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Fig. 2 - Desenvolvimento do relevo marginal e do topo da plataforma litoral ao longo do litoral estudado.

muito grosseiros, fenómenos de intenso encouraçamento,
responsáveis pela existência de arenitos e conglomerados
ferruginosos, muito resistentes, que atingem uma espessura
superior a l,5m.

A montante, na região de Medas, observam-se dois
depósitos escalonados. O mais alto (culmina a 162m) pode
observar-se nas barreiras do campo de futebol de Medas.
F. Rebelo (1975) estabelece uma correlação entre o
depósito do campo de futebol de Medas e o depósito de
Aldeia Nova de Avintes. Essa opção justifica-se porque,
apesar do carácter proximal dos depósitos de Medas
relativamente aos de Aldeia Nova ou da Rasa, existem
algumas semelhanças, nomeadamente no que respeita ao
predomínio de cores claras. Além disso, em ambos os
casos, trata-se dos afloramentos situados a maior altitude
em cada um dos locais em questão. Ora, numa área que
está a sofrer um processo de soerguimento mais ou menos
contínuo, como é o caso desta região (Rebelo, 1975,
Cabral, 1995), os depósitos mais altos deverão ser, em
princípio, aqueles que estão a sofrer movimentação há mais
tempo, isto é, os mais antigos. Naturalmente isso só se
verifica dentro de áreas próximas que pertençam ao mesmo
"bloco" e que, por isso, tenham sofrido uma taxa de
movimentação idêntica. É evidente que a hipótese torna-
se tanto mais plausível quando existem semelhanças de
fácies que corroboram as indicações fornecidas pela
posição relativa dos depósitos. E o caso dos depósitos de
Aldeia Nova e da Rasa, que, sendo os culminantes nas
respectivas áreas, apresentam semelhanças que sugerem
que poderiam ter-se formado numa mesma fase de
sedimentação.

A base do depósito da Rasa, como já tinha sido notado
por O. Ribeiro et ai. (1943), inclina nitidamente para leste.
O basculamento da base deste depósito para leste, em

direcção ao relevo marginal, só pode explicar-se com
recurso a uma movimentação tectónica pós-deposicional.

Por sua vez, o depósito de Aldeia Nova apresenta níveis
micáceos inclinando claramente para oeste com pendores
relativamente elevados que também sugerem uma
movimentação pós-deposicional. Para explicar o
basculamento dos depósitos da fase I de um lado e de outro
do relevo marginal teremos que admitir a existência de
falhas, situadas na sua base, o que acaba por nos levar a
interpretar o relevo marginal como um horst, com uma
orientação geral NNW-SSE, cuja surreição será, pelo
menos em parte, posterior aos depósitos da fase I.

A riqueza em caulinite (mais de 90%) dos depósitos
desta fase e a elevada cristalinidade deste mineral, sugerem
uma formação num clima quente e húmido. A existência
de uma unidade mais grosseira no topo da formação
indicaria uma certa degradação climática no sentido de
condições mais resistáticas (Erhart, 1956).

O encouraçamento poderia relacionar-se com um
processo de acumulação lateral de ferro em áreas
pantanosas na proximidade dos cursos de água (Thomas,
1994). Um descida da toalha freática permitiria a
precipitação do ferro e converteria o antigo leito fluvial
na couraça conglomerática, como a que se podia observar
num local significativamente designado de "Pedras
Negras" (Sto. Ovídio, Vila Nova de Gaia).

OS DEPÓSITOS DA FASE II

Os depósitos da Fase II são muito mal calibrados e
apresentam blocos muito grosseiros na base (Pedrinha,
Valbom). Podem ocorrer finas crostas ferruginosas com
espessuras que não ultrapassam um centímetro. Porém,
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Os depósitos inequivocamente marinhos apresentam-
-se em manchas de dimensões geralmente inferiores às
dos depósitos fluviais e a altitudes inferiores a 40m.

