maioria destes depósitos são ricos de fósseis. Por isso, foi possível obter uma 
escala de tempo muito precisa com base em fósseis marinhos e continentais, idades K-Ar 
de glauconites, datações 87Sr/86Sr e paleomagnetismo. As condições são particularmente 
adequados para correlações marinho-continental e entre as regiões de Lisboa e da 
Península de Setúbal. 

Calcarenitos e margas de Foz da Fonte e Penedo sul  

Estes depósitos afloram nas falésias costeiras de Foz da Fonte (coordenadas 
geográficas:  38° 27’ 12,08’’ / 9° 11’ 55,27’’) e de Sul Penedo (coordenadas geográficas: 38° 
27’ 44,87’’ / 9° 211’ 35,55’’) , no flanco sul do sinclinal da Lagoa de Albufeira. As rochas 
têm cores predominantes laranja e amarela, e as fácies são mais proximais na Foz da Fonte e 
mais distais no Penedo Sul. As camadas mais modernas estão expostas na parte superior da 
secção do Penedo Sul. Os calcarenitos e margas contactam directamente sobre o Cretácico 
Inferior (Albiano) através de uma superfície de erosão e ligeira discordância angular (fig. 75). 

 

Fig. 75 – Aspecto geral do miocénico da arriba de Foz da Fonte e da base do corte talhada em 
calcários do Cretácico inferior. 
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No corte de Foz da Fonte merece destaque a lacuna e contacto com o Cretácico 
inferior. Conglomerado basal com clastos de rochas filonianas. Disconformidade com 
significado regional sobre a superfície carsificada e correspondente ao início da principal 
transgressão burdigaliana (cf. capítulo anterior) (fig. 76). Níveis muito fossilíferos (moluscos, 
peixes), alguns com concentrações de turritelas, ostras e operculinas. Indícios de condensação 
(fragmentos de crostas e moldes de moluscos fosfatados) (Estevens et al., 1999a). 

 

Fig. 76 – Contacto entre o Miocénico e o Cretácico no corte de Foz da Fonte. 

A unidade pode ser subdividida em duas partes por uma desconformidade regional (D 
4), correspondendo à transgressão do início do Burdigaliano da divisão II (sequência 
deposicional B0) e às divisões III e IVa da região de Lisboa (sequência deposicional B1). A 
parte inferior, com cerca de 12 m de espessura, inicia-se por conglomerado com clastos de 
calcário e de rochas do Cretácico numa matriz de areia média, com abundantes restos de 
moluscos. Para cima, há alternâncias de biocalcarenites, correspondendo a ambientes 
marinhos costeiros, e níveis argilo-margosos indicando maior profundidade, seguem-se 
camadas de areia fina e, novamente, biocalcarenites, truncados pela desconformidade regional 
D4 (Pais et al., 2012) (fig. 77). 

A desconformidade representa o início de erosão intensa, com provável emersão, antes 
de nova transgressão. A instabilidade é indicada por descontinuidades na sedimentação e 
pelas concentrações de Turritella e de ostras. Ulteriormente, a sedimentação estabilizou e 
adquiriu carácter cíclico, expressa por alternâncias de margas e biocalcarenitos (parte 
superior, SD B1). O máximo eustático no Burdigaliano deu-se na parte média desta sub-
unidade, correspondente a camadas margosas ricas de foraminíferos. 

Foram evidenciadas duas zonas magnetostratigráficas de polaridade normal, 
correlacionadas com as zonas C5E e C6, correspondendo às zonas de foraminíferos 
planctónicos N5 a N7 (Sen et al., 1992). Datações 87Sr/86Sr deram cerca de 20 Ma para o 
conglomerado basal (DS B0) Ma e 17,6 Ma para as camadas superiores da unidade mais alta 
(DS B1) (Antunes et al.,1997; Pais et al., 2012). 
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Fig. 77 – Log de Foz da Fonte (Silva et al., 2000). 

Relativamente à biostratigrafia, feita com base nos foraminíferos, Globigerinoides 
altiapertura ocorre ao longo de quase toda a unidade. A abundância e diversidade de espécies 
de Globigerinoides permitem atribuir a sub-unidade inferior à zona N5. Na parte superior da 
sub-unidade, Praeorbulina cf. transitoria e Globigerinoides triloba são mais abundantes e, 
juntamente com o desaparecimento de Catapsydrax unicavus possibilita datar essas camadas 
da zona N7 (Burdigalian tardio) (Legoinha, 2001). 

De referir o registo de ocorrência rara de sirénios atribuídos a Halitherium sp. 
provenientes dos níveis mais baixos do corte de Fonte da Foz (Burdigaliano inferior) 
(Zbyszewski et al., 1965, 1967; Estevens, 2005). 

Depósitos glauconíferos de Penedo (Langhiano-Serravaliano) 

A unidade aflora bem no Corte de Penedo Norte coordenadas geográficas: 38° 28’ 
3,78’’ / 9° 11’ 28,61’’), no extremo N da Praia das Bicas (figs. 78 e 79). É fundamentalmente 
constituída por areias finas, mais ou menos argilosas, de cor cinzenta escura. 

Trata-se do único local conhecido na Bacia do Baixo Tejo com excelentes 
condições de observação de sedimentação condensada, contactos erosivos entre diversas 
unidades e glauconite abundante. Os fósseis são muito frequentes e bem preservados. A 
bioturbação é forte (Estevens et al., 1999a). 
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Romariz & Carvalho (1961) interessaram-se pelo corte do Penedo Norte pelos níveis 
glauconíticos. Atribuiram-no ao Miocénico superior (Tortoniano). 

 

Fig. 78 – Corte de Penedo Norte. 

 

Fig. 79 – Corte de Penedo Norte. Informação biostratigráfica e datações isotópicas (Legoinha, 2001). 
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Zbyszewski et al. (1965) descreveram o mesmo corte, que dataram do M3VI – 

Helveciano superior. Ulteriormente, Zbyszewski (1967) considerou-o do Helveciano VIa-b. 

Estudos recentes permitiram precisar a datação biostratigráfica e cronométrica da 
unidade, bem como caracterizar a evolução da composição isotópica de ∂13C e ∂18O (Antunes 
et al., 1992b; 1995b; 1996c; 1997; Legoinha, 2001). 

Nos níveis inferiores (camadas 1 a 5) ocorrem Globigerina angustiumbilicata, 
Globigerina bulloides, Globigerinella obesa, Globigerinella pseudobesa, Globigerinoides cf. 
altiapertura, Globigerinoides cf. bulloideus, Globigerinoides immaturus, Globigerinoides 
subquadratus, Globigerinoides triloba, Globoquadrina  dehiscens, Globorotalia mayeri, 
Globorotalia praescitula e Neogloboquadrina continuosa. A associação de foraminíferos 
planctónicos quase não se distingue da recolhida nas camadas 12 a 14 do corte do Penedo Sul, 
pelo que as consideramos ainda do Burdigaliano superior (N7/N8?). 

Os depósitos da camada 6 assentam na anterior mediante uma superfície de erosão. 
Trata-se de conglomerado cujos clastos são constituídos por moldes de lamelibrânquios muito 
rolados. Os clastos apresentam pátina negra, rica de fosfatos. Uma amostra forneceu 
Globigerina bulloides, Globigerinella obesa, Globigerinoides bulloideus, Globigerinoides 
immaturus, Globigerinoides obliquus, Globigerinoides sacculifer, Globigerinoides triloba, 
Globoquadrina dehiscens, Globoquadrina globosa, Globoquadrina praedehiscens, Orbulina 
suturalis, Praeorbulina cf. glomerosa, Praeorbulina transitoria. As três últimas espécies 
indicam idade langhiana, biozona N9. 

A base da camada 7 contém Globigerina angustiumbilicata, G. praebulloides, 
Globigerinella aequilateralis, G. obesa, G. pseudobesa, Globigerinoides bulloideus, G. 
obliquus, G. triloba, Globorotalia peripheroronda, G. praescitula, Orbulina suturalis, O. 
universa e Praeorbulina transitoria. No topo, a camada forneceu Globigerinoides 
subquadratus e, com alguma frequência, Globorotalia cf. menardii. Os foraminíferos 
planctónicos permitem atribuir a base a N10 e o topo a N11. 

A camada 8, conglomerática e litificada, é desfavorável para estudo da microfauna. 
Contém glauconite e fragmentos de crostas fosfatadas. Datações 87Sr/86Sr a partir de 
pectinídeos indicam 11.5 a 13 Ma. Os restos de vertebrados são frequentes. Nos seláceos, 
predominam carcarinídeos (Hemipristis, Galeocerdo e Negaprion - estenotérmicos de águas 
quentes). Os lamniformes, em especial Isurus, são comuns. Foi encontrado um astrágalo de 
cervídeo, arrastado para o mar desde terras emersas próximas. 

Segue-se arenito médio, muito glauconítico (Camada 9). Datação K/Ar deu 
10.97±0.25Ma (Serravaliano final). 

Na base da camada 10 ocorrem Globorotalia cf. menardii, G. mayeri, 
Neogloboquadrina continuosa, Globorotalia scitula e Globigerina druryi, mas  não foi 
detectado G. subquadratus. A associação indica a biozona N14. 

É possível estabelecer correlações com as unidades litostratigráficas (divisões) Vb a 
VIc de Lisboa, apesar das diferenças de fácies. 
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No corte de Penedo Norte são frequentes os restos de cetáceos embora nem sempre 
sejam identificáveis. Quase todos os restos provêm dos depósitos glauconíferos com forte 
condensação. A maioria das peças são vértebras, dentes e fragmentos de ossos isolados que 
não podem ser determinados. No entanto, alguns dentes foram tentativamente atribuídas a 
cachalotes e a golfinhos (em sentido muito amplo) por Jonet et al. (1975). O melhor exemplar 
é um crânio com vértebras associadas relatado por Romariz & Carvalho (1961). Mata (1963) 
classificou-os como Eurhinodelphis cf. cristatus. Trata-se, efectivamente, de um golfinho 
pelágico da família Kentriodontidae (Estevens, 2005) amplamente distribuída no Miocénico. 
Embora a maioria dos restos de Cetáceos do Penedo Norte pertençam à subordem Odontoceti, 
também foram encontrados alguns fragmentos de rostro de um "Cetotherio" provável. Os 
"Cetotheriidae" eram um grupo não-monofilético de pequeno e médio porte de Mysticeti 
(baleias) extintas que dominaram os mares desde o Oligocénico tardio ao Pliocénico inferior. 
Também foi relatado por Antunes et al. (1995a, b, 1998a), proveniente dos mesmos níveis, 
restos de uma foca o que aponta para ambientes não tropicais e uma datação mais recente do 
que 14 Ma (considerando a distribuição estratigráfica dos Phocidae no Atlântico Norte) 
(Estevens, 2005).  

Foram referidos alguns restos fragmentários não determinados de cetáceos dos níveis 
imediatamente acima e abaixo dos depósitos condensados do Penedo Norte, bem como de 
outros depósitos próximos (Romariz & Carvalho, 1961; Zbyszewski, 1967; Kotchetoff et al., 
1975; Jonet et al., 1975; Antunes et al., 1992b, 1995b; Legoinha, 2001).  

Depósitos de Ribeira das Lages (ML) (Tortoniano) 

Na foz da Ribeira das Lages (coordenadas geográficas: 38° 29’ 14,92’’ / 9° 11’ 2,83’’) 
afloram areias finas a médias, micáceas, amareladas a esbranquiçadas, com frequentes níveis 
decimétricos concrecionados (figs. 80 e 81). Para o topo abundam Chlamys macrotis.  

No topo, assentam por descontinuidade erosiva, areias finas amareladas, marinhas, 
onde não foram encontrados fósseis. Têm espessura reduzida. Assentam no conjunto rico de 
pectínideos. São encimadas através de outra superfície erosiva, pelas areias feldspáticas de 
Santa Marta. O conjunto pode ser observado na Praia do Moinho de Baixo (Foz da ribeira das 
Lages). Trata-se de Tortoniano superior? Representarão um reflexo da crise do Messiniano? 

Zbyszewski et al. (1965) atribuiram ao Tortoniano os depósitos da Ribeira das Lages. 
Zbyszewski (1967) correlacionou-os com o Tortoniano VIIa-b.  

A associação de foraminíferos planctónicos é caracterizada por Globorotalia  cf. 
menardii  (são frequentes formas com 5 a 5 1/2 câmaras na última volta; no Penedo Norte 
apresentam, em geral, 4 a 4 1/2 câmaras), Neogloboquadrina continuosa, Globigerina 
apertura, Globigerina druryi, Globigerinopsis aguasayensis, Orbulina suturalis e O. 
universa. Não ocorrem G. mayeri  nem Neogloboquadrina acostaensis. A associação indica 
N15. 

As associações de ostracodos de Ribeira das Lages são caracterizadas por Aurila sp., 
Neocytherideis linearis, Ponthocythere sp. e Urocythereis sp.; têm afinidades com 
associações conhecidas no Serravaliano. 
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Fig. 80 – Corte de Ribeira das Lages; à esq.;: geral; à direita: de pormenor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.81 – Ribeira das Lages (Antunes et al., 1996c). 

Os dinoflagelados são raros e pouco diversificados. Predominam Lingulodinium, 
Polysphaeridium e Spiniferites.  

Valvas de Chlamys da parte superior da unidade foram datadas de 11,5 a 15 Ma por 
87Sr/86Sr (Antunes et al., 1995b, d, 1996c). 

A curva de variação de δ18O indica ambientes marinhos abertos e, para a parte 
superior, ligeiro aumento de temperatura da água. A queda de δ13C  relativamente aos 
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Depósitos glauconíferos de Penedo pode estar relacionada com acréscimo da influência 
continental e/ou com condições mais oxidantes (Antunes et al., 1996c). 

 

O Neogénico do Portinho da Arrábida (vide 3.8 - Discordância do Portinho 
da Arrábida) 

 

Plistocénico 

Existem na Arrábida importantes vestígios de praias antigas a altitudes entre 25 e 90m 
apesar de terem representação reduzida. Merecem destaque terraços marinhos do Forte da 
Baralha, que forneceram alguns moluscos. Zbyszewski et al. (1965) refere os seguintes 
terraços: 

a) 60 m de altitude. Areias acinzentadas na rechã imediatamente a N de Baleeira, a 
NNW do Forte da Baralha, com moluscos descritos por Dollfus et al. (1903-
1904): Mactra subtruncata var. triangula, M. solida, Donax vittatus var. 
atlantica, Cardium echinatum, Pecten maximus L., Mytilus edulis, etc. 

b) Rechã a 20-25 m de altitude. Areias com calhaus rolados. 

c) Rechãs entre 8-12m e 6-8m. A mais alta apresenta restos de antiga praia, 
constituídos por areias consolidadas com calhaus rolados atribuída ao Tirreniano 
II. Ambas forneceram fauna. 

Noutros locais existem retalhos de conglomerados correspondentes a terraços 
marinhos de 12 a 15 e 5 a 8 metros, atribuíveis ao último interglaciário e ao início da 
glaciação de Würm (≈100 000 anos, Tirreniano II e III).  

O terraço de 5-8 metros, particularmente importante, depositou-se em estreita 
plataforma de abrasão marinha; tende a preencher a entrada de cavidades abertas pelo mar nas 
falésias litorais, como a Lapa de Santa Margarida e a Gruta da Figueira Brava. Zbyszewski 
(1965) descreve a seguinte sucessão (de cima para baixo) observada junto da Lapa de Santa 
Margarida (terraço de 5 metros): 

3 - brecha bem cimentada, avermelhada e acastanhada, com ossos de vertebrados 
terrestres, lascas mustierenses e leitos estalagmíticos; 

2 - conglomerado de cimento avermelhado e com fragmentos de Patella 
safiana,Venus, Tapes, Ostrea, etc; 

1 - conglomerados de grandes elementos com indústrias paleolíticas remexidas. 

Zbyszewski & Teixeira (1949) indicam,  para o terraço de 5-8 metros (nomenclatura 
actualizada por J. Angel Gonzalez-Delgado, Dep. Geología, Univ. de Salamanca):  

Bivalves 

Spisula solida 

Venerupis  pullastra 
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Chamelea gallina striatula 

Acanthocardia echinata 

Cerastoderma glaucum umbonatum 

Laevicardium crassum 

Mytilus edulis 

Glycymeris (G.) bimaculata 

Pecten maximus 

Ocenebra erinacea 

Thais haemastoma 

Patella coerulea  subplana 

Patella safiana 

Patella vulgata 

Cirrípedes 

Pollicipes cornucopiae 

Equinídeos 

Echinus milliaris 

Paracentrotus lividus 

Para estes autores, o terraço de 5-8 metros terá idade semelhante ao da base da gruta 
de ”Devil’s Tower” em Gibraltar (Tirreniano III). 

Patella safiana é considerada característica de águas relativamente quentes. Na 
actualidade, tem como limite N de distribuição o litoral marroquino. 

Na Lapa de Santa Margarida foram recolhidos, nos conglomerados instrumentos 
líticos, entre os quais um biface “abevilense” redepositado e peças languedocenses. Na gruta 
da Figueira Brava a indústria, abundante, é mustierense, com denticulados, confecionada com 
seixos de quartzo e quartzito, sendo raras as peças de silex. No interior da gruta os depósitos 
não estão consolidados por terem ficado ao abrigo da cimentação carbonatada; estão 
protegidos por crostas de estalagmite. A fauna recolhida é particularmente importante sendo 
conhecidas mais de 900 exemplares de 36 taxa de bivalves, gastrópodes, briozoários, 
crustáceos e equinídeos o que constitui a mais rica associação  do Plistocénico de Portugal. 
Mytilus galloprovincialis, Patella vulgata e Cancer pagurus são as formas mais comuns. A 
herpetofauna inclui principalmente squamata e raros amfibios. A associação é semelhante à de 
Cueva de las Grajas  perto de Málaga (Espanha). Todas as espécies identificadas são terrestres 
(Balanus e Pelobates). Foram identificados restos de quelonios (Testudo hermanni e Emys 
orbicularis).  A fauna de aves é particularmente rica e diversificada; inclui mais de 29 
espécies, com destaque para a ocorrência de Pinguinus impennis. A associação é muito 
semelhante à da Gruta de Gorham (Gibraltar) e de Nerja (Málaga, Espanha). Os pequenos 
mamíferos (insectívoros, chiropteros e lagomorfos) são frequentes. Muitos dos restos 
correspondem a animais caçados pelo Homem. Alguns provêm de regurgitações de aves e há 
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morcegos que morreram no lugar. Também foram recolhidos mais de um milhar de restos de 
roedores. Apodemus flavicollis, Pitymys duodecimcostatus, Microtus brecciensis e Eliomys 
lusitanicus são as formas mais comuns. Os grandes mamíferos são abundantes. Estão 
representadas cerca de 20 espécies, com destaque para dos últimos Neandertais europeus o 
que dá um enorme valor à Gruta e ao seu enchimento plistocénico. Cervus elaphus, Capra 
pyrenaica, Bos primigenium, Crocuta crocuta spelaea, Equus caballus são os mais 
abundantes (Antunes, 2000). 

Com o avanço da glaciação do Würm, o nível do mar foi descendo. Há cerca de 30000 
anos, a plataforma de 5-8 metros e os abrigos sob rocha aí escavados ficaram em posição 
elevada sobre extensa planície litoral. O mar situava-se a cerca de 60 metros abaixo no nível 
actual (Miskovski, 1987). As comunidades humanas encontraram nesses territórios óptimos 
locais de caça. As (hoje) grutas imediatamente sobranceiras, como a Lapa de Santa Margarida 
e a Gruta da Figueira Brava, constituiam abrigos naturais. Aí ficaram preservados vestígios da 
ocupação constituídos por ossos de animais, também restos de Homem de Neandertal, 
indústrias líticas e de osso e vestígios de fogueiras. Datações 14C e com base nas séries de 
Th/U indicam idade muito aproximada de 30 Ka para a camada 2 dos níveis arqueológicos 
explorados (Antunes, 1990/91). 
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 Critérios científicos 

Jazidas i) Taxonómico ii) 
Estratigráfico 

iii) Tafonómico iv) Paleoecológico 

 (1) Holótipos (2) Tipos (3) Vertebrados (4) Fósseis raros   Taxa presentes: 

Ribeira

das 

Lages 

Malacostracea: 
Scilla gigantea 
(KOTCHETOFF et 
al., 1975). 

  
Único local de ocorrência registado para 
Portugal do Malacostracea Scilla gigantea 
(KOTCHETOFF et al., 1975). 

Últimos níveis 
marinhos 
miocénicos 
(Tortoniano inf.) 
do flanco Sul do 
Sinclinal de 
Albufeira. 

 Foraminifera (ANTUNES et al., 
1995), Bivalvia (ZBYSZEWSKI; 1967; 
ANTUNES et al., 1995b), Ostracoda 
(ANTUNES et al., 1995B, 1997), 
Malacostracea (KOTCHETOFF et al., 
1975), Echinoidea (ZBYSZEWSKI, 
1967). 

Penedo 
Norte 

 

Echinoidea: 
Echinocardium 
olisiponensis, 
Clypeaster 
papilionensis 
(KOTCHETOFF et 
al., 1975). 
Malacostracea: 
Calianassa 
espichelensis 
(FERREIRA, 
1961b). Teleostei: 
Trigonodon 
elongatus  (JONET 

et al., 1975). 

Echinoidea: 
Opissaster cotteri 
(FERREIRA, 
1961c). 

Foram registados 
restos de Selachii e 
Teleostei 
(ZBYSZEWSKI & 

ALMEIDA, 1950; 
JONET et al., 1975), 
Cetacea (MATA, 
1962-63; 
ZBYSZEWSKI, 1967; 
JONET et al., 1975; 
ANTUNES et al., 
1995B; PAIS et al., 
1998; ESTEVENS, 
1998) e de Pinnipedia 
(ANTUNES et al., 
1995B; PAIS et al., 
1998; ESTEVENS, 
1998). 

Único local de ocorrência registado para 
Portugal dos taxa: Bryozoa: Cellaria 
salicornioides (CARVALHO, 1971); 
Ostracoda: Ruggieria tetraptera tetraptera 
(ANTUNES et al., 1995); Malacostracea: 
Callianassa aff. munieri (CARVALHO, 1959; 
FERREIRA, 1964-65), Callianassa 
espichelensis (FERREIRA, 1961b, 1964-65); 
Echinoidea: Prionocidaris sismondai 
(LORIOL, 1896; FERREIRA, 1961c; 
KOTCHETOFF et al., 1975), Heteroclypeus 
semiglobus (LORIOL, 1896; FERREIRA, 
1961c), Opissaster cotteri, Spatangus 
corsicus (FERREIRA, 1961c), Echinocardium 
olisiponensis, Clypeaster papilionensis, C. 
sardinensis ?, Pericosmus longior ?, P. latus 
(KOTCHETOFF et al., 1975); Selachii: 
Procarcharodon aff. rondeletti, Aprionodon 
aff. lerichei (JONET et al., 1975); Batoidea: 
Myliobatis crassus, M. aff. acutus, M. aff. 
oweni (JONET et al., 1975); Teleostei: 
Trigonodon elongatus, T. oweni, Tetrodon 
lecointrei (JONET et al., 1975). Ocorrência 
rara do Foraminifera Preorbulina. 

Série 
condensada do 
Langhiano e 
Serravaliano; 
níveis 
glauconíticos. 

 

Foraminifera (ANTUNES et al., 
1995), Bryozoa (CARVALHO, 1971), 
Bivalvia e Gastropoda 

(ZBYSZEWSKI; 1967), Ostracoda 
(ANTUNES et al., 1995, 1997), 
Malacostracea (FERREIRA, 1964-65), 
Echinoidea (LORIOL, 1896; 
FERREIRA, 1961c; KOTCHETOFF et 
al., 1975), Selachii (ZBYSZEWSKI & 

ALMEIDA, 1950; JONET et al., 1975), 
Batoidea (ZBYSZEWSKI & ALMEIDA, 
1950; JONET et al., 1978), Teleostei 
(ZBYSZEWSKI & ALMEIDA, 1950; 
JONET, 1975; JONET et al., 1975), 
Cetacea (MATA, 1962-63; 
ZBYSZEWSKI, 1967; JONET et al., 
1975; ANTUNES et al., 1995; PAIS et 
al., 1998; ESTEVENS, 1998), 
Pinnipedia (ANTUNES et al., 1995B; 
PAIS et al., 1998; ESTEVENS, 1998). 

Penedo 
Sul 

 
Echinoidea: 
Scutella lusitanica 
(LORIOL, 1896). 

Foram registados 
restos de Selachii 
(ZBYSZEWSKI & 

Ocorrência do Echinoidea Clypeaster 
olisiponensis, desconhecido fora de Portugal 
(LORIOL, 1896; FERREIRA, 1961c). Único 

Fácies marinhas 
equivalentes às 
unidades III, 

 Foraminifera (ANTUNES et al., 
1995), Bivalvia e Gastropoda 

(ZBYSZEWSKI; 1967), Ostracoda 
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ALMEIDA, 1950) e de 
Mamíferos marinhos 
(ESTEVENS, 1998). 

local de ocorrência registado para Portugal 
dos taxa: Echinoidea: Clypeaster michelotti 
(LORIOL, 1896; FERREIRA, 1961c); 
Gastropoda: Cassidea jauberti 
(ZBYSZEWSKI., 1957). Ocorrência rara do 
Foraminifera Catapsydrax unicavus (N6). 

IVa  e Va1 
(Burdigaliano 
méd. a sup.). 

(ANTUNES et al., 1995, 1998), 
Echinoidea (LORIOL, 1896; 
FERREIRA, 1961c), Selachii 
(ZBYSZEWSKI & ALMEIDA, 1950), 
Mammalia (PAIS et al., 1998; 
ESTEVENS, 1998). 

Foz 

da 

Fonte 

Ostracoda: 
Callistocythere 
oertlii, Cytheretta 
(C.) ramalhi 
(NASCIMENTO, 
1988, 1989). 
Bivalvia: Pecten 
revolutus var. 
espichelensis 
(FERREIRA, 
1961a). 

 

Bivalvia: 
Flabellipecten 
tagicus 
(ZBYSZEWSKI, 
1957, 1967). 
Echinoidea: 
Scutella lusitanica 
(LORIOL, 1896). 

Foram registados 
restos de Selachii e 
Batoidea 
(ZBYSZEWSKI & 

ALMEIDA, 1950; 
SERRALHEIRO, 1954; 
ZBYSZEWSKI, 1967) e 
de Sirenia 
(ZBYSZEWSKI, 1967; 
PAIS et al., 1998; 
ESTEVENS, 1998). 

Presença de um dos poucos exemplares do 
Cephalopoda Aturia aturi conhecidos em 
Portugal (DOLLFUS et al., 1903-04; 
ZBYSZEWSKI, 1957). Ocorrência do 
Echinoidea Clypeaster olisiponensis, 
desconhecido fora de Portugal (LORIOL, 
1896; FERREIRA, 1961c). Primeira ocorrência 
do Foraminifera Globigerinoides 
altiaperturus (N5) na Bacia do Baixo Tejo. 
Único local de ocorrência registado para 
Portugal dos taxa: Bivalvia: Chlamys 
latissima var. nodosiformis, Meretrix rudis 
(ZBYSZEWSKI, 1967), Pecten revolutus var. 
espichelensis (FERREIRA, 1961a); 
Gastropoda: Scalaria torulosa (DOLLFUS et 
al., 1903-04; ZBYSZEWSKI, 1967), 
Architectonica grateloupi, Capulus 
hungaricus, Xenophora cf. crispa, Ocenebra 
excoelata var. merignacensis, Clavatula 
semimarginata (ZBYSZEWSKI, 1967); 
Ostracoda: Cytherella (C.) aff. beckmanni, 
Eucythere (E.) declivis, Neocytherideis sp. 1, 
Cytheretta (C.) ramalhi, Loxoconcha (L.) 
parallela, Paracytheridea (P.) biensani, ? 
Bythocythere spp. 1 e 2 (NASCIMENTO, 
1988); Echinoidea: Clypeaster latirostris 
(LORIOL, 1896; FERREIRA, 1961c), Spatangus 
ocellatus (KOTCHETOFF et al., 1975).  

 

 

Foraminifera (SEN et al., 1992), 
Cephalopoda (DOLLFUS et al., 1903-
04; ZBYSZEWSKI, 1957), Bivalvia e 
Gastropoda (ZBYSZEWSKI; 1967), 
Ostracoda (NASCIMENTO, 1988; 
ANTUNES et al., 1998), 
Malacostracea (FERREIRA, 1954, 
1964-65), Echinoidea (LORIOL, 
1896; FERREIRA, 1961c; 
KOTCHETOFF et al., 1975), Selachii 
(ZBYSZEWSKI & ALMEIDA, 1950; 
SERRALHEIRO, 1954; ZBYSZEWSKI, 
1967), Batoidea (ZBYSZEWSKI & 

ALMEIDA, 1950), Teleostei 
(ZBYSZEWSKI & ALMEIDA, 1950; 
SERRALHEIRO, 1954), Sirenia 
(ZBYSZEWSKI, 1967; PAIS et al., 
1998; ESTEVENS, 1998), Icnofósseis 
(SILVA et al., 1999). 

 

Critérios científicos de destaque das jazidas do Miocénico da Península de Setúbal do sector a Sul da Lagoa de Albufeira (Estevens et al., 1999b) 
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 Critérios pedagógicos Critérios culturais 

Jazidas i) Potencial pedagógico ii) Potencial didático iii) Potencial turístico i) Valor ambiental 
natural 

ii) Situação socio-
geográfica 

iii) Valor histórico 

Ribeira da Lage  

Penedo Norte 

Jazida referida 
frequentemente na 
bibliografia paleontológica 
nacional do século passado 
e ínicio deste, sob a 
designação clássica de 
Penedo (LORIOL, 1896; 
DOLLFUS et al., 1903-04). 

Penedo Sul 

(Bicas) 

Jazida referida 
frequentemente na 
bibliografia paleontológica 
nacional do século passado 
e ínicio deste, sob a 
designação clássica de 
Bicas ou Fonte da Pipa 
(LORIOL, 1896; DOLLFUS 

et al., 1903-04). 

Foz da Fonte 

Elevado, pelo valor 
científico intrínseco 
anteriormente demonstrado 
(Quadro III), associado a 
facilidade de acesso e 
proximidade de áreas 
urbanas populosas (área 
metropolitana de Lisboa), 
onde decorrem 
frequentemente reuniões 
científicas de temática 
geológica (nomeadamente 
em Lisboa).  

Toas estas jazidas foram 
anteriormente objecto de 
visitas de campo 
integradas em congressos 
científicos internacionais 
(ANTUNES et al., 1992; 
PAIS et al., 1998). 

Elevado, pelo valor 
científico intrínseco 
anteriormente demonstrado 
(Quadro III), associado a 
facilidade de acesso e 
proximidade de áreas 
urbanas populosas (área 
metropolitana de Lisboa), 
onde existem numerosas 
instituições de ensino, quer 
universitário, quer básico e 
secundário. Como tal, estas 
jazidas são frequentemente 
utilizadas como local de 
visita e trabalho de campo, 
nomeadamente em aulas 
da Licenciatura em 
Engenharia Geológica da 
Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da 
Universidade Nova de 
Lisboa. 

Elevado, pelo valor 
científico intrínseco 
anteriormente demonstrado 
(Quadro III), e 
particularmente devido ao 
variado e conspícuo 
contéudo fossilífero em 
macrofauna, associado a 
facilidade de acesso e 
proximidade de áreas 
urbanas populosas 
susceptíveis de fornecerem 
público interessado em 
turismo científico-cultural 
(área metropolitana de 
Lisboa), bem como 
conveniente localização 
numa tradicional zona de 
veraneio (Praias do Meco).

Jazidas inseridas numa 
área de grande beleza 
paisagística, merecedora 
de classificação como área 
protegida. 

 

Jazida referida 
frequentemente na 
bibliografia paleontológica 
nacional do século passado 
e ínicio deste (COTTER, 
1879; RIBEIRO, 1880; 
LORIOL, 1896; DOLLFUS et 
al., 1903-04). 

Critérios pedagógicos e culturais de destaque dos cortes geológicos do Miocénico do sector a Sul da Lagoa de Albufeira (Península de Setúbal) 
(Estevens et al., 1999b) 
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3.8 - Discordância do Portinho da Arrábida (colab. João Pais) 

 

 

O Neogénico do Portinho da Arrábida (coordenadas geográficas: 38° 28’ 51,27’’ / 8v 
58’ 27,40’’) foi inicialmente estudado por Choffat (1906, 1908, 1950), que pôs em evidência 
discordância angular entre o que chamou M1 e M2. Zbyszewski (1967) descreveu os cortes 
geológicos correspondentes. Ribeiro (in Ribeiro et al., 1979) continuou a assinalar a 
discordância angular e aludiu a dobra complexa, em sinclinal e anticlinal, na unidade inferior 
do Miocénico (fig. 82); esta dobra ligaria o continente à Pedra da Anixa (fig. 83). 

 

Fig. 82 – Cortes geológicos seriados na Serra do Formosinho (Arrábida) efectuados por P. Choffat (1908) com 
modificações de Ribeiro et al. (1979). A cores, o corte do Portinho da Arrábida com a Pedra da Anixa no mar. 
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Fig. 83 – O rochedo de Pedra da Anixa visto de um ponto alto da Serra da Arrábida (seta vermelha). A 
seta verde aponta para a discordância aflorante no relevo do Chão da Anixa. 

Neste local merece destaque especial a discordância angular entre unidades 
miocénicas (intra-Burdigaliano) (figs. 83 e 84)) datada por isótopos de Sr (ca 17 Ma) 
permitindo caracterizar a primeira fase de inversão tectónica da Margem Ocidental Ibérica, 
que conduziram ao levantamento da Serra da Arrábida, mais exactamente o relevo do 
Formosinho (Estevens et al., 1999; Kullberg et al., 2000). 

 

Fig. 84 – Aspecto da discordância angular entre unidades miocénicas no relevo do Chão da Anixa, 
vista da praia do Portinho da Arrábida. As unidades acima da discordância, apresentam leve 
deformação (seta vermelha); as unidades inferiores encontram-se fortemente dobradas (as setas a 
verde realçam uma mesma camada dobrada em sinforma). 
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Ocorrem 5 unidades líticas no Neogénico do Chão da Anixa que corresponderão a 
depósitos de uma pequena bacia de foreland associada ao levantamento tectónico (ver 
capítulo posterior); estão ordenadas, de baixo para cima: 

a) na base, biocalcarenitos e arenitos finos amarelados, pobres de fósseis, assentes no 
Paleogénico. A espessura aproximada é de 30m; estão orientados N75°W, 40°N; 

b) biocalcarenitos, esbranquiçados a amarelados, com concreções algares, e arenitos 
grosseiros, às vezes conglomeráticos, com cimento carbonatado. Na extremidade W 
do Chão da Anixa recobrem em discordância angular a unidade (a), enquanto a E 
assentam por paraconformidade. Noutros locais, repousam em discordância angular 
sobre o Jurássico médio. A espessura aproximada é de 35m; 

c) siltitos esbranquiçados e/ou amarelados, pobres de fósseis. A espessura observável é 
de aproximadamente 8-9m; 

d) biocalcarenitos esbranquiçados, fossilíferos, com espessura de cerca de 76m e 
atitude N30°E, 25SE; aumentam de inclinação para E até 50°SE; 

e) arenitos grosseiros com bancadas conglomeráticas intercaladas, com níveis 
fossilíferos; localmente, apresentam estratificação oblíqua, com estruturas que 
permitem inferir correntes orientadas para E na parte inferior e para W na superior. 
Têm espessura estimada na ordem de 100 m e inclinam 25° para N. São cavalgados 
pelo Jurássico inferior. 

As relações estruturais entre as diferentes unidades são as seguintes: 

- a unidade (b), que está dobrada, cavalga, localmente, as unidades (c) e (d); é 
discordante sobre (a); 

- a unidade (d) contacta com a unidade (c) mediante uma superfície irregular; 

- não foi possível observar, com clareza, no terreno a articulação da unidade (e) com 
as restantes; atitude e litologia são completamente diferentes. 

A unidade (a) do Neogénico do Portinho da Arrábida, localmente dobrada em sinclinal 
fechado com vergência para SE, está em sequência com o Paleogénico, o Cretácico e o 
Jurássico superior. Estas unidades chegam a apresentar posição invertida, constituindo parte 
do flanco inverso do anticlinal do Formosinho, a muro do cavalgamento principal, vergente 
para Sul, e localizado a Norte destes afloramentos (ver capítulo posterior). Este está limitado a 
S, na plataforma continental (Ribeiro in Ribeiro et al., 1990), por cavalgamento 
correspondente a inversão da falha da Arrábida, associada ao anterior bordo meridional da 
Bacia Lusitaniana; corresponde, na nomenclatura utilizada por P. Choffat (1908) e depois 
retomada por O. Ribeiro (1935), à primeira linha de deslocamentos (cavalgamentos) da 
Posteriormente, as unidades (d) a (d) foram deformadas em sequências de dobras de de 
pequena amplitude e grande comprimento de onda. Os eixos, orientados aproximadamente 
ENE-WSW, mergulham para ENE e passam, respectivamente, entre a Pedra da Anixa e o 
Chão da Anixa; na Praia dos Coelhos; e a N desta praia (Pais et al., 1991) (fig. 85). 
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Fig. 85 - Esquema estrutural da região do Portinho da Arrábida (Pais et al., 1991). 

Foram reconhecidas duas (eventualmente três) fases tectónicas: 1 - ante unidade (b) 
que corresponde ao levantamento da Serra da Arrábida (anticlinal do Formosinho); 2 - pós 
unidade (d) e, aparentemente, ante unidade (e). Este provavelmente corresponderá, a efeito 
remoto do levantamento da Serra de S. Luís no Tortoniano que, para além do provocar o 
dobramento com dobras amplas nas unidades não deformadas do foreland da Arrábida pode 
ter reactivado este cavalgamento. No caso de o cavalgamento da unidade e) pelo Jurássico não 
ser simultâneo do dobramento do conjunto neogénico do Chão da Anixa, haverá uma terceira 
fase correspondente ao rejogo do cavalgamento que constitui o limite N da unidade estrutural 
da Arrábida (Pais et al., 1991). 

A discordânica subjacente à unidade (b) para além de se seguir continuamente junto ao 
topo do relevo do Chão da Anixa, tem excelente exposição num corte ao longo da Estrada 
Nacional EN 379-1 (km 13,5) (figs. 86 e 87). 

Não foi possível obter datações com base nos foraminíferos pela escassez de formas 
planctónicas. Todavia, foi agora possível obter datações isotópicas de Sr. Os resultados estão 
expressos na fig. 88. 

As principais consequências destas datações são: 

- no flanco Sul da Serra da Arrábida apenas estão representados parte do Miocénico 
inferior e o início do Miocénico médio; 

- a sedimentação marinha teve início no Burdigaliano médio, provavelmente aquando 
do início da transgressão burdigaliana, representada em Lisboa pelas divisões III e IVa; 
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Fig. 86 – Contacto em forte discordância angular (seta) entre o Jurássico médio (sub-vertical) e o 
Miocénico Inferior (sub-horizontal) próximo do Creiro. (o rectângulo localiza o pormenor da 
fotografia da Fig. 86). 

 

Fig. 87 - Pormenor da superfície de descontinuidade nos calcários do Jurássico médio, com sinais 
evidentes de bioerosão por organismos litófagos. 
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Fig. 88 - Colunas litológicas e datações do Miocénico do flanco Sul da Serra da Arrábida (Pais et al., 
2012). 

