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RESUMO
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Um dos traqos comuns a quase todo o litoral portuguÃª Ã a existÃ©ncide uma faixa aplanada, designada como "plataforma
litoral", situada a altitudes variadas e limitada, para o interior, por um rebordo rigidamente alinhado e contrastante com a referida
haplanada. Aplatafanna litoral suporta, frequentemente, numerosos afloramentos de dep-sitos aenericamente classificados como
plio-plistocÃ©nicos
Durante muito tempo a plataforma litoral foi interpretada como um testemunho passivo das variaÃ§ÃµeustÃ¡ticasEstas teriam
originado uma escadaria de "nÃ-veide praias antigas", designadas por crit&ios altimÃ©tricosO rebordo que a limita para o interior
seria, logicamente, uma arriba fÃ³ssil
Todavia, um estudo detalhado dos dep-sitos da plataforma litoral na regiÃ£do Porto veio provar que muitos desses depÃ³sito tÃª
cax$ctercontinental.Os depÃ³sito em quest'o (de cadcter fluvial ou do tipo "leque aluvial") situam-se, sistematicamente, a altitudes
superiores a 40m.
Os dep-sitos marinhos sÃ£relativamente raros e limitam-se aparte exterior da plataforma, desenvolvendo-se a altitudes inferiores
a40m. ~iconbam-sedepÃ³sito que permitem identificar o estacionamento do mar a 3 nÃ-veidiferentes.
O desn'vel existente entre esses dois tipos de dep-sitos tem um canicter rectilineo, sugerindo que a separaÃ§Ãentre eles pode ter
uma orkem tect-nica
Deste modo, a distribuiÃ§Ãespacial dos dep-sitos conjugada com as respectivas caracteristicas sedimentologicas sugere que, nos
per'odos interglacihrios do Quaternario, o mar teria retocado o sector ocidental, tectonicamente abatido, duma plataforma elaborada
essencialmente por agentes sub-aÃ©reodurante o NeogÃ©nico
Existem outras provas de movimenta@o tectonica recente:
-os depisitos mais altos da plataforma est'o afectados por diversos acidentes, geralmente de tipo compressivo;
-os depisitos marinhosnÃ£se situam a altitudes homogheasao longo do sector estudado. Desenvolvem-se segundo um padr'o
irregular, em que parece haver uma descida das altitudes para sul, em direcÃ§Ãa Orla Ocidental meso-cenozÃ³ica

One oftlio most conunon c11aractctisÅ¸cof Portu:uese liitoral is Uic cxisioncc of a planed surtice (thc so-called "littoral platform"), sitiiiited at diHerent aliit~idcsand bordcxd f?om ihc inland by a strai:lit relief, stronglv contrasting witii that planed sutiacc.
This one is genmlly covered wiUi sevcral outcrops ofso-called Plio-Pleistocene deposits.
Til1 lhe cighhcs U~isplathnnlias bccninterpreted as stahle staircase ofoldmarine levels, rogisteriny in a passivo way Uieeustatic
variations, Tho rigid stcp bordering i1 easterlv should bc a fossil clitT.
Howcvcr, our study lias provcd U~iitmucli of Uicsc dcposiLs have a continental origiu. Thcse continental doposiL7 havc fluvial or
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alluvial fan facies aud they are lying above 40 meta.
Marine deposite seem to be quite rare aud ihey on'y occupy a smaÅ westem ares, beneat'i the altitude of 40 meters, aud devdoping into three diÃ-iereniDarme leveis.
There is a rigid step between the ivm kinds of deposite, indica* a pmbable tectonic nrigin.
&,I it seems lhat the sea musthave touched only ihe weston p
i of this surface, w h a neotectomcmovem& l o d itdowu
Thm are more evidentes fornwtectonic movemmts:
- There are fauhs(mainly iuverse faults)affectinfl ihe higher deposits of this littoial plat'onn,
-The sane maime levei scons to appear ai differentaltitudes, developmt an nTegutepattem wilha genual tiend dipping fmm
the North to ihe South.

ENQUADRAMENTO GEOL~GICOE
GEOMORWOL~GICO

OS DEP6SITOS DE F ~ C I E S FLUVIAL:
INTRODUÃ‡Ã

Um dos !mps comuns aquase todo o litoral portu@
Ã a existÃªnci de uma faixa aplanada, designada como
"plataforma litoral", de largura e altitude variÃ¡velque
bordeja todo o litoral pm@, limitada,para o interior,
por um rebordo, rigidamente alinhado e contrastante com
a referida Ã¡re aplanada. A plataforma litoral suporta,
frequentemente, numerosos afloramentos de dep6sitos
genericamenteclassificados como "plio-plistocÃ©nicosnas
cartas geologicas de escala 1.50.000.