Uma análise comparativa veio confirmar a existência
de três conjuntos de depósitos marinhos, que passamos a
designar como níveis l (o mais antigo), 2 e 3. O uso da
designação de "níveis" não representa uma adesão às
teorias fixistas do eustatismo, mas apenas o facto de os
depósitos marinhos poderem ser "arrumados" em con-
juntos, que, em cada sector, se apresentam escalonados.
Com efeito, estes "níveis" foram definidos,
essencialmente, através de critérios sedimentológicos, já
que, como veremos, a situação altimétrica dentro de cada
um deles é variável.

Infelizmente, é raro encontrar os locais onde todos estes
níveis estejam expostos. O único local onde conseguimos
definir os três níveis propostos foi a área de Lavadores,
em que eles constituem uma escadaria. Por isso, as alti-
tudes indicadas para cada "nível", salvo informação em
contrário, correspondem à altitude com que ele se apresenta
na área de Lavadores.

Os depósitos que se apresentam em manchas mais
extensas são, normalmente, aqueles que se situam na
proximidade dos depósitos fluviais, a altitudes compreen-
didas entre 30 e 37m. Trata-se de depósitos geralmente
espessos, que assentam sobre um substrato rubefacto,
bastante alterado, e que designaremos como "nível l".

Os depósitos do "nível 2" apresentam uma certa
ferruginização (cor acastanhada), assentam sobre um
substrato cuja alteração, menos intensa que a do nível
precedente, lhe confere uma cor esbranquiçada, e
situam-se a altitudes de 18-15m.

Os depósitos do "nível 3" aparecem a cotas geralmente
inferiores a lOm, e em certos locais chegam a atingir o
nível actual das marés baixas (praias de Francelos, da
Aguda e da Granja). Apresentam uma cor castanha, que
corresponde a uma ferruginização bastante intensa, que
os transforma, por vezes, em verdadeiros conglomerados.
O seu bed-rock apresenta apenas uma alteração incipiente
e uma patine castanha ou alaranjada, obviamente
relacionada com a migração de ferro que condicionou a
cimentação do depósito suprajacente.

O estudo do escalonamento dos depósitos marinhos
dos diversos sectores da área estudada, bem como das
respectivas características sedimentológicas, permitiu
concluir que os depósitos atribuíveis ao mesmo "nível"
não se situam sempre à mesma altitude. Desenvolvem-se
segundo um padrão irregular, em que se detecta uma
tendência para uma descida das altitudes para sul, como
se o bloco em que se situam estivesse basculado para sul,
em direcção à orla ocidental meso-cenozóica (Araújo,
1997, Fig. 4).

Esse padrão irregular sugere a existência de
interferências entre a movimentação tectónica que gera
esse basculamento e movimentações oblíquas a ela (isto
é: transversais ou oblíquas em relação à linha de costa).

Efectivamente, parecem existir deformações recentes,
afectando depósitos do último período interglaciário. O
caso mais notório verifica-se na praia do Sampaio
(Labruge-Vila do Conde), onde se encontram dois

Fig. 5 - Falha do Juncai (Espinho). Direcção NNW-SSE; pendor
70°W. A base do depósito é visível à esquerda.

afloramentos de depósitos presumivelmente do último
interglaciário, a altitudes bastante diversas (5 e 9 m,
Araújo, 1994).

Essas deformações traduzir-se-iam, também, em
desníveis rigidamente alinhados existentes nas plataformas
de erosão marinha e no desenvolvimento de algumas
"arribas" em que a acção marinha se limita a uma pequena
sapa na base de uma escarpa de falha (é, de novo, o caso
da praia de Sampaio, Araújo, 1991, 1994).

Num litoral onde as variações quaternárias do nível
do mar se imprimiram sobre um continente com
movimentações tectónicas aparentemente diferenciadas,
a identificação da parte que cabe à tectónica e ao eustatismo
terá que ser feita por aproximações sucessivas. Significa
isso que se trata de um trabalho que comporta alguns riscos.
Porém, pensamos que só essa abordagem permitirá uma
correcta compreensão da morfologia dos sectores rochosos
desta faixa litoral.

CONCLUSÕES. A TECTÓNICA E A
ORGANIZAÇÃO DO RELEVO

O mapa da fig. l mostra bem em que medida o relevo
marginal tem um desenvolvimento essencialmente
rectilíneo, sofrendo apenas leves indentações provocadas
pela incisão dos pequenos cursos de água que nascem na
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