- parece existir uma lacuna no topo da unidade (a), possivelmente contemporânea da 
que foi evidenciada no corte de Cristo Rei, no final da divisão IVb (Antunes et al., 1999b), a 
qual corresponde à ocorrência da fase tectónica importante responsável pela discordância 
angular existente entre as unidades (a) e (b); 

- a unidade (e) é um provável equivalente lateral das unidades (b) e/ou (c); 

- a primeira fase tectónica caracterizada na Arrábida verificou-se há cerca de 18 Ma; 

- continua a não ser possível datar com rigor a segunda fase tectónica, mais recente do 
que 16 Ma mas não muito mais moderna; deve corresponder à formação da Serra de S. Luís, 
no Tortoniano, datável por critérios idênticos, de natureza estrutural e cartográfica, embora 
não tão precisos; 

- uma vez que a componente vertical de deslocamento das unidades mesozóicas ao 
longo do cavalgamento da Arrábida é da ordem dos 3000 metros (Kullberg et al., 2000) e esta 
se verificou, no máximo, ao longo de 1 Ma entre os 18,6 e 17,5 Ma (Antunes et al., 1995), a 
taxa de levantamento da Serra da Arrábida terá sido excepcionalmente elevada, da ordem dos 
3 km/Ma. Este valor é tanto mais extraordinário, quanto a cadeia é de muito pequena 
dimensão, em termos de extensão lateral. O deslocamento tem dimensão de ordem idêntica ao 
levantamento de outras cadeias orogénicas, de grandes dimensões, como a dos Himalaias. 
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EM SÍNTESE: 

A Discordância do Portinho da Arrábida tem um carácter EXCEPCIONAL, 
porque: 

1 - permite datar com grande precisão a primeira fase de inversão tectónica da 
Margem Ocidental Ibérica;; 

2 - é o único afloramento em Portugal que permitiu efectuar estas datações, mas 
esta tem importância para além do território nacional pois confirma a migração para 
Oeste do orógeno alpino, devido á colisão entre as placas africana e euroasiática, desde 
o Cretácico superior no Centro da Europa  

3 - mostra uma taxa de levantamento tectónico extremamente elevada para uma 
cadeia orogénica de pequena dimensão, na ordem de taxas medidas por exemplo na 
cadeia dos Himalaias. 

4 - demonstra a formação rápida de uma plataforma de abrasão marinha em 
rochas carbonatadas e a sua ocupação por organismos bentónicos que são fossilizados 
pela bacia de foreland associada à cadeia orgénica 

5 - do ponto de vista pedagógico, tem uma exposição excelente para estudantes de 
diversos níveis de ensino e para a formação de professores observarem e discutirem os 
pontos anteriores. 
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3.9 - Escama de Palmela 

 

 

Esta estrutura situada no extremo NE da Cadeia da Arrábida foi descrita pela primeira 
vez por Paul Choffat que a interpretou como a última escama de cavalgamento da cadeia, com 
vergência para W: "L'écaille de Palmela doit-elle être considérée comme le témoin d'une 
nappe charriée par dessus la totalité de la chaine, ou du moins du 3e chaînon, ou bien n'est-
ce qu'un petit morceau détaché du contrefort miocéne du jambage septentrional, et charrié 
seulement par dessus l'extrémité de la chaine, postérieurement à son plissement et à un 
premier nivellement." (Choffat, 1908, p.75). 

Orlando Ribeiro (1935), baseando nas descrições e interpretações de Paul Choffat 
descreve assim o "Morro de Palmela" (a "óptica" de um geomorfólogo): "Ao Norte de setúbal, 
no àngulo Nordeste formado pelos terrenos da Arrábida, ergue-se um monte de pequenas 
dimensões, mas que, pela sua posição no extremo da cordilheira e por se elevar bruscamente 
da planície, sobressai como elemento de grande importância orográfica no conjunto das 
elevações arrábidas. Coroado pelo castelo medieval, atinge 260 m de altitude, Pelos lados de 
Norte, Leste e Sul, o Pliocénico da planície entra na composição das vertentes, até á cota de 
100m, sendo a altitude das terras baixas adjacentes inferior em duas ou três dezenas de 
metros, exceptuando os vales, ainda mais baixos. O máximo desnível está entre o Castelo e a 
chamada Baixa de Palmela (220 metros de diferença). O thalweg da ribeira de Corva  separa o 
morro da Serra dos Barris; pelo Norte, ao contrário, liga-se, sem descontinuidade orográfica e 
apenas com ligeiro abaixamento da cumeada, ao contraforte miocénico da Pré-Arrábida; por 
isso considerei Palmela como elemento da terceira linha de relevos, a que se prende também 
pela natureza das rochas." 

Mais tarde, A. Ribeiro et al. (1979) re-interpretam algumas das estruturas de P. 
Choffat (1908), pela primeira vez sugerindo que a escama de Palmela se trata de uma 
estrutura de colapso por gravidade, associada ao desnível topográfico entre a serra de S. Luís 
a Oeste e a pene-planície a Este, e não de uma escama estritamente associada à tectónica 
compressiva de imbricação de cavalgamentos. Com efeito, na cartografia actual a estrutura, 
em forma de concha (em planta e em corte) considera o seu limite a Oeste, com unidades de 
Jurássico superior, Paleogénico e Miocénico, como falha normal superficial, que é, sensu lato, 
ao que corresponde um deslizamento gravítico (fig. 89). 
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Fig. 89 - Mapa geológico abrangendo a escama de Palmela (seta) e a envolvente até ao núcleo da estrutura 

anticlinal de S. Luís (a Sul). (extracto da folha 38-B da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50.000) 

É, no conjundo das estruturas da Arrábida, a mais recente de todas, provavelmente do 
Pliocénico, uma vez que a formação do anticlinal de S. Luís e consequente relevo no flanco 
normal, a Norte, é atribuível ao Tortoniano. O elevado gradiente morfológico criado na 
sequência daquele episódio Miocénico de inversão tectónica, associado à plasticidade dos 
pelitos do Jurássico superior e Paleogénico terá facilitado o deslizamento superficial. O 
movimento ter-se-á feito de W para E, o que fica demonstrado em afloramento na parte 
oriental da estrutural, evidenciado por estrias em superfícies de deslizamento sub-horizontais 
com aquela orientação. 

A fig. 90 e a análise do mapa geológico, mostram esquematicamente o que se observa 
no campo: a estrutura de Palmela está controlada por movimentação diferencial em duas 
falhas principais de cisalhamento esquerdo com orientação N-S, pertencentes ao sistema 
Setúbal-Pinhal Novo, conectadas por uma zona que funciona como releasing bend, o que 
permite a formação, em profundidade, de uma estrutura de acomodação em colapso no 
interior da zona de cisalhamento. 

Acima desta estrutura profunda de subsidência, desenvolveu-se uma estrutura de 
colapso gravítico, com deslocamentos para leste, afectando parte dos sedimentos mais 
modernos do flanco norte do anticlinal da Serra de S. Luís, formado entre os 6,5 e os 8 Ma. 
Como se referiu, o colapso gravítico (Fig. 91) é consequência do elevado gradiente 
morfológico existente entre o relevo produzido pelo anticlinal da Serra de S. Luís e a pene-
aplanação de Pinhal Novo (presentemente a diferença de altitudes ainda é superior a 200 
metros) e foi favorecido pelos sedimentos argilosos muito plásticos do Jurássico superior e 
Paleogénico. 
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A estrutura ter-se-á preservado devido a ter ficado, depois de rotação associada ao 
deslocamento, com a estratificação sub-horizontal e, simultaneamente, algumas das unidades 
litostratigráficas no interior da escama serem bastante resistentes à erosão, nomeadamente os 
"Arenitos e Calcarenitos de Pinhal e Castelo de Palmela" (MPi), formando assim um relevo do 
tipo mesa, levemente basculado. 

 

 

Fig. 90 - Modelo esquemático para a Estrutura de Palmela. Neste modelo a estrutura de colapso gravítico de 
Palmela é interpretada como o resultado da combinação de: (1) uma estrutura de releasing bend, em 
profundidade, da falha de transferência de movimento esquerda Setúbal-Pinhal Novo e (2) colapso 
gravítico à superfície associado a um forte gradiente morfológico (bloco ocidental mais elevado em 
consequência do dobramento da Serra de S. Luís) (adaptado de Ribeiro et al., 1996a). 
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Fig. 91 - 1. Modelo, em planta, da Escama de Palmela, evidenciando a influência de estrutura transpressiva na 

geração dos colapsos gravíticos. 2. Perfil geológico esquemático AB, segundo E-W. 3. Perfil geológico 
esquemático CD, segundo NW-SE, passando pelo castelo de Palmela. A legenda de símbolos utilizados 
é igual à da fig. 90 e as unidades litostratigráficas estão representadas em conformidade com a legenda 
da Fig. 4 (adaptado de Ribeiro et al., 1996a).  

 

EM SÍNTESE: 

A Escama de Palmela tem um carácter EXCEPCIONAL, porque: 

1 - é uma estrutura de escorregamento gravítico de grandes dimensões e a única 
conhecida em Portugal; 

2 - as maiores estruturas de escorregamento gravítico conhecidas noutros local do 
globo formam/formaram-se em ambiente marinho que facilita o deslocamento, sem 
desagregação, de grandes volumes de terrenos; a escama de Palmela foi formada em 
meio continental emerso; 

3 - mostra uma elevada taxa de elevação da estrutura de S. Luís durante o 
Tortoniano, tal como já tinha sido demonstrado para a formação da serra do 
Formosinho, durante o Burdigaliano; isto porque a escama prova a existência de um 
forte gradiente morfológico entre as unidades deformadas da cadeia da Arrábida e as 
áreas envolventes (a Este) não deformadas. 

4 - sendo uma estrutura de dinâmica externa superficial, encontra-se ainda muito 
bem preservada, dada a sua idade de formação (provável Pliocénico, entre 
aproximadamente os 5 e 7 Ma b.p.) 
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4 - VALORES PATRIMONIAIS DA ARRÁBIDA (GEOMORFOLOGIA) 

 

Considerações iniciais 

Em nota final no Capítulo 2, referimos a forma como se agruparam os descritores do 
Critério VIII do processo de candidatura no presente relatório. Como complemento às 
ocorrências "geológicas" identificadas, descritas e classificadas no Capítulo 3 há, pois, que 
referir as relacionadas com as formas actuais do relevo. 

Estas estão, no entanto, fortemente condicionadas principalmente por factores 
"intrínsecos" como a litologia e as estruturas que compõem e afectam, principalmente, as 
unidades mesozóicas da cadeia da Arrábida. Para além, naturalmente, de factores 
"extrínsecos" como o clima, e a proximidade do oceano que actua directa e permanentemente 
com as unidades aflorantes no litoral. 

Não cabe aqui efectuar descrição exaustiva das unidades litostratigráficas, que poderá 
facilmente ser consultada na versão mais recente da Notícia Explicativa da Folha 38-B da 
Carta geológica de Portugal à escala 1/50.000 (Manuppella et al., 1999). No entanto, como 
referem todos os notáveis geomorfólogos que estudaram a Arrábida (ss) (p. ex.: Orlando 
Ribeiro, Suzane Daveau, Maria João Alcoforado, Ana Ramos Pereira, Teresa Mira Azevedo, 
etc), a estrutura é absolutamente determinante para as formas do relevo presentes na região. 
Desta forma, será feita no capítulo introdutório seguinte, descrição pormenorizada das várias 
unidades estruturais que suportam, do ponto de vista genético (e não apenas morfológico), a 
organização dos sub-capítulos seguintes, dedicado à identificação, descrição e classificação 
das unidades geomorfológicas da Arrábida. 
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4.1 - Introdução - As estruturas da Cadeia da Arrábida (baseado em Kullberg et 
al., 2000 e 2006b) 

A Cadeia da Arrábida é a estrutura morfotectónica orogénica, constituída por 
empilhamentos de cavalgamentos, mais ocidental de todo o orógeno alpino da área emersa da 
placa litosférica Eurásia. Atentando apenas nos relevos orogénicos alpinos da área emersa de 
Portugal, as suas estruturas e morfologia tornam-na no mais elegante exemplo de tectónica 
orogénica alpina em Portugal (Ribeiro et al., 1990) (fig. 92). 

 

 

Fig. 92 – A) Mapa estrutural esquemático da região Arrábida – Sintra. Abreviaturas da legenda: J- 
Jurássico, K- Cretácico, CVL- Complexo Vulcânico de Lisboa, P- Paleogénico, N- Neogénico, 
R- Recente, A- Cavalgamento, B- cavalgamento cego, C- Cavalgamento inferido, D- anticlinal, 
E- sinclinal. (1) e (2)- falhas normais sin-sedimentares (Kimeridgiano e Bajociano, 
respectivamente) (modificado de Kulberg et al., 2006b). B) Estrutura pop-up de Arrábida-Sintra 
(adaptado de Ribeiro et al., 1990). 

4.1.1 - Limites Externos da Cadeia da Arrábida 

A cadeia encontra-se geograficamente bem limitada, o que significa que a deformação 
se concentra principalmente no seu interior; desta forma, os limites estruturais constituem 
importantes barreiras tectónicas, particularmente os limites discretos, a Este, Oeste e a Sul 
(fig. 93). 

A - O Sinclinal de Albufeira (a Norte) 

Limita a cadeia a Norte, é um sinclinal amplo, assimétrico, com inclinações médias no 
flanco norte da ordem dos 5º a 10º e crescentes para norte, com cerca de 15º ainda nas 
unidades cenozóicas; o seu eixo localiza-se no alinhamento da lagoa de Albufeira possui um 
grande comprimento de onda, da ordem dos 20 km, e termina no norte da península na falha 
do Gargalo do Tejo (FGT, fig.92), dando lugar na região de Lisboa ao anticlinal de Monsanto. 
Aparentemente o sinclinal de Albufeira atenua-se para Este. 
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Sinclinal de Albufeira 
FSPN

Falha da Arrábida

Fig. 93- Modelo tectónico da cadeia da Arrábida. Encontram-se localizadas as principais estruturas 
tectónicas, da distensão mesozóica, preservadas pela compressão miocénica, de tectónica salina 
(diapiros) de inversão tectónica e a escama gravítica de Palmela, resultante do soerguimento 
Miocénico da cadeia,  descritas no texto; FPSN : Falha de Setúbal-Pinhal Novo (adapt. Kullberg et 
al., 2000).  

 

B - A Falha da Arrábida (a Sul) 

A Sul da cadeia, na área imersa, tem sido considerada (Choffat, 1908; Ribeiro et al., 
1990; Kullberg et al., 2000, 2006b, entre outros) a existência de uma falha de direcção 
aproximadamente E-W, limítrofe da deformação compressiva miocénica e, simultaneamente, 
da deformação distensiva mesozóica. A existência da Falha da Arrábida, ainda não 
reconhecida cabalmente em sísmica de reflexão, é inferida com base na necessidade 
geométrica de existência de cavalgamentos frontais em frente às dobras abruptamente 
truncadas pelo mar a Sul da cadeia (p. ex. Albarquel, Portinho da Arrábida e Cabo Espichel), 
na ausência de deformação compressiva comparável à da cadeia, a sul da mesma, observável 
nos perfis sísmicos de reflexão e, ainda com base na ausência de repetições estratigráficas nas 
sondagens de Golfinho e Pescada, localizadas na área imersa a Sul da cadeia (fig. 93). 

A Falha da Arrábida constituiria o limite meridional da Bacia Lusitaniana durante o 
Mesozóico, correspondendo a falha de transferência com a Bacia do Alentejo a sul. Mais 
ainda, a sondagem Golfinho-1 (Go-1) situada cerca de 13 km a sul da actual linha de costa, 
nesta bacia, mostra importante diferença de espessura entre os sedimentos mesozóicos de 
ambas as bacias: cerca de 2500m na região da Arrábida e pouco mais de 1000m na sondagem. 
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C - As rampas laterais externas (a Este e Oeste) 

A cadeia confina nas extremidades oriental e ocidental por rampas laterais, também 
estruturas herdadas da distensão mesozóica. As falhas normais afectando o soco paleozóico e 
a cobertura sedimentar mesozóica, que acomodaram a extensão aproximada E-W (Ribeiro et 
al., 1979, 1990; Kullberg, 2000) da Bacia Lusitaniana, são reactivadas na inversão cenozóica 
como desligamentos: a) esquerdos nas falhas N-S a NNW-SSE, como é o caso da rampa 
lateral oriental, a FSPN e, b) direitos nas falhas NW-SE, como será o caso da rampa lateral 
ocidental, situada presumivelmente a cerca de 5 km na plataforma continental e que poderá 
pertencer ao lineamento de SSiM. Na FSPN encontra-se intruído o diapiro de Pinhal Novo 
que tem génese e idade diferente das outras estruturas de tectónica salina atrás referidas, e 
será muito provavelmente consequência da actividade tectónica na cadeia da Arrábida. De 
acordo com sondagens e sísmica de reflexão que atravessa a FSPN, tem a forma de um rolo 
paralelo à falha com cerca de 1,2 km de diâmetro e 5 a 10 km de comprimento, e encontra-se 
intruído entre o Miocénico e o soco, formando uma almofada de sal no footwall. Segundo 
Kullberg et al. (2000), o sal ascendeu ao longo da falha (constituindo uma parede de sal) no 
Miocénico Superior ou mesmo posteriormente. A FSPN constituiu durante o Mesozóico o 
limite meridional da distensão associada à sub-bacia da Arrábida. 

4.1.2 - Estruturas maiores na Cadeia da Arrábida – Geometria e Cinemática 

Como foi referido, aqui existe uma multiplicidade de estruturas geradas ao longo do 
Mesozóico que serão, algumas delas, reactivadas durante a inversão tectónica da Bacia 
Lusitaniana no Cenozóico. As estruturas diapíricas da zona central da cadeia não evidenciam 
reactivação especial, excepto no que concerne o deslocamento, horizontal e vertical, inerente 
ao movimento da cobertura ao longo dos cavalgamentos e à formação das grandes dobras. 

Uma vez que cabe aqui abordar o tema da inversão tectónica cenozóica da Bacia 
Lusitaniana tomando como exemplo a Cadeia da Arrábida, também não será objecto de 
abordagem detalhada a estrutura de inversão tectónica precoce de Terras do Risco (a W de El 
Carmen) datada do Caloviano-Oxfordiano (Kullberg et al., 2000; Terrinha et al., 2002). 

Desta forma, com base no Modelo Tectónico da Arrábida apresentado por Kullberg et 
al. (2000), apenas serão descritas as estruturas de inversão do Cenozóico, da extremidade 
Sudoeste, o sector menos invertido da cadeia, até ao Nordeste, o mais invertido (fig. 93). 

A - Sector Ocidental (fig. 94) 

Este sector é menos invertido da Arrábida, estando nele incluído o “Monoclinal” do 
Cabo Espichel, o Horst da Baralha, o Doma da Cova da Mijona e o Diapiro de Sesimbra. 
Apenas a primeira corresponde a uma estrutura de inversão aflorante à superfície, que 
efectivamente abrange todo o sector e estará relacionada com outras, interpretadas, 
nomeadamente um descolamento em profundidade e a Falha da Arrábida na plataforma 
actual. 

“Monoclinal” do Cabo Espichel 

Trata-se do flanco longo de um anticlinal orientado WNW-ESE, cujo eixo se localiza 
a sul da actual linha de costa meridional. Este anticlinal corresponderá à estrutural dúctil 
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associada à FA, localizada na plataforma (fig. 95). As unidades estratigráficas afectadas pela 
dobra, aflorantes do Cabo Espichel para Norte, são do Jurássico superior até o Miocénico. 

 

Fig. 94 - Mapa das estruturas do Sector Ocidental da cadeia da Arrábida e localização de perfis 
geológicos (numerações de 1 a 4) de figuras que se seguem (in Kullberg et al., 2000). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 95 – Cortes geológicos esquemáticos no 

monoclinal do Cabo Espichel: 1) posição 
actual do monoclinal; 2A) posição das séries 
sedimentares previamente à inversão 
tectónica; 2B) enquadramento do monoclinal 
do Cabo Espichel no contexto estrutural mais 
abrangente para norte e para sul. Adaptado de 
Kullberg et al. (2000). (para localização ver 
fig. 94 - 1). 

Se considerarmos o doma da Cova da Mijona, apenas como uma estrutura de 
interferência, tectonicamente rodada (por dobramento) e translacionada (pelo descolamento 
basal) com todo o flanco da dobra, obter-se-á o perfil estratigráfico mais contínuo e completo 
da região (desde os dolomitos do Jurássicos), embora não o mais espesso da série mesozóica 
na Arrábida. 
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A amplitude de pendores é substancial e a sua variação muito brusca, diminuindo de 
Sul para Norte. Da zona de maiores pendores, na extremidade sul do Cabo Espichel, com 
valores da ordem dos 70ºN, em cerca de 1200m (base do Cretácico em Lagosteiros) passam a 
ser de aproximadamente 25ºN. 4500m a Norte do cabo, junto ao limite com o Miocénico 
basal (praia da Foz da Fonte), as inclinações são da ordem dos 10ºN (fig. 96). 
 

 
Fig. 96- Vista aérea do litoral no Cabo Espichel, observando-se o elevado ângulo de inclinação dos 

estratos (Calcários e calcários margosos do Jurássico superior (  
 

Desta forma, apesar de não se conhecer o perfil completo da dobra é possível afirmar 
(Kullberg et al., 2000) que não se assemelha ao das dobras assimétricas, que habitualmente 
exibem flancos longos pouco e regularmente inclinados, diminuindo progressivamente de 
inclinação próximo da charneira. Aqui, pelo contrário, o flanco longo da dobra exibe um 
perfil em “pescoço de cisne”, com uma variação muito acentuada e rápida dos valores de 
inclinação, mais elevados à aproximação da charneira. Esta geometria leva a considerar a 
hipótese da grande proximidade (a sul) da FA, muito inclinada (provavelmente sub-paralela à 
maior inclinação da estratificação), em cujo compartimento sul o soco deverá estar localizado 
a níveis mais elevados, funcionando como um contra-forte (buttress) relativamente rígido 
oferecendo resistência à propagação da deformação, ao contrário das unidades sedimentares 
da cobertura, pertencentes ao hangingwall, mais deformáveis. Este indício é persistente para 
Este, tal como se verá na análise desse sector. 

Algumas inferências parecem ser possíveis de estabelecer, nomeadamente: 

i) esta seria uma falha normal da Bacia Lusitaniana, presumivelmente o seu limite 
tectónico meridional (o que explicaria o seu elevado ângulo de inclinação e o desnivelamento 
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do soco) invertida durante o Cenozóico, materializando deste modo a localização da “1ª linha 
de deslocamentos de Choffat (1908)”; 

ii) Apesar da expressiva inversão tectónica decorrente da importante deformação 
observada a sul, no Cabo Espichel, a inversão não terá recuperado integralmente o rejeito 
normal da FA;  

iii) A vergência regional é para Sul. 
 

O Horst do Forte da Baralha 

Orientado segundo falhas aproximadamente NNW-SSE (Fig. 97) e com roll-over 
associado no bloco leste, evidencia actividade distensiva no final do Jurássico médio e início 
do Jurássico superior. Esta actividade distensiva está também posta em evidência no bloco 
oeste, onde se observa uma discordância que sela a actividade de diversas falhas (F1, F2 e F3) 
no Lusitaniano" (pós-Caloviano), as quais foram sucessivamente reactivadas no final do 
"Lusitaniano" e início do "Pteroceriano" (sensu Choffat). 

 
Fig. 97 - Perfil geológico esquemático da estrutura do Forte da Baralha que evidencia tectónica 

distensiva sinsedimentar, durante o Jurássico médio (Caloviano) e início do Jurássico superior 
("Lusitaniano" sensu Choffat e base do "Pteroceriano") (para localização ver fig. 94 - 2). Observa-se 
que F1 é sinsedimentar no início do Jurássico superior; F2 é uma estrutura menor associada a F1; F3 
é sinsedimentar no início do Jurássico superior e F4 é uma falha de crescimento com actividade mais 
ou menos contínua pelo menos desde o topo do Jurássico médio (Caloviano) até ao início do 
"Pteroceriano". 

 

O Doma da Cova da Mijona 

É a terceira estrutura individualizável neste sector, com o respectivo sinclinal anelar e 
padrão de fracturação radial. Situa-se entre o Cabo Espichel e Sesimbra, exibindo forma 
arqueada, com as direcções da estratificação descrevendo trajectórias concêntricas variando as 
inclinações de 70º a 40º, respectivamente do núcleo para a periferia do doma. Está recortado 
por diversas falhas normais com direcções variando entre NE-SW e NW-SE, afectando 
essencialmente as unidades competentes de dolomitos e calcários do núcleo de idade 
Jurássico inferior/médio. Estas falhas ocorrem associadas a outras, conjugadas, de menor 
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dimensão, formando grabens na cúpula da estrutura. Igualmente distribuídas segundo um 
padrão radial, observam-se inúmeras fendas de tracção, muitas vezes exibindo dezenas de 
metros de extensão, afectando camadas sucessivas. Da geometria e cinemática descritas é 
possível reconstituir o campo de tensão associado à génese da estrutura e sugerir um modelo 
para a sua evolução, em dois estádios: 

- o primeiro, em regime essencialmente frágil, durante o qual se terão gerado as falhas 
e fendas de tracção radiais; a tensão distensiva principal é concêntrica e sub-horizontal, a 
tensão compressiva principal é subvertical e a tensão intermédia radial; 

- o segundo, em regime semi-dúctil, gerando o arqueamento da estrutura por 
encurvamento (bending) com o consequente desenvolvimento de estratificação activa. 

De entre as três fases de evolução reconhecidas em estruturas diapíricas descritas por 
vários autores, o doma da Cova da Mijona, atribuído a tectónica diapírica provocada pela 
ascensão do Complexo margo-evaporítico de idade hetangiana (equivalente da Formação de 
Margas de Dagorda), terá apenas atingido a primeira, i.e., a fase de doma ou almofada (pillow 
phase) (Kullberg et al., 1991,1995). 

A atribuição da estrutura da Cova da Mijona a um diapiro salífero (que não aflora) à 
semelhança da estrutura de Sesimbra (que aflora) foi feita pela primeira vez por P. Choffat 
(1908) e, para além dos argumentos estruturais invocados por Kullberg et al. (1995), a Carta 
de Anomalias Magnéticas da Península de Setúbal à escala 1/50 000 (Silva, 1992) põe em 
evidência a existência de duas anomalias magnéticas localizadas sobre estas estruturas, com 
assinaturas magnéticas idênticas, o que parece confirmar a interpretação proposta para a 
estrutura da Cova da Mijona, com os valores positivos da anomalia magnética justificados 
pela presença de filões de rochas magmáticas associados ao diapiro salífero, como aliás se 
observa no diapiro de Sesimbra. 

A 

 

B 

Fig. 98 - Aspecto em geral da baía de Cova da Mijona e respectiva estrutura em doma que conferem 
uma geometria concêntrica em forma de anfiteatro para o mar; A - imagem obtida de avião; B - 
imagem obtida através do Google Earth. 

Esta estrutura apresenta na costa Sul da Arrábida uma forma muito peculiar, como se 
tratasse de um anfiteatro (fig. 98A e B). Sobre isto O. Ribeiro (1935) escreve: "o eixo dos 
dobramentos, muito próximo do litoral, afecta a forma de arco de círculo com a concavidade 
para o mar, facto de explica a forma arredondada de grande número de reentrâncias". 
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O Diapiro de Sesimbra (e o Doma da Serra do Risco) 

O diapiro de Sesimbra está instalado na intersecção de falha local aproximadamente 
E-W a ENE-SSW (localizada no mar, a sul) com o acidente profundo da Margem Oeste 
Ibérica de orientação NNW-SSE, ao longo do qual se intruíram os maciços ígneos alcalinos 
neocretácicos de Sintra, Sines e Monchique. 

A sua peculiar forma triangular (fig. 99), resulta da intersecção de acidentes emersos 
orientados aproximadamente NE-SW (bordo ocidental), NNW-SSE (bordo oriental) e, a sul, 
imerso, acidente ENE-WSW. A norte, esta estrutura que deforma a cobertura mesozóica, 
termina contra uma falha normal com direcção E-W que, em Santana, põe em contacto o 
complexo margo-evaporítico do Hetangiano com os arenitos avermelhados do Jurássico 
superior. 

 

Fig. 99 - Estrutura diapírica de Sesimbra; de notar: a) a forma triangular; b) a existência de uma 
estrutura interna completamente isolada das unidades dos bordos, através da unidade evaporítica; c) 
a exist~encia de uma fracturação radial intensa; d) a inclinação divergente das unidades dos bordos; 
e) a assimetria da estrutura relativamente à idade das unidades do bordo (extracto da folha 38-B da 
Carta Geológica de Portugal à escala 1/50.000). 

Nos acidentes NNW-SSE e NE-SW, especialmente neste último, está injectada 
espessura considerável de material do complexo margo-evaporítico, cuja indentação diapírica 
anterior à rotura nestes acidentes promoveu a formação de um doma assimétrico fortemente 
arqueado, rodeado pelo respectivo sinclinal anelar. O bordo ocidental da estrutura é formado 
pelos calcários margosos da base do Jurássico superior, bastante inclinados para W e NW 
(entre 70º e 90º), enquanto o bordo oriental está construído nas unidades dolomíticas e 
carbonatadas do Jurássico inferior e médio, suavemente (20º a 30º) inclinadas para NE. 

Morfologicamente, os bordos desta estrutura correspondem a dois alinhamentos de 
relevos convergentes para norte, construídos sobre as litologias mais resistentes à erosão, 
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marginando as falhas NNW-SSE e NE-SW, que isolam no interior a depressão talhada nas 
unidades que constituem o núcleo da estrutura. No interior desta depressão destaca-se um 
relevo, em calcários do "Lusitaniano", onde está localizado o Castelo de Sesimbra. 

Quer o complexo margo-evaporítico do Hetangiano, quer as unidades jurássicas e 
cretácicas do núcleo do diapiro, estão intruídas por numerosos filões de rochas básicas, 
geoquimicamente incluídos na família magmática alcalina da margem Ibérica, ocidental e 
meridional (Martins, 1991), de idades compreendidas no intervalo 100-70 M.a. Estas 
intrusões magmáticas explicam os valores da anomalia magnética positiva localizada sobre 
esta estrutura (Silva, 1992). 

Nos bordos da estrutura são visíveis fracturas dispostas radialmente a partir do seu 
núcleo. Este é constituído pelas unidades do Jurássico superior e do Cretácico inferior a médio 
que correspondem a parte da cúpula dobrada e fracturada do doma diapírico, colapsada 
devido ao escoamento lateral do complexo margo-evaporítico subjacente. As macro-estruturas 
de arraste junto aos acidentes (Choffat, 1908, fig.11, p.50) e os rejeitos estratigráficos 
corroboram esta interpretação (Fig. 100). 

 
Fig. 100 - Perfis geológicos esquemáticos do Diapiro de Sesimbra. Para localização ver fig. 94 - 3 e 

4) (in Kullberg et al., 2000). 

A evolução do diapiro, que atingiu a fase de diapirismo extruído provocou o 
basculamento das unidades sedimentares ante-miocénicas, esboçando a formação de um 
sinclinal anelar. O sinclinal anelar, melhor exposto no flanco W do que no flanco E deste 
diapiro (por se encontrar amplificado pela presença mais a W do doma da Cova da Mijona), 
encontra-se basculado pela tectónica compressiva miocénica (Figs. 12 e 13). Este facto é 
também observado no doma da Cova da Mijona, onde o sinclinal anelar é mais evidente; no 
entanto, as únicas expressões cartográficas destes sinclinais anelares são as suas emersões na 
superfície topográfica, devido exactamente à rotação destas estruturas pela inversão tectónica, 
que terá obliterado o contorno cartográfico dos sinclinais anelares em volta dos domas, nas 
suas terminações a N. A quantificação do basculamento tardio destas estruturas (utilizada no 
estereograma da Fig. 13) pode, deste modo, ser efectuada através da análise da variação do 
mergulho do eixo dobrado do sinclinal anelar, que se acentua forte e muito rapidamente nas 
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regiões meridionais próximas do litoral, nomeadamente a E e SE do vértice geodésico do 
Picoto, onde atinge valores da ordem dos 60º. Este rápido e acentuado aumento de inclinação 
faz lembrar a estrutura do Cabo Espichel e sugere um constrangimento geométrico local 
idêntico, ou seja, trata-se de uma fault propagation fold localizada a tecto de uma falha 
normal de soco, inclinada para norte, a falha da Arrábida. 

Os sedimentos de idade miocénica estão depositados em discordância transgressiva 
(onlap) sobre os sedimentos Mesozóicos (vide Cap. 3.7 - Praia de Foz da Fonte) e 
eventualmente Paleogénicos, os quais não afloram imediatamente a norte do diapiro, mas 
apenas a NE e a NW. Por este facto, a sedimentação miocénica seguramente pós-data a fase 
principal do diapirismo mas, a sua datação mais precisa depende da relação geométrica, 
oculta, entre os sedimentos do Cretácico superior e do Paleogénico, que será discutida no 
capítulo da Geodinâmica; de qualquer forma, pelas relações geométricas descritas e 
argumentos aduzidos, a sua idade é anterior à da inversão tectónica. A inversão basculou para 
norte toda a estrutura, cerca de 30º a 35º, estando a estrutura diapírica bem preservada porque 
o nível de descolamento associado à inversão está localizado abaixo da estrutura do diapiro de 
Sesimbra. 

 

B - Sector Oriental 

Este é o sector mais invertido da Cadeia da Arrábida. Abrange as 3 linhas de 
deslocamento definidas por P. Choffat (1908), a 1ª das quais aflora ao longo de uma estreita 
faixa paralela à actual linha de costa meridional e na Pedra da Anixa (cf. Fig. 93). A 2ª linha é 
constituída pelos anticlinais do Formosinho e do Viso e cavalgamentos associados. 

Doma da Serra do Risco 

Para além do diapiro de Sesimbra, aflorante, e do doma da Cova da Mijona ocorre 
outra estrutura que, pela sua geometria, indicia também uma origem diapírica, em fase mais 
inicial do que aquelas (Kullberg & Monteiro, 2000; Kullberg et al., 2006). Trata-se da 
estrutura da Serra do Risco que formará, com o doma de Cova da Mijona e o diapiro de 
Sesimbra um alinhamento de estruturas paralelas à orientação geral da cadeia, na sua margem 
meridional, dispostas na dependânica da "primeira linha de deslocamentos" (cf. Choffat 
1908), mas localizada no Sector Oriental que a seguir se descreve. 

A sua origem diapírica é demonstrada pela forma do relevo e na geometria da 
estratificação e da fracturação local fundamentada em análise estrutural de pormenor e e na 
interpretação de fotografia aérea convencional. Estes aspectos também podem ser vistos 
através de imagem espacial de alta resolução (Google Earth) como se apresenta na figura 101 
e como se pode observar também, em corte através da fotografia da fig. 102. São evidentes as 
fracturas de geometria concêntrica (cones invertido a 3 dimensões) e as de geometria radial, 
típicas de doma em estádios evolutivos relativamente precoces. 

A geometria da estratificação observável na fotografia da fig. 102 não corresponde a 
um antiforma compressivo, uma vez que a atitude do eixo seria aproximadamente N-S que é 
sub-perpendicular aos anticlinais da cadeia, com orientação aproximada ENE-WSW. 
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Fig. 101 - Vista aérea da estrutura (doma) da Serra do Risco. Setas a azul apontam para sistema de 
falhas concêntricas e a vermelha para sistema radial. 

 

 

W E

Fig. 102 - Vista, do mar, da Serra do Risco (vértice Geodésico do Píncaro assinalado por seta a 
vermelho. As setas amarelas assinalam a posição da estratiificação. 

 

Anticlinal e Cavalgamento do Formosinho 

Trata-se de um anticlinal assimétrico com cerca de 10 km de comprimento, associado 
a cavalgamento, com vergência para S. Desde a charneira até o extremo setentrional do flanco 
normal, afloram todas as unidades litostratigráficas regionais: desde o Lias ao Miocénico, 
com algumas descontinuidades e discordâncias angulares, principalmente a ausência do 
Cretácico inferior. 

 

150

 



Geológia e Geomorfologia da Arrábida 

  

151

Nesta região afloram de forma persistente falhas com orientação entre N-S a NNE-
SSW, que correspondem a falhas normais da Bacia Lusitaniana, algumas reactivadas como 
desligamento esquerdo ou como rampas laterais dos cavalgamentos durante a inversão 
tectónica da bacia, formando na região dos cavalgamentos frontais dos anticlinais do 
Formosinho e do Viso, uma sequência de blocos em dominó, formando duplexes de 
desligamento, limitados por rampas laterais e rampas frontais (fig. 93). Segundo estes autores, 
a movimentação lateral esquerda diferencial entre duplexes adjacentes induz deformação 
cisalhante no interior dos duplexes, que é acomodada por acidentes de menor escala, de tipo 
cisalhamento esquerdo secundário (Riedel) orientados segundo NNW-SSE, de tipo falha 
normal orientadas NW-SE e de tipo cavalgamento esquerdo nas direcções sub-
perpendiculares à compressão máxima principal (NE-SW, ENE-WSW, E-W). 
Perpendicularmente à direcção da compressão máxima principal formaram-se duplexes de 
rampa frontal (fig. 93) (Kullberg et al., 1995b, Kullberg et al., 2000). 

No núcleo do duplex do Formosinho, a rampa frontal separa dos domínios 
geometricamente bastante distintos (fig. 103): 1) no muro um sinclinal fechado, assimétrico, 
cujo flanco curto junto à rampa se encontra localmente invertido, mostra uma sequência (do 
Jurássico médio à base do Miocénico) com espessura bastante reduzida e passa bruscamente 
ao flanco longo, na extremidade meridional do Chão da Anixa; 2) no tecto observa-se uma 
charneira com grande raio de curvatura, a sequência apresenta espessuras em tudo idênticas às 
regionais e o flanco curto não é observável (em parte porque a posição do litoral actual não o 
permite). A única ocorrência de flanco curto aflora associado à passagem da rampa frontal a 
lateral, na extremidade Oeste da estrutura. As estrias observadas nos planos de falha 
mergulham sistematicamente para norte; aproximadamente 10º a 15º nas rampas laterais e 
com valores próximos da linha de máxima inclinação nos planos de cavalgamento. Este 
aspecto é facilmente observável em corte que se pode efectuar, de Norte para Sul, por 
exemplo ao longo da Estrada Regional 379-1, entre Azeitão e o Portinho da Arrábida onde se 
observa desde o núcleo do anticlinal, passando pelo flanco curto, até às rampas frontais-
laterais, assim como falhas normais N-S da bacia reactivadas como desligamentos esquerdos 
(p. ex., na frente Leste da Pedreira do Jaspe). 

A forma cartográfica do Anticlinal do Formosinho, arqueada na metade ocidental, 
deve-se à rotação, associada ao deslocamento para sul, do eixo da dobra, ao longo dos 
desligamentos esquerdos, modificando uma orientação geral E-W na metade oriental, para 
NE-SW na restante porção. 

A idade desta linha de deslocamentos foi pela primeira vez discutida por P. Choffat 
(1906; 1908). Este autor escreve, em 1906, o seguinte: un fait singulier se présente au pied 
sud du Formosinho. C’est la superposition de l’Helvétien3 supérieur, horizontal, sur les 
tranches du Jurassique redressé verticalement, attaqué par des coquilles perforantes, tandis 
que l’Oligocène et le Burdigalien se sont déposés à une centaine de mètres et ont pris part 
aux plissements. Nas unidades a muro da discordância angular observam-se perfurações de 
anelídeos e moluscos cenozóicos (Choffat, 1908) particularmente nos calcários do Jurássico 

                                                 
3 Actual Langhiano (N.A.) 
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médio sub-verticais, para além de blocos do Jurássico superior elaborados e ressentimentos na 
unidade biocalcarenítica do Burdigaliano superior suprajacente à descontinuidade. Próximo 
deste afloramento observa-se o mesmo tipo de icnofósseis, mas em parede sub-vertical, 
claramente associada ao cavalgamento do Formosinho e fossilizada pelos mesmos 
biocalcarenitos. 

 

 

 

 

 

Fig. 103 – Corte geológico 
perpendicular ao anticlinal e 
cavalgamento de Formosinho. 
As falhas extensionais no 
soco propõem-se pelo 
aumento da espessura a tecto 
do cavalgamento. A legenda 
aplica-se também ao corte 
geológico da figura 10a. As 
unidades geológicas da 
legenda são as de Manuppella 
et al. (1994). 

Trabalho recente (Antunes et al., 1995), baseado em idades isotópicas obtidas pelo 
método do 87Sr/86Sr a partir de amostras de bivalves da unidade mais recente a muro e mais 
antiga a tecto da descontinuidade, permite constranger a idade da lacuna entre os 17,5 e os 
16,5 M.a., ou seja é intra-Burdigaliano superior. 

Isto significa também que, num curto intervalo de tempo, a Serra da Arrábida: 1) ter-
se-á erguido; 2) o bloco a muro, com o respectivo sinclinal de arraste, foi aplanado; 3) durante 
algum tempo a superfície da base e a escarpa de falha da rampa frontal terão ficado expostos 
ao desenvolvimento de actividade bentónica e 4) a sedimentação em bacia de ante-país ter-se-
á desenvolvido de forma rápida e em ambiente muito hidrodinâmico, fossilizando uma 
plataforma de abrasão marinha e a respectiva arriba litoral de origem tectónica. 