No mapa da figura 1 Ã possÃ-ve apreciar o
desenvolvimento t o p o m c o da faixa litoral situada nas
proximidades da cidade do Porto.
Afigura2 foiconstru'daapiirdo registo, numa folha
de d a d o @XIXI),das altiludes mÃ¡xima da plahfoma
litoral e do relevo marginal em cada quadmdo de lkm de
lado definido nas cartas l:25.000. Nesta figura Ã poss'vel
verificar que, dum modo geral, o topo da plataforma litoral
e do relevo marginal estÃ£ mais altos a sul do Douro e
parecem subir para sul. Po~Ã©m
essa subida nÃ£se faz dum
modo continuo. A partir de 35km de dktÃ¢wida foz do
Rio Ave existe um ressalto que soergue o topo do relevo
marginal. TambÃ© se verifica que este relevo a i o Ã
contÃ-nuoantes parece corresponder a segmentos
separados por colos relativamente deprimidos.
A observaÃ§Ãda carta geologica 1:500.000 permite
verificar que, perto do local da passagem do relevo mar@ existe um acidente muito importante, a falha PortoTomar, que sepam as rochas da Zona Centro-ibÃ©ric
(fundamentalmente, nesta hrea, xistos e granitos
paleowicos)das rochas dazona de Ossa-Morena (no caso,
o PmÃ¢mbricpolimetam6rfiw). Tiata-se de uma acidente
muito antigo, que corresponderia i zona de sutura entre a
Europa e a Ã•fric aquando da omgenia Cadomiana
(PrecÃ¢mbricoe que funcionou como desligamento
diversas vezes durante e ap6s a omgenia hercillica
A primeira abordagem que caracteriza a plataforma
litoral como uma Ã ¡ aplaaada Ã d e s m d d a por uma
obsemÃ§Ãde pormenor geralmente Ãposs'vel identificar,
nessa plataforma, tramas aplanados, separadospor faixas
de maior declive, originando uma escadariacujos degraus,
apesar de suavizados, ainda s'o claramente perceptÃ-vei
no terreno.

Os dep6sitos genericamente considerados "pliopkioakicos" ocupam a Ã¡re aplanada situada a oeste do
relevo marghl, coincidindocom as & a s aplanadasacima
referidas, enquanto que os taludes que as separam
normalmente s'o talhados no bediodc.
Uma das primeiras conclus'es que pudemos extrair
das anÃ¡lis sedimento16gica.s mÃ¼zadanas m s t m de
depÃ³sitoda plataforma litoral foi de que a maioriadestes
dep6sitos era de origem continental e nÃ£ de origem
marinha (=piaias levantadas) como era geralmente aceite
nos primeiros trabalhos publicados sobre o assunto
(Ribeiro et ai. 1943, Teixeira & G. Zbyszewst', 1952,
Teixeii 1979).
O registo sedimentar na plataforma litoral da regi'o
do Porto esiÃ longe de ser continuo e espesso. Por oum
lado, devido i falta de elementos de m o , qualquer
tentativa de atribui& cmno-estratigrifica nÃ£pode deixar
de ter um c d c t e r hipotÃ©ticoPorÃ©mo esforÃ§ de
correlaÃ§Ãque tem sido feito com outros locais do Norte
de Portugal conduz-nos a admitir que os epis6dios
cenoz6icos mais antigos (paleogÃ©mcoe miocÃ©nicos
referidos em TrÃ¡s-os-MontenÃ£ tÃª paralelo nesta Ã¡rea
De tudo isto resulta que o nosso modo de abordagem
consistiu, num primeiro momento, na elabomÃ§Ãde uma
que nos pareceu responderaos factosobservados
no teireno. Assim, os depÃ³sito de fÃ¡ciecontinental da
Ã¡re em a p q o foram "amimados" em conjuntos que
designÃ¡mopor "fase i" e "fase ii". De um modo geral,
dentro de cada uma dessas fases, foi poss'vel identificar
diversasunidades que aparecem geralmente associadasao
nÃ-vede cada afloramento. PorÃ©mnem todos os
afloramentos apresentam a sequÃªnci completa, o que
poderÃsignificar que as sequÃªnciapodem ter variado de
local para local. AlÃ© disso, algumas dessas unidades
foram, decerto, destru'das pela ems'o.