Admitindo que a elevação principal da Serra do Formosinho se terá produzido 
principalmente em episódio tectónico neste intervalo de tempo (Kullberg et al., 2000), isto é, 
em 1,0 M.a., e que o bloco a tecto será terá elevado cerca de 3000m (cf. fig. 15, ibid.), a taxa 
de elevação (uplift rate) terá sido da ordem dos 3,0 mm/ano. Comparando com valores 
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calculados de taxas de elevação actuais em determinados sectores de grandes cadeias de 
montanha, por exemplo da parte sudoeste dos Alpes (1,5 mm/a. ± 0,3 mm/a., Gubler et al., 
1981) e dos Himalaias (~4-6 mm/a., Kumar et al., 2006), verifica-se que as da Cadeia da 
Arrábida são da mesma ordem de grandeza. 

Sintetizando: 

i) a estrutura do Formosinho está interferida por estruturas pertencentes à 3ª linha de 
deslocamentos; 

ii) a assimetria de estruturas a muro e tecto do cavalgamento do Formosinho aponta 
para que o sinclinal no bloco de apoio se trate de uma dobra de arraste, e a charneira muito 
ampla com flanco curto praticamente inexistente no bloco suspenso, aponta para que a 
geometria do cavalgamento seja em patamar e rampa, o que é compatível com a geometria em 
duplexes em perfil; 

iii) a presença de pelitos evaporíticos na proximidades do cavalgamento favorece a 
hipótese deles se encontrem injectados nos principais planos de falhas, facilitando o 
movimento. 

iv) a vergência tectónica para sul fica muito claramente estabelecida na estrutura do 
Formosinho, para Sul, confirmando a inferida para a 1ª linha de deslocamentos a Oeste. 

 

Anticlinal do Viso 

Na sua maior extensão encontra-se fora da área de candidatura, no entanto a sua 
descrição é importante, nomeadamente para se demonstrar o carácter cosntritivo da 
deformação compressiva miocénica neste sector da cadeia, o mais deformado e encurtado. 

Em mapa, as camadas do Jurássico Médio bastante fracturadas constituem um núcleo 
completamente contornado pelas camadas do complexo argilo-conglomerático do Jurássico 
Superior, que se depositaram em discordância sobre aquele núcleo. Este conjunto do Jurássico 
Médio é formado por calcários e dolomitos mecanicamente muito competentes que actuaram 
como um bloco rígido e indentador do complexo argilo-conglomerático do Jurássico Superior 
que, pelo contrário, evidencia comportamento reológico bastante incompetente durante a 
inversão miocénica (fig. 104). 

A movimentação vertical diferencial detectada entre estas duas unidades mecânicas 
resultou provavelmente do escape vertical do bloco interior mais rígido, devido à constrição 
desenvolvida nesta área, a qual pode ter sido acentuada por uma geometria antiga em horst 
deste bloco do Jurássico Médio, geometria herdada de fases distensivas precoces e que muito 
provavelmente envolveram o soco (Kullberg et al., 1995, Ribeiro et al., 1996). Esta 
interpretação é compatível com os dados de gravimetria trabalhados por Silva (1992), que 
mostram anomalia de Bouguer positiva centrada nesta região do anticlinal do Viso. 
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Fig. 104 – Corte geológico perpendicular aos anticlinais de S. Luís e de Viso, respectivamente 3ª e 2ª 
linhas de deslocamentos de Choffat (1908). A 1ª linha está associada à falha de Arrábida, 
localizada na área imersa (cf. figura 93). 

A acomodação da deformação no complexo argilo-conglomerático do Malm produziu 
uma dobra com terminações periclinais muito acentuadas, indicadora de escape vertical, com 
estiramento em “a”, semelhante a uma dobra em bainha (fig. 105). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 105 – Esquema da dobra anticlinal de 
Viso de geometria em bainha, enquadrada 
por cavalgamentos de orientação ENE-
WSW e desligamentos NNE-SSW. 

 
 

No anticlinal do Viso, a unidade do Jurássico superior exibe espessuras diferentes 
num e noutro flanco da dobra, por sua vez também diferentes das espessuras observadas nos 
flancos longos da dobra do Formosinho e da dobra de S. Luís. A espessura no flanco norte 
do anticlinal do Viso, o menos inclinado, é de cerca de 500 m, enquanto no flanco sul, o 
mais inclinado, praticamente vertical, a espessura é da ordem dos 800 m. No flanco longo 
do Formosinho é da ordem dos 1100m e a norte de S. Luís é de cerca de 950 a 1000 m. O 
perfil restaurado publicado por Kullberg et al. (2000) mostra que o cavalgamento de S. 
Luís, a Norte, funcionou como falha normal durante o Malm, o que pode explicar a maior 
espessura da unidade naquele compartimento. Do mesmo modo, uma das falhas do sistema 
de rampas frontais (ENE-WSW), antigas falhas normais jurássicas sin-sedimentares, 
poderia justificar a maior espessura do Malm neste flanco do anticlinal do Viso. 
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Cartograficamente, observa-se alguma obliquidade (entre 25º e 30º) entre a projecção 
horizontal do eixo curvo da dobra em bainha do Viso (aproximadamente NE-SW) e os eixos 
das outras dobras principais deste sector da cadeia (Formosinho e S. Luís, com orientações 
gerais entre E-W e ENE-WSW), ou seja uma possível rotação sinistrógira da estrutura, 
sugerindo que o anticlinal do Viso esteja também limitado por rampas laterais que induzem 
uma rotação no mesmo sentido, tornando-a muito provavelmente independente do duplex do 
Formosinho. 

A ocorrência quase completa da sequência da cobertura sedimentar no flanco inverso 
sugere a existência duma rampa frontal pouco a sul da actual linha de costa. A maior 
deformação observada no anticlinal do Viso relativamente à de outros sectores da cadeia pode 
ser explicada por: i) constrangimentos geométricos locais pois o anticlinal do Viso está no 
interior de um bloco que é simultaneamente um duplex - em planta - de cisalhamento simples 
esquerdo e um duplex - em perfil - de cavalgamentos vergentes para sul, formando blocos 
tridimensionais inteiramente limitados por este tipo de estruturas; ii) deformação progressiva 
pois este anticlinal foi posteriormente cavalgado pela estrutura de S. Luís ou, ainda, iii) o 
Jurássico médio ter sofrido um evento de inversão tectónica previamente à deposição do 
Jurássico superior (Terrinha et al., 2002), tendo assim acumulado dois eventos de 
encurtamento. 

 

Anticlinal e cavalgamento de S. Luís (fig. 106) 

Estas estruturas materializam a 3ª linha de deslocamentos de P. Choffat (1908), que 
acrescenta ainda o anticlinal de Gaiteiros e a escama de Palmela, de acordo com P. Choffat 
(1908) e O. Ribeiro (1935). 

 

Fig. 106 – Vista aérea da serra de S. Luís, tirada sobre a cidade de Setúbal. Em segundo plano vê-se a 
linha de costeiras da Serra do Louro 
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A Serra de S. Luís corresponde a um anticlinal cujo núcleo é constituído por calcários 
dolomíticos de idade Lias e Dogger (fig. 10a). É uma dobra assimétrica cavalgante para sul 
com eixo orientado segundo WSW-ENE. O núcleo Jurássico deste anticlinal que praticamente 
não tem flanco curto, tal como o do Formosinho, cavalga o Miocénico deformado em 
sinclinal (Sinclinal de Rego d’Água, cf. Kullberg et al., 1995b), no bloco a muro do acidente. 
O núcleo do anticlinal conserva a sua estruturação Mesozóica, sendo visível uma sequência de 
horts e grabens selados pelas primeiras unidades do Jurássico superior. A unidade de base do 
Jurássico superior (equivalente à da Brecha da Arrábida observável por exemplo na Pedreira 
do Jaspe: (Manuppella, 1994; 1999) assenta de forma discordante, marcada por superfície de 
carsificação fossilizada, sobre este conjunto de estruturas distensivas. Restauração de perfil 
geológico NNW-SSE (Kullberg et al., 2000) põe em evidência a existência de falha normal 
durante o Jurássico superior, com abatimento para norte, responsável por importante variação 
de espessuras; foi da reactivação desta falha que evoluiu o cavalgamento de S. Luís durante a 
inversão da bacia Lusitaniana, daí a inclinação elevada e injecção de evaporitos que apresenta. 

Tal como no Viso, na estrutura de S. Luís observa-se nítido comportamento 
diferencial das várias unidades litostratigráficas, agrupáveis em “pacotes” com diferentes 
estilos de deformação. De baixo para cima temos: 1) a Formação de Dagorda tem claramente 
um comportamento dúctil (aflora no núcleo do anticlinal, assim como em diferentes locais ao 
longo da continuação do cavalgamento para Este); 2) as unidades dolomíticas e calcárias do 
Jurássico inferior e médio formam um pacote, espesso, com nítido comportamento frágil e, 3) 
o conjunto do Jurássico superior, Paleogénico e Miocénico inferior, onde os materiais 
pelíticos são abundantes, apresenta novamente comportamento dúctil a dúctil-frágil.  

Apesar do elevado mergulho para oeste que o eixo do anticlinal de S. Luís apresenta 
na extremidade ocidental, o eixo apresenta-se genericamente horizontal mas com ondulações 
de direcção aproximadamente N-S na zona central da estrutura, devidos a contracção paralela 
ao eixo do anticlinal. Esta é mais uma evidência do carácter constritivo da deformação 
associado a todas as principais estruturas do Sector Oriental da cadeia. 

De acordo com estimativas efectuadas a partir de modelação gravimétrica de Silva 
(1992) e de perfis geológicos constrangidos por esta modelação e por sondagens profundas 
efectuadas na região do Barreiro, Kullberg et al. (2000) sugerem, a norte de S. Luís, uma 
profundidade entre 2,2 e 3,5 km para o nível de descolamento basal enraizado na Formação de 
Dagorda, regularmente inclinado para norte. 

Como já foi referido, Paul Choffat considerou uma outra estrutura, independente da 
estrutura de S. Luís, embora na sua continuação: o Anticlinal de Gaiteiros. Apesar deste autor 
confirmar que apenas se observa o flanco longo (flanco Norte), considera a estrutura 
independente de S. Luís; isto porque as camadas do flanco normal, logo o próprio eixo, têm 
orientação diferente de S. Luís e idêntica à do Viso, pelo que pelas mesmas razões que tinha 
separado este relativamente ao Formosinho, o faz também entre S. Luís e Gaiteiros. Este autor 
nota que o núcleo da Serra de Gaiteiros não corresponde ao núcleo do anticlinal mas sim a um 
relevo de resistência relacionado com uma grande espessura de conglomerados do Jurássico 
superior, inclinando para Norte (Conglomerados de Vale da Rasca, como se apresentou em 
capítulo anterior). Coloca a charneira do anticlinal junto ao cavalgamento, numa faixa estreita 



Geológia e Geomorfologia da Arrábida 

  

157

e descontínua constituída por dolomitos do Jurássico inferior-médio, por sua vez injectados 
por pelitos evaporíticos da Formação de Dagorda, que inclusivamente chegaram a ser 
explorados, uma vez que as faixas por vezes atingem espessuras decamétricas (a sul de 
Palmela). 

Ao contrário do que acontece com os outros relevos principais do sector oriental da 
cadeia, que se trata de relevos de resistência, concordantes com a estrutura geológica, no caso 
de Gaiteiros o relevo é simplesmente de resistência. A diferente orientação geral do eixo é 
explicável pela proximidade à rampa lateral de Setúbal-Pinhal Novo e ao próprio 
encurvamento cartográfico do cavalgamento que, na sua proximidade, adquire geometria 
sigmóidal. O maior encurvamento local do cavalgamento de S. Luís a Este da Serra, com forte 
desvio para Norte até à ribeira de Pai Mouro, encaixada por pequena falha de transferência, 
prende-se com o facto do cavalgamento se encontrar em situação de patamar e, logo, com a 
rápida perda de cota da Serra, o mesmo “recuar” acentuadamente até ao alinhamento na base 
da Serra de Gaiteiros. Assim, apesar de não aflorar a zona axial do anticlinal a sul da Serra de 
Gaiteiros, estes argumentos, a que se junta a continuidade cartográfica dos conglomerados 
para o flanco normal do Anticlinal de S. Luís, não existem razões para considerar duas 
estruturas independentes. 

A estrutura de S. Luís apresenta características geométricas muito semelhantes às do 
Formosinho, a tecto e a muro do cavalgamento. No tecto, o anticlinal é relativamente amplo e 
o flanco curto, que não aflora, provavelmente também não terá existido ou a sua dimensão 
terá sido muito reduzida. A muro, existe um sinclinal muito fechado, o Sinclinal de Rego 
d’Água, cujo flanco Norte apresenta inversões locais das unidades mais próximas do núcleo: 
do Paleogénico até o Miocénico médio (MPi – “Arenitos e calcarenitos de Pinhal e Castelo de 
Palmela”, Serravaliano a Langhiano, in Manuppella et al., 2000). A deformação claramente 
concentra-se na proximidade da rampa frontal. 

Quanto à idade da estrutura de S. Luís, cartograficamente verifica-se que o 
cavalgamento, a Este, intersecta todas as unidades do Miocénico, incluindo os 
“Conglomerados de Guarda-Mor” (MGM ibid.), datados do Tortoniano. Nos cortes das 
ravinas da Flamenga e da carreira de tiro, onde se integra esta unidade, P. Choffat (1908) 
refere inclinações da ordem dos 5º a 10º para Norte e a ocorrência de blocos do Jurássico 
superior e calhaus angulosos de dolomitos incorporados nestes conglomerados. Desta forma, 
os “Conglomerados de Guarda-Mor” corresponderão a depósitos molássicos associados ao 
cavalgamento e anticlinal de S. Luís, ou seja, é uma unidade sin-tectónica. Estes 
conglomerados, continentais, são posteriores às “Areias da Quinta da Torre” (MQT), de fácies 
marinha, que é a unidade miocénica mais recente aflorante no flanco norte de S. Luís; por sua 
vez, estão subjacentes aos “Depósitos de Ribeira da Lage” (ML in Manuppella, 1999), 
novamente de fácies marinha, com idade atribuída ao Tortoniano Médio (Pais et al., 2012). 
De acordo com as idades presentes na Tabela Estratigráfica da International Commission on 
Stratigraphy (Gradstein et al., 2004), a segunda fase principal de inversão da bacia 
Lusitaniana, no sector da Arrábida, terá ocorrido entre os 11,60 e 7,25 M.a., mais 
provavelmente aos 9,5 M.a. (Tortoniano Médio). 
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A terceira estrutura existente nesta “linha de deslocamentos” é, segundo Choffat 
(1908), a escama de Palmela; trata-se de uma estrutura de colapso gravítico, decorrente de um 
gradiente morfológico entre o flanco normal do Anticlinal do Formosinho soerguido no 
compartimento deformado e o bloco estável a Este. Assim, não é directamente uma estrutura 
de inversão tectónica, pelo que não será aqui abordada (para outros desenvolvimentos, vide 
Kullberg et al., 2000). 

Mais algumas conclusões parciais podem desde já ser avançadas referentes ao 
conjunto de estruturas de S. Luís: 

i) apresentam geometria e estilo tectónico em tudo semelhantes às do Formosinho; 

ii) a vergência continua consistente com as determinadas em todas as estruturas da 
cadeia da Arrábida; 

iii) têm idade posterior às estruturas do Formosinho. 

 

4.1.3 - Síntese e conclusões 

A cadeia orogénica da Arrábida é formada por empilhamentos de cavalgamentos 
vergentes para sul, no ante-país da frente de colisão entre as placas África e Eurásia, 
principalmente representada na Ibéria pela Cadeia Bética, vergente para norte. Segundo o 
modelo proposto por Ribeiro et al. (1990), os cavalgamentos enraízam num descolamento 
basal, ao nível dos evaporitos da base do Jurássico, entre as unidades das bacias sedimentares 
meso-cenozóicas e o soco cristalino. Simetricamente, a norte, ter-se-á desenvolvido o 
cavalgamento a norte da serra de Sintra, vergente para norte. 

Na Cadeia da Arrábida, o empilhamento dos cavalgamentos fez-se de Sul para Norte, 
inversamente ao sentido de transporte tectónico, ou seja, uma sequência retrogradante ou de 
overstep. Verifica-se, através da análise cartográfica e fabrics de deformação (strain fabrics) 
ainda um aumento da inversão tectónica e da distorção associada de Oeste para Este, 
provavelmente associados ao efeito de indentação da estrutura de Lisboa, constrangida entre a 
hipotética falha do Gargalo do Tejo e a FSPN (Ribeiro et al., 1996). 

O estilo das estruturas de inversão tectónica é consequência da movimentação 
cavalgante nas rampas frontais (fault propagation folds), descolando sobre o nível evaporítico 
da Formação de Dagorda, ou seja, empilhamento tectónico pelicular (thin skinned tectonics). 
Contudo, as anomalias gravimétricas sugerem algum envolvimento do soco, particularmente 
nas principais estruturas (thick skinned tectonics) (Kullberg et al., 2000). 

O facto de se tratar principalmente de tectónica pelicular implica um elevado 
encurtamento, onde o valor de e = 35% (l0-l/l0 x 100, “l” é o comprimento final e “l0” o 
comprimento inicial) determinado a partir de perfil balançado efectuado por Kullberg et al. 
(2000), ao longo da faixa que constitui a cadeia, é expectável para este tipo de ambiente 
tectónico. O valor de encurtamento (“e”) estimado para o sector entre a serra de Sintra e a 
cadeia da Arrábida é apenas de 6%, evidenciando a concentração da deformação em zonas 
muito restritas. Mas, apesar do grande encurtamento ao longo da cadeia, a topografia da base 
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do soco não terá sido recuperada, sendo a maior inversão no soco registada no cavalgamento a 
Norte da serra de Sintra.  

Considerando para a Cadeia da Arrábida um intervalo de actuação de 16,5-9,5=7,0 
M.a., durante o qual se produziu encurtamento, por sua vez com um valor estimado (a partir 
do modelo pelicular) de l0 x e =l1, onde e = 0,35 e l1 = 10km (valores atrás referidos), obtém-
se l0=15,4km, ou seja um encurtamento de 15,4 - 10,0 = 5,4km. A taxa de encurtamento será 
então de 5,4 : 7,0 ≈ 0,8 km/M.a. (= 0,8 mm/ano). 

 
 

4.2 - Unidades geomorfológicas da Arrábida 
 

S. Daveau (1999) refere que a Arrabida é, segundo Orlando Ribeiro, uma "pequena 
unidade natural perfeitamente individualizada" que corresponde aos afloramentos calcários da 
parte meridional da Peninsula de Setubal. Planaltos e colinas sucedem-se sobre cerca de 35 
km de oeste para leste, numa largura média de 6 km (apenas 2 km a oeste, perto do Cabo 
Espichel, até 7 km na parte oriental, perto de Setúbal). Este modesto alinhamento serrano 
domina, a norte, vastas planuras de baixa altitude e cai, a sul, sobre as águas abrigadas da baía 
de Setúbal, por arribas alterosas. E acrescenta que foi P. Choffat que estendeu ao conjunto 
desta unidade natural o nome de "Arrábida", primitivamente reservado à mais alta das serras 
(501 m no Formosinho). A mesma designação geográfica foi retomada por O. Ribeiro na 
monografia que dedicou à regiao em 1935. 

Neste trabalho, Orlando Ribeiro define os principais tipos de relevo observáveis em: 
"1º - a montanha, constituída por terrenos compactos, que sobressai pela altitude no conjunto 
da região; 2º a colina, de menor porte; 3º a escarpa interior, relevo monoclinal (os dois 
primeiros tipos são devidos principalmente à tectónica, o último é consequência do trabalho 
da erosão subordinado à posição estrutural das camadas); 4º o vale, das ribeiras paralelo aos 
enrugamentos; 5º o barranco de erosão torrencial, estreito e profundo; 6º - o vale tifónico de 
Sesimbra, tipo especial que só aqui se apresenta; 7º finalmente, o planalto ocidental, 
superfície de erosão que corta indiferenciadamente estratos mais ou menos levantados, sem 
subordinação à estrutura do solo. Além destas, as formas litorais (...)". 

S. Daveau, considera que, considerando apenas a organização do relevo da parte 
emersa da cadeia montanhosa, distinguem-se fundamentalmente duas subunidades: 

1ª - A metade ocidental, de estrutura monoclinal simples, com inclinação para norte, 
que se encontra completamente arrasada por uma aplanação bastante perfeita, 
muito provavelmente devido à abrasão marinha, que foi depois soerguida e 
balançada de leste para oeste; e a chamada Plataforma do Cabo; 

2ª - A metade oriental, onde se diferenciam formas estruturais bastante variadas, 
modeladas numa estrutura dobrada, de disposição mais complexa. Aqui dominam 
os elementos estruturais mais elevados da Cadeia da Arrábida, que se podem 
considerar aproximadamente circunscritos pela curva de nivel de 250 m; 
correspondem a afloramentos de calcários jurássicos, de Oeste para Leste: o 
Píncaro (ou Serra do Risco), a Serra da Arrábida ss e a Serra de São Luís, 
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Refere a ocorrência das partes mais deprimidas, que geograficamente se localizam em 
ambas as subunidades, ora relacionadas com depressões de origem tectónica, ora formadas 
por erosão diferencial do substracto, ora associadas a estruturas muito circunscritas, como o 
diapiro de Sesimbra. 

De forma também transversal a ambas as subunidades, considera a grande escarpa 
meridional, que associa a grande acidente tectónico na parte meridional imersa, como O. 
Ribeiro (1935) já tinha sugerido. 

Com base nesta diversidade de formas que, como referimos no capítulo anterior, estão 
intimamente relacionadas com as litologias e estruturas também muito variadas, S. Daveau et 
al. (1968) desenharam o esboço morfológico da Arrábida conforme se reproduz na fig. 107. 

 

Fig. 107 – Esboço morfológico da Arrábida. 1: Rebordo monoclinal em rocha dura; 2: monte 
anticlinal; 3: aplanação principal a cerca de 200 m; 4: arrebite da aplanação; 5: rechãs litorais 
embutidas; 6: depressão cársica; 7: colinas arredondadas; 8-9: vale (8: de forma larga, 9: 
encaixado); 10-13: litoral (10: costa arenosa, 11: arriba com menos de 100 m, 12: com 100-200 m, 
13: com mais de 200 m); 14: área baixa periférica. Extraído de S. DAVEAU, O. RiBEIRO, H. 
LAUTENSACH, Geografia de Portugal, 1. A Posição Geográfica e o Território, Edições João Sá 
da Costa, Lisboa, 1997, Fig. 39; segundo O. RIBEIRO, "Excursao à Arrábida", Finisterra, 6, 
Lisboa, 1968 (seg. S. Daveau in  Manuppella, 1999). 

 

Com base na organização morfológica das subunidades S. Daveau descreve os 
seguintes elementos constitutivos: a) a plataforma do Cabo Espichel; b) a Serra da Arrábida 
(ss); c) as serras de S. Luís e dos Gaiteiros; d) a colina de Palmela; e) a "costeira" setentrional; 
f) os vales orientais e a depressão de Setúbal; g) a depressão de Sesimbra; h) a vertente 
costeira meridional. 
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Claramente que esta organização enraiza nas divisões de O. Ribeiro (1935) pois as 
modificações ligeiras incidem sobretudo na nomenclatura; os constitutivos da morfologia da 
cordilheira, descritos com pormenor, são: a) o planalto de Espichel; b) arredores de Sesimbra; 
c) serra do Risco; d) Serra da Arrábida; e) colinas de Setúbal; f) serras de S. Luís e dos Barris; 
g) morro de Palmela; h) Pré-Arrábida (onde se inclui a "costeira" setentrional de S. Daveau); 
i) os vales; j) a planície; l) e, à parte, o litoral. 

A organização aqui proposta, que sustentará a caracterização das várias unidades 
constitutivas da paisagem morfológica, que designaremos como "Unidades 
Geomorfológicas", será algo diferente, embora naturalmente coincida em vários aspectos 
(sobretudo nos descritivos) com as propostas anteriores. Acrescentaremos à classificação uma 
conotação genética, quer na origem geológica, quer nos processos envolvidos na construção 
das diversas formas. Haverá, sobretudo do ponto de vista geográfico, a possibilidade de 
alguma sobreposição, observável no Sistema de Informação geográfica que sustenta os 
valores patrimoniais geomorfológicos. Mas permitirá, como foi referido atrás, destacar um 
processo muito específico, e relevante na Arrábida, que é o da carsificação e as consequentes 
ocorrências quer superficiais quer de sub-superfície. A sobreposição apenas espelha, neste 
caso, uma sobreposição de processos diferidos no tempo. Por exemplo, na região do Cabo 
Espichel, o planalto resultante de processos de abrasão marinha em alto nível eustático 
provavelmente do Quaternário, está actualmente a ocorrer forte carsificação. As descrições 
que se seguem nos sub-capítulos seguintes são, de qualquer forma, baseadas (com citações 
por vezes completas) principalmente de O. Ribeiro (1935) e S. Daveau (1999). 

De qualquer forma e tal como já tínhamos afirmado relativamente ao património 
geológico, a Arrábida vale, mais uma vez, como um TODO, um conjunto diversificado, 
condicionada e modelado por factores extremente diversificados que lhe conferem um 
carácter EXCEPCIONAL inequívoco. 

As Unidades Geomorfológicas aqui propostas são, assim, as seguintes: 

(4.3) - a Plataforma do Cabo Espichel; 

(4.4) - o Litoral: 

Formas de abrasão litoral actuais 

Rechãs no sector ocidental 

Serra e arriba do Risco 

Praia do Portinho da Arrábida 

 (4.5) - os Relevos Conformes: 

Serra da Arrábida 

Serras de S. Luís e de Gaiteiros 

Costeiras e hogbacks 

(4.6) - as Depressões Estruturais: 

Vale tifónico de Sesimbra 



Geológia e Geomorfologia da Arrábida 

  

162

(4.7) - o Modelado Cársico: 

Exocarso 

Endocarso 

 

 

4.3 - A Plataforma do Cabo Espichel 

 

Segundo O. Pibeiro (1935) e S. Daveau (1999) é a zona de relevo mais uniforme de 
toda a Arrábida, apresentando uma grande continuidade e perfeição. A plataforma culminante 
da parte ocidental da Arrábida atinge 240 m no rebordo da depressão de Sesimbra, enquanto, 
na sua extremidade oeste (Cabo Espichel), ela domina directamente o mar por arribas de 140 
m de altura. Em cerca de 10 km, a inclinação mantém-se regular e próxima de 1 %, afectando 
sucessivamente camadas disposta em monoclinal, desde o Jurássico médio, a Sul, até o 
Miocénico a Norte, na Praia da Foz da Fonte, terminando na Lagoa de Albufeira. A leste de 
Sesimbra, a mesma aplanação apresenta uma inclinação mais forte (3,7 %), que lhe permite 
atingir 321 m a SE. 

Representa parte do flanco setentrional da linha de anticlinais pertencentes à "1ª linha 
de deslocamentos" de P. Choffat (1908). A inclinação da estratificação diminui 
progressivamente, desde 70º nos calcários e dolomitos a Sul, até cerca de 10º (N) na praia de 
Foz da Fonte (vide "Monoclinal do Cabo Espichel" no capítulo 4.1.2). Está limitada, a Sul e a 
Oeste, pela arriba litoral vigorosa talhada nas unidades carbonatadas do Jurássico, muito 
levantadas e de maior resistência, determinando aquelas arribas, espécie de rebordo do 
planalto, tanto mais marcadas quanto de caminha para Leste. 

Segundo S. Daveau & T. Azevedo (1980-81), é possível encontrar no quadrante Oeste 
da cadeia da Arrábida quatro superfícies de aplanação escalonadas, culminadas pela 
plataforma do Cabo Espichel, que corresponde à superfície de aplanação I (fig. 108). Esta 

inclina suavemente desde a serra dos Pinheirinhos (a Leste, próximo de Sesimbra) ( 220 m) 

até ao cabo (140 m) e termina, por vezes abruptamente para o oceano, a Sul, através de 
escarpas com cerca de 130 m de altura. 

É interpretada como uma plataforma de abrasão marinha quer pela sua proximidade ao 
mar, quer pela sua regularidade, quer também pela presença, embora rara, de calhaus rolados 
(O. Ribeiro, 1935, 1968). Segundo J. Cabral et al. (1984), a idade da plataforma reporta-se ao 
Pliocénico superior ou ao Quaternário inferior. 

Outro aspecto geomorfológico importante são as rechãs alcantiladas da vertente 
meridional. A sua altitude decresce progressivamente para Oeste, desde a rechã do Cabeço do 
Sentrão (160 m), passando pelas do Serro do Burgau (155 m) e do Penedo (100 m), 
terminando na da Chã dos Navegantes (50 m). Admite-se que estas rechãs sejam equivalentes 
das plataformas situadas a Norte e não constituirem um único nível de abrasão marinha 
bombeado para Oeste. A ser verdade esta última hipótese, o facto da inclinação conferida pelo 
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conjunto das rechãs ser maior do que a da plataforma do Cabo, só se poderia verificar se a 
plataforma do Cabo Espichel se encontrasse basculada para Este, aquando da formação das 
rechãs, o que se afigura pouco verosímil. Assim, parece mais plausível a correlação entre as 
rechãs e os níveis de plataforma existentes na vertente Norte (vide capítulo 4.6) 

 

Fig. 108 - Superfícies de aplanação do quadrante Sudoeste da Península de Setúbal (mod. de S. 
Daveau & T. Azevedo, 1980-81). 

Da análise do trabalho de S. Daveau & T. Azevedo (1980-81), a principal dúvida 
reside na verdadeira necessidade de existência da superfície de aplanação II, razão porque se 
optou por integrar na I (ver fig. 108). A primeira dúvida resulta do facto de, nos perfís 
sucessivos apresentados pelas autoras, a sua inclinação ser sistematicamente superior (com a 
excepção de um dos perfís, o nº 8) à da superfície de aplanação I, a do Cabo Espichel, 
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considerada a mais antiga das quatro. Como se sabe, a origem destas plataformas sucessivas 
(tanto mais recente quanto de menor altitude) parece estar intimamente associada a 
movimentos verticais devidos a relaxamento pós-tectónico, após a forte colisão que produziu 
a cadeia da Arrábida e que terminou no Miocénico superior. No mesmo sentido aponta o 
próprio bombeamento para Oeste da plataforma do Cabo Espichel, proveniente já da 
aplanação da Achada (cotas da ordem dos 300m) e que poderá corresponder a uma 
diminuição progressiva para Oeste do efeito do relaxamento pós-tectónico. Este efeito ter-se-á 
verificado em duas direcções: do núcleo da cadeia (anticlinais do Formosinho, Viso e S. Luís) 
para a periferia, o que daria um basculamento para WSW, e da frente de colisão para o retro-
país (hinterland) o que daria um basculamento para NNW. Assumindo componentes idênticas 
em ambos os sentidos, a resultante seria um basculamento para NW, aproximadamente.  

Assim sendo, a inclinação das plataformas deverá ser decrescente, desde a mais antiga 
(I) até à mais recente (IV), como de facto se verifica. 

Note-se que o mesmo problema se coloca ainda para a superfície de aplanação III, 
sistematicamente mais inclinada do que a(s) anterior(es). Uma origem eustática para esta 
aplanação também não é provável pois, por si só, não justifica o basculamento. 

J. Cabral (1993) quantificou o movimento vertical no Cabo Espichel, avançando com 
valores da ordem dos 200 m desde o Pliocénico superior, a que corresponde uma taxa de 
levantamento quaternário de 0,07 a 0,09 mm/ano. Se a nossa interpretação quanto ao 
basculamento para Oeste da plataforma do Cabo Espichel for correcta, esta taxa aumentará 
para Este até atingir valores da ordem dos 1,1 a 1,3 mm/ano na aplanação da Achada (E de 
Sesimbra). 

A drenagem das várias partes da plataforma é de tipo longitudinal, ou seja, de direcção 
consequente à sua deformação (fig. 109). Sobressai, pela sua continuidade, o vale da pequena 
ribeira da Mareta, hoje não funcional por causa das infiltrações no calcário, ou seja no sistema 
cársico superficial e profundo. Este vale parece testemunhar a primeira fase de erosão da 
plataforma, aquando da sua emersão, fase que seria também responsável pelo modelado dos 
cabeços monoclinais correspondentes aos afloramentos do Cretácico (os hogback da Azóia, 
ver 4.4), que limitam a norte a plataforma. 

Nitidamente dominada por estas formas culminantes, estende-se, a norte da cadeia, 
uma vasta superficie de interfluvios, geralmente estabelecida entre 45 e 70 m de altitude. É 
correlativa das formações do Pliocénico Superior e do Plistocénico dos Conglomerados de 
Belverde, caracterizados por calhaus de quartzo rolados, e de Marco Furado, argilosos, 
heterométricos e avermelhados. É possível que as rechãs mais altas que acidentam, a oeste de 
Sesimbra, a vertente costeira meridional, entre 160 e 110m, sejam testemunhos da mesma fase 
de evolução do relevo, ou, talvez, em parte, da fase anterior, que modelou os cabeços 
monoclinais. 

A rede de pequenos rios, que entalham a superfície de 45-70 m, e de tipo ainda 
elementar, sendo constituída por numerosos elementos paralelos, consequentes à inclinação 
da superfície. Apenas se nota um começo de concentração, com ligeiro desvio para oeste da 
direcção dominante, através de uma série de pequenas capturas. Esta modificação parece 
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resultar de um leve balançamento neotectónico do compartimento afectado (Daveau & 
Azevedo, 1980-81). 

 

 

Fig. 109 - Rede hidrográfica do quadrante Sudoeste da Península de Setúbal (in Costa & Kullberg, 
2000) 

 

EM SÍNTESE: 

A Plataforma do Cabo Espichel tem um carácter RELEVANTE, porque: 

1 - representa uma superfície de abrasão marinha relativamente recente (plio-
quaternária) que arrasou em, pouco tempo um relevo importante, associado a dobra 
anticlinal de grande dimensão; 

2 - é uma das mais elevada e das maiores exitentes na fachada atlântica da 
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Margem Ibérica; 

3 - mostra, de forma exemplar a interferência de processos tectono-eustáticos 
locais e globais recentes/actuais; 

4 - tem um grande valor estético. 

 

 

 

4.4 - O Litoral 

 

4.4.1 - Generalidades 

A costa da Arrábida é a maior quebra de direcção do litoral ocidental português 
(Ribeiro, 1925); de Setúbal ao Cabo Espichel segue o rumo de ENE-WSW, coincidente com a 
orientação geral dos grandes cavalgamentos e dobras associadas. O Litoral é efectivamente 
dominado por esta grande escarpa que confere o essencial da sua inconfundível originalidade 
à Arrábida. 

Depois inflecte para NNE até à lagoa de Albufeira seguindo o rumo dominante da 
costa ocidental portuguesa. O litoral da Arrábida é principalmente dominado por uma grande 
arriba activa na sua maior parte do traçado, interrompida localmente, por exemplo por praias 
normalmente em enseadas de pequena dimensão em áreas de rochas menos resistentes (fig. 
110). 

Fig. 110 - Exemplos de pequenas enseadas formando praias (Lagosteiros à esquerda e Seixalinho á 
direita), algumas delas formadas por blocos caídos das arribas adjacentes. 

 

Trata-se de uma vertente complexa que associa formas devidas a erosão rnarinha (as 
arribas propriamente ditas e as rechãs devidas a abrasão rnarinha, aquando de níveis marinhos 
diferentes do actual) e formas de erosão subaérea, sobretudo desenvolvidas nas partes 
superiores da vertente costeira (cornijas rochosas altenando com vertentes regularizadas, 
cobertas por blocos coluviais, em muitos casos consolidadas par um cimento calcário mais ou 
menos endurecido).  
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O estudo desta complexa forma de relevo é difícil, por várias razões. Uma grande 
parte da vertente está vedada a observação directa, ou pelo seu carácter muito escarpado ou 
por se encontrar por baixo do nível do mar. Vanney & Mougenot (1981) publicaram a 
batimetria da plataforma marinha anexa à Arrábida e efectuaram estudo da morfologia imersa, 
incluindo o canhão do Sado a Sul da cadeia. Outra dificuldade provém da interferência de 
uma neotectónica local diferenciada com os movimentos eustáticos do mar durante o 
Quaternario. 

Em todo o rico conjunto particularmente da arriba meridional, destacaremos a 
ocorrência de 4 subunidades: a) as arribas litorais meridionais sujeitas a abrasão litoral actual; 
b) as Rechãs; c) a Serra (e arriba) do Risco; e d) a Praia do Portinho da Arrábida. 

 

4.4.2 - Formas de abrasão litoral actuais 

Estas são mais importantes no sector ocidental da Arrábida uma vez que sofre ainda de 
forma importante a acção directa das correntes oceânicas com orientação dominante de NW 
para SE e consequente ondulação, particularmente em situações de tempestade. No sector 
oriental, a partir do meridiano de Sesimbra este efeito é progressivamente atenuado, apesar de 
continuarem a dominar as arribas imponentes, das quais se destaca a da Serra do Risco, que 
referiremos mais à frente. Morfologicamente, com excepção da enseada de Sesimbra, toda a 
arriba meridional corresponde, segundo O. Ribeiro (1935) ao afundamento de parte da 
primeira linha de anticlinais. 

A inclinação das camadas para Norte, no sentido de terra, contrário ao pendor das 
arribas (fig. 111), favorece a sua conservação e o desprendimento de enormes blocos, como 
refere O. Ribeiro (1935). É esta disposição que dá maior imponência à costa meridional, 
embora a violência do mar, como destaca, seja aí menor do que na ocidental. 

Fig. 111 - Fotos que ilustram a inclinação das camadas de calcários e dolomitos da arriba 
meridional da Arrábida a inclinar no sentido de terra. 

A variedade de formas litorais é muito grande, muitas vezes associando e sobrepondo 
diferentes processos nomeadamente a da abrasão litoral (sempre dominate) com morfologias 
mais antigas de plataformas de abrasão levantadas (ver capítulo sobre Rechãs) e com a 
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carsificação. Esta morfologia é muito semelhante às das melhores paisagens costeiras em 
sistemas cársicos, como são exemplo paradigmático o litoral dos países balcânicos.  

Referimos e ilustramos algumas delas (fig. 112), num cenário ímpar pelo menos na 
costa atlântica europeia. Orlando Ribeiro (1935) enumera algumas como: a) furnas ou grutas 
marinhas (A-C); b) estreitas plataformas de abrasão (D), c) extensos desabamentos de porções 
da arriba (por sapa do mar) (E); d) ilhéus e rochedos separados do continente (F). 
Acrescentamos ainda algumas formas: e) arcos (G); f) algares marinhos (H; g) níveis de sapa 
da ondulação (notchs) (I); h) pilares (J). São também abundantes as formas resultantes de 
corrasão em pequena escala. 

 

 

 

A B 

C D 

E F 
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G H 

I J 

Fig. 112 - Exemplos de formas litorais associadas a acção marinha directa, na arriba meridional da 
Arrábida (sector ocidental); para explicações ver o texto. 

 

4.4.3 - Rechãs 

Segundo S. Daveau, as rechãs mais altas são provavelmente formas descontínuas de 
erosão subaérea, desenvolvidas em função de antigos níveis marinhos, numa altura em que o 
litoral tinha uma posição mais meridional. Situadas a oeste de Sesimbra, estas rechãs altas 
encontram-se a altitudes variadas, que parecem acompanhar mais ou menos as deformações 
sofridas pelos vários elementos da Plataforma do Cabo. São possivelmente correlativas, no 
tempo, da superfície plistocénica de interflúvios, desenvolvida nos sedimentos terciários ao 
norte da Plataforma do Cabo. No entanto, não se pode afastar a hipótese de corresponderem a 
elementos desigualmente abatidos da Plataforma do Cabo. 

Mais bem conservados são os níveis mais baixos, um situado a cerca de 30-50 m de 
altitude, o outro a poucos metros acima do nível actual. O primeiro é sobretudo observável na 
Chã dos Navegantes (fig. 113), onde um complexo de rechãs mais ou menos inclinadas 
conserva uma cobertura de areais de origem litoral. 
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O nível dito do Forte da Baralha está muito bem conservado neste local, onde, sobre 
mais de 300 m de comprimento e uma dezena de metros de largura, existe, na base da arriba, 
um degrau muito regular, afeiçoado no calcário e acompanhado por sapa basal e pequenas 
grutas, onde se conservam areais e blocos rolados de praia (fig. 114). 
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Fig. 112 - Vista aérea de Chã dos Navegantes, destacando-se, pela sua área, a rechã dos 30-50 m. 

 

Fig. 113 - Dois aspectos do afloramento da rechã dos 30-50 m junto ao litoral. A construção que se 
observa na figura da direita é o Forte da Baralha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 114 -.Aspecto de pormenor das pequenas grutas 
(e resto de notch) na base do nível do Forte da 
Baralho 
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O nível encontra-se aqui 7 m acima do nível médio do mar. Prolonga-se para oeste até 
as imediações do Cabo Espichel, onde é sobretudo representado por uma série de grutas, 
abertas na base de uma alta arriba. Este baixo nível está longitudinalmente deformado, tendo 
uma altitude diferente nos vários compartimentos delimitados por falhas transversais ao 
litoral. Perto do Cabo Espichel, o nível está inclinado, variando de 4m para 2m, de leste para 
oeste. Num compartimento central encontra-se horizontal, a cerca de 3-4 m, e, no 
compartimento do Forte, inclina de 7m para 5 m de leste para oeste (Pereira & Regnault, 
1994). 

Mais para leste, o nível do Forte da Baralha prolonga-se através de vários retalhos, que 
não foram ainda todos estudados. No trecho de litoral aberto em calcários miocénicos, situado 
logo ao sul do Portinho, abrem-se neste nível varias grutas, que conservaram depósitos e 
fósseis. Estes permitem afirmar que as grutas foram ocupadas pelo homem há cerca de 30 000 
anos, e reconstituir, numa larga medida, o ambiente coevo (Antunes, 1991). Parece bastante 
provável que o modelado do nível litoral do Forte da Baralha data do alto estacionamento do 
mar durante o período interglaciário do Eemiano, há 100 000-120 000 anos. 

Foram reconhecidos, por H. Regnault, níveis marinhos hoje submersos, entre os quais 
o mais nítido e generalizado encontra-se cerca de 7 m abaixo do nível actual do mar. Este 
nível não parece deformado e é provisoriamente considerado como podendo datar de cerca de 
6000 anos. 

As grandes vertentes regularizadas e providas de uma cobertura contínua de blocos 
coluviais, que constituem o essencial da vertente costeira meridional, são formas de evolução 
lenta e de origem bastante antiga. Em certos lugares (perto do Forte da Baralha) a formação 
coluvial cimentada esta recortada na base pela paleoarriba do nível emerso de 7 m, noutros 
lugares continua-se por baixo do nível actual do mar até, pelo menos, o nível de -7 m. 

 

4.4.4 - Serra do Risco 

O ponto mais alto da Serra do Risco tem a cota de 380 m (v.g. Píncaro) e encontra-se 
cortada aproximadamente a meio, pela arriba litoral, praticamente na vertical. A sua forma 
arredondada, no lado de terra (fig. 115), e subitamente cortada para o oceano, levou o poeta 
Sebastião da Gama a escrever no seu circuito turístico: 

"A serra tem o ar de uma onda que avança 
impetuosa e subitamente estaca e se esculpe 
no ar; é uma onda de pedra e mato, é o fóssil de 
uma onda" 

(in Sebastião da Gama, 1949) 

Trata-se do relevo mais imponente das arribas da cadeia da Arrábida e a mais 
importante no continente português. Se compararmos com outras arribas activas na costa 
atlântica da Europa, a serra e arriba do Risco assumem outra dimensão internacional. Um dos 
factores dominantes para a dimensão que uma arriba pode assumir é, não só, a acção 
permanente de sapa do mar sobre a linha de costa rochosa, mas o próprio tipo de rocha. 
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Fig. 115 - Aspecto do litoral do sector oriental da Arrábida. Em segundo plano a Serra do Risco, 
com morfologia arredondada,  interrompida por arriba litoral abrupta no lado Sul (à esquerda). 

Atentemos no Quadro I, onde se enumeram as maiores arribas da Europa, no seu 
litoral atlântico: 

Quadro I - Arribas litorais subverticais mais altas da Europa atlântica. 

Nome Localização Altitude (m) Tipo(s) de rocha(s) 

Hornelen mountain Noruega 860 Arenito (metamorfizado) do 
Devónico  

Cape Enniberg Ilhas Faroé 750 Basaltos (Vulcânicas) 

Croaghaun cliffs Irlanda 688 Quartzitos e xisto (Metamórficas) 

Vixía Herbeira Espanha 621 Metamórficas 

Preikestolen cliff Noruega 604 Granito 

Slieve League Irlanda 601 Quartzitos 

Cabo Girão Madeira 589 Basaltos (Vulcânicas) 

Jaizkibel Espanha 547 Metamórficas 

Beinisvørð cliff Ilhas Faroé 470 Basaltos (Vulcânicas) 

Conachair cliff Escócia 427 Granito 

Cap Canaille França 
(Mediterrânio)

399 Calcários e Grés 

(Fonte principal de informação: Internet, a partir do site http://en.wikipedia.org/wiki/Cliff) 
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Como se verifica a arriba litoral do Risco é a 12ª mais elevada da Europa, mas tem 
uma particularidade que a distingue claramente das restantes. Com excepção da arriba do Cap 
Canaille (França mediterrânica) é a única em calcários. Isto é excepcional porque em todas as 
mais elevadas, no litoral atlântico, incluindo ilhas, as arribas são talhadas em rochas muito 
competentes (granitos, basaltos, quartzitos, e outras rochas metamórficas) que têm sustentação 
mais fácil em relevos verticais (ou próximo). Na Arrábida, apesar dos calcários de 
encontrarem algo fracturados, a sua inclinação para o lado de terra permite que as arribas vão 
recuando por trabalho de sapa do mar na base da arriba e, portanto, a queda de blocos é feita 
na vertical. Assim, a arriba de Serra do Risco podem ser consideradas como as mais altas 
arribas litorais activas da Europa atlântica, com calcários. 

 

4.4.5 - Praia do Portinho da Arrábida 

É aqui considerada principalmente pela raridade do seu enquadramento. A praia 
encontra-se numa enseada protegida das principais correntes oceânicas. No lado de terra está 
envolvida pelo impressionante relevo, como que em anfiteatro, da serra da Arrábida (ss); está 
ladeada, a Este, pelo Chão da Anixa, um pequeno relevo com um excepcional afloramento de 
rochas e, a Oeste, pelos relevos de Alpertuche cobertos por uma dos mais espectaculares áreas 
de coberto vegetal mediterrânico - a Mata do Solitário. No mar, a cerca de 1 centena de 
metros, aflora um rochedo, o Pedra da Anixa, que é extremamente relevante também do ponto 
de vista geológico e que conferem um cunho muito particular à praia (fig. 116). 

 Fig. 116 

A Praia do Portinho da Arrábida foi eleita pelo público português, em 2010, como a 
mais bonita praia e falésia portuguesa, no concurso "7 Maravilhas Naturais de Portugal". Em 
2010 estava citada no prestigiado site internacional de praias (Best beachs in the World) como 
uma das 10 praias mais bonitas do Mundo. No site The Best Beachs.org está listada como 
uma das 10 melhores de Portugal. 
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EM SÍNTESE: 

O Litoral de arribas da Arrábida tem um carácter EXCEPCIONAL, porque: 

1 - possui uma grande variedade de formas associadas á acção marinha directa 
em  arribas litorais de grande envergadura; 

2 - estão marcadas de uma forma rara diversos níveis eustáticos relacionados com 
períodos glaciários e interglaciários do Quaternário; 

3 - contém a maior arriba do litoral atlântico europeu em rochas calcárias; 

4 - tem um valor etético inestimável. 

 

 

 

4.5 - Relevos conformes 

 

4.5.1 -A Serra da Arrábida 

É, segundo o. Ribeiro 81935) a zona mais típica de toda a região, a mais bela e 
imponente pelo seu relevo. S. Daveau acrescenta que é relevo mais importante de toda a 
cadeia, tratando-se de um monte anticlinal (o anticlinal do Formosinho) de estrutura complexa 
e dissimétrica, ou seja um relevo conforme (fig. 117). Tem um traçado curvo e atinge 7 km de 
comprimento. Tem fecho periclinal a Oeste, em afloramento contínuo, dando depois lugar às 
Terras do Risco, com estratificação e relevo bastante planos e sub-horizontais 

 

Fig. 117 - Afloramentos da vertente Norte da Serra da Arrábida, vendo-se claramente as camadas 
inclinando para Norte, no flanco normal do anticlinal do Formosinho 
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A serra domina directamente a sul a enseada do Portinho e acaba a leste no litoral, em 
Outão, onde está profundamente mordida pelas pedreiras que alimentam a fábrica de cimento 
Secil. A parte ocidental da serra e a mais elevada e atinge 501 m no Formosinho. A estrada 
panorâmica contorna a sul esta parte da serra, mas, mais para leste, corre no topo aplanado, a 
cerca de 400 m de altitude. Os Calcários de Pedreiras (J2

Pe), que constituem o topo da serra, 
são densamente carsificados em superfície, formando um lapiaz inextricável.  

A extremidade ocidental da serra domina abruptamente um pequeno elemento de 
aplanação situado a cerca de 200 m (Terras do Risco e Fojo), que pode ser considerado o 
testemunho mais oriental da Plataforma do Cabo. Uma larga depressão de origem cársica 
abre-se ali, atapetada de aluviões a cerca de 160 m de altitude. o Píncaro (380 m) é um relevo 
dissimétrico, que cai directamente para o mar por uma enorme escarpa. A sua origem e 
enigmática: deformação excepcionalmente acentuada da Plataforma do Cabo ou relevo 
residual acima dela?  

A sua forma em arco de círculo, como O. Ribeiro (1935) refere, tem como pontos 
extremos o Outão a Este e El-Carmen a Oeste; a esta disposição se deve atribuir a enseada do 
Portinho, como se assinalou em sub-capítulo anterior. Apesar do seu aspecto maciço que 
apresenta quando observada de longe, a montanha é cortada por muito vales e barrancos (fig. 
118A), uns resultantes da erosão torrencial, outros dependentes de geometrias estruturais. 
Para ocidente do Portinho, levanta-se uma linha de arribas e cabeços cuja altitude vai 
aumentando sucessivamente para Poente. Entre esta linha e a serra abre-se um vale coberto de 
densa vegetação, associado ao sinclinal do Portinho, que separa os anticlinais do Solitário 
(pertencente à 1ª linha de deslocamentos) e o do Formosinho, associado à 2ª linha de 
deslocamentos. 

Uma vez que não aflora o flanco inverso do anticlinal do Formosinho, a estrutura 
aparentemente horizontal da zona axial da Serra deve-se à sua posição na charneira da dobra, 
com raio de curvatura moderado devido à competência do potente pacote de calcários de 
dolomitos. Os mais carbonatados destacam-se na vertente sul por espessas camadas definindo 
cornijas escalonadas (fig. 118B). 

A B 

Fig. 118 - Vista de mar e aérea da vertente Sul da Serra da Arrábida: A - barranco cortando a encosta Sul da 
serra da Arrábida; B - cornijas escalonadas na vertente. 
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A vertente sul da Serra da Arrábida, multo abrupta, e constituída pelos Dolomitos do 
Convento (J1-2

CL). O seu traçado é determinado pelo grande cavalgamento basal, que afecta, a 
leste, o Miocénico do Portinho e que se prolonga, a oeste, pelo Vale da Mata do Solitário. Na 
vertente norte da serra individualiza-se uma serie de hogbacks (ver sub-capítulo posterior), 
separados uns dos outros por uma rede apertada de falhas de direcção meridiana, que 
fragmentam perpendicularmente o anticlinal. Urn fenómeno de colapse-structure da cobertura 
discordante (J3

AR) do núcleo calcário pode ter acentuado o vigor destas formas de pormenor 
(S. Daveau, 1999). 

 

4.5.2 - Serras de S. Luís e de Gaiteiros 

A Serra de São Luís, tal como a da Arrábida (ss) corresponde a outro núcleo anticlinal, 
de dimensão mais reduzida (2 km de comprimento e apenas 392 m de altitude), mas de 
características estruturais semelhantes: o monte central e constituído pelos Calcários de 
Pedreiras (J2

Pe) e por Dolomitos (J1-2
CL). Ele é fragmentado por uma rede de falhas N-S e é 

limitado a sul por um cavalgamento que afecta o Miocénico (S. Daveau, 1999). 

O núcleo principal continua-se a NE, na direcção de Palmela, pela Serra dos Gaiteiros, 
que a limitada a sul pelo prolongamento do mesmo cavalgamento (fig. 119). Mas é 
fundamentalmente constituída pelas "Argilas, grés, conglomerados e calcários de Vale da 
Rasca (J3

RA), onde predominam os conglomerados de aspecto parecido com o da Brecha da 
Arrábida. Esta continuação da Serra de São Luís encontra-se completamente arrasada por uma 
superfície de erosão desenvolvida a cerca de 230 m, hoje bastante dissecada. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 119 - Vistas das serras de S. Luís (em cima) e de 
Gaiteiros (à esquerda). 
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4.5.3 - Costeiras e hogbacks 

Trata-se de relevos com dimensões inferiores às dos relevos conformes anteriormente 
descritos. Não também relevos de resistência, destacando unidades geológicas relativamente 
pouco espeças em comparação com as unidades calcárias do Jurássico inferior e médio das 
principais serras. Constituem relevos alinhados, com extensão considerável, associados aos 
flancos normais das principais dobras da cadeia, nomeadamente: 

As costeiras (ou cuestas)  das Serras de S. Francisco e S. Lourenço 

Trata-se de um relevo muito contínuo com mais de 10 km, raramente cortado por 
linhas de água, mantendo assim uma cota bastante constante, entre os 200 e os 260 m. Inicia-
se, a Leste, no morro de Palmela e termina próximo das terras do Calhariz a Oeste. O. Ribeiro 
(1935) designa esta linha de relevos com "Pré-Arrábida", uma vez que são os primeiros 
relevos que se erguem sobre a planície da Península de Setúbal, para quem vem do estuário do 
Tejo (fig. 120). Este autor caracteriza-as como uma série de colinas, estreitas e alongadas, 
assimétricas, de pendor suave para o exterior (vertente Norte, no sentido da inclinação das 
camadas) e escarpadas do lado dos vales. 

 

A B 

Fig. 120 - A - Vista aérea da parte oriental da linha de costeiras de S. Francisco/S. Lourenço, 
vendo-se em primeiro plano o morro de Palmela e, à esquerda a Serra de Gaiteiros. Ao fundo 
observa-se parcialmente a planície da Península de Setúbal. B - Vista a partir do alto da Serra 
do Formosinho. Em primeiro plano observa-se parte de um hogback da Comenda. 

Em planta apresentam um encurvamento devido à "moldagem" das unidades dúcteis 
do Jurássico superior no flanco normal do anticlinal de S. Luís à ligação progressiva da rampa 
frontal (cavalgamento) de S.- Luís à rampa lateral que liga ao anticlinal do Formosinho. A 
crista destas costeiras é condicionada pelos "Calcários de Senhora das Necessidade" (ɸSN) do 
Oligocénico e os "Calcários margosos de Palhavã" da base do Miocénico (MPa), 
imediatamente sobrejacentes conferindo alguma espessura ao conjunto (fig. 121). 
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A 

 
B 

Fig. 121 - A - Mapa geológico da região de S. Luís, onde se evidencia a forma encurvada das 
unidades neogénicas no flanco normal da Serra de S. Luís. As setas assinalam as unidades 
responsáveis pela linha de relevos. Para a legenda consultar fig. 6 (extracto da folha 38-B da 
Carta Geológica de Portugal à escala 1/50.000). B - Vista aérea oblíqua oblida do Google Earth 
onde realça o alongamento das costeiros da "Pré-Arrábida", como a Serra de S. Luís à direita e 
a de Gaiteiroa e Palmela em segundo plano. (sobreelevação de 2X. 
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Os hogbacks da Comenda e da Azóia 

Este relevos não são contínuos como os das costeiras, uma vez que são profusamente 
recortados por linhas de água transversais (confirmar com fig. 109 para a linha de hogbacks 
da Azóia). Os relevos são relativamente arredondados e particularmente os da Azóia não 
atingem cotas muito elevadas porque estão integrados no sistema de aplanação da Plataforma 
do Cabo Espichel. Ver figura 120 B para observar parte de um hogback da Comenda 

 

EM SÍNTESE: 

Os relevos conformes da Arrábida têm um carácter EXCEPCIONAL, porque: 

1 - possuem um conjunto muito variado de formas, sendo de destacar, pela sua 
exoberância e raridade as serras, das quais se destaca a da Arrábida (ss). 

2 - os epilhamentos de cavalgamentos e anticlinais pouco frequentes a nível 
internacional, conferem uma sucessão de relevos conformes segundo várias frentes 
sucessivas; 

2 - têm um elevado valor estético. 

 

 

 

4.6 - As depressões estruturais 

Apenas integramos aqui o vale diapírico de Sesimbra ("vale tifónico", designação de 
P. Choffat, 1882), que não merecerá descrição detalhada uma vez que se situa fora da área de 
candidatura. 

Numa abordagem superficial poderemos ser levados a considerar toda a depressão na 
qual se situação a cidade de Sesimbra como o vale diapírico de Ssesimbra. No entanto, nesta 
depressão que desce regulatmente em direcção ao mar, em forma aproximada de colher, não 
afloram os evaporitos do hetangiano responsáveis pelo diapirismo local e em toda a bacia 
Lusitaniana. No sentido estrito do termo, o vale diapírico será sim, uma depressão alongada 
de direcção NE-SW, relativamente estreita, com o comprimento de cerca de 3 km. Está 
bordajado, a este pelo alinhamento de relevos do castelo de Sesimbra e, a Oeste, pelo bordo 
ocidental, neste momento sujeito a intensa extracção de inertes. 

 

 

4.7 - O modelado cársico 

Notas introdutórias 

A parte principal deste capítulo, dedicada ao Endocarso, foi integralmente construída 
por especialistas designados pela Federação Portuguesa de Espeleologia (FPE), que assinam o 
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trabalho. Para além disso decidiram integrar, em Anexo, uma versão draft de texto a publicar 
em revista da especialidade. 

No entanto, não ficaria completo o presente trabalho sem que fosse efectuada 
descrição das principais formas superficiais, de que a cordilheira da Arrábida é muito rica. O 
coordenador decidiu também efectuar referência à Gruta do Zambujal, que não mereceu 
menção especial dos referidos especialistas, uma vez que não se trata de uma ocorrência 
excepcional no contexto das grutas, entre outras, por razões relacionadas com o facto de: a) 
ter uma envolvente degradada, uma vez que a sua descoberta decorreu da exploração de uma 
antiga pedreira; b) boa parte das suas formações espeleológicas estarem destruídas, 
principalmente por vandalismo que durante algum tempo após a sua descoberta (e mesmo 
classificação) não foi controlado por quem de direito. A menção que decidimos fazer tem a 
ver com dois aspectos principais: 1) por um lado por estar classificada como "Sítio com 
Interesse Espeleológico" pelo Decreto-Lei nº 140/79 de 21 de Maio; 2) por ter condições 
excepcionais para se constituir como Centro de Interpretação. 

Grande parte do carso da Arrábida está localizado nas unidades calcárias das seguintes 
unidades: "Formação de Pedreiras" (J2

Pe), também conhecida com Calcários de Pedreiras e 
nas "Margas, argilas, calcários com calhaus negros e conglomerados de Arrábida" (J3

A), 
respectivamente do Jurássico médio e Jurássico superior. 

Foi também entregue pela equipa designada pela FPE relatório muito pormenorizado 
sobre ocorrências do exocarso, embora com uma estrutura diferente da delineada pela 
coordenador do presente trabalho.Como constitui peça muito importante e inédita sobre esta 
temática, decidimos inclui-lo, integralmente, como Anexo 1 desta memória descritiva. 

 

4.7.1 - O exocarso (parcialmente retirado de Kullberg & Monteiro, 2000) 

Introdução 

Sendo os calcários rochas normalmente diaclasadas e fracturadas, a passagem para 
zonas profundas das águas superficiais, a par com os processos de dissolução externos e 
internos, alargando fendas e diaclases, cria uma série de vazios no seu interior que, 
juntamente com a tendência para a formação de bacias fechadas e a ausência de escorrência 
superficial, dá as grandes linhas da paisagem cársica. 

A litologia influencia o processo de carsificação sobretudo através da composição 
química dos constituintes das rochas e do seu grau de porosidade interna. Assim, calcários, 
calcários dolomíticos e calcários margosos, os principais grupos litológicos das unidades do 
Jurássico médio, onde se desenvolve principalmente a carsificação superficial, têm 
comportamentos diferenciados que numa primeira análise, resultam do seu maior ou menor 
teor em substâncias insolúveis, minerais argilosos na sua maior parte, capazes de 
impermeabilizar a rocha e impedir a marcha das águas em profundidade, condicionando o 
processo de carsificação. Esta diferenciação de comportamentos resulta também, da espessura 
apresentada pelos vários conjuntos litológicos, bem como da sua homogeneidade interna, 
sobretudo no que se refere aos ritmos de alternância calcários - calcários margosos – margas.  
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A disposição do material e o seu grau de fracturação, ao condicionarem o modo de 
penetração da água no interior da massa calcária através das juntas de estratificação, diaclases 
e fracturas, têm também um importante papel no desenvolvimento da carsificação. No que diz 
respeito à fracturação resultante de dobramentos e de falhas importantes, é de notar o maior 
significado das fracturas “abertas”, que ocorrem nos arcos externos das superfícies neutras 
associadas a charneiras de dobras flexurais, e em falhas normais de tectónica distensiva, na 
circulação interna das águas. 

A topografia condiciona o modo como se faz a circulação e a concentração das águas 
superficiais, e a maior ou menor velocidade que imprime ao escoamento subaéreo. A 
velocidade da escorrência das águas superficiais desempenha um papel importante na 
aceleração do processo de dissolução do carbonato de cálcio. 

Um conjunto de factores externos às massas calcárias condiciona de modo decisivo os 
processos de carsificação. Dentro destes, convém referir em primeiro lugar, os relacionados 
com o clima regional que afecta o maciço calcário, nomeadamente no que respeita à 
precipitação e à temperatura, aquela pela quantidade de água disponível para a dissolução e 
pelo modo como ela se distribui ao longo do ano, e esta porque é susceptível de acelerar ou 
retardar, directa ou indirectamente, a velocidade do processo. Se por um lado a dissolução, 
quer do CaCO3, quer do CaMg(CO3)2, aumenta com a temperatura das águas quando estas se 
encontram isentas de CO2, quando este está presente a solubilidade dos carbonatos fica 
condicionada pelo grau de dissolução deste gás na água, que varia na razão inversa da 
temperatura das águas, levando a que as águas frias tenham, na presença do CO2 atmosférico, 
uma maior agressividade sobre os calcários. A dissolução do CO2 na água depende não só da 
temperatura mas também da sua pressão parcial, que pode ser muito elevada nos solos, em 
função dos solos que os reveste. Tal facto, a par com os elevados totais pluviométricos 
justificam o vigor da dissolução e da carsificação nos domínios tropicais húmidos. 

Relacionados com o clima, mas também com a litologia e com a topografia, estão o 
desenvolvimento dos solos e da cobertura vegetal, susceptíveis de introduzir importantes 
modificações no processo da dissolução dos calcários. 

Nas fendas dos lapiás ou no fundo das depressões cársicas e dos vales secos, ficam raros 
solos esqueléticos. 

Tanto os solos como a vegetação têm como principal contribuição para o processo 
cársico a acidificação das águas, através da dissolução nestas de ácidos orgânicos. No entanto, 
a textura e a estrutura dos solos, conjuntamente com o trabalho das raízes das plantas, podem 
facilitar também a circulação das águas até aos calcários subjacentes. 

Com um regime pluviométrico de tipo mediterrâneo, a área apresenta actualmente 
chuvas relativamente concentradas entre Outubro e Maio, sendo os meses de Julho e Agosto 
normalmente muito secos, o que por sua vez acarreta um abrandamento da carsificação. No 
entanto, a maior actividade biológica verificada na Primavera e no Verão pode levar a taxas 
de dissolução acentuadas, se bem que limitadas aos locais de concentração de água no solo. 
Importância acentuada terão também as primeiras chuvadas de Outono, que arrastando os 
compostos retidos no solo, ganham grande acidez, sendo certamente bastante agressivas. 
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Outros factores condicionam o processo cársico, tais como a presença de substâncias 
ácidas nas águas das chuvas e de escoamento superficial, normalmente relacionadas com 
situações de poluição ambiental, e a presença de iões estranhos como o sódio e o potássio, ou 
de sais, como os cloretos de cálcio, de sódio e de potássio. 

As principais formas superficiais da paisagem cársica da Arrábida são descritas em 
seguida. 

 

Os campos de lapiaz 

Os lapiaz são formas características da paisagem cársica, desempenhando um 
importante papel na evolução do relevo cársico. 

Neste contexto, e de acordo com Nicod (1967) e Cunha (1990), os lapiaz contribuem 
“para a imunidade cársica das superfícies em que se instalam, impedindo ou, pelo menos, 
comprometendo seriamente a escorrência superficial organizada”, por promoverem a 
infiltração da água através das juntas de estratificação e das diaclases. Segundo estes autores, 
“a presença destes sulcos torna, também, o material mais susceptível aos agentes de 
meteorização externa ...”. No anticlinal do Formosinho pode ser observado este fenómeno, 
com um grande conjunto de clastos calcários no sopé das escarpas calcárias. Por outro lado, 
“a dissolução do carbonato de cálcio pelas águas das chuvas acabadas de entrar nos campos 
de lapiaz pode provocar a saturação das águas de infiltração, impedindo ou atenuando 
bastante os processos de evolução do carso profundo”, no tipo de clima de características 
mediterrâneas. 

Os lapiaz das serras calcárias da Arrábida apresentam-se com uma morfologia variada, 
frequentemente enterrados por depósitos argilomargosos, e por vezes cascalhentos. Os 
campos de lapiaz observados na área em estudo resultam quer da exumação de paleoformas 
quer da sua evolução actual. 

A cobertura de terra-rossa, embora retenha grande parte da água, não evita que esta 
chegue aos calcários, e deste modo os lapiaz podem continuar a evoluir sob o manto das 
argilas de descalcificação. As várias fases de evolução dos lapiaz, incluem um trabalho de 
escavamento levado a efeito, sobretudo, pela dissolução provocada pelas águas de 
escorrência, um trabalho de entulhamento por depósitos de tipos e idades diversas, um 
trabalho de evolução sob cobertura, um trabalho de exumação dos depósitos e, finalmente, um 
trabalho de dissolução subaérea nas áreas exumadas (CUNHA, 1990). 

Em seguida, descrevem-se resumidamente as formas encontradas, de acordo com a 
classificação de L. Cunha (1990) e Bogli (1960). 

Nas superfícies mais expostas da plataforma do Cabo e das serras calcárias da 
Arrábida e de S. Luís, a lapiazação antiga preenchida por depósitos está sujeita a exumação. A 
variedade morfológica surge como consequência das condições estruturais e topográficas, 
sendo possível distinguir as seguintes formas exumadas: lapiaz em sulco, lapiaz em mesa e 
lapiaz em agulhas. 
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Os lapiaz em sulco podem ser observados nas vertentes da Serra da Arrábida (fig. 122 
A). Formam-se devido à dissolução pelas águas de escorrência, quando o declive é 
preponderante em relação aos factores de ordem estrutural. Os sulcos estão, em geral, 
orientados de acordo com o declive, podendo desenvolver-se também na direcção de 
fracturas. 

 

A B 

C D 

Fig. 122 - Diferentes formas de ocorrência de lapiaz na Arrábida. A - em sulco; B e C - em mesa; 
D - em agulha. 

Os lapiaz em mesa surgem em superfícies subestruturais pouco declivosas, em relação 
com uma disposição monoclinal das camadas, com fraco pendor. Um quadriculado para o 
qual contribuem a direcção das camadas e o diaclasamento a ela perpendicular, vai 
condicionar a marcha superficial das águas, dando origem a estas formas em mesa (figs. 122B 
e C). Observam-se lapiaz deste tipo na vertente Norte da Serra do Risco, nas camadas do 
Jurássico médio (J2) na unidade «Calcários de Pedreiras - J2

P»4, e também na aplanação do 
topo da Serra do Formosinho (situação estrutural de charneira de anticlinal, com consequente 
estratificação sub-horizontal). 

Nas superfícies de erosão que cortam camadas com forte pendor, como acontece no 
topo do anticlinal do Formosinho e na generalidade das plataformas de abrasão situadas na 
Cadeia da Arrábida a oeste de Sesimbra, a lapiasação desenvolve-se preferencialmente pelas 
juntas de estratificação, originando formas em agulha (fig. 122 D). 
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4 As referências estratigráficas feitas ao longo do texto reportam-se à figura 2 (Capítulo 2). 
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Na área em estudo, não é relevante a existência de lapiaz totalmente enterrados. As 
formas que actualmente não estão a sofrer exumação, não são particularmente incisivas, nem 
sequer é significativa a espessura de depósitos argilomargosos sobrejacentes às formas 
lapiares (não ultrapassam 1 m). Tal facto, é facilmente constatado nas frentes das pedreiras do 
Zambujal e do Outão. 

Os lapiaz arredondados resultam da acção dos materiais que constituem o 
preenchimento dos lapiaz, ou seja, da acumulação de resíduos argilosos de descalcificação, da 
própria evolução pedogenética destes materiais e dos remeximentos sucessivos de depósitos 
anteriores. 

A lapiasação em desenvolvimento actual é responsável por formas de pormenor, de 
dimensão decimétrica e mesmo centimétrica, como as ranhuras e os sulcos desenvolvidos em 
microfracturas, que afectam as superfícies mais ou menos declivosas dos blocos calcários 
margosos e porosos, onde estas formas se desenvolvem com maior profusão. 

Também no litoral não sujeito à acção mecânica das ondas, a lapialização é bastante 
intensa, como se pode verificar na figura 123. 

 

Fig. 123 - Lapiaz em sulcos no litoral  meridional da Arrábida, concretamente numa rechã do Chã dos 
Navegantes. De notar a intensa lapiazação. Na parte superficial, condicionada por fracturação 
bastante penetrativa. De notar também a consequente oxidação nos níveis mais baixos.  

 

Depressões cársicas - as dolinas 

As dolinas, pequenas depressões fechadas com origem directa ou indirecta no trabalho 
corrosivo das águas, são consideradas pela generalidade dos autores como as formas mais 
características do relevo cársico. Isto deve-se, segundo Cunha (1990), ao facto de apenas se 
desenvolverem em rochas com um certo grau de solubilidade, e essencialmente, devido ao 
trabalho de dissolução, já que a maioria das outras formas deve muito da sua morfologia à 
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erosão mecânica das águas correntes, e ainda porque as dolinas são menos condicionadas 
estruturalmente do que as depressões fechadas de maiores dimensões. 

No entanto, embora se trate de formas bem características do relevo cársico, não 
poderão servir, só por si, para dar uma ideia do grau de carsificação atingido num maciço 
calcário. 

As dolinas da plataforma do Cabo Espichel desenvolvidas nas unidades «Calcários da 
Azóia - J3

A», «Calcários de Pedreiras - J2
P» e «Calcários, grés e margas de Espichel - J3

ES», do 
Jurássico médio – J2, apesar de numerosas e com contornos mal definidos, por vezes 
coalescentes, são de profundidade insignificante, apresentando-se atapetadas por depósitos 
argilomargosos ou por depósitos de terraços e aluviões quaternários. Podem-se observar 
dolinas em concha. 

No Risco, e também afectando os Calcários de Pedreiras (Jurássico médio - J2), existe, 
além de dolinas em concha com contornos circulares bem definidos, uma dolina em funil sem 
depósitos significativos no fundo, onde se encontra um algar que assegura o escoamento da 
água e dos materiais em profundidade. Pode estar associada a actividade do carso profundo. 

As dolinas em concha apresentam um declive suave que liga, de forma contínua, as 
superfícies exterior e interior das dolinas, e as vertentes ligeiramente recobertas por depósitos. 
Estes depósitos correspondem essencialmente a argilas de descalcificação e aos remeximentos 
coluvionares dos depósitos gresosos existentes sobre as superfícies calcárias. Poderão evoluir, 
geneticamente, para dolinas em funil resultando da dissolução e da evacuação dos materiais 
em profundidade através de fendas e de algares no seu fundo. 

Na Ribeira das Terras do Risco é possível observar pequenas dolinas em selha, ao 
longo de uma escarpa de falha, que parecem relacionar-se com a dissolução subaérea numa 
área de litologia francamente calcária, e que são vulgarmente designadas por “marmitas de 
gigante” de que as de Terras do Risco são o expoente máximo, de raras dimensões (fig. 124). 
Com efeito, a respectiva ribeira (fig. 124 A, em período de forte pluviosidade) contém a maior 
conhecida no País, com diâmetro de 6 m, profundidade de cerca de 4 m, totalizando um 
volume superior a 100m3. 

 

A B 
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Fig. 124 - Diferentes aspectos da marmita de gigante 

da Ribeira de terras do Risco, no inverso (A e B) e 
em período de estiagem (C). Fotos A e B 
gentilmente cedidas por F. Rasteiro (NECA). 

 

 

Depressões cársicas - o Polje de Terras do Risco 

A planura do Calhariz, parcialmente coberta por terra-rossa, desenvolve-se em área 
onde a geometria da estratificação (baixos pendores) favorece fenómenos de dissolução sobre 
os calcários, em contraste com os relevos anteriormente citados, onde os elevados pendores 
médios da estratificação favorecem a erosão por entalhe ao longo de unidades litológicas 
argilosas intercaladas nos carbonatos. 

Esta planura suspensa de grande altitude, indicia uma abertura jovem, o que a torna 
num polje até há muito recentemente. 

As saídas de escoamento superficial assinaladas na carta militar situam-se à cota 
aproximada dos 170 m, quer a Norte pela Ribeira das Terras do Risco, quer a Sul pelo Fojo 
através de uma linha de água. Contudo, a área depressionária do polje é topograficamente 
inferior a qualquer daquelas saídas. Por outro lado, não se conhecem fenómenos actuais de 
alagamento na área, que poderiam pressupor o funcionamento hidráulico de escoamento da 
bacia por descarga, quando o nível da água atingisse aquela cota. Antes se verifica que a 
drenagem da bacia se efectua por infiltração, através de vários algares bastante profundos (40 
m). Os elevados caudais de ponta (não quantificados) que se podem observar em períodos de 
chuva intensa, quer na Ribeira onde inclusivamente se instalou uma cascata (fig. 124 A), 
aproveitando o rejeito de uma falha, quer na Gruta dos Morcegos, em direcção ao nível do 
mar, permitem reforçar a ideia sugerida pela fotointerpretação de uma bacia actualmente 
fechada (ou com fenómenos de escoamento superficial temporários, ou seja, uma bacia quase 
endorreica), pejada de algares onde se instala um vale cego, e constituindo uma importante 
fonte de alimentação do sistema hidrodinâmico profundo. A drenagem do polje, a Norte, para 
a Ribeira das Terras do Risco aparenta ter uma componente de percolação subsuperficial, na 
sua cabeceira, que alimentará uma (ou várias) exsurgência (s) nos «Calcários de Pedreiras – 
J2

Pe. Nesta unidade, por acção erosiva em pleno leito da Ribeira, desenvolveu-se um pequeno 
anfiteatro aparentemente em forma de recullé. Constata-se, ainda, que depois de percorrida 
esta unidade geológica, existe uma perda instalada na intersecção de duas falhas, que não tem 

 

186

 



Geológia e Geomorfologia da Arrábida 

capacidade para escoar totalmente o fluxo hidrológico.Estas questões serão sujeitas a estudos 
posteriores, para definição mais rigorosa deste sistema cársico. 

Esta realidade torna extremamente provável a existência de uma rede complexa de 
grandes estruturas cársicas profundas, nomeadamente de algares, rios subterrâneos, grutas e 
labirintos. 

 

Fig. 125 - Depressão de Terras do Risco (área central desnudada) que corresponde a antigo polje 
actualmente aberto. É uma depressão estrutural controlada pelos relevos do Risco a W e SW (à 
direita) e da Arrábida a E e NE (imagem obtida do Google Earth). 

 

 

A Gruta do Zambujal (vide  Nota introdutória do Cap. 4.7) (texto parcialmente 
retirado de Costa & Kulberg 2000) 

Com base na análise estrutural da gruta, a partir esencialmente das descontinuidades e 
da deformação observada e medida de algumas formações litoquímicas, aqueles autores 
produziram instrumentos de an+alise conducentes à avaliação da estabilidade geotécnica da 
gruta, após duas derrocadas parciais do tecto. Estava em causa, nomeadamente a sua possível 
relação com o impacto de detonações que ocorriam em pedreira em laboração, a cerca de 
300m de distância. 

Sem detalhar pormenores sobre estruras imtimamente associadas a processos de 
construção-destruição sucessivos da gruta, em tempo para além dos possíveis impactos 
antrópicos, adianta-se aqui as conclusões retiradas e apresentam-se algumas ilustrações sobre 
formações litoquímicas estudadas (fig. 126). 

As 3 principais conclusões retiradas pelos autores foram: 

a) A estabilidade das formações litoquímicas depende, por um lado, da estabilidade 
global do maciço rochoso; 

 

187

 



Geológia e Geomorfologia da Arrábida 

b) A estabilidade das formações litoquímicas depende, por outro, da dinâmica do 
carso, ou seja dos fenómenos de construção e “desconstrução” que conferem 
alterações no equilíbrio dos elementos que compõem o interior da gruta; 

c) Ao contrário, a estabilidade do maciço rochoso não depende, em regra, da 
estabilidade das formações litoquímicas, excepto, talvez nos casos em que a 
instabilização gerada no interior da gruta seja susceptível de originar movimentos 
de conjunto, designadamente, abatimentos de tecto e/ou subsidência do chão. 

As imagens que a seguir se reproduzem não representam minimamente a realidade da 
qualidade de algumas formações ainda proservadas principalmente num sector relativamente 
isolado da Gruta (sector Oriental); ali pode observar-se uma parede de grandes dimensões 
coberta de excêntricas de forma exoberante e bizarras, um gour de muita qualidade, uma 
bandeira excepcional para além de um número muito grande de estalactites, estalagmites, 
colunas, mantos em condições de humidade excelentes condições de humidade, ou seja, 
estruturas em formação. 

 

 

188

 



Geológia e Geomorfologia da Arrábida 

 

189

 



Geológia e Geomorfologia da Arrábida 

 

Fig. 126 - Diferentes formações espeleológicas, utilizads para a análise de estrutural para o estudo 
da estabilidade geotécnica da gruta do Zambujal. 

 

 

 

4.7.2 - O endocarso (ver página seguinte) 
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4.7.1.1 - Sumário 

A região da Arrábida, agora proposta como Património Mundial da UNESCO, é uma 
região com características ímpares em matéria de localização geográfica, clima, geologia, 
flora, fauna paisagem, ocupação humana, e também no domínio da espeleologia. 

À escala mundial, Portugal e a Arrábida apresentam características únicas: clima de 
influência mista atlântica e mediterrânica (com uma variedade de microclimas dentro da área 
de estudo), mas sendo a componente da acção marítima é a do Atlântico aberto – caso único 
com esta combinação de contexto geoclimático. 

A Arrábida representa praticamente a totalidade de um maciço calcário e dos 
processos cársicos inerentes, permitindo uma visão de conjunto de todos os fenómenos que aí 
decorrem. Encontram-se grutas de tipo muito diferenciado, porventura não tão desenvolvidas 
em termos de dimensão como noutras regiões cársicas, mas com aspectos únicos 

Encontram-se neste momento inventariadas 109 grutas no sistema da Arrábida, 
incluindo alguns sumidouros prometedores por desobstruir. É provável que haja muitas mais. 

Entre este património espeleológico diversificado, cabe destacar a Gruta do Frade — 
uma gruta de dimensões apreciáveis para a região (desenvolvimento de galerias 600 m, 
5 900  m² de área topografada, desnível total de 25 m). Mas o que torna esta gruta 
verdadeiramente excepcional é a variedade, densidade e beleza dos seus espeleotemas, alguns 
deles (como as “cotonetes amarelas”) aparentemente nunca antes registados a nível mundial. 
Esta variedade estará relacionada com um conjunto ímpar de circunstâncias, algumas já 
identificadas (a estrutura geológica, o desnível da maré, a combinação da influência de água 
doce e salgada, a presença ocasional mas não excessiva de morcegos), e outras ainda mal 
conhecidas mas que prometem revelações científicas interessantes. Cumpre referir que esta 
gruta está invulgarmente bem preservada, graças a cuidados extraordinários colocados na sua 
exploração e posterior visitação, muito condicionada. 

Em matéria de arqueologia, observa-se na Arrábida uma ocupação humana pré-
histórica e histórica contínua de grutas, desde o paleolítico médio, uma situação 
suficientemente invulgar para merecer destaque, que só desde há poucos anos para cá 
começou a ser estudada em profundidade — a escavação arqueológica em gruta apresenta 
dificuldades particulares. Entre muitos outro motivos de interesse arqueológico, encontramos 
nas grutas da Arrábida uma das estações mais recentes do Homem de Neandertal, vestígios 
ímpares da presença fenícia, e uma tradição de santuários religiosos que perdura até aos 
nossos dias. 