Apesar das diferenÃ§aque existem entre os diversos
afloramentos, as referidas fases possuem um certo ar de
fam'lia e parecem corresponder a momentos diferentes
da evolu@o do relevo separadas entre si por um periodo
de tempo relativamente longo, ou por um acontecimento
relevante, de origem tectÃ³nicou eustÃ¡tica
Com efeito, nunca encontramos as unidades

1' Congresso sobre o CenozÃ³ic de Portugal

Fig. 1 - Morfologia da plataforma litoral (entre a foz do rio LeÃ§e a lagoa de Esmoriz). Com base nas folhas 122, 133 3 143 da
carta l:25000. Equidisthcia = l0m.
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Fig. 2 - Desenvolvimento do topo da plataforma litoral e do relevo marginal ao longo do litoral estudado.

altitude, podendo atingir cerca de 130m Estes dep-sitos
foram geralmente considerados PliocÃ©nico
e identificados
nas cartas geolÃ³gicacomo P' e P".
O melhor local para observar a sequÃªncidas unidades
da fase I era a Rasa de Baixo ( W m designada como
TelheiraY uma aniiea emlorac'o de caulino, situada na
i
base do Relevo ~ & n a i . ~c&mente a explom$o d
desactivada e, devido a utilizaÃ§Ãda imensa cratera
resultante da e x p l o m o do caulino como vazadouro de
entulhos vÃ¡rioso corte deixou de ser observÃ¡vel
Os cortes de Canelas e do Carrega1 foram lambÃ©
parcialmente destruidos, ficando como melhor
representante deste tipo de depÃ³sitos na Ã¡re
compreendida entre o rio Douro e a latitude de Espinho, o
corte de Aldeia Nova. a leste do Relevo Marginal.
A sequÃªnci para os depÃ³sito da fase I, definida no
corte da Rasa de Baixo, apresentava, de baixo para cima:
1 -Base com blocos que por vezes atingiam cercade
lm de diÃ¢mtr(I-A); estes blocos podem ser de granito
completamente apodrecido (Rasa de Cima) ou de quartzo
fil'o (Aldeia Nova de Avintes);
2 Camada rica em elementos polÃ-ticosde cor cinzaesverdeada, aparentemente resultante de uma silm@ode
baixa energia (I-B);
3 -Unidade superior, um pouco mais grosseira (are'o
e calhaus pequenos) com estratifica@o entrccnizada (1C).
As Ã¡rea de topo do depÃ³sit apresentam, com alguma
frequÃªnciaum forte encoura$amento. Nos casos em que
o depÃ³sit e pouco espesso, esse enconm+UIEnto pode
atingir a respectiva base.
Parece-nos evidente qw oprocesso de encouraqamnto
Na Ã¡re estudada (AraÃºjo1991) os depÃ³sito mais ocorreu depois da formaÃ§Ãdas unidades inferiores do
altos aparecem genericamente acima dos 100 metros de depÃ³sitoque apresentam uma cor branca caracterÃ-stica

pertencentes a fase I associadas aos depÃ³sito que
provando a anterioridade
agrupamos na fase n. PorÃ©m
da fase I em relaÃ§Ãa fase I1 e a existÃªnciduma provÃ¡ve
crisetectÃ³nicaentrelas, enconÃ¼Ã¡m
blocos de depÃ³sito
da fase mais antiga englobados em cortes da fase mais
moderna (corte do Centro Comercial AnÃ¡bidShopping).
SÃ depois de estabelecida, no conjunto da Ã¡rea a
sequÃªnci Fase I-Fase 11, bem como os afloramentos
ligados a cada uma delas, a referida sequÃªnci foi
comparada com as que ocorrem noutras Ã¡reas
nomeadamente no Minho e em TrÃ¡s-os-Montes
Por analogia com os depÃ³sitode Prado, AlvarÃ£ee
de Mirandela, Ã possÃ-veatribuir uma idade pliocÃ©nic
(F'lacenciano) aos depÃ³sitoda fase I.
Os da fase n deverÃ£situar-se na transiÃ§ÃPliocÃ©Nco
QuatemÃ¡rio coincidindo com uma crise climÃ¡tic e
tectÃ“Nc identificada noutros locais de Portugal.
A fig. 3 representa todas as manchas identificadas nas
carias geolÃ³gica (9â‚ 13-A e 13-9) de escala 1:50.000.