 

4.7.1.2 - Objectivos e âmbito 

A região da Arrábida, agora proposta como Património Mundial da UNESCO, é uma 
região com características ímpares em matéria de localização geográfica, clima, geologia, 
flora, fauna paisagem, ocupação humana, e também no domínio da espeleologia. 

Ao nível da geomorfologia, estratigrafia, tectónica, a Arrábida representa praticamente 
a totalidade do maciço calcário e dos processos cársicos na região, permitindo uma visão de 
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conjunto de todos os processos que aí decorrem. Entre muito outros elementos de valor 
científico, patrimonial e estético, temos aqui a maior escarpa calcária costeira do continente 
europeu – o Píncaro da Serra do Risco, a 381 m, directamente sobranceiro ao mar. 

O carso da Arrábida localiza-se na região climática “semi-árida”, com poucos 
exemplos referenciados em património mundial (só um deles em região mediterrânica, 
nenhum numa zona costeira atlântica). À escala mundial, Portugal e a Arrábida apresentam 
características únicas: clima de influência mista atlântica e mediterrânica (com uma variedade 
de microclimas dentro da área de estudo), mas a componente da acção marítima é a do 
Atlântico aberto – caso único com esta combinação de contexto geoclimático. 

Em matéria de arqueologia, observa-se na Arrábida uma ocupação humana pré-
histórica e histórica contínua de grutas, desde o paleolítico médio, uma situação 
suficientemente invulgar para merecer destaque. 

Não cabe no âmbito deste relatório fazer um cadastro completo do carso subterrâneo 
da Arrábida, que é um trabalho em curso e seria de qualquer forma excessivo para os 
objectivos presentes. Faz-se apenas um inventário provisório das grutas, resultante da 
compilação de informação dispersa e sua validação pela equipa de projecto (capítulo 2). De 
seguida descreve-se um conjunto de valores espeleológicos que consideramos de relevância 
mundial e são os principais contributos da Espeleologia para a candidatura a património da 
Humanidade (capítulo 3), complementado com um outro conjunto, não tão relevante a nível 
internacional, mas ilustrativo da riqueza e diversidade do património espeleológico da 
Arrábida (capítulo 4). 

As propostas de classificação das grutas serão objecto de um relatório separado, numa 
fase posterior, como apoio ao plano de gestão. 

As coordenadas das grutas em geral não divulgadas em documentos públicos, 
deliberadamente; serão inscritas no cadastro espeleológico da FPE e disponibilizadas ao 
ICNB ou quem lhe suceda como autoridade nacional de conservação da Natureza, em termos 
a protocolar. 

 

4.7.1.3 - Inventário espeleológico 

A Serra da Arrábida ostenta uma grande variedade de formas cársicas, incluindo 
grutas. Até à data, foram inventariadas 109 cavidades, baseadas principalmente nas 
prospecções desenvolvidas pelo CEAE-LPN e pelo NECA. Este número inclui as cavidades 
penetráveis e outras cuja desobstrução é prometedora por algum factor específico (e.g. 
corrente de ar, sumidouro em época de chuva), localizadas até à data. Haverá certamente 
muitas mais, cuja entrada esteja obstruída, ou seja invisível devido à vegetação ou ao acesso 
escarpado. 

As 109 grutas aqui inventariadas foram todas localizadas com precisão usando GPS. 
Não cabe no âmbito deste relatório a sua descrição individual, com excepção das que 
demonstram um interesse individual excepcional. 
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No mapa abaixo pode observar-se um mapa com a localização aproximada das grutas 
conhecidas, implantada sobre a carta geológica para uma melhor percepção da relação da 
génese das grutas com a geologia.  

 

Fig. 127 - Mapa das grutas inventariadas na Arrábida. A vermelho, as descritas no texto (excepcionais). 
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Na Tabela seguinte encontra-se a lista completa de grutas inventariadas, organizada 
por zonas. 

Listagem de grutas inventariadas na Arrábida 

Gruta da Garganta do Cabo (Fojo das Pombas) 

Lapa da Cagadinha 

Gruta do Meio 

Gruta da Grande Falha Sul 

Gruta da Grande Falha (Furna dos Segredos) 

Lapa da Páscoa 

Sumidouro do Cabo 

Sumidouro do Espichel 

Lapa do Raposo 

C
ab

o 
E

sp
ic

he
l 

Gruta da Tranca 

Lapa do Vale 

Lapa 4 de Maio 

Lapa dos Corvos 

Lapa das Janelas 1 

Lapa das Janelas 3 

Lapa das Janelas 2 

Lapa do Bugio 

Gruta da Furada 

S
er

ra
 d

a 
A

zó
ia

 

Lapa do Jerónimo 

Lapa do Vale Covo 

Lapa do Velho 

Lapa do Lentisco 

Lapa do Agoirento 

Lapa do Manezunga 

Gruta do Sono 

Lapa do Vento 

Lapa do Burro 

Sumidouro do Curioso 

Lapa do Fogo 2 

Lapa do Fogo 

Lapa do Fogo 1 

Sumidouro da Osga 

Lapa dos Pinheirinhos 1 

Lapa dos Pinheirinhos 2 

Gruta da Utopia 

S
er

ra
 d

os
 P

in
he

ir
in

ho
s 

Sumidouro do Ralo 
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Lapa 1º de Maio 

Lapa da Raiz 

Sumidouro do Ralo 2 

Lapa do Chão 

Lapa do Fumo 

Lapa da Pena 

Lapa do Cabeço 

Lapa Perdida 2 

Lapa Perdida 

Gruta do Zambujal 

Lapa do Coelho 2 

Lapa do Coelho 

Gruta do Frade 

Boca do Tamboril 

Lapa da Euphorbia 

Lapa do Mosquito 

Lapa da Mula 

Lapa do Velho 

Lapa do Forte do Cavalo 

Lapa da Califórnia 

Lapa do Puto 

ponor sem nome 1 

Sumidouro dos 3 Abrigos 1 

Sumidouro dos 3 Abrigos 2 

Lapa da Achada 

Lapa da Cova VI 

Lapa da Cova 

Sumidouro dos Bois 1 

Sumidouro dos Bois 2 

Sumidouro do Asseiro 

Sumidouro dos Bois 3 

Sumidouro da Coutada 

C
al

if
ór

ni
a 

/ A
ch

ad
a 

Sumidouro do Pé Descalço 

Sumidouro da Ribeira das Marmitas 

Sumidouro da Ribeira das Marmitas 2 

Sumidouro das Cobras 

ponor sem nome 8 

Sumidouro da Zambujeira 2 

Sumidouro da Zambujeira 2 

R
is

co
 

Sumidouro da Toupeira 
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Sumidouro do Marco 

ponor sem nome 7 

Sumidouro da Brecha 

Sumidouro das 3 Dolinas 

Sumidouro do Pau Seco 

ponor sem nome 6 

ponor sem nome 5 

Algar do Acaso 

ponor sem nome 4 

Sumidouro do Risco 

ponor sem nome 2 

Algar dos Ouriços 

ponor sem nome 3 

Lapa da Ovelha 

ponor sem nome 9 

Fojo dos Morcegos 

Lapa dos Badalos 

Lapa do Monte Abraão 2 

Algar do Monte Abraão 

Lapa Monte Abraão 

Lapa do Médico 3 

Soprador do Solitário 

Gruta do Formosinho 

Lapa do Médico 

Lapinha do Castelo dos Mouros 

Lapa das Conchas 

Lapa de Sta. Margarida 

Lapa do Capitão 

Lapa da Figueira Brava 

Lapa Verde 

Algar das Aranhas 

Gruta das Feiticeiras 2 

S
er

ra
 d

a 
A

rr
áb

id
a 

Gruta das Feiticeiras 

 

4.7.1.3 - Grutas com características notáveis à escala mundial 

Gruta do Frade 

Aspectos notáveis 
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A Gruta do Frade é o ex libris das grutas da Arrábida e já uma referência a nível 
internacional. 

O aspecto obviamente mais notável é a extraordinária variedade e beleza de 
espeleotemas, alguns deles extremamente raros ou mesmo nunca reportados em qualquer 
outra gruta à escala mundial — caso das cotonetes amarelas. 

Esta variedade resulta de uma invulgar interacção da água da chuva infiltrada através 
do maciço calcário, de marés de grande amplitude, da variação do nível médio do mar ao 
longo de milénios, de uma multiplicidade de estruturas de origem tectónica, estratos de 
diferente composição, correntes de ar, presença de morcegos, possivelmente geotermalismo, 
entre outros factores influentes. O resultado é uma abundância fabulosa de espeleotemas de 
uma enorme variedade, com diferentes origens e composições, concentrados no espaço 
relativamente restrito de uma só gruta – verdadeiramente uma exposição única de maravilhas 
naturais. Para além das mais vulgares concreções em calcite, encontramos exemplares de 
aragonite, gesso, fosfatos, magnesite, hidromagnesite, entre outros. 

A gruta tem um desenvolvimento de galerias, topografado até à data, de cerca de 
600 m. A área topografada em planta ascende a cerca de 5 900  m², dos quais 390 m² de área 
inundável. A planta enquadra-se num rectângulo de 292 m x 66 m, com um sentido de 
desenvolvimento preferencial es-sueste - oes-noroeste. O desnível total é de 25 m (do nível 
médio do mar até ao tecto das galerias mais altas). 

Historial  

- 29 de Maio de 1996 – três elementos da jovem associação de 
espeleologia NECA visitam pela primeira um buraco junto ao mar conhecido pela 
população por “buraco ou lapa do sono”. 

- Junho a Agosto de 1996 – são realizadas várias acções de alargamento 
de passagens nos cantos e nos abatimentos da lapa da qual resultam o surgimento de 
alguns espaços com formações de rara beleza. 

- 21 de Junho de 1999 – após uma semana de alargamento de um 
pequeno buraco de onde vinha uma forte intensidade de ar, é descoberta a Gruta do 
Frade. 

- Novembro de 2001; o Programa Operacional do Ambiente que teve 
como parceiros o Instituto de Conservação da Natureza e a Câmara Municipal de 
Sesimbra, aprova um projecto de apoio à investigação espeleológica da gruta e área 
envolvente designado por “Projecto de Investigação do Sistema do Frade”, 
coloquialmente conhecido por Projecto Frade; 

- 2002-2005 – No âmbito do Projecto Frade é desenvolvida a exploração 
da gruta, com grandes cuidados para não degradar as formações existentes. São 
também feitos levantamentos topográfico e fotográfico detalhados; 

- Junho 2009 – Iniciam-se estudos de bioespeleologia por investigadores 
da Universidade de Aveiro, com o apoio do ICNB e da FPE; 
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- 21 Maio e 3 Outubro 2011 – A FPE, com apoio do ICNB, realiza visitas 
de inspecção no âmbito da candidatura “Arrábida Património Mundial”. 

É importante chamar a atenção que a gruta se encontra num excelente estado de 
preservação, graças tanto aos cuidados da equipa que executou a exploração e levantamentos 
topográfico e fotográfico iniciais (do NECA) (fig. 129), como aos esforços posteriores de 
conservação por parte da Federação Portuguesa de Espeleologia (FPE) e do Instituto de 
Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), que propositadamente limitaram o acesso 
apenas para fins científicos e de inspecção (figs. 128). 

 

Fig. 128 -Cuidados especiais: limpeza do calçado durante uma visita de inspecção FPE/ICNB (Foto: JJM) 
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Fig. 129 - Topografia da Gruta do Frade. 
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Descrição 

A gruta do Frade encontra-se na unidade sedimentar “J2 Pe – Calcários de Pedreiras”, 
que é datada do Jurássico Médio (entre 180 e 160 MA, aproximadamente) e na estrutura do 
doma da Cova da Mijona. Este doma caracteriza-se pela disposição arqueada dos estratos, que 
assim condicionam a evolução da génese da gruta. 

A entrada da Gruta do Frade abre-se ao nível do mar. Consegue-se entrar na gruta a 
partir do mar, com um barco pequeno, em maré cheia e com mar calmo. Com mar bravo a 
entrada é perigosa seja qual for o nível da maré. Nesta região da costa portuguesa o desnível 
de maré oscila entre os 2 m (marés mortas) e os 4 m (marés vivas equinociais), podendo 
atingir amplitudes superiores durante episódios meteorológicos extremos. No interior da 
gruta, os lagos que contactam com o mar contêm água salobra e têm nível variável, 
apresentando desníveis que, dependendo da zona da gruta, variam entre 1 e 2 m  (o nível 
médio é semelhante ao nível médio do mar). 

Da câmara de entrada várias passagens levam à Sala do Bivaque, também conhecida 
por Sala dos Frades. Esta zona, como o nome indica usada como bivaque, fica fora do alcance 
do mar, embora ainda na zona de penumbra. Até este ponto, a gruta é conhecida há muitos 
anos pelos pescadores locais com o nome de Lapa do Sono. 

Várias passagens levam da Sala do Bivaque ao ponto da desobstrução de 1999, o 
Túnel do Vento. A passagem é agora praticável por qualquer espeleólogo treinado. Por uma 
galeria estreita acede-se à parte oculta da Gruta. A partir deste ponto há que tomar todos os 
cuidados para não sujar a gruta, que é notavelmente isenta de argila na maior parte da sua 
extensão. 

À esquerda da saída do Túnel do Vento abre-se a Sala Maria Vai à Fonte, nome 
devido a uma formação reminiscente de uma aguadeira. Em frente progride-se até à Sala do 
Desvio. Para norte desta abre-se a Sala da Torre de Pisa, uma sala ampla, dominada por uma 
gigantesca estalagmite inclinada  que confere o nome à sala. As paredes são forradas de 
escorrências calcíticas e o tecto de tubulares. 

Voltando à Sala do Desvio e progredindo para oeste estamos na Sala das Tubulares. 
Temos aqui uma concentração extraordinária destas formações, mesmo considerando que toda 
a gruta ostenta uma grande abundância de tubulares. Particularmente notáveis são as 
concentrações de tubulares sobre os lagos, que nos brindam com imagens de rara beleza, e a 
variedade de excêntricas, incluindo o “castiçal” (fig. 130). 

Continuando para oeste, estamos na Sala do Cruzamento. Para além das ubíquas 
tubulares e formações parietais, esta sala caracteriza-se por um número significativo de 
estalagmite tipo “cajado”. Localiza-se também aqui o fantástico “gour das árvores” (fig. 131), 
onde formações de origem subaquática denotam pelo menos seis níveis de água estacionários. 

Progredindo para noroeste pela Galeria do Guano (uma das zonas mais “sujas” da 
gruta, com vestígios de guano) atingimos a Sala das Bolas (fig. 132), onde o tecto é forrado de 
formações esféricas, mais um tipo de formação muito rara, possivelmente associado a 
períodos de formação intensa de “leite de lua”. 
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Fig. 130 - Castiçal (foto: JJM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 131 - Gour das árvores (foto: PPinto) 
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Fig. 132 - Bolas (foto:PPinto) 

Da Sala do Cruzamento para sul entramos na Sala das Bandeiras, que ostenta uma 
notável colecção de bandeiras e cortinas calcíticas com bandas coloridas (fig. 133), de tal 
forma que parecem tecido bordado. Daqui progredimos para noroeste em direcção à Sala do 
Manto, que, como o nome indica, é dominada por um enorme manto calcítico. 

Segue-se a Sala dos Cogumelos, cujo nome é inspirado num conjunto de estalactites 
excêntricas, provavelmente outrora mergulhadas parcialmente num lago, o que originou a 
formação dos “cogumelos pendurados” ou prateleiras suspensas (fig. 134). 

 

Fig. 133 - Cortina multicolor (Foto: JJM) 
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Fig. 134 - Cogumelos (Foto: PPinto) 

Passa-se para a Sala Branca através de uma rampa ascendente estreita, que desemboca 
sobre um gour onde corre permanentemente um fio de água. A Sala Branca faz jus ao nome: é 
forrada a concreções branca, incluindo o chão. Entre outras excêntricas, observa-se a singular 
“tubular das pipocas” (fig. 135). No recanto nordeste, num pequeno lago que enche e 
desenche com a maré, encontramos os “cotonetes”, formações raras e tanto quanto é do nosso 
conhecimento nunca documentadas noutra gruta; estas formações estão associadas à dinâmica 
das marés, e provavelmente a outros factores ecológicos invulgares, ainda não determinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 135 - Tubular das pipocas (Foto: PPinto) 
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Fig. 136 - A ilha (Foto: JJM) 

Para sudoeste sobe-se uma rampa inclinada mas facilmente praticável, graças à 
rugosidade do revestimento. Chegamos à Sala dos Gours. Um gour espectacular com 1 m de 
diâmetro ostenta no meio uma estalagmite que parece uma ilha com surf à volta (fig. 136). 

Fig. 137 - Cérebro (Foto: PPinto) Fig. 138 - Nenúfares (Foto: JJM) 

Progredindo para oeste, estamos na Sala dos Encantos. O chão é formado por caos de 
blocos, totalmente recobertos com calcite. Várias colunas de grandes dimensões foram 
partidas a meio, mas mantêm-se erectas e o processo de concrecionamento contínua. À beira 
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de um pequeno lago, junto à parede norte, encontramos uma escorrência calcítica alaranjada, 
o “cérebro” (fig. 137). Ao lado, uma plataforma parece coberta de pequenos nenúfares (fig. 
138). Nesta sala encontram-se vários exemplos de cristais de aragonite, que de resto ocorre 
também em vários outros locais ao longo da gruta. 

Para oeste, entramos na Sala Grande, onde chegamos ao fim do desenvolvimento 
principal da gruta. A amplitude da sala resulta de múltiplos abatimentos, que por sua vez 
constituem o piso da sala. Trata-se de abatimentos antigos, completamente revestidos de 
calcite, formando ora mantos, ora estalagmites. O tecto está cheio de tubulares de grandes 
dimensões (fig. 139). 

Uma pequena escalada no canto noroeste da Sala Grande leva-nos à Sala das Flores. É 
uma sala pequena, com o chão em caos de blocos recoberto de cristais em forma de flor, uma 
formação típica de lagos com águas calmas. O tecto é coberto de bolas, um tipo de concreção 
invulgar. A exploração parou aqui porque as galerias estreitas por explorar estão recobertas de 
concreções. 

 

Fig. 139 - Tubular com aragonite (Foto: PPinto) 
 
 
 

Fig. 140 - Bandeira com aragonite (Foto: PPinto)

 

Sistema espeleológico do Cabo Espichel 

O Cabo Espichel e as suas grutas 

No extremo oeste da cadeia montanhosa da Arrábida situa-se uma plataforma de 
abrasão marinha que se estende desde o Cabo Espichel, com cotas de 150 m, até às 
proximidades de Sesimbra, atingindo a altitude de 200-220m. Esta arriba é constituída 
essencialmente por rochas carbonatadas do jurássico fortemente deformadas. O modelado 
cársico que aqui encontramos é o característico das rochas carbonatadas, sendo observáveis 
dolinas, sumidouros e grutas. Estes fenómenos geológicos localizam-se em especial no 
contacto dos calcários J2P (calcários de Pedreiras) e J3A (calcários de Azóia). 
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As principais cavidades do Cabo Espichel – Gruta do Meio, Garganta do Cabo (Fojo 
das Pombas) e Grande Falha (Furna dos Segredos) – têm uma orientação aproximadamente E-
W, acompanhando as estruturas tectónicas dominantes. Na mesma orientação, para leste 
existem sumidouros que durante os períodos das chuvas colectam as águas de uma importante 
área, sugerindo por isso uma possível ligação às grutas referidas.  

Aspectos notáveis 

As grutas do Cabo Espichel apresentam a característica rara de vestígios de erosão 
marinha conjugados com vestígios dos processos mais vulgares de carsificação. No seu 
conjunto, contêm um registo único desta interacção multi-milenar entre a água continental e o 
mar. O facto de o Cabo estar sujeito à dinâmica e às marés do Atlântico aberto torna-o um 
fenómeno ainda mais invulgar. 

Historial 

A Grande Falha é conhecida há séculos, com o nome local Furna dos Segredos, tendo 
sido explorada pelo NECA nos anos 90. 

A Garganta do Cabo é igualmente conhecida há séculos pelos pescadores e populações 
locais com o nome de Fojo das Pombas. Esta entrada é visível ao longe, quer do mar quer do 
Santuário do Cabo Espichel. O nome deriva da sua utilização como abrigo por bandos de 
pombos. A primeira descida de que há referência a esta gruta deve-se a uma equipa do CEAE-
LPN no ano de 1985. No ano de 1995, uma equipa de espeleólogos do NECA desce de novo à 
base da grande sala de entrada e durante algum tempo, numa parte superior da cavidade, 
desobstruem e exploram galerias fósseis. 

Entre 2006 e 2008 o CEAE-LPN retomou a exploração da zona do Cabo, o que incluiu 
a descoberta e exploração da Gruta do Meio, a exploração da galeria marinha da Garganta do 
Cabo e o reatar das desobstruções no Sumidouro do Espichel. A exploração mais intensa foi a 
da até então desconhecida Gruta do Meio, em 2007. 

A Garganta do Cabo (Fojo das Pombas - fig. 141) 

A garganta do cabo é a cavidade mais ocidental do Cabo Espichel e, tal como a Gruta 
do Meio, desenvolve-se nos calcários do Jurássico Superior com os respectivos estratos 
dispostos numa inclinação de cerca de 60º para Norte. 

Na própria ponta do cabo, que se estende para Oeste, abre-se a entrada mais baixa da 
gruta, por onde entra um braço de mar; esta entrada nunca é utilizada dada a perigosidade do 
mar na ponta do cabo. O acesso à cavidade é feito normalmente pelas entradas que se abrem 
na escarpa norte do Cabo: o Fojo das Pombas, uma janela com cerca de 10 m de diâmetro, a 
45 m de altitude; e uma pequena entrada a 51 m de altitude, um pouco acima da anterior, que 
dá acesso à gruta pelo tecto da sala principal. Esta sala tem 45 m de altura por 
aproximadamente 30 m de diâmetro. Nos níveis superiores da gruta existe um conjunto de 
galerias fósseis, condutas forçadas colmatadas por areia. Uma galeria do lado oposto à 
abertura marinha já foi explorada até 40 m para o interior (fig. 142). 
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Morfologicamente, a principal característica da Garganta do Cabo é a grande sala, 
invadida pelo braço de mar que a atravessa e que cria um ambiente extraordinário nesta sala 
de grande volumetria. 

Fig. 141 - O Fojo das Pombas e a entrada marinha: vistas do interior da sala grande (Fotos: RF) 

  

Fig. 142 - Exploração da galeria oriental (Fotos: RF) 
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A Grande Falha (Furna dos Segredos) 

Ao contrário do que o nome sugere, a gruta não se desenvolve numa falha, mas sim 
entre estratos que se desacoplaram, resultando em galerias rectilíneas, inclinadas a 60°, com 
larguras entre 1 m e 4 m. 

 

Lago de entrada na Grande Falha (Foto: JJM) 

A entrada fica alguns metros acima do nível do mar. As galerias são alagadas com 
água salobra e influenciadas pelo nível da maré. O primeiro lago tem cerca de 30 m de 
comprimento e mais de 20 m de altura, com uma largura entre 2 e 4 m. A Galeria das Esferas, 
de muito menores dimensões é um lago em toda a sua extensão. Poderão ocorrer sifões em 
ambos os extremos. O desenvolvimento total de galerias ascende a 370 m. 

 

A Gruta do Meio 

A Gruta do Meio recebeu este nome por ter sido descoberta a meio caminho entre as 
que eram na altura as maiores grutas conhecidas na zona: Fojo das Pombas e Furna dos 
Segredos. A Gruta do Meio abre-se sobre a falésia a 36 m de altitude, seguindo-se uma zona 
um pouco labiríntica com tendência descendente, implicando diversas passagens estreitas, até 
desembocar a cerca de -10 m (abaixo do nível da entrada) numa série de salas amplas; daqui 
acede-se através de poços e rampas até ao nível do mar, onde encontramos dois sifões 
influenciados pela maré. A partir daí progride-se por uma nova série de galerias ascendentes, 
com algumas salas de dimensão considerável, até +46 m, perfazendo um desnível de 82 m. 

Dimensões características da Gruta do Meio: 430 m de galerias topografadas; 
desenvolvimento em planta de 55 m (E-W) x 55 m (N-S); volume topografado 2520 m3. 

A Gruta do Meio apresenta diversas características invulgares em comparação com 
outras grutas desta zona (fig. 143). Grande parte das galerias encontra-se preenchida com 
sedimentos pouco consolidados, parcialmente erodidos. Estes sedimentos compreendem 
argilas, areias e pedras. Torna-se claro que na génese na gruta ocorreram processos alternados 
importantes de erosão e deposição sedimentar. Há evidência clara de processos de 
carsificação clássicos na génese das galerias, enquanto nas outras grutas da zona a influência 
marinha parece ser determinante – ou pelo menos não é tão clara a influência da carsificação. 

Finalmente, mas não menos importante, a Gruta do Meio ostenta concrecionamento de 
grande beleza, especialmente nas galerias superiores. 

O registo da exploração e topografia da Gruta do Meio, completadas em tempo 
recorde, foram apresentados e publicadas no Congresso Nacional de Espeleologia (Francisco 
et al., 2007) (fig. 144). 
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Fig. 143 - Gruta do Meio: acesso (foto: JJM) e concreções invulgares (Foto: PPinto) 
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Fig. 144 - Topografia da Gruta do Meio. 
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Sumidouro do Espichel 

O interesse desta gruta reside na sua potencial ligação com as outras grutas, 
conhecidas ou não, em níveis inferiores do Cabo Espichel, podendo vir a permitir 
compreender melhor o a circulação hídrica do conjunto do sistema do Cabo. 

A gruta apresenta galerias de secção reduzida, geralmente com largura inferiores a 1 m 
e muitas vezes na ordem dos poucos decímetros, a altura raramente ultrapassa os 1,5 m sendo 
geralmente menor. Pontualmente existem zonas mais amplas com cerca de 1,5 m de largura e 
2 m de altura. Após as desobstruções de 2009 a sua extensão conhecida é de 83 m, com 28 m 
de profundidade. Ao longo da gruta abundam os blocos abatidos. 

A cavidade apresenta uma configuração de padrão rectilíneo ortogonal, um padrão 
característico de cavidades cujo desenvolvimento é controlado por fracturas (figs. 145 e 146). 

 

Fig. 145 - Topografia do Sumidouro do Espichel (1) 
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Fig. 146 - Topografia do Sumidouro do Espichel (2) 

Lapa da Cova 

Aspectos notáveis 

Ocupação arqueológica fenícia. 

Historial  

A Lapa da Cova é uma cavidade conhecida desde sempre pela população local. Os 
primeiros vestígios de interesse arqueológico só foram detectados no ano de 2000. Na época, 
foram encontrados apenas alguns vestígios cerâmicos, sem que se conseguisse atribuir 
datação. 

No processo de avaliação dos dados gerados pelo trabalho da Carta Arqueológica de 
Sesimbra, de 2007 a 2009, a Lapa da Cova é referida como um dos locais mais interessantes 
da arqueologia da Arrábida. 

Descrição 

A Lapa da Cova tem uma entrada em forma de arco gótico, com 15 m de largura, por 
10 m de altura (fig. 147). 

 

Fig. 147 - Entrada da Lapa da Cova (Foto: JJM). 
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 É uma cavidade formada por uma galeria principal, cerca de 30 m de profundidade, 
com um piso irregular acentuado ascendente (mais de 10 m de desnível entre a entrada e o 
piso superior).  

No topo da grande entrada há uma passagem estreita, descendo para a sala interna; 
esta, mede cerca de 6 m de diâmetro máximo, e é onde se encontra concentrada a maior parte 
do material arqueológico (sobretudo cerâmicas) identificado. 

Em 2007, a equipa que realizou a Carta Arqueológica de Sesimbra, através da 
observação dos mesmos vestígios cerâmicos, atribuiu-lhe uma idade de ocupação para o início 
da Idade do Ferro, que, no início, era uma novidade no cenário arqueológico da Serra da 
Arrábida. Na verdade, já se havia conhecido várias cavernas com vestígios de presença 
humana, desde o Paleolítico até à Idade Média (e posteriores), mas nenhum entre a Idade do 
Bronze e a Época Romana. 

Em termos de interpretação, dada a singularidade do lugar, absolutamente imprópria 
para fins de vida diária (o acesso é muito difícil e perigoso, o piso, no interior da caverna, é 
muito irregular e a absoluta falta de água nas proximidades.), este poderá ter sido usado para 
práticas rituais. A priori, só atendendo às características da paisagem, poderemos estar em 
presença de um cemitério ou um santuário. Manteve-se, por eliminação de hipóteses, a 
utilização da gruta como um santuário. 

Numa breve passagem sobre a literatura da Idade do Ferro Primitiva em Portugal, esta 
mostrou-se omissa quanto à presença de santuários, no contexto das cavernas. 

No entanto, fora do contexto nacional, a imagem parece ser um pouco mais 
interessante: ao longo das margens do Mediterrâneo, há vários santuários fenícios localizados, 
como a Lapa da Cova, em cavernas abertas para o mar, mas junto a este. Ou não fossem os 
fenícios um povo de navegantes... 

 

Lapa do Fumo 

Aspectos notáveis 

A Lapa do Fumo foi classificada como imóvel de interesse público em 1982. Teve 
ocupação desde o Neolítico até ao período árabe no Século XII (Serrão 1959). Do ponto de 
vista bioespeleológico ocorre nesta cavidade (e outras da Serra dos Pinheirinhos) uma aranha 
muito rara, a Aranha-cavernícola-do-Frade (Anapistula ataecina Cardoso & Scharff, 2009). 

Descrição 

Apresenta um desenvolvimento com orientação SE-NW com o comprimento de 70 m 
sensivelmente horizontal, a largura dominante é da ordem dos 8 m e em alguns locais atinge 
12 m de altura (fig. 148). Cavidade bastante concrecionada, nomeadamente com colunas bem 
desenvolvidas e ainda com alguma variedade de espeleotemas, aparenta ter sofrido alguma 
degradação nomeadamente pelo fecho artificial da sua entrada. A climatologia deste vasto oco 
muito influenciada pelo exterior, quer pelas dimensões da entrada quer pela sua disposição 
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volumétrica permitindo grande facilidade da movimentação das correntes de ar em estreita 
ligação com as variações no exterior foi substancialmente alterada. 

Parece não apresentar locais com depósitos preservados devido à ocupação sistemática 
de que foi alvo, ao longo dos tempos, e, pelas próprias escavações.  

 

Fig. 148 - Topografia da Gruta da Lapa do Fumo. 
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4.7.1.4 - Outras grutas ilustrativas da variedade espeleológica 
 

Fojo dos Morcegos 

Aspectos notáveis 

Entrada espectacular de grandes dimensões. Grande colector horizontal, o maior 
conhecido na Arrábida. Importante colónia de morcegos. 

Dimensões: desenvolvimento de galerias, cerca de 400 m; desenvolvimento em planta, 
230 m (SE-NW) x 50 m (SW-NE); volumetria, cerca de 10 000 m3. (fig. 149) 

Historial 

O Fojo dos Morcegos é uma gruta conhecida desde tempos imemoriais, tendo 
inclusivamente sido os depósitos de guano explorados como fertilizante, com referências a 
essa actividade desde o século XVII. 

A gruta foi topografada pelo CEAE-LPN em 1981, após várias explorações 
(levantamentos dirigidos por J. Joanaz de Melo e Joaquim Lopes; desenho de Raul Pedro). 

Foram desenvolvidos trabalhos de desobstrução pelo NECA nos anos 90. 

 

Fig. 149 - Topografia do Fojo dos Morcegos. 
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Descrição 

Sob a fantástica arriba da Serra do Risco encontra-se a espectacular entrada do Fojo 
dos Morcegos 8fig. 150). Numa enseada bordejada por uma praia rochosa, sob uma 
imponente escarpa de 150 m de altura, inclinada além da vertical, abre-se uma cavidade com 
cerca de 20 m de largura, outro tanto de profundidade e 10 m de altura. No chão dominam os 
blocos rolados, no tecto vê-se claramente o padrão dos estratos de calcário inclinados. 
Estamos cerca de 4 m acima da maré cheia, 6 m acima do nível médio do mar – protegidos 
das ondas, da chuva, do vento, à sombra mas com abundante luz do sol (ou da lua, quando é o 
caso). 

 

Fig. 150 - A entrada do Fojo dos Morcegos sob a arriba (Foto: JJM) 

O tecto desta ampla antecâmara vai baixando para o interior do maciço rochoso. No 
canto posterior esquerdo abre-se uma passagem com 1,6 m de altura e 2,2 m de largura, que 
dá acesso à gruta propriamente dita. 

A Sala de Entrada, toda ela em zona de penumbra, é aproximadamente elíptica, com o 
eixo maior na direcção do interior, comprimento máximo de 15 m e atingindo uma altura de 
8 m. O chão está juncado de blocos, alguns rolados outros não. As poucas concreções 
parietais, na parte mais profunda da sala, encontram-se corroídas, possivelmente por gotículas 
de água salgada, que poderão aqui chegar durante grandes temporais. A continuação é lateral, 
do lado N. 

Entra-se assim na Sala do Sifão, mais ampla e mais alta. A sua forma aproxima-se de 
um triângulo rectângulo, fazendo a parede esquerda de hipotenusa com 30 . O tecto eleva-se 
até 10 m de altura, à custa do abatimento  de um enorme bloco. Junto ao bloco abatido abre-se 
uma passagem estreita ligeiramente descendente. Esta goteira, dando acesso a várias 
passagens laterais mais estreitas, prolonga-se uma quinzena de metros, conduzindo à pequena 
Sala do Trono, no centro da zona labiríntica de galerias fósseis. Esta parte da gruta está 
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coberta por um pó fino, mais calcário do que argila, indiciando a ausência de circulação 
hídrica. Na sala do Trono abre-se, por entre blocos de abatimento, uma galeria ascendente 
para SE que, uma dezena de metros acima, se divide em duas fendas estreitas, que após mais 
alguns metros de subida abrem na falésia. São as Janelas do Fojo. 

Da sala do Trono para NW, abre-se uma galeria descendente, que se transforma numa 
diáclase com progressão horizontal. Aqui o chão é de argila compacta. Uma vintena de metros 
adiante, uma pequena escalada um pouco contorcionista leva-nos de volta à Sala do Sifão. 

A partir do meio da Sala do Sifão, o chão, dominado por argila entre os blocos de 
abatimento, desce na direcção NW até atingir o nível do mar. São observáveis pequenas 
quantidades de guano de morcego. Encontramos aqui um lago (fig. 151) que sifona em preia-
mar de águas vivas, pelo que nestas épocas durante a maré cheia a passagem só é praticável 
com um breve mergulho; em maré vazia, esta passagem é sempre praticável apenas molhando 
os pés. 

 

Fig. 151 - Lago tidal de água salobra, Fojo dos Morcegos (Foto: JJM) 

No lago, a água é salobra, límpida e transparente (engana os descuidados que por 
vezes só se apercebem da água quando põem literalmente o pé na poça). O nível do lago varia 
com a maré, apresentando um desnível médio de cerca de 1 m, e um atraso de cerca de 
2 horas em relação à maré oceânica. O lago prolonga-se por 15 metros. Logo após o ponto de 
sifonamento verifica-se um alargamento da galeria, em largura e altura. A Sala do Lago atinge 
um máximo de 3 m de altura acima da água e outro tanto abaixo, e uma largura máxima de 
5 m. Na parede esquerda existe uma plataforma elevada, por onde se pode progredir evitando 
a água; esta plataforma ostenta várias formas de reconstrução. O fundo do lago é irregular, 
composto por blocos de abatimento, apresentando várias passagens submersas, todas elas 
intransponíveis. 
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Passando o lago, à esquerda, para NW, abre-se a Sala das Marmitas, que faz uma 
curva em ângulo recto para a direita, decorrente do cruzamento de diáclases ortogonais. O 
nome desta sala decorre da bela colecção de marmitas de erosão, observáveis tanto no tecto 
como no chão. 

Daqui em direcção NW progride-se uma dezena de metros pela Galeria do Lava-Pés. 
Ao fundo a galeria dá uma curva e contra-curva, torna-se mais baixa e a seguir assume uma 
secção praticamente circular, com 1,2 m de diâmetro, passagem esta designada Gargalo da 
Garrafa, a qual desemboca na Sala do Castelo. 

A ampla Sala do Castelo tem uma orientação dominante S-N, com cerca de 35 m na 
dimensão maior, 15 m na perpendicular e 10 m de altura, dispondo-se transversalmente à 
orientação dominante da gruta. A sala é dominada pela formação do Castelo, posicionado 
mesmo à saída do Gargalo. O Castelo é reminiscente de um castelo de conto de fadas, 
resultando do concrecionamento de um grande bloco de abatimento. Observam-se nesta sala 
alguns pormenores interessantes. Toda a altura da parede lateral à esquerda do Gargalo (lado 
S) e o tecto contíguo apresentam-se cobertos de lâminas e arestas de erosão, todas apontando 
para o “gargalo”. Do lado oposto, a N, um afundamento acentuado e afunilado termina num 
pequeno sifão. Aqui já não se observa a influência da maré, embora a água se mantenha ao 
nível médio do mar. 

Na parede W encontram-se as duas passagens de continuação. A mais espaçosa, 
mesmo em frente ao Castelo, prolonga-se alguns metros até um cruzamento de galerias. À 
direita, para N, temos uma galeria descendente com um sifão muito estreito. Para S, com uma 
curva para W, continua a galeria mais ampla. Nesta curva, ao nível do chão, vem desembocar 
a segunda continuação oriunda do canto SW da Sala do Castelo. Todos estes espaços de 
transição estão atapetados por argilas de descalcificação. 

Temos agora diante de nós, progredindo aproximadamente na direcção NW, uma vasta 
porção do colector fóssil, a Galeria Grande, que se prolonga por cerca de 60 m. O chão e o 
tecto elevam-se progressivamente, num amplo espaço criado por abatimentos e caos de 
blocos. A parte central da galeria é também designada por Sala da Colónia, por aí se encontrar 
habitualmente a maior concentração de morcegos. Esta preferência é igualmente 
testemunhada pela espessa camada de guano no chão. Esta parte da galeria é a mais ampla de 
toda a gruta, atingindo uma largura de 15 m e outro tanto de altura. Nos níveis superiores 
nesta sala encontram-se várias galerias estreitas e de difícil acesso. 

Do lado W o chão da galeria sobe em rampa e o tecto nivela até uma plataforma 
rodeada de formas de reconstrução. Estamos no ponto mais alto do pavimento da galeria 
principal, no seu extremo NW. Daqui abre-se uma galeria perpendicular, à direita, em rampa 
descendente, que após uma dezena de metros desemboca na espectacular Sala Final através de 
uma cortina de colunas e estalactites. 

A Sala Final tem a forma aproximada de um losango, com 30 m entre a entrada da sala 
e o vértice mais afastado; a largura perpendicular atinge os 18 m. O chão é uniforme, 
horizontal, formado por argila compactada. A parede do lado W é praticamente vertical, mas 
o tecto confunde-se com a parede do lado NE, sendo constituído por uma junta de 



Geológia e Geomorfologia da Arrábida 

  

220

estratificação, inclinada num plano quase perfeito. No vértice E existe uma pequena saleta 
suspensa. No extremo NW a sala prolonga-se por uma estreiteza descendente, que foi objecto 
de desobstrução do material argiloso até ao nível do mar. 

 

Gruta ou Lapa da Furada 

Aspectos notáveis 

Inserida na paisagem invulgar do Vale das Lapas, a Gruta ou Lapa da Furada é 
testemunho da ocupação humana prolongada da Arrábida, tanto habitacional como religiosa.  

Em geral é uma caverna fóssil com uma progressão semi-vertical. Possui uma 
orientação preferencial de 210º, um desnível de -43 m e uma área total aproximada de 
409 m2. 

Historial 

A Lapa ou Gruta da Furada é uma cavidade conhecida desde sempre pela população 
local, no entanto, a primeira referência escrita sobre o local deve-se a Eduardo da Cunha 
Serrão (1962), no esboço de carta arqueológica do concelho de Sesimbra. 

Entre os anos de 1992 e 1994, João Luís Cardoso lidera uma equipa que realiza 
metódicos trabalhos arqueológicos tendo sido reconhecido espólio referente ao Neolítico 
Final, de cariz dolmético, e à Idade do Bronze. 

Em Agosto de 2006 são realizados por Rui Francisco, José Brazinha, João Luís Soares 
e Marília Moura (CEAE-LPN) trabalhos de exploração espeleológicos que resultam na 
descoberta de uma sala com uma área de 23 m2 e na topografia integral da gruta. 

Descrição 

Situa-se a cerca de 600 m a Sul da Aldeia da Serra da Azóia sobre unidades 
sedimentares do Jurássico médio (J2 pe) – Calcários de pedreiras, à cota de 159 m. É uma 
cavidade fóssil constituída por varias galerias dispostas em pelo menos três níveis de 
profundidade diferentes. O primeiro nível, mais próximo da rua, comunica com esta através 
de uma pequena entrada vertical com 1 m x 1,5 m. Sobre esta existe uma pequena sala ainda 
iluminada pela luz do exterior, com aproximadamente 50 m2, que dá acesso a uma outra sala 
por onde se pode descer para outro nível de profundidade da gruta. Depois de se descer um 
tramo vertical de 12 m chega-se à maior galeria da gruta com uma área aproximada de 
110 m2. Através do intervalo de blocos rochosos sobre o chão, passa-se para um corredor 
semi-vertical, com cerca de 15 m de comprimento, onde se vai descendo até se atingir uma 
fenda muito estreita e alta. Na base desta está o ponto mais profundo da gruta, a -43 m (do 
nível da entrada). 

Do seu interior foram exumados vestígios osteológicos humanos que correspondem a 
um mínimo de 130 indivíduos, que terão vivido durante o Calcolítico Pleno (2700 a 2450 a.C. 
– cronologia absoluta), e que teriam sido exumados de uma outra necrópole, primária, durante 
o Bronze Pleno (1700 – 1300 a.C.). Este facto faz da Lapa da Furada uma das poucas 
necrópoles de inumação secundária documentadas na Estremadura portuguesa. (Cardoso e 
Cunha 1995). 
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Fig. 152 - Topografia da Gruta da Furada. 
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Gruta do Sono 

Aspectos notáveis 

Esta gruta é notável tanto pela beleza dos seus espeleotemas como pela presença 
humana desde o Neolítico Antigo, demonstrada por achados arqueológicos. 

Dimensões: desnível máximo de -6,4 m; área total aproximada de 120 m2 (fig. 153). 

Historial 

A Gruta do Sono foi descoberta a 20 de Novembro de 2004, por Rui Francisco e José 
Brazinha, durante uma prospecção na área. Inicialmente detectada através de um minúsculo 
buraco do tamanho de um dedo, foram necessárias 3 horas para desobstruir a entrada e mais 
um dia para se conseguir aceder à segunda sala. 

Nesse mesmo ano, foi ainda realizada uma pequena desobstrução de sondagem no 
canto NW da segunda sala, entretanto interrompida. 

O levantamento topográfico foi realizado por Rui Francisco e Ricardo Mendes 
(CEAE-LPN) em 2008 a propósito dos trabalhos de revisão da Carta Arqueológica de 
Sesimbra. 

 

 

Fig. 153 - Topografia da Gruta ddo Sono. 
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Descrição 

Situada a cerca de 1,5 km a SW da Aldeia de Pinheirinhos e a 200 m de altitude, é 
uma cavidade fóssil basicamente constituída por duas salas. A primeira, muito sedimentada 
por vários depósitos, tem aproximadamente 15 m2 e abre-se sobre uma diáclase bem marcada 
no tecto. No canto SW da primeira sala, por uma passagem muito estreitada, pode-se aceder à 
segunda sala. Esta é maravilhosamente concrecionada, quase limpa de depósitos argilosos. 
Tem uma área aproximada de 105 m2 e uma altura média de 2,4 m. 

Toda a gruta se desenvolve em unidades sedimentares do Jurássico médio (J2 pe) – 
Calcários de pedreiras, com uma orientação preferencial de 255º. A temperatura média é de 
18ºC. 

Para além da sua grande riqueza em espeleotemas é uma cavidade com presença 
humana confirmada desde o Neolítico antigo. 

 

Gruta do Médico 

Historial e motivos de interesse 

A Gruta do Médico, conhecida localmente desde tempos imemoriais, é a mais 
conhecida e visitada das grutas da zona superior da Serra da Arrábida. 

A gruta apresenta ainda um concrecionamento de grande beleza, embora parte 
significativa das formações tenha sido vandalizada ou removida para fins comerciais, 
especialmente nas salas de mais fácil acesso. 

A combinação de espeleotemas interessantes, baixa sensibilidade, estado de 
degradação moderado, variedade de passagens com diferentes exigências técnicas, e marcha 
de aproximação moderadamente fácil, torna esta gruta especialmente vocacionada para 
cavidade-escola, sendo usada frequentemente para este efeito. 

Descrição 

A Gruta do Médico é uma gruta semi-vertical típica da zona superior de um maciço 
calcário, com significativo desenvolvimento vertical, abatimentos tendendo para um perfil de 
equilíbrio, e formas de reconstrução abundantes e variadas. Apresenta um desnível de cerca 
de 20 m, embora toda a gruta seja praticável sem utilização de técnicas de progressão vertical 
em corda. O desenvolvimento de galerias ascende a cerca de 100 m. 

A entrada da gruta abre-se numa escarpa sobranceira ao Portinho da Arrábida, com 
uma câmara aberta ao exterior com cerca de 6 m de fundo por 3 m de largo e 3 a 4 m de 
altura. Um buraco no chão e um destrepe de 3 m leva-nos à sala de entrada, que se encontra 
normalmente na zona de penumbra; em certas épocas do ano, um feixe de luz solar penetra 
por breves minutos nesta sala (fig. 154). 
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Fig. 154 - Sala de entrada com raio de sol (à esquerrda) e treino de técnicas de diaclase (à direita) (fotos: JJM) 

 

Ao fundo, a Sala de Entrada prolonga-se pela Galeria do Buraquinho, aberta a 
expensas de uma diáclase, com cerca de 15 m de comprimento por 7 m de altura e 2 a 3 m de 
largura. Ao fundo desta galeria, uma passagem com 25 cm por 35 cm dá acesso ao 
“Buraquinho”, uma pequena sala que comunica com a zona mais profunda da gruta. 

Na transição da Sala de Entrada para a Galeria do Buraquinho abre-se uma passagem 
descendente que nos leva a uma bifurcação. Estamos a cerca de 10 m de profundidade. À 
esquerda um laminador leva-nos à Galeria Grande, com cerca de 25 m de desenvolvimento, 
uma altura máxima de 8 m e até 4 m de largura. 

Para baixo da bifurcação, uma sucessão de destrepes, pequenas salas e passagens 
estreitas leva-nos à Galeria do Fundo. Na base desta estamos a 20 m de profundidade. Esta 
galeria desenvolve-se por 15 m a expensas de uma diáclase, estreita (1 a 2 m) e bastante alta; 
o tecto atinge uma altura de 12 m, com vários níveis sobrepostos gerados por abatimentos 
antigos. Esta zona é muito concrecionada, continuando a ter escorrência de água activa. O 
topo da Galeria do Fundo comunica, por uma passagem estreita não praticável, com um 
recanto do Buraquinho. 
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EM SÍNTESE: 

O Modelado Cársico da Arrábida tem um carácter EXCEPCIONAL, porque: 

1 - contém um grande número de formas e estruturas superficiais, mas 
principalmente de subsuperfície que são extremamente raras ou únicas a nível mundial;

2 - tem um valor estético inestimável. 
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Esboço	da	Morfologia	Cársica	na	Arrábida	

Introdução	
 

Após a inversão tectónica do Miocénico, deformação compressiva mais importante na elevação da Arrábida 

(serra e cadeia de cavalgamentos), as rochas emersas começaram a sofrer as acções do intemperismo e da 

erosão. A Serra da Arrábida – Formosinho, constituiu, definitivamente, uma  ilha desde a  sua elevação no 

Burdigaliano superior há cerca de 17 M.a. (Kullberg et al., 2000). 

A  interpretação e estudo dos  litorais, nossos contemporâneos, não pode  ser vista desligadamente da  sua 

evolução ao  longo dos  tempos geológicos, em especial do Quaternário. Com efeito, o nível do mar é um 

conceito da maior importância para a evolução geomorfológica da costa da Cadeia da Arrábida. 

No quaternário com a alternância de ciclos de glaciação – interglaciacão o gelo ora se acumulava nas partes 

emersas fazendo diminuir o volume de água no estado líquido e a consequente descida do nível do mar (os 

rios devido à pouca vegetação protectora teriam um papel predominantemente erosivo), ora nos períodos 

interglaciares, o gelo se derreteria aumentando o volume de água líquida e por consequência o nível do mar 

(nos rios haveria mais vegetação a proteger as margens e a tendência seria deposicional). Se na Arrábida não 

parece colocar‐se a acção do gelo na evolução cársica, merece referência o potencial da vegetação (manta 

morta) na elevação dos teores de CO2 das águas pluviais em especial nos períodos de maior pluviosidade. 

As variações do nível marinho, poderiam ser atenuadas ou potenciadas pela tectónica  local (neotectónica) 

e/ou pelas variações eustáticas globais. 

Estes factores influenciaram de forma determinante a evolução da morfologia cársica litorânea na cadeia da 

Arrábida  onde  se  observam  formas  de  erosão  superficial  que  podem  variar  de  imponentes  escarpas,  a 

arribas  litorais,  a  cornijas  com  depósitos  coluviais,  a  vertentes  com  aplanamentos  embutidos  e  terraços 

escalonados (níveis de praias antigas e rechãs), pequenas praias protegidas em zonas recortadas e cavidades 

abertas na  sapa basal das arribas, algumas  sofrendo ainda a acção marinha  (formas de erosão marinha e 

subaérea). Paralelamente observam‐se formas actualmente submersas nas águas oceânicas. 

A  lenta evolução das costas rochosas não tem atraído trabalhos e  investigação científica para o estudo da 

sua dinâmica. Com a presente proposta de candidatura da Cadeia da Arrábida a Património Mundial a sua 

evolução geomorfológica será, certamente, descrita em pormenor.  

Há no entanto algumas particularidades, devidas à presença do mar, que,  são  relevantes na evolução da 

morfologia  subterrânea  da maioria  das  cavidades  em  especial  nas  que  se  desenvolvem  a  altitudes mais 

próximas  do  nível marinho  actual.  Existem  ainda,  em  cavidades  de  desenvolvimento  sobretudo  vertical, 

depósitos preservados em várias salas escalonadas segundo níveis característicos. 
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Por vezes a poucas centenas de metros da linha de costa ou a várias dezenas, nas zonas onde as escarpas e 

arribas  são mais  elevadas,  a  evolução  cársica  apresenta  características  normais  embora  com  variações 

consoante o vigor e  inclinação do relevo. Aqui a capacidade de dissolução dos calcários está directamente 

relacionada com as águas pluviais, coberto vegetal, espessura do solo e tectónica. Na região a precipitação 

média anual é de 600 mm.  

A  primeira  caracterização  a  realizar,  embora  muito  sumária,  será  sobre  a  generalidade  dos  aspectos 

morfológicos  da  paisagem  cársica  da Arrábida  (faixa  costeira  entre  a  Ponta  do  Cabo  Espichel  e  a  foz  da 

Ribeira da Ajuda com alongamento, em alguns locais, até pouco mais de 2 km para o interior). 

Para além da  fraca evolução do exocarso há porém uma  interessante evolução da morfologia  cársica em 

profundidade  (endocarso)  revelada  pela  inventariação  e  exploração  de mais  de  uma  centena  de  grutas. 

Assim e visto que a maioria das grutas e, as mais importantes, já conhecidas, se distribuem por quatro zonas 

geográficas distintas e características, localizadas ao longo da linha de costa da cadeia da Arrábida será sobre 

essas  áreas que  faremos  uma  breve  análise  da  evolução morfológica  do  carso  em  profundidade mas  do 

ponto  de  vista  da  geodinâmica  cársica  em  costas  rochosas.  Algumas  das  cavidades,  pela  sua  tipologia 

específica ou valor natural terão uma abordagem mais detalhada (em anexos). 

Começando de Oeste para Este abordaremos: 

 Cabo  Espichel  –  Elevando‐se  a  140m  do  nível  do mar  e  apresentando  uma  aplanação muito 

regular no  topo possui  as  arribas  costeiras mais  expostas  à  fúria do mar.  Será  considerada  a 

superfície entre a Ponta do Cabo e o pequeno horst do Forte da Baralha. Estes serão também os 

locais onde se abordarão as plataformas de abrasão (ex. Forte da Baralha) e a actual e  intensa 

acção destrutiva do mar  (Ponta do Cabo). A Gruta do Meio pela  sua  localização, organização 

espacial e preservação de vários níveis deposicionais merece também um destaque especial. O 

Sumidouro  do  Cabo  terá  também  uma  pequena  referência  (ambas  com  trabalhos  de  Paulo 

Rodrigues em anexos).  

 Serras dos Pinheirinhos e Azóia – Dado o seu relevo, pouco acentuado 200‐210 m (cota média), 

sofreu forte influência marinha na carsificação e, dada a exposição ao mar e à variação dos níveis 

marinhos,  a  organização  da  arriba  litoral  evidencia  essas  influências.  A  neotectónica  local  é 

diferenciada pois este sector conserva a estrutura anterior ao episódio compressivo Miocénico. 

Corresponde sensivelmente ao chamado Doma da Cova da Mijona com ligeiros prolongamentos 

para Este e Oeste. Nesta faixa costeira encontra‐se a mais  importante gruta que sofreu e sofre 

influência marinha, a gruta do Frade.  

 Terras do Risco e Fojo – Neste local localiza‐se a maior e mais importante depressão da Arrábida, 

as Terras do Risco, constituindo o limite ocidental da Serra da Arrábida. A depressão das Terras 

do Risco é o exemplo típico da evolução morfológica num carso normal com pouca interferência 

ou  interferência  mínima  do  mar  que,  finalmente,  termina  numa  ressurgência  submarina  (a 

pequena  profundidade).  A  gruta  do  Fojo  dos  Morcegos  (ressurgência  fóssil),  situada  na 

proximidade  da  Terras do Risco,  é um  exemplo  expressivo da  conjugação  actual da  evolução 

cársica normal com a dinâmica da evolução cársica em arribas costeiras. 



Federação Portuguesa de Espeleologia 
 

Federação Portuguesa de Espeleologia - APD :: Estrada Calhariz de Benfica, 187 :: 1500-124 Lisboa :: Portugal 
e-mail: fpe@fpe-espeleo.org :: http://www.fpe-espeleo.org 

 Serra da Arrábida – É a estrutura mais elevada da Cadeia da Arrábida mas que apresenta, em 

contrapartida, uma das faixas de praias mais extensa e pouco elevada nas proximidades do nível 

do mar.  São  relevantes,  do  ponto  de  vista  da  dinâmica  costeira,  todas  as  cavidades  entre  o 

Portinho da Arrábida e a Praia de Alpertuche.  

 

Por  fim,  em  jeito de  conclusão  e,  também, porque ultrapassa o nosso  âmbito de  trabalho,  abordaremos 

algumas das nossas preocupações sobre a descrição dos  fenómenos químicos em presença no endocarso. 

Dada a contiguidade com o mar e as variações do seu nível terem representado e representarem alterações 

apreciáveis nos processos de carsificação influenciando os níveis hidrológicos em profundidade e alterando 

as capacidades químicas das águas só com trabalhos de investigação específicos será possível descrevê‐los e 

interpretar o seu significado.  

1	–	Aspectos	morfológicos	da	paisagem	cársica	
 

A  faixa  costeira  da  Cadeia  da  Arrábida  constitui  um  alinhamento,  relativamente  estreito  de  planaltos  e 

colinas que culmina, a Este, na Serra propriamente dita, o relevo mais imponente com 501 m de altitude. A 

organização do relevo evidência duas subunidades completamente distintas: A Plataforma do Cabo e a Serra 

da Arrábida.  

1.1	–	Plataforma	do	Cabo	

Ponta	do	Cabo	até	arredores	de	Sesimbra	
A Plataforma do Cabo é o relevo mais uniforme da Arrábida onde domina uma aplanação bastante perfeita 

que  lenta  e  progressivamente  se  vai  elevando  para  Este  até  aos  relevos  que marginam  a  depressão  de 

Sesimbra (inclinação de 1% desde 149 m no Cabo Espichel a 240 m  junto a Sesimbra). A SE de Sesimbra a 

inclinação acentua‐se por cerca de 1 km atingindo‐se a cota de 321 m (arrebite da aplanação mais a Este). 

A  Plataforma  do  Cabo  corresponde  a  uma  estrutura  monoclinal  simples,  com  inclinação  para  norte, 

encontra‐se completamente arrasada por uma aplanação bastante perfeita, muito provavelmente devida à 

abrasão marinha, que foi depois soerguida e balançada de este para oeste (G. Manuppella et al, 1999). Nesta 

superfície tão uniforme e com cobertura de argilas de descalcificação, calcários, grés e margas do Espichel 

(J3ES) os  fenómenos cársicos superficiais são meros esboços de depressões, não marcando a paisagem. Em 

geral a esses locais ligeiramente deprimidos estão associadas formas de absorção, algumas delas exumadas 

e que se converteram em sumidouros, formas de absorção abertas (Sumidouros do Cabo). Dado o potencial 

agrícola e a utilização generalizada dos  terrenos para esse  fim, houve  certamente vários  sumidouros que 

foram colmatados pelos agricultores (informação oral de habitantes locais). À medida que se progride para 

Este o  ligeiro ondulado na aplanação torna‐se mais notado fundamentalmente pela  influência da estrutura 

tectónica  do  pequeno  horst  do  Forte  da  Baralha  que  entre  a  Chã  dos  Navegantes  e  a  praia  da  Tranca 

potenciou  a  instalação  de  um  relevo  fortemente  mordido  pelos  pequenos  vales  suspensos  de  origem 

tectónica.  
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Perto  do  Forte  da  Baralha  e  junto  ao mar  observam‐se  alguns  lapiás  com  influência marinha  (na  rechã 

costeira). Ainda na Rechã dos Navegantes salientam‐se as pontes naturais (Arcos da Pombeira); a primeira, 

em  rocha e  com  comprimento de 14 m e  largura de  cerca de 7 m une, perto da arriba  costeira, os dois 

bordos de uma fractura intensamente erodida pelo mar que se prolonga por cerca de 100 m para o interior, 

apresentando um afastamento entre bordos máximo de 23 m na zona média. A segunda ponte, de menores 

dimensões e de aspecto mais elegante localiza‐se a 14 m do fim da fractura aberta. Na arriba costeira local o 

nível do mar está cerca de 28 m abaixo do topo da arriba. O Porto da Baleeira, a Este do Forte da Baralha, 

corresponde à foz da ribeira da Mareta e apresenta, pelo recuo da cabeceira escarpada da parte final do vale 

fluvial,  um  entalhe  importante  no  relevo.  Neste  local  pode  observar‐se  uma  escarpa  de  falha  bem 

preservada. Como na fenda da Chã dos Navegantes (pontes) há intensa erosão marinha associada.  

A existência de uma  captação de água  (Fonte Nova) na  zona Norte  (ainda em  terrenos  carbonatados) da 

Ponta  do  Cabo  bem  como  o  desenvolvimento  do  Sumidouro  do  Cabo  I  indicam  que  as  drenagens 

subterrâneas  poderão  dirigir‐se  do  centro  do  Cabo  para  Norte.  No  entanto  a  alternância  de  camadas 

carbonatadas com outras mais brandas e o mergulho dos estratos para Norte poderá propiciar drenagem ao 

longo das juntas de estratificação (ao longo da direcção Este‐Oeste). 

A  ribeira da Mareta  com um desenvolvimento  longitudinal,  influenciado pelo  ligeiro declive de Este para 

Oeste,  concordante  com  a  deformação,  estará  certamente  relacionada  com  as  alterações  climáticas  do 

quaternário.  A  drenagem  superficial,  enquanto  efectiva  escavou  este  vale  que  surpreende  pela  sua 

continuidade  e  deixou  ao  longo  do  seu  leito  um  nível  de  calhaus  de  quartzo  rolados  (datados  do 

Plistocénico). Grande parte do talvegue é de rocha nua. As várias infiltrações, no calcário, ao longo do leito 

eliminaram,  posteriormente,  a  escorrência  superficial.  No  vale  seco  da  ribeira  da Mareta  parcialmente 

desorganizado, na margem esquerda pelo arroteamento agrícola e a Norte do campo de  futebol do Azoia 

observam‐se algumas pequenas zonas depressionadas. Na rede dendrítica que alimentava a antiga ribeira a 

montante  da  Aldeia  Nova  observam‐se  várias  zonas  ligeiramente  deprimidas,  algumas  de  dimensões 

consideráveis, mas  com  fraco  afundamento  por  dissolução. Nesta  zona  são  conhecidos  dois  sumidouros 

(Ralos 1 e 2). 

O vale das Lapas,  instalado ao  longo de um cruzamento de  falhas, é um pequeno, mas acentuado valeiro 

suspenso sobre o mar, onde são conhecidas seis pequenas cavidades com fraco interesse espeleológico (até 

ao momento e por suspensão das desobstruções) que no entanto revelaram algum potencial arqueológico. 

Localizam‐se maioritariamente entre as cotas 70 a 90 metros (as Janelas), revelando influência marinha. Das 

restantes cavidades, uma á cota 130 metros e duas entre os 60 e 70 metros (explorações suspensas), merece 

destaque a descoberta de uma tábua com inscrições árabes na lapa “4 de Maio”. 

No rebordo oriental do cabeço a Este do vale das Lapas, situada à cota de 150 metros, localiza‐se a Lapa do 

Bugio,  uma  das  poucas  cavidades  intactas  até meados  do  Século  XX  e  que  se  revelou  uma  interessante 

necrópole do Neo‐Eneolítico e do Eneolítico. (Isidoro, A.F., 1964) 

No afloramento de Calcários de Pedreiras (J2P) que circunda, pelo Norte, a Cova da Mijona, entre o Vale das 

Lapas e a praia da ribeira do Cavalo, encontra‐se um exocarso marcado pela presença de lapiás e de algumas 

depressões cársicas, disfarçadas muitas vezes pelo coberto vegetal; já em termos de endocarso conhecem‐se 
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37 grutas sendo a maioria pequenas lapas. É referida pelo NECA a existência de um sumidouro na rechã de 

Arcos (SW do v.g. do Picoto) que poderá ter, eventualmente, relacionamento com a génese e evolução da 

gruta do Frade, localizada proximamente.  

Para  Este  da  pedreira  da  gruta  do  Zambujal  a  proliferação  de  pedreiras  e  das  construções  urbanas 

desmontaram ou mascararam as eventuais formas cársicas superficiais.  

Depressão	de	Sesimbra	
A  depressão  circunscrita  de  Sesimbra,  um  pequeno  graben,  contrasta  nitidamente,  do  ponto  de  vista 

morfológico, com os relevos que a circundam: Serra dos Pinheirinhos (Picoto e Zambujal de Cima), Serra da 

Achada  (topo  do  Cabo  de  Ares  e  Píncaro  ‐  Serra  do  Risco).  A  depressão  corresponde  a  um  sinclinal 

dissimétrico com afloramentos detríticos no seu eixo (Manuppella et al, 1999). Este sinclinal é  limitado por 

formações margosas e evaporíticas que pela sua plasticidade e brandura permitiram o desenvolvimento de 

vales (Manuppella et al, 1999). Na parte oeste do sinclinal elevam‐se as colinas da Forca e do Castelo devido 

ao seu substrato carbonatado mais resistente. Junto ao porto de pesca, na colina da Bateria, nos Calcários de 

Azóia (J3A) e, próximo do mar, são conhecidas 3 pequenas lapas. 

A unidade de Margas da Dagorda (J1Da) aflorante no núcleo extruso do vale tifónico de Sesimbra (Manuppella 

et al, 1999) apresenta uma percentagem  relativamente elevada de gesso. A sua exploração até  finais dos 

anos 50 (séc. XX) alterou completamente a jazida, que devido aos vários contactos de falha já era difícil de 

delimitar. Sendo  rochas altamente solúveis  (gesso e algum sal gema nas argilas margosas) e existindo nas 

proximidades  uma  nascente  (Fonte  do  Carvalho)  e  uma  linha  de  água  bem  definida  é muito  provável  a 

ocorrência  de  ocos  subterrâneos.  Estes  factores  associados  à  presença  de  filões  doleríticos  (barreiras 

impermeáveis)  elevam  substancialmente  essas possibilidades. A  detecção de  cavidades  é dificultada pela 

continuada colmatação que se tem verificado após o encerramento de Gesseira de Santana.  

O  rebordo  levantado,  a  Este  do  diapiro  de  Sesimbra  nomeadamente  o  Alto  da  Califórnia  onde  aflora  a 

unidade de Margas dolomíticas e calcários dolomíticos com braquiópodes da Meia Velha (J1MV) tem interesse 

litoestratigráfico excepcional (conglomerados  intraformacionais do Alto da Califórnia). São conhecidas duas 

lapas neste afloramento: Lapa do Puto à cota de 200 m e Lapa da Califórnia à cota de 169 m.  

A Serra da Achada, contigua ao Alto da Califórnia é o rebordo mais proeminente da depressão de Sesimbra 

com 323 m (arriba costeira). A unidade aflorante mais extensa é a dos Calcários de Pedreiras (J2P), o relevo 

vai perdendo  ligeiramente  altitude  à medida que  se  avança para o  interior  (Norte).  São  conhecidos dois 

sumidouros, e dois abrigos nesta zona aplanada. Até aos anos 80 eram conhecidos perto de uma dezena de 

outros  sumidouros que  entretanto  foram destruídos pelo  alargamento das pedreiras  antigas  (manuais)  e 

posteriormente pelas pedreiras  industriais do Covão. A Leste das pedreiras do Covão ainda  se encontram 

hoje em dias alguns lapiás, de desenvolvimento acentuado, parcialmente cobertos pela vegetação e postos 

em risco pelo alargamento das pedreiras. 

Ainda mais a Este no alto da falésia do Cabo de Ares e, na mesma formação conhecem‐se sete cavidades, 

designadas por Covas. A mais  importante, pelo seu espólio arqueológico é a Lapa da Cova. Com uma  larga 

entrada em arco gótico  com 15 m de base por cerca de 10 de altura destaca‐se, vista do mar, como um 
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enorme ponto negro próximo do topo da falésia. O processo de formação da cavidade não é exclusivamente 

cársico mas  foi  condicionado  pela  fractura  principal  que  forma  a  galeria  ascendente  com  30 m  e  a  sua 

intersecção por uma outra oblíqua de menores dimensões. Observaram‐se na sua zona terminal vestígios de 

areias de praia misturados com as argilas. 

A oeste do Cabo de Ares, na rechã da Meia Velha, sensivelmente a meio da falésia existem  logo abaixo do 

rebordo  cerca  de  cinquenta  pequenas  cavidades  ou  abrigos  distribuídas  por  dois  níveis.  São  comuns  os 

vestígios de Areias de praia. 

Píncaro,	Terras	do	Risco	e	Fojo	
O  Píncaro  é  a mais  alta  escarpa  calcária  do  litoral  da  Cadeia  da Arrábida  e  simultaneamente  da  Europa 

continental (380 m). A elevação abrupta, quase vertical da escarpa desde o mar até à crista da Serra do Risco 

e  a  inclinação  acentuada  da  encosta  para  o  interior,  quando  observadas  de  perfil  lembram  uma  onda 

litificada  (Sebastião da Gama). Alguns estudos mais recentes relacionam esta configuração da costa com a 

influência de uma estrutura em doma semelhante ao da Cova da Mijona.  

A  proeminência  destes  relevos  junto  à  costa modificaram,  de  certa  forma,  a  inclusão  ou  extensão  da 

Plataforma do Cabo até às Terras do Risco  (200 m de altitude) embora a ribeira de Coina  (drenagem para 

Norte)  coincida  com  uma  linha  de  deformação  neotectónica  importante  (posterior  ao  segundo  impulso 

tectónico  da  Cadeia  da  Arrábida)  (Manuppella  et  al,  1999).  Do  ponto  de  vista  da  evolução  cársica  na 

depressão das Terras do Risco e encostas envolventes a  influência do mar mais notória  foi o organizar e 

acentuar a evolução da drenagem superficial para Norte por abaixamento do seu nível. 

As Terras do Risco são uma zona relativamente depressionada e colmatada situada a NE do Píncaro; o seu 

rebaixamento,  por  dissolução  dos  calcários  subjacentes,  é  incipiente.  Tal  poderá  dever‐se  a  manifesta 

colmatação dos pontos de infiltração devida à importante camada de detritos que cobrem toda a depressão. 

A  possibilidade  de  evolução  da  bacia  endorreica  (fechada)  de  origem  tectónica  para  a  instalação  ou 

manutenção de um antigo polje abortou. A drenagem superficial acabou por abrir a depressão através da 

Ribeira das Terras do Risco. 

As  acções  de  erosão  superficial  no  leito  da  Ribeira  do  Risco  criaram  um  importante  pólo  de  interesse 

geomorfológico:  as marmitas de  gigante  associadas  a uma pequena  fórnea  (reculée). Mas  a dinâmica da 

evolução cársica no endocarso não foi parada por esta drenagem superficial e a poucos metros a montante 

destas marmitas a drenagem superficial foi completamente capturada por dois sumidouros (Sumidouros das 

Marmitas) pelo que a drenagem das terras do Risco voltou a ser subterrânea. 

Segundo Crispim et al, 2006 os traçadores injectados em sumidouros que existem nas margens da depressão 

e escoam parte das águas das enxurradas para o endocarso foram recuperados na Lapa dos Morcegos (Fojo), 

situada ao nível do mar, cerca de 1km a sudeste e 170 m abaixo, após um percurso de cerca de quatro dias 

(fig. 1). 
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Fig.: ‐ 1 Fluxogramas da traçagem 

Ainda segundo o mesmo autor: “A importância desta traçagem resulta do facto de pela primeira vez ter sido 

definida  uma  direcção  de  escoamento  subterrâneo  no  aquífero  cársico  jurássico  da  cadeia  da  Arrábida. 

Conclui‐se  que,  pelo menos  em  distâncias  afastadas  de  1  km  da  costa,  a  circulação  se  dirige  para  sul, 

utilizando circuitos que apresentam mais do que uma fase de evolução durante o Quaternário. O tempo de 

resistência da água no aquífero é superior ao avaliado para outros aquíferos cársicos do Jurássico português, 

o que pode ser devido ao facto de se tratar de um aquífero costeiro.” 

Esta utilização de traçadores veio confirmar observações de campo, efectuadas pelo CEAE‐LPN, nos mesmos 

locais (sumidouros e ressurgência) feitas diariamente em condições naturais. Um facto adicional importante, 

levantado pelo autor anterior é a verificação, precisa, da demora de quatro dias no percurso subterrâneo da 

água. O efeito das marés, embora cíclico, poderá não ser suficiente para provocar esta dilatação temporal. 

Para além desse facto poderá pôr‐se a hipótese da existência de colmatações (possivelmente relacionadas 

com  as  fases  de  evolução  durante  o  Quaternário)  e  que  tenderiam  a  retardar  o  percurso  que  o  fluxo 

subterrâneo  tem de efectuar para contornar as colmatações existentes em profundidade sob a depressão 

das  Terras  do  Risco. Outro  aspecto  relevante  a  ter  em  conta  tem  a  ver  com  a  possível  organização  das 

drenagens  em  função  da  tectónica  local. Dada  a  complexidade  estrutural  ao  longo  do  possível  percurso 

subterrâneo da água serão potencialmente transpostos vários planos de falha com geometria peculiar e um 

cavalgamento, que poderão influenciar o percurso e período de circulação da água. 

Os factores observáveis, na gruta do Fojo, com maior possibilidade de sustentarem esta hipótese são:  

 Colmatação por argilas do colector fóssil do Fojo dos Morcegos. Este troço do colector principal com 

orientação SE‐NW  (zona mais profunda da gruta),  com 120 m de  comprimento,  com uma  largura 
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média de cerca de 10 m e uma altura média de cerca de 15 m evidencia uma grande capacidade de 

drenagem.  

 A inclinação dos estratos para o interior da serra (para Norte) com mergulho importante facilitando 

a acumulação de argilas e  criando possíveis  reservatórios  suspensos  (características da  sala  final); 

apesar  de  este  colector  evidenciar,  ao  longo  do  seu  desenvolvimento,  algumas  descontinuidades 

transversais  sensivelmente  paralelas  e  com  orientações  NE‐SW,  o  colector  nunca  conseguiu 

desenvolver o seu percurso para SW (na descrição da cavidade é evidenciado um destes  locais que 

corresponde à parede das laminas com a drenagem pelo chamado “gargalo da garrafa”)  

 Existência de reservatórios suspensos na extremidade NE de duas das descontinuidades referidas  

 A ressurgência activa submarina localiza‐se a dezenas de metros a Este da ressurgência fóssil, sendo 

o desnível entre as suas cotas muito inferior a dez metros. 

  As águas drenadas por esta  ressurgência apresentarem elevada quantidade de argilas dissolvidas 

aquando períodos de intensa pluviosidade.  

Poderá  assim  ser,  eventualmente,  explicada  a demora do período de  transporte que  se  verifica  entre os 

pontos de carga e descarga da traçagem apresentada. 

O facto da Ribeira das Terras do Risco deixar de ter parte da drenagem superficial por captura subterrânea 

reformula  a  evolução  cársica  da  depressão  das  Terras  do  Risco  reactivando  a  sua  lenta  evolução  para  a 

constituição de um possível polje. 

O  rebordo Norte da depressão quer  a Este quer  a Oeste da  ribeira das Terras do Risco  apresenta  várias 

cavidades  (mais  de  20),  sendo  cerca  de  80%  sumidouros.  O  Algar  dos  Ouriços  tem  cerca  de  50 m  de 

profundidade  (abre‐se  um  pouco  acima  do  nível  da  depressão).  Será  a  evolução  morfológica  destas 

cavidades, em profundidade, em função dos fluxos de carga e da hierarquização das condutas subterrâneas 

que irá determinar a evolução futura. Na evolução da depressão deverá também ser esclarecido o papel dos 

sumidouros a Oeste da ribeira das Terras do Risco cuja drenagem é aparentemente para Norte (Calhariz) 

É  ainda nas  encostas  viradas  a Norte da  imponente  escarpa  litoral  (Píncaro‐Risco‐Fojo) que  se observam 

várias  formações  cársicas  superficiais  com processos diferenciados de  formação:  lapiás de  vertente e em 

zonas menos  inclinadas  lapiás de mesa e pequenas dolinas. De referir ainda o vale suspenso do Fojo onde 

em alturas de grandes enxurradas a água se precipita, para o mar, de uma altura de cerca de 50 m num dos 

locais mais baixos da arriba costeira, fazendo prova de uma circulação hídrica superficial ainda activa, pelo 

menos em períodos de elevada precipitação. 

1.2–	Serra	da	Arrábida	
A Serra da Arrábida corresponde a uma elevação anticlinal assimétrica, com vergência para Sul designada 

por anticlinal do Formosinho. A Serra tem um comprimento de 10 km, uma altitude máxima de 501 m, no 

Formosinho, e, um encurvamento ou inflexão do eixo anticlinal para Este a Norte da Praia do Portinho. 

Correspondendo o  topo  da  Serra  ao  afloramento mais propício  à  carsificação  superficial, os Calcários de 

Pedreiras  (J2p) e  sendo  também  a maior  superfície de  rocha  aflorante, é nesta  zona que  se observam os 

maiores campos de lapiás. 
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A Oeste e a Este do vértice geodésico (v. g.) de Arremula com maior prolongamento para W existem zonas 

ligeiramente aplanadas. Nesta  zona encontram‐se uma dolina natural. A estrada que atravessa o  topo da 

serra criou zonas depressionadas fechadas que devem ser monitorizadas regularmente (converteram‐se em 

dolinas  artificiais).  No  flanco  Norte  do  Anticlinal  do  Formosinho  e,  nesta  zona  (v.  g.  de  Arremula),  os 

Calcários de Pedreiras descem  rapidamente até um  importante vale  fluvio‐cársico encaixado num estreito 

afloramento de Margas, argilas, calhaus negros e  conglomerados da Arrábida  (J3Ar)  com 200m de  largura, 

limitado a Norte por um rebordo monoclinal dos Calcários de Azoia (J3A). A parte que drenava directamente 

para Este (a foz do rio Sado a 1,5 km) foi capturada pela pedreira do Outão; a parte restante, com drenagem 

para o  lado oposto,  apresenta  a mesma dimensão  até  abandonar o  rebordo do  anticlinal,  flectindo para 

Norte.  Antes  da  captura  pela  pedreira,  este  vale,  poderia  ser  considerado  de  grande  interesse 

geomorfológico/paisagístico pela sua extensão e uniformidade. 

Ainda nesta  zona existem algumas pequenas  captações um pouco afastadas da encosta  calcária que não 

aparentam relacionar‐se com as drenagens subterrâneas da Serra.  

No flanco NW da Serra da Arrábida merecem ainda realce as  imponentes escarpas de  falha que destacam 

vigorosamente a Serra da paisagem envolvente. Merecem também destaque na paisagem as várias cornijas 

pela contribuição na individualização e recorte deste flanco. 

Sendo  o  anticlinal  do  Formosinho  uma  estrutura  intensamente  fracturada,  cortada  por  uma  grande 

quantidade de falhas que definem uma estrutura em dominó (G. Manuppella et al, 1999) e existindo ainda 

numerosos  e  variados  acidentes  tectónicos  secundários  as  águas  pluviais  rapidamente  ultrapassam  o 

epicarso e penetram para o interior da rocha exercendo aí a sua influência de dissolução e corrosão. Haverá 

certamente  cavidades  profundas  mais  ou  menos  oblíquas  instaladas  preferencialmente  nos  espaços 

originados pela acção rotacional dos blocos do dominó (potencial elevado embora dependendo da natureza 

do preenchimento). Na realidade são somente conhecidas três cavidades, nas zonas elevadas do anticlinal, e 

todas elas de pequenas dimensões. A drenagem das águas infiltradas não se efectua no bordo do anticlinal, 

sendo muito  provável  que  alcancem  o  nível  freático  (muito  próximo  do  nível  base)  através  das  falhas 

existentes. No bordo sul poderão ocorrer pontos de drenagem submarina. 

A cotas intermédias e já nos Dolomitos do convento e S. Luís (J1‐2CL), no Monte Abraão, são conhecidas lapas 

e  algares de  pequenas dimensões.  Ligeiramente  a  SE  e nos Calcários de  Pedreiras  (J2p),  na base de  uma 

escarpa de falha encontra‐se a Lapa do Médico, muito condicionada pela tectónica, como a generalidade das 

outras cavidades acima dos 250 m. Junto à estrada e um pouco acima do Convento Velho observam‐se duas 

fendas paralelas abertas pelo corte na encosta aquando da escavação da estrada e que apresentam pequeno 

desenvolvimento. 

O  vale  suspenso  do  Solitário  com  orientação  sensivelmente  SW‐NE  é  outro  elemento  importante  da 

paisagem cársica. 

Na encosta, a Norte da praia do Portinho da Arrábida, a cerca de 100 m de altitude localizam‐se as Fendas do 

Creiro que  se prolongam, paralelamente  à praia, por  centenas de metros e que  segundo o  site da  SPE  ‐ 

Acções de Divulgação (2011) foram originadas por um complexo sistema de movimentos de vertente.  
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A  fenda  de maior  desenvolvimento,  uma  escarpa  calcária  dupla,  é  larga  e  profunda  apresentando  um 

desnível médio de cerca de 18 m no bordo superior (NW) e, uma largura média de 5 m. Prolonga‐se ao longo 

do contacto dos calcários do Batoniano com os do Kimeridgiano‐Oxfordiano, Choffat, P. (1950). 

As camadas do Batoniano, bordo NW, apresentam um mergulho próximo da vertical, em alguns locais com 

ligeiro  sub‐prumo  para  SE.  O  fundo  da  fenda  encontra‐se  juncado  por  grandes  blocos  possivelmente 

resultantes  do  desmonte  de  grandes  porções  de  estratos  de  Calcários  Batonianos.  A  fracturação  e  o 

alargamento  cársico pelas  juntas de estratificação  juntamente com processos graviclásticos provocaram a 

queda dos blocos e a sua fracturação. 

É  notória  a  presença  de  terra  rossa  nos  locais mais  profundos  originando  a  colmatação  das  juntas  de 

estratificação e entre os blocos abatidos. Em alguns  locais é possível descer abaixo do  fundo da  fenda em 

cavidades controladas pela  inclinação das camadas. No  local mais profundo pode atingir‐se um desnível de 

menos  10 m  devido  à  ligeira  alteração  sofrida  na  atitude  da  camada  (tecto)  pela  dissolução  das  águas 

infiltradas  entre  as  argilas  de  colmatação  e  a  rocha  criando  um  ligeiro  espaço  côncavo.  O  perigo  de 

desmoronamentos  laterais dessa  terra  rossa  tem  inviabilizado as desobstruções nesta e noutras  zonas. O 

desenvolvimento em profundidade poderá ser ao longo de uma zona de falha. 