Embora a cartografiaem quest'o seja discutÃ-ve( AraÅ“jo
1991), sobretudo no que diz respeito a atribuiÃ§Ã"cronoestratigrafica" dos depÃ³sitosa representa@ cartografica
foi utilizada devido ao facto de ser a Ãºnic que cobre, a
uma escala razoÃ¡veltoda a Ã¡re em apreÃ§oPorÃ©m
a
respectiva atribuiÃ§' cmno-estratigrafica foi revista e
fortemente simplificada. Assim sendo, os diferentes
dep-sitos foram classificados segundo os 3 grandes
conjuntos que definimos na nossa tese (AraÅ“jo1991).
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contrastando com a cor avcniiclhada/acasta~iliadado topo.
Ainda na margem esquerda do Douro, agora a
montante do Relcvo M w n a l . na Ã¡re de Aldeia Nova de
Avintes. cxistc uni depÃ³sit que se desenvolve numa faixa
paralela ao Douro com cerca de 4km de coniprimento.
que, com algumas i n t c r m ~ Ã µ evai
s desde CabanÃµcsem
Avintes (106m). atc Arnelas (134111) c que reaparece em
Lever. ainda na margem csquerda do Douro.
Os novos cortes entretanto abertos nessa arca
confirmam a existÃªnci de bastantes senielhanÃ§a
relativamente aos depÃ³sito da plataforma litoral.
nomeadamente a ocorrÃªnci de niveis pcliticos
esverdeados.
As diÃ-ereyados depÃ³sito de Aldeia Nova de Avintcs
relativamente aos da plataforma litoral (Rasa e Carregal)
prendem-se com um maior calibre dos blocos da base.
uma composiÃ§' petrogrÃ¡fic diferente (quartzo e
quartzitos versus granitos no depÃ³sit da Rasa). um
encouraÃ§amcnt mais intenso e a existÃªnci de nÃ-vei
peliticos menos espessos. Estas diferenÃ§apodem explicarse por um carÃ¡ctemais proximal do depÃ³sit de Aldeia
Novae pelo carÃ¡ctexistento do respectivo bed-rock. Com
efeito,o maior conteÃºd em ferro dos xistos do complexo
xisto-grauvÃ¡quicorelativamente aos granitos alcalinos.
bem como o carÃ¡cte menos permeÃ¡ve dos alteritos.
podem ter contribuÃ-d para uma maior intensidade na
acumula@o de ferro e para uma mais intensa formaÃ§Ãde
couraÃ§as
Na margem direita do Douro encontra-se uma outra
mancha atribuivel ao mesmo momento e m Gandra
(Gondomar).Este depÃ³sit apresenta, alem de elementos
muito grosseiros, fenÃ³menode intenso encourawento.
responsÃ¡veipela existÃªnci de arenitos e conglomerados
fenuginosos, muito resistentes, que atingem uma espessura
superior a l,5m.
TambÃ©na margem direita do Douro, em Esposade,
existe uma mancha correspondente a de Avintes-Lever.
Mais a montante, na regiÃ£ de Medas, observam-se
dois defisitos escalonados. O mais alto (culmina a 162m)
pode observar-se nas barreiras do campo de futebol de
Medas. F. Rebelo (1975) estabelece uma correlaÃ§Ãentre
o dep-sito do campo de futebol de Medas e o dep-sito de
Aldeia Nova de Avintes. Essa op@o justifica-se porque,
em ambos os casos, se trata dos afloramentos situados a
maior altitude em cada um dos locais em questÃ£o
TambÃ©os depÃ³sito de Aldeia Nova e da Rasa, alÃ©
deseremos dcpÃ³sitomais altos existentes nas respectivas
Ã¡reasapresentam semelhanÃ§aque sugerem que, embora
estes depÃ³sito estejam hoje situados respectivamente, a
lesteeaoestedo Relcvo Marginal poderiam ter-se formado
numa mesma fase de sedirnenta@o. quando o referido
relevo ainda n'o existiaAexistÃªnci de camadas micaceas indicadoras dc unia
situaÃ§Ãde baixa energia do tipo "planÃ-ci aluvial na
imediata proximidade do relevo marginal, sugere tambkm
que o dito relevo marginal nÃ£existiria nessa altura.
AlÃ©disso, a base do depÃ³sit da Rasa, como ja tinha
sido notado por Ribeiro et ai. (1943). inclina nitidamente
paraleste.Por suave7- o depÃ³sit de AldeiaNova apresenta

n'veis peliticos inclinando para oeste. Assim, o nÃ-tid
basculamcnto da base destes dcpÃ³sito cni dircqÃ£ ao
Relcvo Marginal sugere uma movimentaÃ§ÃtectÃ³nic
postdeposicional que deverÃter sido aquela que condu7iu
i surreiÃ§' do referido relevo (fig.4).
A riqucrm em caulinite (mais de 90%!) dos dcpÃ³sito
dcsta fase e a elevada cristalinidade deste mineral, sugerem
uma formaÃ§Ãem meio de tipo tropical hÃºmido A
existÃªnci de unm unidade mais grosseira c dc um intenso
encouraÃ§amentno topo da formaÃ§Ãindicaria uma certa
degradaÃ§ÃclimÃ¡tic no sentido de condiÃ§Ãµmais
rcsistÃ¡tica (Erhart- 1956).

FASE 11:A EVOLUÃ‡Ã NO LIMITE NEOGENICOQUATERNARIO
A niodificaÃ§Z cli~ntticaque sc adivinhava no topo
dos depÃ³sito da fase I acentua-se brutalmente. As
formaÃ§Ãµque se seguem apresentam blocos muito
grosseiros na base. porvezes com carÃ¡ctefanglomcrÃ¡tic
(Pedrinha, Valbom). HÃ uma certa tendÃªnci para a
formaÃ§Ãde f i crostas Serruginosas com espessuras que
nÃ£ultrapassam um centÃ-metroPorem, nunca aparecem
verdadeiras couraÃ§ascomo as que existem na fase anterior.
Os depositos da Fase I1 aparecem em 2 tipos dc
situaÃ§Ãµe
l - Na imediata proximidade do vale do Douro
(Pedrinha, Valbom) o que faz supor que nesse momento
talvez o Rio Douro jÃ estivesse canalizado. mas teria um
comportamento muito torrencial;
2 - Ao longo de uma faixa paralela ao Relevo Marginal e situada a oeste dele. Pela sua situaÃ§Ãgeogrx~cae
pelas suas caracterÃ-stica sedimentares, parecem ser
depÃ³sito do tipo leque aluvial, formados numa fase de
crise tectÃ³nic elou climÃ¡tica
NÃ£ enconlrÃ¡mo nenhum caso em que os dep-sitos

desta fase ii se sobrepusessem aos anteriormente referidos.
Situam-se, geralmente, um pouco mais para oeste, a altitudes mais baixas, compreendidas entre 100 e 50m na
plataforma litoral e entre 100-120111 na regiÃ£ de Medas
onde se encontra um outro depÃ³sit bastante diferente do
do campo de futebol que apresenta unia calibragem c uma
estratificaÃ§ÃjÃ compatÃ-vei com uma drenagem
relativamente regularizada, que poderia corresponder
aquilo que d e s i g ~ m o scomo fase 11-B.
Em diversos locais (nomeadamente nabarreira situada
prÃ³xini do Centro Comercial ArrÃ¡bid Shopping)
observÃ¡mocasos em qucblocos de arenito csbranquiÃ§ado
tÃ-picoda Fase I, se achavam englobados nos depÃ³sito
da fase 11, junto i respectiva base. o que prova a
anterioridade daqueles depositos c o facto de se
encontrarem a constituir relevo no momento cnl que o
Relevo Marginal estaria a soergucr-se.
PorÃ©mse h i depÃ³sito dcsta fase I1 que podcr'o
corresponder a um periodo muito torrencial do curso do
Douro, atÃporque aparecem conservados na proximidade
do seu vale, a organizaÃ§Ãespacial dos dcp-sitos da "fase
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II" que se situam na plataforma litoral mostra claramente
que os seus afloramentos se distribuem com um certo
paralelismo relativamente ao relevo marginal. E chficil
fugira imagem de uma sÃ©ride leques aluviais formados
a saida de um relevo em surreiÃ§20c n situaÃ§2
~
de crise
climÃ¡tic provÃ¡vel que permitiu transportes de grande
competÃªnci (na Pedrinha Ã possivel observar blocos de
cerca de 0.5111 de diÃ¢metro)
Estes teriam uni carÃ¡cte muito grosseiro na
proximidade das cristas quartaticas (a Pedrinha fica a 6
km dos primeiros afloramcntos quamiticos da serra de
Valongo). e menos grosseiro nas Ã¡readistais (Coin~brÃµc
situa-se a I1 km dos referidos afloramentos).
A esta crise c l i n ~ t i c aparecem seguir-se condiÃ§Ãµ
climÃ¡tica mais regulares. responsÃ¡vei por uma
regularizaÃ§Ãdo regime hidrolÃ³gico Com efeito, em
alguns locais (Av. Marechal Gomes da Costa, no Porto).
no topo de formaÃ§Ãµde tipo dcbris-jlow. verifica-se a
deposiÃ§Ãde materiais mais calibrados e compatÃ-veicom
uma drenagem mais regularizada (Fase 11-B). Estes
dep-sitos encontram-se apenas na proximidade do vale
do Douro e poder20 corresponder a um momento cm que
este perdeu o carÃ¡ctefortemente torrencial que tinha no
inicio da fase 11.