2	‐	Morfologia	subterrânea	da	faixa	costeira	da	Cadeia	da	Arrábida	

2.1	Cabo	Espichel	

2.1.1	A	faixa	costeira	
A  ponta  mais  oriental  de  Cabo  Espichel,  uma  arriba  com  pouco  mais  de  100  m  do  lado  sul,  desce 

vertiginosamente, algumas dezenas de metros a Norte, ao  longo de estratos muito  inclinados  (sendo em 

alguns locais de 70 a 60 graus) que mergulham no oceano. Apesar do forte e constante impacto das ondas, 

só nas proximidades de uma das falhas de direcção grosseira NW‐SE se observam abatimentos resultantes 

dessa  sua  intensidade.  Uma  outra  falha  de  direcção  sensivelmente  Norte‐Sul,  (45 m  a  SW  da  primeira) 

contribuiu,  também,  como  zona  de  fraqueza  potenciando  uma maior  extensão  dos  blocos  fracturados  e 

abatidos junto ao nível da rebentação. 

A extraordinária  violência do mar,  com  incidência dominante dos quadrantes Norte e Oeste, em  face do 

perfil  característico  da  arriba  e  da  uniformidade  da  rocha  revela  uma  fraca  acção  destrutiva  e  de 

desmantelamento à excepção dos bordos das falhas indicadas e nas juntas de estratificação expostas. 

Mas o ponto de fraqueza mais significativo neste  local observa‐se mesmo na ponta do Cabo e é designado 

por  gruta  da  “Garganta  do  Cabo”  (Fojo  das  Pombas).  Corresponde  à  cavidade  aberta  e  alargada, 

parcialmente,  pelo  mar  no  contacto  entre  os  Dolomitos  do  Forte  da  Baralha  (J3Ba),  ligeiramente  mais 

resistentes aos impactos cíclicos das ondas do que os Calcários, grés e margas do Espichel (J3Es) que a eles se 

sobrepõem em estratos paralelos aos do exterior a Norte. Nestes, e devido à alternância de camadas mais 

resistentes e outras mais brandas  foram abertas  (para além da Garganta) câmaras entre os estratos e ao 

longo deles por muitas dezenas de metros  (superiores  a 100 m). As  cavidades  foram  condicionadas pela 

grande  inclinação  dos  estratos  (60  graus)  e  pela  eliminação  das  camadas  pouco  competentes  criando‐se 
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espaços  característicos  limitados  por  juntas  de  estratificação.  Destas  cavidades  salientam‐se  a  gruta  da 

Grande Falha ou Furna dos Segredos I (dentro da qual se encontra a galeria das Esferas, onde existe um lago 

permanente) e a gruta da Falha Sul ou Furna dos Segredos II. 

Não  apresentando  exposição  à  acção marinha  directa,  uma  intrusão  de  rochas  ígneas mesmo  na  parte 

central da ponta da cabo (G. Manuppella et al 1999) não tendo influência no modelado costeiro tê‐la‐á tido, 

certamente,  na  evolução  cársica  em  profundidade  das  cavidades  desta  zona,  como  aliás  é  sugerido  pela 

proximidade desta intrusão e as grutas na ponta do Cabo (Grande Falha I e II, Garganta e Gruta do Meio). 

Os Dolomitos do  Forte da Baralha  (20‐21 % MgO, MANUPELLA  et  al.,  1977) que  constituem  a  arriba  sul 

desde a ponta do Cabo até ao Forte limitam‐se a uma estreita faixa constituída pela própria arriba e pelo seu 

topo. A acção destrutiva do mar, nesta rocha mais resistente aos seus efeitos e, do próprio intemperismo é, 

no entanto, bastante mais efectiva. Outro  facto, aparentemente  limitativo dessa acção destrutiva é a  sua 

completa exposição praticamente a sul. Independentemente das transformações aqui efectuadas pelo mar 

ao  longo da sua história geológica, particularmente devida às variações do  seu nível verifica‐se estar esta 

costa periodicamente sujeita a um efeito de “ Storm surge” (ver caixa) que em conjunto com a refracção das 

ondas (dominantes do quadrante Oeste) potencia a sua acção destrutiva ao longo desta arriba. 

A  exposição  SSW  da  arriba,  e  a  ocorrência  de  numerosos  esporões  intercalados  de  reentrâncias  de 

orientação  SW/NE  alguns  deles  prolongando‐se  por  pequenas  furnas  terão  também  sofrido  a  acção  das, 

menos frequentes mas significativas, tempestades de SW. 

Considerando que em face destes factores grande parte do denominado nível do Forte da Baralha poderá 

estar sob acção directa ou indirecta do mar optou‐se por apresentar aqui a sua descrição. 

“O nível dito do Forte da Baralha está muito bem conservado neste  local, onde, sobre mais de 300 m de 

comprimento  e  uma  dezena  de metros  de  largura,  existe,  na  base  da  arriba,  um  degrau muito  regular, 

afeiçoado no calcário e acompanhado por sapa basal e pequenas grutas, onde se conservam areias e blocos 

rolados de praia. 

O nível encontra‐se aqui a 7 m acima do nível médio do mar. Prolonga‐se para Oeste até às imediações do 

Cabo Espichel, onde é sobretudo representado por uma série de grutas, abertas na base da alta arriba. Este 

baixo  nível  está  longitudinalmente  deformado,  tendo  uma  altitude  diferente  nos  vários  compartimentos 

delimitados por falhas transversais ao litoral. Perto do Cabo Espichel, o nível inclina de 4 para 2 m de Leste 

para Oeste. Num  compartimento  central encontra‐se horizontal, a  cerca de 3‐4, e, no  compartimento de 

Forte, inclina de 7 para 5 m de leste para oeste (Pereira & Regnault,1994) (em: Manuppella et al, 1999). 

À excepção da vasta concavidade logo a SE da Garganta do Cabo e junto ao mar todas as outras deformações 

na  uniformidade  da  arriba,  a  maior  altitude  ou  junto  ao  topo,  eventualmente  esculpidas  aquando  da 

existência de níveis marinhos mais altos correspondem a falhas que a intersectam transversalmente. 
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2.1.2	Morfologia	subterrânea		
 

2.1.2.1	‐	Ponta	das	Buzinas	(Cabo	Espichel)	
Das cinco cavidades com  interesse espeleológico  localizadas nesta ponta  (gruta da Grande Falha, gruta da 

Falha Sul,  lapa da Cagadinha, gruta da Garganta do Cabo e Gruta do Meio) merecem referência especial a 

Garganta, a Grande Falha e a Gruta do Meio. As designações de Grande Falha e Falha Sul não correspondem 

a verdadeiros acidentes tectónicos presentes (embora se localizem nas proximidades).  

 

Garganta do Cabo: 

Não existindo, ainda, qualquer estudo detalhado da espeleogénese da Garganta é no entanto evidente que a 

sua  evolução  foi  fortemente  condicionada  pelo  contacto  litológico  acima  referido  e  ainda  pela  Falha  de 

direcção  Norte‐Sul  que  intersecta  todas  as  formações  presentes.  Desconhece‐se  qual  o  papel 

desempenhado pelo filão dolerítico. O alargamento do oco subterrâneo pelo mar, conjugado com a acção de 

dissolução cársica na parte superior da arriba provocaram, por  falta de sustentação o abatimento de uma 

vasta porção de rocha abrindo assim uma janela superior, de grandes dimensões, para o exterior, o Fojo das 

Pombas. 

	

Storm	Surge	–	Os centros de baixa pressão são acompanhados por um empolamento da superfície da água, que 

acompanha o movimento da depressão. Quando a tempestade se aproxima da costa a parte desse empolamento 

onde os ventos se dirigem para o lado de terra produz uma subida do nível do mar afectando a linha de costa. As 

“storm surge” podem ser altamente destrutivas nas costas baixas sobretudo se coincidirem com uma maré alta. 

 



Federação Portuguesa de Espeleologia 
 

Federação Portuguesa de Espeleologia - APD :: Estrada Calhariz de Benfica, 187 :: 1500-124 Lisboa :: Portugal 
e-mail: fpe@fpe-espeleo.org :: http://www.fpe-espeleo.org 

A acção cíclica do impacto das ondas no interior desta vasta câmara, continua a fazer‐se sentir para lá dela e 

ao longo do contacto litológico prolongando a acção de abrasão marinha até ao fundo de numa galeria com 

um  desenvolvimento  de  40  m  para  lá  da  sala.  Parecem  ser  novamente  os  estratos  mais  brandos  a 

colapsarem, e pela sua fragmentação, acumulação por deposição no fundo e dissolução parcial contribuem 

para o aumento do potencial destrutivo das ondas.  

 No  nível  superior  da  plataforma  emersa  da  grande  sala  desembocam  várias  estreitas  galerias  fósseis de 

origem  cársica  (possivelmente  condutas  forçadas)  tendo  algumas  delas  sido  desobstruídas.  O  seu 

preenchimento era de areias de praia, que existem ainda em algumas galerias. Os trabalhos espeleológicos 

na Garganta do Cabo são extremamente delicados e requerem elevado nível técnico já que grande parte do 

chão da gruta está submerso e as ondas que penetram pela abertura horizontal  invadem violentamente o 

interior. Uma pequena entrada superior (a gruta apresenta um desnível de 45 m), permite alguns trabalhos 

acrobáticos  de  progressão mas,  devido  à  vasta  dimensão  do  oco  subterrâneo  não  foi  possível,  até  ao 

momento,  fazer observações mais detalhadas,  em  especial na parte mais profunda. Pela  sua  localização, 

particularidades geológicas e volumetria esta cavidade merece um maior empenho dos espeleólogos no seu 

estudo. 

Gruta das Falhas ou Furnas dos Segredos 

A  gruta da Grande  Falha ou  Furna dos  Segredos  I, onde  se  encontra  a  galeria das  Esferas  apresenta um 

desenvolvimento de 370 m (segundo topografia do NECA, não disponível) com direcção aproximadamente 

Este‐Oeste.  Completamente  condicionada  pelas  juntas  de  estratificação  que  lhe  conferem  uma 

espeleometria  particular  com  galerias  rectilíneas,  inclinadas  a  60  graus  apresentam  desenvolvimentos 

paralelos ao  longo de  camadas  carbonatadas. A gruta da Grande  Falha  com  larguras próximas do metro, 

excepcionalmente  até  4 m  e  com  desnível  vertical  de  20 m  em  alguns  locais  é  a  que  apresenta maior 

desenvolvimento. O aspecto mais  interessante é a ocorrência em ambas as galerias de água  salobra com 

lagos  muito  extensos.  A  Galeria  das  Esferas,  de muito  menores  dimensões  é  um  lago  em  toda  a  sua 

extensão. Poderão ocorrer  sifões em ambos os extremos. Não  foi ainda possível verificar  se existe algum 

relacionamento entre estas águas e as drenagens dos sumidouros do Cabo (distância próxima dos 1000 m e 

desnível  de  120 m).  Na  gruta  da  Grande  Falha,  para  além  dos  depósitos  clásticos  (alguns  blocos  com 

dimensões ligeiramente acima do metro) e de argilas, ocorrem também areias de praia. Segundo Crispim et 

al  (2001),  “Para  a  génese  da  gruta  é  possível  invocar  vários  processos  que  actuaram  em  separado  ou 

concomitantemente e que podem ser agrupados em marinhos, cársicos e graviclásticos. 

Dos processos devidos à proximidade do mar salienta‐se a aceleração da erosão diferencial, favorecida por 

um quadro de alternância de camadas resistentes (calcários) e brandas (margas). Há também microformas 

que atestam a erosão da água com forte dinamismo sobre os estratos calcários mais resistentes. Os vestígios 

de bioerosão não são evidentes mas a existência de balanus e serpula a cerca de cem metros da  linha de 

costa actual deixam supor que este processo possa ter tido alguma importância na parte vestibular da gruta. 

A  actuação  dos  processos  cársicos  originou  lapiás  cavernoso  nas  paredes  das  galerias  e  é  também 

responsável pelo alargamento de fissuras nos estratos calcários. A corrosão por mistura é um processo que 

pode  ser  invocado  embora  não  sejam  conhecidas microformas  que  possam  ser  consideradas  exclusivas 
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deste processo. A grande extensão de afloramento das camadas calcárias resultante da forte  inclinação da 

estrutura  proporciona  uma  área  de  infiltração  importante.  Por  outro  lado,  a  existência  de  níveis 

impermeáveis permite a circulação na base da camada, fornecendo assim condições para a mistura de água 

doce com água salgada. 

Muitas das  formas arredondadas dos entalhes basais nas paredes das galerias e dos blocos entalados nas 

paredes ou no chão podem ser considerados evidência da preponderância dos processos erosivos sobre os 

corrosivos mas a composição da rocha (mesmo os calcários são em geral um pouco margosos), favorecendo 

a alteração, é também um factor a ter em conta.” 

  

Gruta do Meio: 

A  gruta  do Meio,  pela  sua  excelente  localização,  desenvolvimento  em  desnível  (83 m)  e  pela  ocorrência 

escalonada de salas com depósitos preservados  (0 a 5 m, 12 a 18 m, 35 m, 75 a 83 m) poderá  revelar‐se 

importante para a  identificação e relacionamento com as variações dos níveis do mar ao  longo da história 

geológica da Arrábida  (as  cotas  indicadas para os depósitos  subterrâneos  serão  sempre  referenciadas  ao 

actual nível médio do mar). 

Dada  a  sua  potencial  importância  que  ultrapassa  o  âmbito  espeleológico  foi  já  realizado  um  trabalho 

descritivo mais detalhado, desta cavidade, que se junta em anexo (Paulo Rodrigues).  

 

2.1.2.2	–	Cabo	Espichel	
O  principal  interesse  da  morfologia  subterrânea  na  zona  do  Cabo  Espichel,  na  ausência  de  cavidades 

suficientemente  desenvolvidas  acaba  por  se  centrar  na  tentativa  de  identificação  da  orientação  das 

drenagens subterrâneas (Sumidouros do Cabo). Assim apresenta‐se em anexo o trabalho do Paulo Rodrigues 

sobre o Sumidouro do Cabo nº1. 

É conhecida a existência de cavidades submersas na arriba Sul do Cabo Espichel. A sua exploração tem sido 

condicionada pela dificuldade técnica de tais mergulhos e pela falta de meios. 

Pelo seu aspecto relevante e desconhecendo‐se se o local está incluído nos trabalhos em curso de descrição 

dos  níveis  submersos  da  faixa  costeira  da  Arrábida,  apresenta‐se  de  seguida  uma  pequena  nota, muito 

sumária, dos “Baixios do Cabo”. 

Os Baixios do Cabo são a designação dada pelos pescadores a uma plataforma bastante uniforme e que se 

localiza a uma profundidade próxima dos 30 m a cerca de uma milha, milha e meia a SW da ponta do Cabo 

Espichel.  

Este fundo aplanado com forma alongada e sensivelmente paralela à costa sul da ponta do cabo apresenta‐

se, em alguns locais organizado em vastas bacias de dissolução resultantes da coalescência de outras, mais 
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pequenas (alvéolos). A maioria destas “crateras” tem um diâmetro superior a 5 m e forma intermédia entre 

circular e elíptica, não uniforme e, muito variável. 

A designação de “crateras” será talvez mais apropriada do que “covas” visto que os fundos são aplanados, os 

bordos de separação entre elas são muito estreito e com estrutura semelhante a alvéolos de favos de mel 

gigantes. 

Os bordos das “crateras” não são uniformes em altura, em relação aos fundos cobertos de areia. Em geral, 

as alturas menores são de cerca de um metro e as maiores podem aproximar‐se dos dois metros e quase 

sempre próximas da vertical.  

Não  são  frequentes mas  existem  alguns  exemplos de  estreitas passagens  coalescentes  entre  estes  super 

alvéolos e também pequenos arcos suspensos a permitir a passagem fácil e furtiva dos mergulhadores, rente 

ao fundo, de uns para os outros. 

Os baixios do cabo eram um paraíso de biodiversidade. 

 

2.2	–	Serras	da	Azóia	e	dos	Pinheirinhos	

2.2.1	–	Faixa	costeira	
 Sendo esta faixa costeira a menos propícia à ocorrência de cavidades com desenvolvimento é, no entanto 

aqui que, próximo da extremidade Este do Doma da Cova da Mijona,  já nos Calcários de Pedreiras (J2Pe) se 

localiza, na base da arriba, a cavidade mais emblemática da cadeia da Arrábida: a Gruta do Frade.  

A entrada da gruta, na sapa basal da arriba, é de acesso exclusivamente marítimo. As suas dimensões variam 

com o nível da maré mas são relativamente modestas. 

Na sala  inicial, após a entrada, o  tecto apresenta uma elevação de alguns metros, mas a sala encontra‐se 

inundada por mais 15 m. A rocha polida das paredes e do tecto, quase sempre em abóbada, evidenciam ter 

sido alcançado um perfil de equilíbrio e a continuada acção do mar só se fará sentir, embora com pequena 

intensidade no  rebordo, ao  fundo, que  faz a  transição para a parte  seca da  sala,  já em acentuada  rampa 

ascendente. O rebordo encurvado quase de forma côncava, deflecte lateralmente as eventuais acções mais 

violentas do mar.  

A protecção face à possível violência directa do mar (enquanto se mantiverem os níveis actuais) é ainda mais 

efectiva pela  redução progressiva da espeleometria da  câmara,  já a  seco,  com  rebaixamentos bruscos do 

tecto à medida que se avança para o  interior e, afunilamento  lateral até novo rebaixamento, o designado 

“Túnel do Vento”, estreiteza descendente que após desobstrução permitiu o acesso à parte mais restrita da 

gruta. 

Na arriba, entre a entrada da Gruta do Frade e a praia da Ribeira do Cavalo, encontram‐se algumas das mais 

espectaculares reentrâncias, parcialmente submersas, nas arribas costeiras da Arrábida, demonstrando que 

este troço costeiro sofreu também, aqui,  importante acção marinha. Na praia do Cavalo são relevantes os 
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esporões rochosos e os seus vestígios que se prolongam para o mar em toda a extensão desta pequena praia 

anichada numa porção protegida da costa. São conhecidas, junto ao mar, mais duas cavidades neste local. 

2.2.2	–	Morfologia	subterrânea	
Na  formação  dos  Calcário  de  Pedreiras  (J2P)  que  circundam  o  doma  da  Cova  da  Mijona  e,  em  geral, 

associadas à sua fracturação são conhecidas 21 grutas, todas sensivelmente horizontais. Para além da Gruta 

do Frade de valor natural excepcional merecem referência as seguintes cavidades: 

Lapa da Furada  

Logo a Este do Vale das Lapas e  ligeiramente mais elevada encontra‐se a Lapa da Furada com acentuada 

influência da  inclinação das camadas no seu desenvolvimento e que se abre à cota de 159 m. É uma gruta 

semi–vertical que desce até ‐43 m e onde, em função da espeleometria, se podem considerar três níveis. Foi 

uma  gruta  minuciosamente  escavada  entre  1992  e  1994  (Cardoso  et  al,  1995).  Um  pequeno 

desenvolvimento com uma nova sala (desobstrução do CEAE‐LPN) apresenta depósitos conservados.  

Apresenta‐se, de seguida, um pequeno esboço da morfologia da cavidade efectuado por Paulo Rodrigues. 

“A Lapa da Furada é uma gruta com uma entrada em ressalto de sensivelmente 4m, que comunica com uma 

primeira sala com vestígios de abatimentos dando acesso a um poço com cerca de 15m, que se caracteriza 

por ter uma inclinação acentuada, mas sem ser completamente vertical.  

Do ponto de vista estrutural o desenvolvimento da gruta é controlado sobretudo pela atitude das camadas, 

em  particular  pela  forte  inclinação.  Em  várias medições,  feitas  quer  no  interior  da  cavidade  quer muito 

próximos da  sua boca, a atitude das camadas apresenta valores na ordem dos N30°E‐N20°E/60°‐70°W. O 

controlo pela inclinação das camadas é o responsável pela morfologia em “rampa muito inclinada” do poço.  

A cavidade apresenta‐se ainda atravessada por uma série de descontinuidades, que desempenham um papel 

secundário, no  controlo da gruta, mas que  são  responsáveis pelo alargamento das  zonas mais amplas da 

cavidade. Estas fracturas apresentam uma direcção, que varia entre, N20°E a N40°E e uma  inclinação, que 

varia entre os 30°‐50°E.  

Em  termos  sedimentares  a  gruta  apresenta  um  cortejo  habitual  de  estalactites,  estalagmites  e mantos 

estalagmíticos. De referir ainda a existência de um depósito de areia no  interior da sala da “bruxa” sem se 

notar a existência de qualquer comunicação com o exterior daquela sala em particular. A areia é fina a muito 

fina,  quartzítica  e  cobre  algumas  concreções  da  sala,  sendo  portanto  a  sua  deposição  posterior  às 

concreções. Este depósito de areias poderá ser representativo de um antigo nível de praia.  

A  sala  situada  no  fundo  do  poço  possui  um  depósito  de  areia  argilosa  vermelha,  podendo  tratar‐se  de 

resíduos da erosão dos calcários onde a gruta está instalada.  

De referir que as fracturas que atravessam a gruta são responsáveis por uma das suas formas mais notórias: 

as  “caixas  de  correio”.  Estas  formas  que  fazem  de  facto  lembrar  os  alvéolos  das  caixas  de  correios  que 

encontramos à entrada de algumas aldeias,  são  formadas por  filonetes de  calcite que preencheram uma 

rede fracturas que se cruzavam entre si. Removida a rocha encaixante, por efeitos de erosão, restam os tais 
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filonetes, que assumiram a forma planar da fractura que preenchiam (com o máximo de poucos centímetros 

de  espessura)  e  que  ao  cruzarem‐se  entre  si  definem  espaços  de  forma  grosseiramente  cúbica  a  fazer 

lembrar  “caixas  de  correio”.  A  sala  do  fundo  do  poço  tem  um  número  particularmente  grande  destas 

formas.” 

Lapa do Fumo 

A lapa do Fumo é uma das cavidades mais importantes, nesta zona, foi classificada como imóvel de Interesse 

Público em 1982. Teve ocupação desde o Neolítico até ao período árabe no Século XII (Serrão 1959). 

Apresenta  um  desenvolvimento  com  orientação  SE‐NW  com  o  comprimento  de  70  m  sensivelmente 

horizontal, a  largura dominante é da ordem dos 8 m e em alguns  locais atinge 12 m de altura. Cavidade 

bastante concrecionada, nomeadamente com colunas bem desenvolvidas e ainda com alguma variedade de 

espeleotemas, aparenta ter sofrido alguma degradação nomeadamente pelo fecho artificial da sua entrada. 

A climatologia deste vasto oco muito influenciada pelo exterior, quer pelas dimensões da entrada quer pela 

sua disposição volumétrica permitindo grande facilidade da movimentação das correntes de ar em estreita 

ligação com as variações no exterior foi substancialmente alterada. 

Parece não apresentar locais com depósitos preservados devido à ocupação sistemática de que foi alvo, ao 

longo dos tempos, e, pelas próprias escavações. Do ponto de vista bioespeleológico ocorre nesta cavidade (e 

outras  da  Serra  dos  Pinheirinhos)  uma  aranha  muito  rara,  a  Aranha‐cavernícola‐do‐Frade  (Anapistula 

ataecina Cardoso & Scharff, 2009). 

Gruta da Utopia 

Uma outra das raras excepções de cavidades com acentuado desenvolvimento vertical é a gruta da Utopia (a 

mais  profunda  da  Arrábida,  até  ao momento)  que  se  desenvolve  numa  sucessão  de  salas  escalonadas 

possivelmente  até  aos  120  m  de  profundidade  (informação  NECA).  Apresenta  depósitos  de  areias 

consolidadas por cimento calcítico. Como a entrada se encontra a uma cota de cerca de 160 m e a cavidade 

tem sido relativamente preservada é possível que se encontrem depósitos preservados nas salas distribuídas 

pelos  vários  níveis.  Algumas  formações  denunciam,  pela  coloração,  variações  litoquímicas  na  sua 

composição. 

Gruta do Zambujal 

A gruta da pedreira do Zambujal (classificada como Monumento Natural pelo Decreto‐lei n.º 149/79 de 21 

de Maio), tem uma extensão de 108,50 m e uma altura máxima de 33 m, desenvolvendo‐se ao longo de um 

corredor  principal. A  entrada  está  parcialmente  obstruída  por  blocos  abatidos  aquando  da  laboração  da 

antiga pedreira. Após a sua descoberta foi alvo de algum vandalismo. 

Por não  termos oportunidade de  aceder  aos  trabalhos,  relativamente  recentes, do Prof. Dr. Carlos Costa 

(UNL) e do Prof. Dr. Carlos Kullberg (UNL) sobre os problemas nesta gruta, mas supondo serem cabalmente 

esclarecedores da morfologia subterrânea desta importante cavidade, sugere‐se por isso, a sua inclusão nos 

textos especializados que consubstanciarão a proposta de candidatura. 



Federação Portuguesa de Espeleologia 
 

Federação Portuguesa de Espeleologia - APD :: Estrada Calhariz de Benfica, 187 :: 1500-124 Lisboa :: Portugal 
e-mail: fpe@fpe-espeleo.org :: http://www.fpe-espeleo.org 

Cremos não ter sido ainda avaliado o impacte da instalação, mais recente, de uma antena, à superfície, nas 

suas imediações. 

Gruta do Frade 

Possivelmente uma das cavidades mais bem preservadas em Portugal, conserva praticamente intacta toda a 

sua extraordinária beleza estética. Sendo as explorações absolutamente restringidas a fins científicos, não foi 

possível desenvolver qualquer trabalho sobre a espeleogénese e evolução da gruta, até ao momento, quer 

pela complexidade, variedade e interligação dos aspectos geológicos em presença, quer pela dificuldade em 

reunir, tudo, numa pequena equipa especializada. Assim e como uma das questões mais relevantes, na gruta 

do Frade, são os seus espeleotemas, é apresentado, em anexo ao  inventário e descrição das cavidades da 

Arrábida  (Joanaz de Melo), o  relatório do Prof. Dr. Paolo  Forti, onde  refere  as extraordinárias  formas de 

reconstrução que se encontram nesta cavidade. 

 

2.3	Terras	do	Risco	e	Fojo	

2.3.1	A	faixa	costeira	
Sendo,  as  Terras  do  Risco,  uma  zona  com  ocupação  humana  (Idade  do  Bronze)  desde  os  primórdios  da 

agricultura na Arrábida é natural que, à semelhança do que acontece actualmente na plataforma do Cabo 

qualquer sumidouro exumado na periferia dos terrenos agricultados tenha acabado por ser obstruído pelo 

próprio homem. Dos sumidouros penetráveis na encosta imediatamente a Norte das terras do Risco só o dos 

Ouriços apresenta possibilidade de penetração até 50 m de profundidade.  

A relação estabelecida, por traçagens entre os sumidouros das Marmitas e a ressurgência submarina activa 

no Fojo dos Morcegos e a resistência da água de quatro dias num percurso com elevado gradiente hidráulico 

carecem de explicação mais pormenorizada. Dada a  importância da tectónica nestes  locais será necessário 

efectuar  um  levantamento  sistemático  e  detalhado  das  medições  da  fracturação  e  estruturas 

microtectónicas observadas à superfície e nas cavidades penetráveis na envolvente das Terras do Risco.  

Dada a sensibilidade da zona em que o Fojo dos Morcegos se  insere não  foram efectuados, para além da 

monitorização  anual,  desde  1971,  da  sapa  basal  da  arriba,  e  da  observação  da  colónia  de  morcegos, 

quaisquer  outros  trabalhos  sobre  a  gruta.  A  propósito  refira‐se  que  foi  reportado  um  único 

desmoronamento de parte da arriba ao longo destes quarenta anos. Cerca de 2000 m3 de rocha, mesmo na 

base da arriba e, no alinhamento de ressurgência activa tombaram, fracturando‐se em grandes blocos que 

se sobrepuseram a outros mais antigos.  

2.3.2	Morfologia	subterrânea	
Apesar  da  ocorrência  de  algumas  formas  de  evolução  cársica  superficial,  não  parece  ser,  essa  evolução, 

equivalente  à  evidenciada  pela  evolução  do  endocarso,  embora  com  especial  incidência  no  Fojo  dos 

Morcegos. Como a tectónica pode desempenhar, aqui, um papel importante seria provavelmente relevante 

para a compreensão da organização e evolução das drenagens subterrâneas a  identificação da fracturação 

envolvida na carsificação profunda e a direcção das paleocirculações. A Lapa da Ovelha, próximo da falha de 
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El Carmen, o Sumidouro dos Ouriços no extremo NE da depressão do Risco e o Fojo dos Morcegos são as 

cavidades com melhores possibilidades para um futuro trabalho. 

 

2.4	–	Litoral	da	Serra	da	Arrábida	entre	as	praias	do	Portinho	e	Alpertuche	

2.4.1	Faixa	Costeira	e	morfologia	subterrânea	
É  um  dos  poucos  locais  com  trabalhos  publicados  onde  é  abordada  a  relação  do mar  com  as  cavidades 

abertas na base desta arriba. Foram no entanto os vestígios paleontológicos da Gruta da Figueira Brava que 

motivaram  essa  caracterização  geológica. Na  sequência  dos  trabalhos  publicados  em  1991  por M.  Telles 

ANTUNES, o mesmo autor publicou no Boletim da Sociedade Portuguesa de Espeleologia – Algar nº 4 (1993) 

um artigo intitulado “A Gruta da Figueira Brava (Arrábida) Interesse geológico e paleontológico” do qual se 

apresenta o seguinte excerto:  

“ Nalguns locais, acções químicas e mecânicas exercidas pelo mar e pelos detritos que mobiliza resultam em 

escavações do sopé das arribas costeiras. Formaram‐se cavidades com  tecto em cornija, às vezes apoiado 

em  pilares  poupados  pela  abrasão  ou  em  blocos  resultantes  de  desabamentos.  Neste  estádio  basta  o 

abaixamento relativo do nível do mar – relacionado com episódios de regressão marinha consequentes, ao 

menos  em  parte,  da  acumulação  de  gelos  nas  regiões  polares,  durante  períodos  glaciários  –  para  se 

formarem abrigos sob rocha, eventualmente aproveitados pelo Homem. 

O  processo  que  sumariamente  referimos,  conjugado  com  evolução  cársica,  originou  grutas  litorais,  cuja 

evolução prosseguiu; do  alargamento de  fracturas  resultaram novas  galerias  e  salas, ou  a  ampliação das 

cavidades devidas à abrasão marinha. São exemplos a Lapa de Santa Margarida e a vizinha Gruta da Figueira 

Brava perto do Portinho da Arrábida. Nestas, a cimentação de areias com abundante espólio por carbonato 

precipitado converteu‐as em rocha consolidada, rija, que veio a obturar aberturas e salas onde antes havia 

espaços largamente abertos para o exterior. 

Outro  carácter  destas  grutas  distingue‐as  das  demais:  estão  implantadas  em  biocalcarenitos miocénicos, 

grosseiros,  com  fósseis  (ostras,  pectinídeos,  equinídeos,  etc.)  que,  amiúde,  aparecem  depositados  nos 

sedimentos quaternários. 

Particularidade notável é a relação entre estas grutas e o episódio de transgressão do Tirreniano III, que terá 

concorrido para a sua génese. Com este episódio está  relacionada a deposição de um conglomerado com 

calhaus (até uns 20 cm de diâmetro) de calcário e dolomito, sobre a superfície do terraço marinho de 5 a 8 

metros de cota acima do nível actual. Este  terraço está bem  representado em vários  trechos da costa da 

Arrábida, desde as proximidades do Cabo Espichel. 

Regressão  subsequente  iria  conduzir,  no  apogeu  do  Wurm  II,  há  aproximadamente  18000  anos,  ao 

abaixamento do nível do mar, segundo alguns autores até ‐120 m. 

A regressão post‐Tirreniano III libertou das águas uma parte da plataforma continental, dando origem a uma 

planície litoral, de certo modo extensa, frequentada pelo Homem. Existiam dunas, que contribuíram para o 
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enchimento dos abrigos que então eram a Lapa de Santa Margarida e a Gruta da Figueira Brava, de mistura 

com numerosos artefactos, restos de alimentação humana.”  

A gruta da Figueira Brava poderá ser considerada como uma das importantes jazidas do sul de Europa com 

vestígios dos derradeiros neandertalianos. 

A acção do episódio de transgressão do Tirreniano  III foi particularmente  importante para a génese de um 

outro complexo de cavidades interligadas que se abrem nesta arriba litoral a Este da Figueira Brava, na Praia 

dos Pilotos. A mais importante é a Lapa Verde que acabou por denominar todo o complexo.  

Neste pequeno troço de arriba, muito verticalizada, com alturas até 15 m estão presentes algumas das mais 

típicas manifestações  das  fases  de  evolução  da  dinâmica  litoral.  Sendo  a  rocha  um  biocalcoarenito  de 

depósitos grosseiros com seixos rolados de quartzo, é uma das menos resistentes, em toda a Costa sul da 

Arrábida, à acção do mar. 

Os  indicadores mais notáveis da acção escavadora das ondas nos períodos de transgressão marinha são os 

inúmeros sopradores (cavidades verticais, mais ou menos cilíndricos, com diâmetros em geral da ordem de 1 

m  ou  ligeiramente  maior).  Na  borda  da  arriba  poderão  ter  maiores  dimensões  possivelmente  por 

coalescência e ligeiro desprendimento da parte superior. A praia, na base da arriba está juncada de grandes 

blocos (em altura), que se desprenderam e que constituem pináculos onde se apoiam os mais interiores. Da 

pequeníssima porção de areia mais a  leste vai‐se sucessivamente passando para blocos de médio tamanho 

que  assentam  na  areia,  a  blocos  mais  elevados  (pináculos)  já  isolados  até,  ao  amontoado  descrito 

inicialmente. A base da arriba apresenta entalhes basais quase que generalizados e comunicantes, alguns 

com algum desenvolvimento. Todos os sopradores  (furos verticais), correspondem a verticalizações destes 

entalhes basais onde é evidente a acção compressiva do ar, do salpicar por gotículas de água salgada e do 

impacto de partículas suspensas (efeito de polimento ‐ abrasão). 

Em face desta configuração da costa estão presentes, pois, neste pequeno troço várias das situações típicas 

da evolução morfológica costeira relacionadas com o impacto das ondas (tipo de rebentação) em função da 

inclinação do fundo e da existência, ou não, de blocos abatidos e ainda costa vertical. 

Para  além das descontinuidades detectáveis um dos  aspectos  relevantes para  esta  evolução  costeira  é  a 

fadiga  das  rochas  presentes  que  em  função  das  zonas  escavadas  (fragilidade)  e  da  acção  cíclica 

progressivamente mais  intensa pelo efeito de compressão convergente criam, acima da água  (zona do ar) 

aumento  da  fragilidade  nos  tectos,  escavando‐os. A mobilização  desses  detritos,  na  ponta  de  escavação 

potenciam  a  acção  abrasiva  pelos  efeitos  de  impacto  na  compressão  e  descompressão  sucessivos.  Os 

arranques continuados compensam a fragmentação e limpeza.  

Na Lapa de Santa Margarida, a Oeste da Figueira Brava, as descontinuidades  foram determinantes para a 

evolução da cavidade, facto ainda observável na escavação actual do entalhe basal.  

 Na entrada da gruta assinala‐se a sucessão: na base, conglomerados de calhaus de cimento arenítico, muito 

consolidado,  com  indústria mustieriana;  segue‐se  conglomerado  de  cimento  areno‐pelítico  avermelhado, 

com  fragmentos de conchas  (Venus, Tapes, Ostrea, etc.); no  topo, brecha de cimento análogo, com ossos 
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partidos, assim como alguns leitos de calcário concrecionado, com indústria lítica mustieriana (Teixeira, C. et 

al, 1980) 

Nesta  Lapa  também  já  tinham  sido  feitas efectuadas escavações por G.  Zbyszewski e H. Breuil em 1940, 

prosseguidas por Breuil e Zbyszewski em 1945 e por Zbyszewski e Teixeira em 1949. 

3	–	Faixa	costeira	na	Arrábida	
 

As  costas  rochosas  são  uma  zona  charneira  de  interface,  são  faixas muito  ricas  sob  o  ponto  de  vista  da 

complexidade das interacções entre a hidrosfera, a litosfera, a atmosfera e a biosfera. 

Características	da	água	do	mar	na	Arrábida 
A  sua  caracterização,  em  especial,  para  a  zona  entre  as  praias  de Alpertuche  e  Portinho  seria  um  dado 

importante. Apesar  desta  pequena  baía  estar  parcialmente  protegida  da  influência  directa  das  águas  do 

Sado e do próprio mar, não o está da mistura resultante (muito variável) no estuário e após o Canal da Barra. 

Esta mistura de águas cria alguns parâmetros particulares como salinidade mais baixa,  ligeiro aumento da 

temperatura, aporte de partículas em  suspensão que em águas mais densas  tenderão a  aproximar‐se da 

superfície.  Em  zonas  de mar  aberto,  para  lá  da  Ponta  dos  Lagosteiros  não  existirão  estas  variações. Um 

fenómeno frequente em toda a  linha de costa da Arrábida é a ocorrência de “plumas”, águas turvadas por 

partículas a quando da rebentação contra a costa. Essas partículas ficam em suspensão por longos períodos.  

Biocenose	
A densidade das populações da fauna e flora plantónica em toda a costa Sul da Arrábida e em especial a Este 

do Cabo de Ares é notável (observação pessoal em mergulhos nocturnos na zona). Estas quantidades estarão 

certamente relacionadas com o aporte de nutrientes pelas águas do Sado e pela erosão da costa. Ao longo 

de  toda a costa Sul nas águas bastante saturadas, torna‐se relevante o papel do planton na alteração dos 

teores  de  CO2  pois  altera  os  seus  valores  e  aumenta  a  capacidade  de  dissolução  química  nos  contactos 

dessas águas com rochas carbonatadas. As fixações de animais macroscópicos têm influência localizada. 

Variação	do	nível	de	marés	
Esta variação revela‐se  importante pela acção directa que exerce sobre a variação dos níveis hidrostáticos 

subterrâneos,  retardando  drenagens,  misturando  águas  de  proveniências  diferentes  ou  invadindo 

directamente as cavidades. A título  ilustrativo apresenta‐se, na tabela nº1 as variações registadas na costa 

portuguesa nos últimos quatro anos. 