Alguns destes depÃ³sito estÃ£ claramente afectados
pela neotectÃ³n'ca Esta manifesta-se, por vezes, atravÃ©
de movimentos compressivos. traduzidos na existÃªnci de
falhas inversas, como no caso do Juncai e dos Pinhais da
Foz(AraÃºjo 1995 e 1997).
AEVOLUÃ‡Ã
QUATERNARIA E O
ESCALONAMENTO DOS DEPOSITOS
MARINHOS

AtÃaltitudes de cerca de 50111 todos os dcpÃ³sito que
encontramos apresentam fÃ¡cic de tipo continental.
Os depÃ³sito inequivocamente marinhos apreseniamseem manclns de dimensÃµegeralmente inferiores is dos
dep-sitos fluviais e a altitudcs inferiores a 40m.
Uma anÃ¡lis comparativa dos dcpÃ³sito encontrados
veio confirmar a existÃªnci de Ires conjuntos de dcpÃ³sito
marinhos. que pass;inios a designar como nivcis I (o mais
antigo). II c 111. Estes "nivcis" foram definidos atravÃ©de
critÃ©rioscdin~cntolÃ³gicos
j i que. como veremos, a
situaÃ§iiiilti11ictric;i dentro dc C ; I ~ ; I 11111 deles c bastante
variivcl. Infclix~ncntc.Ã raro encontrar um local onde
todos cstcs nivcis estejam expostos. O Å“nic local onde
conseguimos definir os trts nÃ-veipropostos foi a Arca de
Lavadorcs. em que eles constitucni unia escadaria. Por
isso. as altitudcs indicadas para cada "nivcl". salvo
infonnaÃ§5cm contnirio. correspondem ii altiuidc com
que ele se aprcscn1:I II:I Ã¡re;dc Lavadores
Aaccitavito da dcsignaÃ§5dc "niveis" n5o representa
u m adcs5o i s 1eori;ts Iixistas do custatisn~o.HKIS apenas
ofacto de os dcpositos marinhos poderem ser "amimados"
crn conjuntos. que. em cada sector, se ;iprcscntam cscalonados.

Os depÃ³sito que se apresentam em manchas mais
extensas sÃ£onormalmente, aqueles que se situam na
imediata proximidade dos depositos fluviais. a altitudes
comprecndidas entre 30 c 37m. Trata-se de depÃ³sito
geralmente espessos. que assentam sobre um substrato
mbefacto. bastante alterado. e que designaremos como
'',,Ã-vc1".
Os depÃ³sito do "nivel 11" apresentam uma certa
fcmginizaÃ§Ã(cor acastanhada), assentam sobrc um
substrato cuja alteraÃ§' menos intensa que a do ~ v e l
precedente, lhe confere uma cor esbranquiÃ§adae situamse a altitudcs de 18-15m
Os depÃ³sito do "nÃ-ve 111" aparecem a cotas
geralmente inferiores a l0m. e em certos locais chegam a
baixas (praias de Francelos.
atingir0 n'vel actual das marÃ©
da Aguda e da Granja). Apresentam uma cor castanha
que corresponde a uma fcrruginizaÃ§Ãbastante intensa.
que os transforma. por vezes. e m verdadeiros
conglomerados. O seu bed-rock apresenta apenas uma
alteraÃ§Ãincipiente e umapdtine castanha ou alaranjada.
obviamente relacionada com a migraÃ§Ãde ferro que
condicionou a cimentaÃ§Ãdo dep4sito suprajacente.
O estudo detalhado do escalonamento dos depÃ³sito
marinhos existente nos diversos sectores da Ã¡reestudada
bem como das respectivas caracterÃ-stica
sedimentolÃ³gicas permitiu concluir que os depositos
marinhos ainbuiveis ao mesmo "nÃ-vc nÃ£ se situam
sempre a mesma altitude. Desenvolvem-se segundo um
padr'o irregular, em que se detecta uma tendÃªnci para
uma descida das altitudes para sul, em direqÃ£ a Orla
Ocidental meso-cenozÃ³ic (fig. 5).
Esse padrÃ£ irregular sugere a existÃªnci d e
interferÃªncia entre a movimentaÃ§Ãtectonica que gera
esse basculamento e movimentaÃ§ÃµoblÃ-quaa ela (isto
Ã©transversais ou obliquas em relaÃ§Ãa linha de costa).
Efectivamente, parecem existir deformaÃ§Ãµrecentes.
afectando depÃ³sito do ultimo perÃ-od interglacihrio. O
caso mais notÃ³ri verifica-se na praia do Sanipaio
(Labruge-Vila do Conde), onde se encontram dois
afloramcntos de depÃ³sito presurnivelmente do ultimo
intcrglaciÃ¡rio a altitudes bastantc diversas (5 e 9 m. cf.
Aramo. 1994).
Essas deformaÃ§Ãµtraduzir-se-iam. tambÃ©me m
dcsnivcis rigidamente alinliados existentes nas pliilafoniias
de crosf'o marinha e no dcscnvolvinicnto de algumas
"arribas" em que a acÃ§' marinha se limita a uma pequena
sâ€¢ na base de unia cscarpa de falha (c. de novo. o c:iso
da praia de Sampaio, cf. M. A. ARAÃšJO 199 1. 1994).
Nnnl litoral onde as variaÃ§Ãµquatcmhrias do nivcl
do mar se imprimiram sobrc u m continente com
~~~ovin~ent;iÃ§Ã•
tcctonicas difcrcnci:id;is. a idcntific;iqXo
da parte que cabe ii tcctonica c ao custatismo ter5 que ser
fcila por aproxin~aÃ§Ãµ
sucessivas. Signific:~isso que sc
trata de uni trabalho que comporta alguns riscos. PorÃ©m
pensamos que sÃ essa abordagem permitirÃuma correcta
con1preens50 da niorÃ-ologi dos sectores rochosos desta
faixa litoral.
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CONCLUSOES: A TECTONICA E A
ORGANIZAÃ‡Ã DO RELEVO
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Fig. 4 - Corte geologico realizado entre a foz da Ribeira de
Canelas (entreas praias de Miramar e Francelos) e a margem
esquerda do Douro.Para a caracterizaÃ§?idos dep-sitos ver
texto. As falhas propostas foram marcadas a partir de crit&ios
essencialmente geornorfolÃ³gicos

A simples descriÃ§Ãdos depÃ³sito que acabÃ¡mode
fazer nÃ£ nos esclarece suficientemente sobre as causas
desta distribuiÃ§Ã£
O perfil da fie. 4 foi constru'do de modo a que. partindo
da linha de costa, atravessasse o relevo marginal e passasse
pelos depÃ³sito fluviais existente nas margem esquerda
do Douro. na irca de Aldeia Nova de Avintes.
Com excepÃ§Ãda mancha indicada com "?", que nos
parece situar-se numa Ã¡re com tanto declive que d e v d
corresponder a um dos muitos aiioramentos "fantasmas"
marcados nestas cartas, que nÃ£passam de calhaus de um
depÃ³sit preexistente, arrastados para fora da Ã¡re de
deposiÃ§' original e englobados numa formaÃ§i
solifluxiva (formaÃ§' areno-pelÃ-tic de cobertura), os
restantes depÃ³sitomarcados no corte foram reconhecidos
e estudados no terreno e no laboratÃ³rioE particularmente
curioso o facto de os depÃ³sitoda fase I, dum lado e doutro
do relevo marginal, aparecerembasculados em d i n q ' o a
este, o que coincide com a situagi0 de facto observada no
terreno e para a qual, em devido tempo, chamÃ¡moa
atenÃ§Ã£
Curiosamente, a anÃ¡lisdo mapa da fig. 3 mostra com
algumaclarezaque as cotas dos depÃ³sitoda fase I descem,
de forma regular, desde os 162m de Medas, ate Caban'es
(106m). A passagem do relevo marginal parece traduzirse numaclara subida (124 naRasa. 128 Carregai). Ora,
essa circunstkia sÃe cornpreens'vel se atendennos a uma
tectonica pos-deposicional que tenha soerguido os
depÃ³sitoda plataforma litoral em rel@o .%peles que se
situam a leste do relevo marginal.
Os acentuados abruptos encontrados no corte s6 se
podem explicar convenientemente atravÃ©
de falhas. Estas
foram marcadas como sendo verticais, ja que foram
deduzidas atravÃ©da topografia, o que toma diiicil saber
se, efectivamente, sÃ£ou nÃ£verticais. E possÃ-veque,
muitas delas sejam de tipo compressivo, o que ajudariaa
explicar o basculamento dos depÃ³sito da fase I em
m
o ao relevo marginal.