 

Tabela 1 

Previsão de Marés dos Portos Principais de Portugal 

Engenharia Geográfica - DEGGE, IDL - Faculdade de Ciências da U.L. 
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Tabelas de Médias, Máximos e Mínimos 

2011 PMmax  PMav PMmed  PMam PMmin   NM  BMmax  BMam BMmed  BMav BMmin 

VIANA CASTELO  3.86  3.45  3.10  2.71  2.48  2.00  1.54  1.29   .91   .56   .15 

AVEIRO  3.53  3.20  2.91  2.57  2.38  1.99  1.59  1.41  1.07   .77   .50 

LISBOA_FCUL  4.45  3.92  3.55  3.14  2.77  2.34  1.82  1.53  1.12   .75   .35 

CASCAIS_FCUL  4.14  3.64  3.30  2.92  2.61  2.25  1.83  1.58  1.20   .87   .49 

SINES  3.80  3.40  3.06  2.68  2.45  2.01  1.55  1.33   .97   .63   .28 

LAGOS_FCUL  3.97  3.49  3.14  2.75  2.44  2.08  1.65  1.41  1.03   .69   .31 

  

2010 PMmax  PMav PMmed  PMam PMmin   NM  BMmax  BMam BMmed  BMav BMmin 

VIANA CASTELO  3.84  3.44  3.08  2.69  2.34  1.99  1.65  1.30   .91   .55   .17 

AVEIRO  3.54  3.19  2.89  2.56  2.32  1.98  1.66  1.42  1.08   .77   .50 

LISBOA_FCUL  4.48  3.91  3.53  3.13  2.82  2.34  1.93  1.54  1.14   .76   .30 

CASCAIS_FCUL  4.14  3.63  3.28  2.91  2.63  2.25  1.91  1.58  1.22   .87   .45 

SINES  3.81  3.38  3.03  2.67  2.36  2.00  1.61  1.33   .97   .63   .27 

LAGOS_FCUL  3.96  3.47  3.12  2.74  2.45  2.08  1.73  1.41  1.04   .68   .28 

  

2009 PMmax  PMav PMmed  PMam PMmin   NM  BMmax  BMam BMmed  BMav BMmin 

VIANA CASTELO  3.77  3.41  3.06  2.68  2.29  1.99  1.66  1.30   .93   .58   .26 

AVEIRO  3.49  3.17  2.88  2.55  2.26  1.98  1.66  1.42  1.09   .80   .57 

LISBOA_FCUL  4.43  3.88  3.51  3.10  2.69  2.32  1.99  1.53  1.14   .77   .33 

CASCAIS_FCUL  4.07  3.60  3.26  2.90  2.52  2.25  1.98  1.59  1.23   .89   .49 

SINES  3.76  3.35  3.02  2.65  2.31  2.00  1.67  1.35   .99   .66   .35 

LAGOS_FCUL  3.88  3.44  3.10  2.72  2.34  2.08  1.81  1.42  1.05   .71   .34 
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2008 PMmax  PMav PMmed  PMam PMmin   NM  BMmax  BMam BMmed  BMav BMmin 

VIANA CASTELO  3.71  3.39  3.05  2.66  2.31  1.99  1.65  1.32   .94   .60   .27 

AVEIRO  3.41  3.15  2.87  2.54  2.26  1.98  1.66  1.44  1.10   .81   .58 

LISBOA_FCUL  4.26  3.87  3.50  3.09  2.61  2.32  1.98  1.55  1.14   .78   .49 

CASCAIS_FCUL  3.96  3.59  3.26  2.88  2.47  2.24  1.98  1.59  1.23   .90   .64 

SINES  3.63  3.33  3.01  2.64  2.30  2.00  1.69  1.36   .99   .68   .41 

LAGOS_FCUL  3.80  3.44  3.10  2.72  2.30  2.08  1.80  1.43  1.06   .72   .46 

4.48 - Evidencia a evolução da máxima preia-mar que ocorre, normalmente, em Março por altura do equinócio. 

            Lisboa obteve o seu valor máximo em 2010, o que voltará a acontecer só em 2015  

PMmax - Máxima Preia-mar do ano; PMav - Média das Preias-mar em Águas Vivas;  

PMmed - Média de todas as Preias-mar; PMam - Média das Preias-mar em Águas Mortas; 

NM - Nível médio da maré que corresponde ao valor do ZH de cada porto; 

BMam - Média das Baixas-mar em Águas Mortas; BMmed - Média de todas as Baixas-mar;  

BMav - Média das Baixas-mar em Águas Vivas; BMin – Mínima Baixa-mar do ano. 

 

4	–	Em	jeito	de	conclusão	
 

Sendo  a  gruta  do  Frade  o  motivo  fundamental  para  a  compilação  desta  informação  marcadamente 

espeleológica, verificou‐se que, o nível científico exigido para se produzir um trabalho abrangente de todas 

as áreas, com qualidade, ultrapassa as nossas capacidades. 

Paralelamente  construiu‐se uma  visão  global do  endocarso da Arrábida  e, desta  forma,  evidenciaram‐se, 

dois aspectos importantes: 

 A  evolução  cársica  subterrânea  é mais  acentuada  do  que  a  superficial.  Um  dos  exemplos mais 

notórios  pode  ser  observado  na  Serra  dos  Pinheirinhos  (próximos  do  v.g.  do  Picoto)  onde  no 

endocarso se localizam a Gruta do Zambujal, a Lapa do Fumo e a Gruta do Frade. 

 A  constatação  de  que  existem  outras  grutas  que  poderão  representar  uma  mais‐valia  para 

diversificar o património subterrâneo da Arrábida e ampliar a especificidade e relevância, para além 

dos espeleotemas e peculiaridades litoquímicas da gruta do Frade, a outras particularidades notórias 

em áreas diferentes. 
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 Está documentada a  relevante  importância arqueológica da gruta da Figueira Brava, e de algumas outras 

com vestígios arqueológicos especiais mas, são também, a Garganta do Cabo, as grutas do Meio e do Fojo 

dos  Morcegos  que  nos  parecem  poder  potenciar  e  diversificar,  ainda  mais,  o  valor  do  património 

subterrâneo da Arrábida. 

Nos anexos que se apensam sobre a gruta do Frade e a gruta do Meio poderão ser  identificadas as áreas 

com défice de  informação e  investigação científica, sobre a Garganta e a gruta do Fojo dos Morcegos creio 

termos tocado nos aspectos mais importantes ao longo deste texto. 

De referir ainda a necessidade de uma observação científica, mais cuidada, da gruta da Utopia que poderá 

fazer a ponte entre a caracterização dos depósitos a vários níveis subterrâneos com a gruta do Meio e, por 

outro  lado com as peculiaridades da  litoquímica da gruta do Frade. Os depósitos na nova sala da Lapa da 

Furada poderão também contribuir para a caracterização de níveis a maior altitude. 

Verifica‐se ainda a necessidade de investigação sobre o efeito das variações do nível do mar nas formas de 

reconstrução  em  cavidades  e  de  depósitos  de  sedimentos  detríticos  que  podem  sofrer  ou  ter  sofrido 

parcialmente a sua influência (contaminação dos seus lagos). Outro aspecto a identificar e averiguar é o do 

possível  retardamento da drenagem em profundidade em  zonas de drenagens estranguladas que  sofram 

influência de maré.  

Desconhecem‐se também as modificações criadas na capacidade de dissolução, sobre os calcários, nos locais 

onde há contacto de águas subterrâneas cársicas e marinhas: quer por mistura, quer por sobreposição de 

aquíferos. 

 

 

NOTA:  O  sul  da  península  Ibérica  esteve  sujeito  entre  60  000  e  25  000  anos  a  aquecimentos  e 

arrefecimentos bruscos que  se  sucediam a  intervalos de 500 a 1500 anos chamados ciclos de Dansgaard‐

Oeschger. Entre duas destas fases a temperatura poderia variar na ordem dos 10 graus. Algumas das fases 

frias, designadas “acontecimentos de Heinrich” foram particularmente rudes (H4 ‐ 40 000 a 38 500 anos). A 

este período de clima frio corresponde a mais importante cobertura vegetal do tipo estepe (Banks, W. et al, 

2011) 
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5	‐	Anexos	

5.1	 ‐	Algumas	 considerações	 sobre	a	génese	da	Gruta	do	Meio,	Cabo	Espichel	 –	
Paulo	Rodrigues		

5.2	–	Sumidouro	do	cabo	–	Paulo	Rodrigues	

6	 –	 Trabalhos	 específicos	 e	 relevantes	 a	 considerar	 sobre	 grutas	 da	
Arrábida	que	não	foram	referidos	no	texto.	

6.1	–	Relatório	da	visita	à	Gruta	do	Frade	–	Prof.	Dr.	Paolo	Forti		

6.2	–	Gruta	do	Zambujal	???	–	Prof.	Carlos	N.	Costa	e/ou	Prof.	Dr.	J.	C.	Kullberg	
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ANEXO 2 



  
Algumas considerações sobre a génese da Gruta do Meio, Cabo 

Espichel  

Rodrigues, Paulo1,2,3  

Robalo, Pedro Miguel1,2,3 

 

 (1) - Associação de Espeleólogos de Sintra, Rua da Primavera, 11, 2710-994, Abrunheira, Sintra. 
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(2) - Núcleo dos Amigos das Lapas Grutas e Algares  

(3) – Comissão Científica da Federação Portuguesa de Espeleologia., Estrada Calhariz de Benfica, 187, 
1500 – 124 Lisboa  

Email: paulor2005@yahoo.com 

 
Resumo:   
A gruta do Meio situa-se no extremo ocidental do Cabo Espichel, Sesimbra, Portugal. A cavidade desenvolve-se ao 
longo de uma série carbonatada do Kimeredigiano – Titoniano, que apresenta uma atitude grosseira E-W (45-70ºN). 
A forte inclinação das camadas controla o desenvolvimento a cavidade. A génese da gruta dever-se-á a uma série de 
processos que actuaram em conjunto, a saber: corrosão por mistura ao longo da margem distal da lente de água doce, 
de acordo com o modelo de “Carso em Ilha Carbonatada, circulação de água ao longo das superfícies de 
estratificação e abatimentos.   

 
Palavras-chave: Cabo Espichel, gruta do Meio, génese 

Abstract:  

Keywords:  

  
 A Gruta do meio e o seu enquadramento geográfico 
    
A Gruta do Meio desenvolve-se em local muito próximo do término do Cabo espichel 
conhecido como o Focinho do Cabo. O Cabo Espichel apresenta-se biselado por uma superfície 
de erosão, inclinada para Oeste, variando a cota da superfície entre os 240m junto da localidade 
de Sesimbra e os 140 na sua terminação Oeste. O Cabo Espichel apresenta carsificação, cujo 
estudo e caracterização são complexas, em virtude do Cabo apresentar contacto e interferência 
de diversos tipos de processos de carsificação. A Gruta do Meio é um exemplo dessa 
confluência de processos de carsificação. Sempre presente na evolução da carsificação do Cabo 
tem o mar, que quer pela sua acção directa (agente erosivo) que pela sua acção indirecta 
(definição de nível de base) condicionou a evolução do carso. O estudo do carso do Cabo 
Espichel, como um todo, sai fora do objecto deste artigo; porém e apesar da série de processos 
que nele intervêm, possamos classificá-lo como um carso litoral, à luz da definição de 
Rodrigues et all, 2007.   
  
  
Estrutura e enquadramento geológico   
  
A estrutura geológica, bem como as formações que compõem do Cabo Espichel são brevemente 
descritas de seguida, sem no entanto se entrar em grande pormenor. A cadeia da Arrábida, de 
cuja génese resulta também o Cabo Espichel é de complexa (falta aqui algo) e não se pretende 
aqui aprofundar este assunto.   
  



Do ponto de vista estrutural, de acordo com Kullberg et all, 2000, o Cabo Espichel é composto 
por um monoclinal; este corresponde ao flanco longo (flanco Norte, neste caso) de uma dobra 
anticlinal de orientação WNW-ESE, cujo eixo se situa a Sul da linha de costa actual.   

Segundo Kullberg, 2000, a série estratigráfica compreende todas as formações desde o 
“Lusitaniano” (sensu Choffat) (Oxfordiano superior/Kimerdigiano inferior) até ao 
Cenomaniano. Junto às escarpas a Sul o Oxfordiano superior/Kimerdigiano inferior repousa 
provavelmente em paraconformidade sobre os dolomitos do Liássico/Bajociano, estando 
ausente quase todo o Jurássico Médio (Dogger). A inclinação das camadas, na ordem dos 70ºN, 
junto ao farol, diminui gradualmente para Norte. Atinge 45º junto à praia dos Lagosteiros, valor 
que se reduz ainda mais na direcção da Foz da Fonte. Segundo o autor acima referido esta dobra 
tem um perfil em “pescoço de cisne”, com uma variação muito acentuada e rápida dos valores 
da inclinação, mais elevados à aproximação da charneira. Ainda segundo Kullberg, 2000, o 
perfil destas dobras é característico das estruturas descritas por J. Suppe (1985) como fault-
propagaion folds.  

 
 A Gruta do Meio desenvolve-se, de acordo com a Folha 38B – Setúbal, da Carta geológica de 
Portugal à escala 1/50000 na formação de Calcários, margas e grés de Espichel, datada do 
Kimredgiano-Titoniano. De acordo com Manupella et al. esta formação é dominantemente 
carbonatada, contém intercalações gresosas em geral raras. Como o próprio nome indica é 
composta por uma alternância de calcários, margas, arenitos e calcários margosos. Durante os 
trabalhos de campo, no interior da Gruta do Meio, foram observadas várias camadas de argila, 
de espessura centi a decimétrica. Segundo Manupeela et all, são conhecidas espessuras na 
ordem dos 750m aproximadamente.    
 
 
Descrição da cavidade  
A Gruta do Meio é composta por uma série de câmaras ligadas entre si por passagens 
relativamente estreitas. As câmaras dispõem-se ao longo de camadas carbonatadas. As câmaras 
e as passagens que as ligam apresentam um tecto e chão inclinados, com um pendor igual à das 
camadas. As câmaras e passagens encontram-se em alguns acasos parcialmente preenchidas por 
um sedimento que litologicamente pode ser classificado como uma areia muito fina a um siltes.   
 

 
 
Figura nº1 - Implantação 3D da Gruta do Meio na face Norte do Focinho do Cabo.  
Pinto P. et al (2007) 
 
A partir das câmaras próximas da entrada da gruta (situada aproximadamente à cota 35m) tem-
se acesso a uma série de passagens que permitem aceder a câmaras situadas a níveis inferiores 
(entre as cotas 18 a 12m e entre as cotas 5 e 0m). As câmaras mais baixas (0 a 5m) estão 
parcialmente preenchidas por água a um nível coincidente com o do mar, dando um aspecto de 



que se trata de “lagos”. Os “lagos”, com uma excepção, têm o fundo visível, não sendo 
perceptível qualquer continuação. O “lago” cujo fundo não é visível foi mergulhado sem se ter 
encontrado passagem para outra zona da gruta.  
  
A travessia dos lagos permite aceder a mais um conjunto de passagens estreitas e sinuosas desta 
feita ascendentes, que dão acesso a uma outra câmara (situada entre os 75 e 83m de altitude). 
Esta câmara é a zona mais alta da gruta, ficando acima das câmaras da entrada.    
    
Aquando da sua descoberta a gruta encontrava-se fechada sem qualquer ligação ao exterior. A 
entrada fez-se através de uma pequena sapa, situada a meio da encosta Norte do Cabo Espichel, 
a uma cota que ronda os 35m, e onde foi necessário desobstruir para se conseguir aceder ao 
interior da cavidade. A sapa por onde se faz a entrada terá provavelmente uma génese distinta 
da Gruta do Meio, que será discutida mais adiante.  
 
Foi posteriormente aberta uma outra entrada, poucos metros acima do nível do mar, e que 
permite o acesso directo às câmaras inferiores. Esta nova entrada foi realizada recorrendo de 
novo a desobstruções, realizadas dentro de uma pequena sapa, parcialmente preenchida com 
blocos. De novo não havia um acesso natural à cavidade.  
 
A gruta apresenta, quer na câmara próxima da entrada (35m de altitude) quer nas câmaras 
situadas entre os 18 e 12m, algumas galerias de secção elíptica, de diâmetro decâmétrico e que 
podem ser classificadas como “tubos de pressão”. Estas galerias apenas foram observadas em 
camadas claramente calcárias. Tal implicaria a presença de condições freáticas (total 
preenchimento da gruta por água, com circulação da água sob pressão) em pelo menos uma fase 
da vida da gruta. As reduzidas dimensões da secção destas galerias impedem a sua exploração. 
  
Controlo estrutural  
 
A gruta apresenta um forte controlo estrutural. O desenvolvimento das câmaras e passagens é 
controlado pela inclinação das camadas, cujo valor é idêntico ao pendor do tecto e chão da 
maioria das passagens e do tecto das câmaras. O chão original das câmaras encontra-se 
parcialmente coberto com sedimentos o que impossibilita a sua análise. Ao longo da gruta foi 
medida, em diferentes locais, a atitude das camadas tendo-se registado direcções próximas de E-
W, com inclinações que variam geralmente entre os 50 e 60º para Norte tendo-se registado um 
máximo de 70º, também para Norte, na câmara mais elevada (75 a 83m) da gruta.   
  
As camadas de argila de espessura centi a decimétrica, já antes referidas, são também 
responsáveis, embora de modo indirecto, pelo controlo estrutural. Estas camadas funcionam 
como superfícies de fraqueza ao longo das quais há evidências de terem ocorrido movimentos 
de massa, funcionando estas camadas como superfícies de escorregamento de camadas de maior 
resistência.  
 
Sedimentos  
 
 A cavidade apresenta três grandes tipos de sedimentos, estes são concreções, areias de alteração 
e areias de praia.  
 As concreções são muito abundantes na gruta, sem nos propormos a fazer sequer uma descrição 
sumária temos abundantes: estalactites, estalagmites, colunas e mantos estalagmíticos. Algumas 
das concreções estão claramente ligadas a fracturas ou mesmo a condutas de secção 
centimétrica por onde escorria a água que levou à sua formação.   
As areias de alteração são de longe as mais abundantes, trata-se uma areia fina a muita fina 
angulosa a siltes em alguns casos e onde não é estranho encontrar alguns calhaus. Parece-nos 
tratar-se de uma areia residual, resultante da alteração de camadas de sedimentos carbonatados, 



onde o carbonato de cálcio terá sido removido, por acção da água, restando apenas, a 
componente areno-siltosa insolúvel.   
As areias interpretadas como tendo origem num ambiente de praia, embora se careça de um 
estudo granulométrico apropriado, apenas são encontradas na entrada da gruta, na sapa acima 
referida e portanto fora da gruta e numa outra sapa, que não é parte integrante da gruta situadas 
na vertente Norte do Cabo a uma cota que ronda os 75m e que está assim a uma cota próxima da 
câmara superior.  
 
Génese da cavidade  
 
A gruta apresenta uma génese complexa uma vez que nela intervieram uma série de processos, 
não sendo fácil a sua distinção. Os abatimentos terão tido um papel essencial na definição da 
morfologia actual da gruta, porém para que estes pudessem ocorrer teria de haver já no interior 
da gruta espaços vazios de dimensão considerável que permitissem a ocorrência dos acima 
referidos abatimentos.    
Como antes da sua descoberta a gruta não tinha qualquer ligação com o exterior, parece-nos 
difícil que a erosão marinha (como por exemplo através da abertura de uma sapa) tenha 
originado um espaço vazio que permitisse a ocorrência de abatimentos.   
 
Outra hipótese que nos parece já mais viável seria a criação de galerias freáticas (acima 
referidas) em camadas mais carbonatadas que teriam abatido posteriormente. O reduzido 
volume das galerias freáticas ainda existentes no interior da gruta, não é porém por si só, 
suficiente para explicar o volume dos espaços vazios, Podemos sempre evocar que as galerias 
que abateram fossem de maior dimensão do que as que ainda são observáveis no interior da 
gruta. Devemos no entanto referir que não foram observados vestígios de galerias de maior 
dimensão.  
 
A génese dos espaços vazios poderá ser explicada através de um modelo espelogenético 
desenvolvido para ilhas carbonatadas. De facto não se trata aqui de uma ilha, mas de um cabo, 
que recordemos está rodeado de água por quase todos os lados. Como tal julgamos que o Cabo 
Espichel respeita as condições do modelo designado por “ Carbonate Island Karst Model” 
doravante designado por Modelo de Carso em Ilhas Carbonatadas. Este modelo foi 
desenvolvido por Mylroie J.E. e Carew J.L., 2000 tendo sido usado para o estudo do carso na 
ilha de Guam nas Ilhas Marianas, 2003.   
  
Este modelo, com algumas adaptações, pode explicar algumas das características apresentadas 
pela gruta do Meio. Segundo Mylroie et all, 2003, podem-se considerar, numa ilha carbonatada 
uma série de zonas com espeleogénese significativa. Estas zonas são formadas, na zona vadosa, 
através de contactos geológicos ou estruturas que concentram o fluxo de água agressiva. Já na 
zona freática as fronteiras entre zonas são contactos hidrológicos que produzem água agressiva 
através da mistura de águas saturadas (Mylroie et all, 2003 após Bögli, 1964).  
  
Para o caso específico da gruta do Meio podemos considerar as seguintes zonas:    
   
 

1) Superfície de estratificação e fracturas, cuja superfície planar pode capturar fluxo de 
água preferencial.  

2) O topo da lente de água doce (situada sobre a água salgada), onde água de origem 
vadosa e água doce freática (da lente) se misturam. 

3) A base da lente de água doce, (haloclina) onde água doce e salgada se misturam,  
4) A margem distal da lente de água doce, ao longo do perímetro da “ilha” para onde 

convergem as águas de origem vadosa, a haloclina e onde a lente de água doce 
descarrega. 

  
O papel de cada uma destas zonas será abordado de seguida:     



 
1) Superfície de estratificação e fracturas. O controlo estrutural, devido à atitude das 

camadas é preponderante para o desenvolvimento da gruta, quer pelas superfícies de 
estratificação serem um potencial condutor de águas vadosas (ou mesmo freáticas - 
recordemos os tubos de pressão que se encontram em algumas camadas carbonatadas) 
quer por ser ao longo delas que deverão ter ocorrido vários abatimentos, ao longo da 
história da gruta, facilitados pela forte inclinação das camadas (50 a 70º) e pelas 
camadas de argila existentes no seio das séries de sedimentos carbonatados.   

 
2) e 3) O topo da lente de água doce e a base da lente de água doce (haloclina) originam 

respectivamente, de acordo com o modelo acima referido, cavidades isoladas com 
forma de lente e  cavidades de forma tubular de desenvolvimento perpendicular à costa. 
Ambas são desconhecidas no cabo, porém, refira-se que tal não significa que não 
possam existir. As cavidades lenticulares isoladas serão difíceis de ser detectadas e 
quando o são a sua morfologia pode estar tão alterada que não permite o seu 
reconhecimento. As cavidades originadas pela haloclina são formadas abaixo do nível 
do mar e sem ser por mergulho ou por uma descida do nível do mar serão de difícil 
detecção.  

 
3) Segundo Mylroie et all, 2003 a margem distal da lente de água doce é a zona por 

excelência de espeleogénese de acordo com o modelo de “Carso em Ilha Carbonatada”. 
De acordo com o autor acima referido ao longo da margem distal da lente de água doce, 
situada ao longo da zona costeira, são descarregadas as águas da lente de água doce. 
Estas águas misturam-se com outros dois tipos diferentes de água, pois nesta zona a 
lente de água doce tem a sua menor espessura permitindo que convirjam águas vadosas, 
do topo da lente de águas doce e águas da haloclina. Esta convergência de três tipos 
diferentes de água aumenta, devido à corrosão por mistura, a agressividade da água e a 
sua capacidade de corroer carbonato de cálcio. Estas grutas, de acordo com Mylroie et 
all, 2003, são as dominantes em ilhas carbonatadas quer em número quer em tamanho. 
As cavidades assim formadas são designadas por “ Flank margin caves” e são, segundo 
Mylroie et all, 2003, basicamente câmaras de mistura, com um desenvolvimento 
horizontal significativo, mas limitado na vertical. As câmaras têm formas oblatas a 
esferoidais largas (na ordem das dezenas de metros) separados por finos septos rochosos 
e dos quais podem sair curtas passagens tubulares que terminam abruptamente. Uma 
vez que apenas recebem água de fluxo difuso, estas câmaras não são abertas nem para a 
superfície, nem para o oceano e não apresentam linhas de água subterrâneas, vagas de 
erosão e outras estruturas associadas com fluxo turbulento. As “Flank margin caves”, 
formam-se necessariamente na zona freática, porém podem passar para a zona vadosa 
por subida dos terrenos, devido a causas tectónicas, ou por descida do nível do mar. 
Ainda segundo o mesmo autor estas grutas encontram-se comummente alinhadas em 
horizontes, indicando paleo-posições da lente de água doce, associados a antigos níveis 
do mar glacioeustáticos.    

   
A génese da gruta do Meio é de facto complexa e nela intervêm vários processos o que torna a 
sua interpretação difícil. De referir que já Crispim et all, 2001 alegam para a génese de uma 
gruta vizinha, a Furna dos Segredos I também conhecida como Grande Falha I, uma série de 
processos que podem ser agrupados em marinhos, cársicos e graviclásticos e mesmo de 
bioerosão.   
  
Podemos assumir o seguinte modelo, que será decerto incompleto e sujeito a revisões no futuro.   
 

a) Formação de câmaras de mistura ao longo da margem distal da lente de água doce, a 
diferentes níveis á medida que o nível do mar descia sucessivamente.  

b) A circulação de água ao longo das superfícies de estratificação e de camadas mais 
carbonatadas leva à criação de ligações entre as câmaras.    



c) Abatimentos no interior das câmaras e das passagens devido ao forte pendor das 
camadas e à presença de camadas de argila que funcionam como superfícies de 
fraqueza.  

d) A corrosão da componente carbonatada das camadas deixa as câmaras e as passagens 
total ou parcialmente preenchidas pela componente insolúvel (areia fina a muito fina a 
siltes).  

 
A ligação entre as várias câmaras deverá ter ocorrido em vários episódios separados à medida 
que o nível do mar descia e as câmaras passavam à zona vadosa.   
 
Os “tubos de pressão” que se encontram em algumas das câmaras poderão corresponder às 
curtas passagens tubulares que terminam abruptamente típicas das “Flank margin caves” ou 
então a uma fase em que houve circulação freática activa ao longo de algumas camadas com 
maior teor de carbonato de cálcio.  
  
Alguns factos que apontam para a hipótese de “Flank Margin Cave”   
Foi acima referido o facto da Gruta do Meio, não ter qualquer abertura conhecida quer para o 
mar quer para a superfície o que é coerente com uma “Flank margin cave”.    
  
O Cabo apresenta vestígios de antigos níveis do mar. Apesar de se desconhecer algum 
levantamento completo dos vestígios de antigos níveis de mar, são conhecidos alguns antigos 
níveis de mar nas proximidades da gruta.   
 
Alguns desses níveis encontram-se a cotas compatíveis com parte das câmaras da gruta. As 
câmaras situadas ao nível da entrada da gruta (35m de altitude) estão à mesma cota que um 
depósito de areias e balastros rolados, possivelmente de um antigo nível de praia localizado no 
vizinho Fojo das Pombas, também situado na encosta Norte do focinho do Cabo. As câmaras 
mais baixas (situadas entre as cotas 0 e 5m e entre as cotas 18 a 12m) coincidem com alguns 
níveis marinhos na zona da Chã dos Navegantes onde são também conhecidos depósitos litorais 
segundo Pereira et All. O nível mais baixo da gruta corresponde a um conjunto de câmaras, sem 
ligação ao mar, preenchidos por água e poderá tratar-se de uma câmara de mistura actual ou 
reaproveitada pela subida do nível do mar.   
 
 
Variações do nível do mar   
Se aceitarmos o modelo acima referido para a Génese da gruta do Meio somos então obrigados 
a considerar que as câmaras existentes estarão relacionadas com antigas posições do nível do 
mar. Como tal, se assumirmos que não houve subida ou descida dos níveis de praia tectónica 
podemos fazer corresponder as cotas das camâras a posições datadas de antigos níveis do mar e 
assim obter uma ideia aproximada de quando as câmaras foram originadas. 
  
Dado o reduzido conhecimento actual sobre a idade de antigos níveis do mar na Zona do Cabo 
Espichel entramos aqui em regime algo especulativo e temos de chamar a atenção para o facto 
de que as idades a seguir referidas servirem apenas como ponto de partida para um trabalho de 
datação que precisa de confirmação por outros meios.  
  
De acordo com Pias, 1985 desde há cerca de 20.000 anos que o nível do mar tem vindo de uma 
forma geral a subir na plataforma setentrional portuguesa, até ao nível actual, como tal para 
explicar a existência das câmaras mais elevadas temos de recuar para tempos mais longínquos 
quando o nível do mar estava mais alto. Tendo por base a cota das várias câmaras e as cotas de 
praias marinhas associadas a andares do Quaternário, temos a seguinte relação entre a cota das 
câmaras e dos níveis de praia:   
 
 
Posição da Câmara Andar do Quaternário 



Câmaras situadas entre os 75 e 83m de 
altitude 

Siliciano I (Plistocénico Inferior) 

Câmaras situadas a 35m de altitude Paleotirreniano ou Tirreniano I (Plistocénico 
Médio). 

Câmaras situadas entre os 18 a 12m de 
altitude 

Tirreniano II (Plistocénico Médio) 

Câmaras situadas entre os 5 a 10m de altitude Tirreniano III (Plistocénico Superior) 
 

 
 
Com base no acima referido poderíamos atribuir às câmaras mais altas da gruta e que, segundo 
o modelo acima referido seriam as mais antigas, cerca de 300.000 anos e aos níveis mais baixos 
uma idade inferior a 100.000 anos.   
 
 
Conclusões 
   
A génese da Gruta do Meio dever-se-á à interacção de uma série de processos que ao longo do 
tempo se fizeram sentir em fases distintas e noutras alturas simultaneamente. Destes processos 
destacam-se:    
 
 Formação de câmaras de corrosão câmaras de mistura ao longo da margem distal da 

lente de água doce de acordo com o modelo de “Carso em Ilha Carbonatada” definido 
por Mylroie et all, 2003. Fazemos a ressalva que existem evidências da existência deste 
processo, mas que dadas as especificidades do Cabo Espichel a sua confirmação 
necessita de estudos adicionais. 

 
 Abatimentos, favorecidos pela forte inclinação das camadas (cerca de 60º) e pela 

presença de finas camadas argilosas no seio da série sedimentar carbonatada.     
 
  Condução de água ao longo das superfícies de estratificação   
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ANEXO 3 



Alguns aspectos geológico do sumidouro do Cabo 
Espichel 
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Abstract:  

The Cabo sinkhole cave opens on Cabo Espichel erosion surface. The cave has a development on the order of some 
tenths of meters. The cave development is controlled by two families of fractures with an approximate attitude of 
N40W/subvertical and N20E/subvertical. The layers dip also seems to play a role on the structural control of the 
cave. The cave presents evidences of development with small annual discharge of water, probably concentrated 
during storm periods. 

Keywords: Cabo Espichel, sinkhole cave, fractures, structural control.  

Resumo.  

O sumidouro do Cabo abre-se na superfície de erosão do Cabo Espichel e constitui a entrada de uma gruta com 
algumas dezenas de metros de desenvolvimento. A gruta é controlada estruturalmente por duas famílias de fracturas 
de atitude N40 W/subvertical e N20E/subvertical A inclinação das camadas parece também desempenhar um papel 
no controlo estrutural da gruta. A gruta apresenta evidências de um caudal de circulação reduzido, provavelmente 
concentrado em períodos de tempestade. 

Palavras-chave: Cabo Espichel, sumidouro, gruta, fracturas, controlo estrutural. 

 
 

Introdução 

A gruta em estudo tem o seu início no sumidouro ou perda do Cabo Espichel e fica 

localizada como o próprio nome indica no Cabo Espichel, perto da localidade de Azóia. 

A sua boca fica situada na superfície de aplanação que cortou a estrutura geológica 

original do que é hoje o Cabo. A entrada fica a uma cota de 144m, de acordo com Folha 

464-Sesimbra da Carta Militar de Portugal à escala 1/25000. As coordenadas e cota da 

boca da cavidade (Datum WGS84 e sistema UTM) são as seguintes: X=29S 482098, 

Y= 4252220, cota=144m, como acima referido. A entrada da gruta situa-se numa zona 

ligeiramente deprimida, sendo conhecido que funciona, em alturas de precipitação, 

como sumidouro ou perda. Uma perda é de acordo com Rodrigues et al, 2007 um 

processo ou local de entrada de água subterrânea de um curso de água em áreas cársicas. 

As perdas podem ser localizadas ou difusas, trata-se neste caso de uma perda localizada. 



Resenha histórica  

A exploração desta gruta desenvolveu-se entre 2000 e 2001 através do Núcleo de 

Espeleologia da Costa Azul (NECA), tendo a exploração sido abandonada devido à 

instabilidade de alguns troços da gruta. A Sociedade Portuguesa de Espeleologia (SPE) 

realizou nesta gruta, em data posterior ao referido episódio de abatimento, uma 

topografia, pelo menos parcial da cavidade. O Centro de Estudos e Actividades 

Especiais da Liga de Protecção da Natureza (CEAE-LPN) realizou uma visita de 

inspecção em Setembro de 2007, a esta gruta, tendo encontrado uma galeria novamente 

colmatada, a cerca de 30m da entrada. Durante 2009 foram efectuadas a desobstrução 

da zona colmatada, a estabilização de alguns troços da gruta e uma desobstrução na 

zona final que permitiu aceder a mais 10m de galeria. Foi também realizada uma 

topografia sumária. Foi no âmbito destes trabalhos que foi realizado o levantamento 

agora apresentado. 

 

Caracterização geológica 

A cavidade desenvolve-se, de acordo com Manuppela et al, 1999 na formação de 

Calcários, margas e grés de Espichel datada do Kimredgiano-Titoniano (Jurássico 

superior). Esta formação é descrita, em corte localizado no cabo Espichel, como sendo 

composta sobretudo por calcários micrítos com intercalações de calcários nodulosos e 

de margas e arenitos. Á medida que nos aproximamos do topo da série as camadas 

margosas e areníticas vão sendo cada vez mais frequentes. A estrutura geológica local é 

complexa, pois do ponto de vista estrutural o cabo Espichel insere-se numa dobra 

anticlinal, em pescoço de Cisne, cortada pela erosão. Do ponto de vista local as camadas 

são parte integrante de um dos flancos da dobra, com uma direcção que roda entre 

aproximadamente E – O na zona NO do Cabo Espichel a NE-SO na zona NE do cabo, a 

inclinação varia entre os 40 e 45º grosseiramente para Norte, de acordo com a Folha 38-

B Setúbal da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50000.  

Espeleomorfologia 

Descrição da cavidade 

A gruta apresenta galerias de secção reduzida, geralmente com largura inferiores a 1m e 

muitas vezes na ordem dos poucos decímetros, a altura raramente ultrapassa os 1,5m 

sendo geralmente menor. Pontualmente existem zonas mais amplas com cerca de 1,5m 



de largura e 2m de altura, até agora a sua extensão conhecida é de pouco mais de 83m, 

com 28m de profundidade. Ao longo da gruta abundam os blocos abatidos, havendo 

porém em alguns locais, sobretudo nos espaços mais largos, um maior número de 

blocos.  

A cavidade apresenta uma configuração de padrão rectilíneo, como salta à vista, ao 

analisar a planta da parte conhecida da cavidade. O padrão rectilíneo é de acordo com 

Palmer, 2003, característico de cavidades cujo desenvolvimento é controlado por 

fracturas e cuja fonte de água agressiva são dolinas ou sumidouros localizados.  

Controlo estrutural 

Existe de facto um forte controlo estrutural que condicionou todo o desenvolvimento da 

cavidade. O controlo estrutural é feito essencialmente por 2 famílias de 

descontinuidades, que se tratarão possivelmente de fracturas, pois durante o 

levantamento, não se encontram evidências de movimento entre blocos rochosos 

separados pelas descontinuidades. As famílias de fracturas têm aproximadamente as 

seguintes direcções N40E (rodando em alguns caso até N20E) e direcção N20O a 

N40O. Quanto a inclinações ambas as famílias são subverticais com valores de 

inclinação próximos dos 80º, o sentido da inclinação não é fácil de medir, quer pela 

proximidade à vertical das fracturas quer pelos abatimentos que alteraram a morfologia 

original das paredes, aparentando as fracturas de uma mesma família inclinar para Este 

ou Oeste em diferentes locais da cavidade. 

As duas famílias parecem ter um papel igualmente importante no controlo do 

desenvolvimento da cavidade, não havendo uma que se possa chamar de dominante. As 

zonas da gruta mais largas correspondem a áreas onde as famílias de fracturas se 

cruzam, havendo aí um maior aumento quer da quantidade de blocos abatidos do tecto 

quer aparentemente da quantidade de corrosão química. As áreas onde existe um maior 

número de blocos, muitas vezes em equilíbrio precário, dever-se-ão dever também ao 

cruzamento de fracturas. As fracturas formam uma rede responsável pela forma 

paralelepipédica de muitos dos blocos que se vêem na cavidade. A razão porque 

algumas das zonas de cruzamento de fracturas dão origem a zonas de maiores 

dimensões da gruta e outras zonas de cruzamento mantêm a secção típica é 

desconhecida. Devemos ainda referir uma outra possibilidade de controlo estrutural, a 

gruta desenvolve-se em direcção a Norte, com um aumento associado da profundidade. 

As camadas, no Cabo Espichel, inclinam para Norte, em alguns sítios o valor da 



inclinação das camadas ronda os 40º para Norte de acordo com a Carta Geológica acima 

referida. Deste modo temos de considerar a hipótese de que a inclinação das camadas 

poderá controlar, a par com as fracturas, o desenvolvimento desta cavidade. 

 

Figura 1- Planta do sumidouro do Cabo. 

 

Figura 2- Corte estendido do sumidouro do Cabo 



 

Figura 3- Planta do sumidouro com levantamento geológico, pelo autor. Trabalhos 

topográficos realizados por Pinto, P.; Francisco, R. - CEAE-LPN (2009) 

Origem da água e regime de formação 

A dimensão relativamente constante da secção típica da cavidade e a ausência de 

evidências da existência de mistura de águas, levam a crer que, para a parte conhecida 

da cavidade, a única fonte de água seria de facto o sumidouro acima referido. Quer as 

reduzidas dimensões da secção da cavidade, quer o aspecto incipiente da cavidade, com 



a carsificação a resumir-se à proximidade imediata das descontinuidades, levam a crer 

que esta cavidade será relativamente jovem ou terá então circulado, através dela, um 

caudal de água relativamente reduzido. Parece-nos mais provável o segundo caso. 

Podemos pôr como hipótese de que apenas haveria caudais dignos de nota a entrar na 

cavidade em regime de tempestade.  

 A cavidade não apresenta características típicas de desenvolvimento exclusivamente 

vadoso ou freático, apesar da presença de formas arredondadas, típicas da corrosão 

química, ao longo das paredes da gruta, não deixar grandes dúvidas em relação à 

importância da circulação da água na génese da cavidade, sobretudo como criador de 

espaços vazios, permitindo os abatimentos subsequentes. Estas observações estão de 

acordo com o descrito por Palmer, 2003, autor segundo o qual as passagens iniciais de 

um sistema cavernoso (geralmente alimentados por sumidouros) podem não apresentar 

uma distinção clara entre um desenvolvimento vadoso e freático, pois o caudal que as 

alimenta é variável e a superfície piezométrica é relativamente alta. O mesmo autor 

refere ainda que estas passagens são sujeitas a uma série de diferentes condições ao 

longo de fases distintas que atravessam durante o seu desenvolvimento, passando desde 

freáticas ao início passando posteriormente a vadosas ou mesmo a epifreáticas em 

alguns casos. A presença de um preenchimento sedimentar ao longo da cavidade aponta 

para uma existência de uma fase vadosa de desenvolvimento. 

Registo sedimentar  

A gruta apresenta muito poucas concreções, porém tem um registo sedimentar ainda 

considerável, a saber, uma brecha consolidada de matriz argilosa. Os burgaus e calhaus, 

de aspecto anguloso, que formam a brecha são predominantemente calcários, podendo 

provir tanto de abatimentos da própria cavidade como tendo sido transportados da 

cobertura sedimentar que cobre parte da superfície do Cabo. De referir a presença, na 

brecha consolidada, de calhaus rolados de quartzo castanho, com cerca de 4cm de 

diâmetros. Estes calhaus deverão ter origem na cobertura sedimentar acima referida. A 

argila poderá muito bem provir também da cobertura já referida, Pode-se considerar a 

hipótese de pelo menos parte da argila ser um produto da corrosão dos calcários, porém 

as zonas da gruta onde não se encontra o preenchimento sedimentar possuem muito 

pouca argila. Este preenchimento sedimentar é mais abundante na zona mais próxima à 

boca da gruta apesar de estar presente, muitas vezes de forma vestigial, ao longo de toda 

a cavidade. Deste modo pode-se encarar como hipótese mais provável que o 



preenchimento sedimentar da cavidade provenha sobretudo da formação que cobre a 

superfície do Cabo.  

Conclusão 

A cavidade em estudo aparenta um forte controlo estrutural por 2 famílias fracturas e 

deverá ter como fonte de água, na parte conhecida, o sumidouro que lhe dá acesso. Esta 

descrição está de acordo com os padrões comuns de cavidades de “solução” descritos 

por Palmer, 2003. O seu desenvolvimento também parece ser influenciado pela 

inclinação acentuadas das camadas para Norte, desenvolvendo-se a parte conhecida na 

gruta nesse sentido. Apesar de as evidências no interior da gruta não serem claras a este 

respeito o regime de formação da cavidade deverá ter sido numa fase inicial freático e 

passado posteriormente a um regime vadoso. O caudal que penetrava no interior 

cavidade deveria ser relativamente reduzido (com base na dimensão da secção típica da 

gruta), funcionando o sumidouro sobretudo em regime de tempestade. O preenchimento 

sedimentar da cavidade deverá derivar sobretudo da formação de cobertura da superfície 

do Cabo, apesar de alguns balastros poderem provir de abatimentos no interior das 

galerias. Segundo o definido por Bogli, 1980, este tipo de gruta tipicamente atravessa a 

zona vadosa inactiva até atingir um corpo de água cársico ou um colector (carso 

superficial).  
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