No seu conjunto, o relevo marginal corresponde a um
horst rodeado. de ambos os lados, por escadarias
t e c t Ã ³ ~ c aE
s curioso verificar que, quer no caso do
depÃ³sit do Carregai quer no caso do depÃ³sit de Aldeia
Nova. a respectiva conservaÃ§Ãparece estar na
dependÃªncide uma s i w o em Ã¢ngulde falha, bastante
evidente no caso do depÃ³sit do Carregal.
O mapa da fig. l parece-nos particularmente
representativo dos condicionamentos estruturais no
desenvolvimento geomorfblogiw da Ã¡re a sul da foz do
Rio LeÃ§aForam sombreadas em diferentes tons de
cinzento as Ã¡reacorrespondentes is seguintes classes de
altitudes:
- entre 50 e 130m (sector onde se encontram os
diferentes depÃ³sitode fÃ¡ciefluvial:
- acima de 130 m (&a que corresponde. grosso
modo. ao relevo marginal).
E fÃ¡ciencontrar uma sÃ©ri
de alinhamentos estruturais

i
1
1

1

1" Congresso sobre o Cenoz6ico de Portu~a!

Fie. 5 -Altitudes (midias das altitudes observadas em cada afloramento)de cada um dos nÃ-veimarinhos entre a Foz do rio Ave e
Espinho.

com relevÃ¢ncisob o ponto dcvista geomorfolÃ³gcoEstes
encontram-se nas seguintes situa@es:
-delimitando troÃ§orectilineos do relevo marginal;
-sublinhando iramos do traÃ§ad do rio Douro e dos
seus afluente, Febros na margem esquerda e Tinto
na margem direita:
- Um outro aspecto tem a ver com um "degrau" que
parece fazer a separaÃ§ii entre as Ã¡rea da
plataforma litoral situadas abaixo c acima dos 50
metros. Trata-se de uni alinlumento praticamente
N/S entrc as praias de Lavadores e de Miramar e
que. a sul desta Ãºltima roda ligeiramente para
NNW. E muito interessante verificar que este
ilinhan~entocoincide com a separaÃ§fi entre
dep-sitos ~riarinhosc fluviais. Trata-se de un~iidcia
que ji tinluâ€¢~nexpresso :~nterionncnle.mas que
ganha maior visibilidade a partir desta fornia de
reprcscnt:ip?o: postcriornienlc i form:iÃ§;i dos
depÃ³sito da fase 11. ter5 I w i d o 11111 iib:itirncnto d : ~
fiicliiidti ocidental. que pÃ´ estii faixa deprimida :IO
alcance do mar iiqu:indo dos perÃ-odo
intergiaciirios. Aclara separaÃ§fientre os depÃ³sito
fluviais c marinhos teria. assim uni;^ r x i o de ordein
tectÃ³nica
- E curioso verificar que existe UIII avanco paro oeste
das ireas ;icin~:i dos 50111 ladenndo a foz do rio
Douro. Este fado vem dar mais raz'o i hipotesc
deste rio ser antecedente em rclaelo ii subida d i s

suas margens na &a em que ele atravessa o relevo
marginal [grosso modo situada entre a ponte da
Amibida e a foz do rio Tinto). Pelo contx5rio. a
Ã¡re situada a leste do rio Tinto inscreve-se num
p b e n em forma de losango, delimitado por esle
ultimo e pela ribeira do Gramido.

Os factos acima referidos conduxcm-nos a pensar que
a neotectonica poderh ter tido. na plataforma litoral da
regi20 do Porto. uma irnport5nciamaior do que geralmente
lhe Ã atribuÃ-daNilo devemos esquecemos que estamos
mima arca em que a probabilidade de movimentaÃ§Ãµ
tcctÃ³nic:6 particularmente grande. devido i passagem
de uma falha ainda activa. a falha Porto-Tomar, muito
prÃ³xim desta faixa costeini.
E provivel que os novos impulsos tcctÃ³nico actu:uNcs
durante o Quatcrnirio Icilhani feito rejogar antigas
direcÃ§Ãµhcrchiciis situadas perto desta importante zona
de sutura. :ic:ib;indo por produzir uni relevo com uma
oricntaÃ§3 geral prÃ³xim dessa S U ~ I I H I ~
A hipÃ³tes de Ribeiro e Cabral(1989). segundo a qual.
ao longo da faixa litoral portu~ucsas e estaria a desenvolver
uiiiii zon:i de subducÃ§iloav:inÃ§iind de sul piim norte.
parece pititicularnicnte adequada para explicar a formaÃ§2
do rebordo tcctÃ³nic que constitui o relevo niargiiial c
algumas movimcntiiÃ§Ãµde tipo cornpressivo que tem sido
identificadas na i r a .
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