
APRESENTAÇÃO 9

A 
exposição «O Rio da Memória: Arqueologia no Território do Leça», tem o objectivo fazer o 

ponto da situação da investigação arqueológica e, simultaneamente, apresentar e divulgar 

junto dum público mais vasto e heterogéneo o património histórico-cultural desta região e 

a evolução do povoamento e da paisagem desde a pré-história até à Idade Média.

Os diversos trabalhos de investigação arqueológica produzidos recentemente, muitos quais puderam ser 

apresentados durante as I Jornadas Arqueológicas do Rio Leça, que decorreram em Matosinhos em Outubro 

de 2007, vieram ampliar de forma significativa o nosso conhecimento sobre a história desta região. 

Neste evento reúnem-se pela primeira vez as peças arqueológicas mais representativas do território abran-

gido pela bacia hidrográfica dos rios Leça e Onda, incluindo os concelhos de Matosinhos, Maia, Trofa, 

Valongo, Santo Tirso e Vila do Conde. Esta exposição de âmbito regional, inclui a presença dum conjunto 

significativo de peças provenientes dos acervos de museus nacionais, de museus municipais assim como 

de outras colecções. A sua organização partiu da necessidade de articular em rede todos os agentes que, 

de múltiplas formas, contribuem para o desenvolvimento da investigação neste território e que incluem 

as autarquias, as universidades, os museus e as empresas de arqueologia. A inteligibilidade do território, 

enquanto objecto de estudo arqueológico, não se alcança se ele for abordado apenas através de acções 

parcelares espartilhadas em divisões administrativas que não existiam na Antiguidade. Pelo contrário, cada 

vez mais a articulação em redes de cooperação das diversas frentes de investigação é o caminho que poderá 

permitir a superação das antigas visões estereotipadas sobre a Arqueologia, de forma a que esta disciplina 

científica possa ocupar o seu lugar nas políticas de planeamento e ordenamento do território.

A exposição que agora se apresenta, mais do que o ponto de chegada de mais dum século de investigação 

arqueológica na região, pretende ser principalmente um ponto de partida para um novo impulso na 

investigação nesta região.

Matosinhos, 26 de Setembro de 2009

A Comissão Executiva

José Manuel Varela

Conceição Pires

Assunção Araújo
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Fig. 1 · Localização da área em estudo.
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I · LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO

A bacia hidrográfica do rio Leça abrange parte dos concelhos de Matosinhos, Maia, Valongo, Trofa e Santo 

Tirso. Como acontece quase sempre, a bacia torna-se muito estreita na faixa litoral, dado que algumas 

pequenas linhas de água desaguam directamente no mar e, constituindo bacias hidrográficas indepen-

dentes, em rigor, não pertencem à bacia hidrográfica do rio principal.

Dada a sua riqueza em termos arqueológicos, além da bacia do Leça analisaremos também a faixa litoral 

correspondente ao concelho de Matosinhos e à bacia do Rio Onda, pelo que os limites definidos contem-

plam, igualmente, o sector sul do município de Vila do Conde [Fig. 1].

Inserida no contexto regional do NW do território português, esta área pode ser subdividida em três 

unidades geomorfológicas principais, que evidenciam características diferenciadas [Fig. 2].

A primeira unidade corresponde à plataforma litoral, que, de acordo com M. A. Araújo (1991, 1997), 

designa a faixa aplanada que se situa próximo da linha de costa, a altitudes variadas e cuja parte ociden-

tal expressa as variações do nível do mar ao longo do Quaternário. Esta plataforma é limitada, para o 

interior, por um rebordo por vezes rigidamente alinhado, constituindo o que habitualmente se designa 

por «relevo marginal». Alguns autores salientam a importância da tectónica quaternária na definição 

deste relevo, considerando tratar-se, pelo menos no caso dos troços mais abruptos, de uma escarpa de 

falha (D.B.FERREIRA 1981; A.B. FERREIRA 1986, 1991; GRANJA 1990; ARAÚJO 1991, 1997; CABRAL 1995).

O vale do rio Leça, marcado por uma série de «depressões» ao longo do seu percurso, constitui a 

segunda unidade. É uma área complexa, onde se observa alternância entre uma topografia relativamente 

acidentada e sectores baixos aplanados, configurando um escalonamento de altitudes que tendem a 

aumentar, progressivamente, de Oeste para Este [Fig. 3]. Os limites das depressões são geralmente níti-

dos, coincidindo, por vezes, com vertentes abruptas, encontrando-se separadas por estrangulamentos 

o que lhes confere um aspecto circunscrito. Estes estrangulamentos correspondem ao encaixe do Leça 

em alinhamentos constituídos por afloramentos de rochas resistentes (nomeadamente, quartzitos) que, 

com uma orientação NNW-SSE, assumem maior expressão na área de Valongo.

CONTEXTO GEOGRÁFICO 
TERRITÓRIO DO LEÇA

Fig. 2 · Unidades geomorfológicas principais da área em estudo.

Fig. 3 · Hipsometria.
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Fig 4 · A representação dos declives assinala o caracter acidentado do sector montante da área.

Projeccão: Lisboa-Hayforf-Gauss-IgeoE. 

Fontes: CAOP, IGP, Carta Militarde Portugal (M888), Igeo.
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A última unidade, que se situa no sector montante da bacia hidrográfica, corresponde, fundamental-

mente, à Serra da Agrela e Monte Córdova, que integram o que designamos por «relevo intermédio». 

É nesta área que encontramos as altitudes mais elevadas (cabeceiras do rio Leça), atingindo os 532m no 

vértice geodésico de Pilar. As vertentes apresentam declives muito acentuados, ultrapassando em alguns 

sectores os 35° [Fig. 4] o que, associado ao seu carácter rectilíneo e ao desnível de cerca de 350m entre 

a sua base e o topo, traduz um forte condicionamento tectónico.

Esta área suporta um vasto património cultural, caracterizado por uma série de vestígios arqueológicos 

de cronologia muito diferenciada. Mas independentemente das épocas históricas a que pertencem, os 

sítios identificados apresentam um padrão de distribuição espacial muito próximo. Com efeito, con-

centram-se preferencialmente na plataforma litoral/relevo marginal, ou seja, numa área aplanada e a 

cotas que raramente excedem os 150m, sempre nas imediações de linhas de água e privilegiando locais 

expostos aos quadrantes Sul e Oeste [Fig. 5]. A necessidade de protecção dos povoamentos e o acesso aos 

recursos naturais, estão na base da implantação de vários sítios referenciados na bibliografia de âmbito 

arqueológico, principalmente dos que remontam à Pré-História Antiga. Mas esta dependência face às 

características dos territórios vai permanecer uma constante, embora seguindo critérios locativos dife-

renciados, que acompanham o progresso e aspirações civilizacionais. Não é pois de estranhar, que, em 

vários locais, se sobreponham vestígios de épocas diferenciadas.

Fig 5 · Localização dos sítios de interesse arqueológico.
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Fig 7 · Litologia da área em estudo.

Projeccão: Lisboa-Hayforf-Gauss-IgeoE. 

Fonte: Folha 1 da Carta Geológica de Portugal (1:200 000); 

Folhas 9A, 9B, 9C e 9D da Carta Geológica de Portugal (1:50 000)
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II · ENQUADRAMENTO LITOLÓGICO

As formas de relevo assentam sobre rochas consolidadas de características e idades muito diferenciadas. 

A sua cronologia é definida com base numa escala de tempo geológico, uma espécie de calendário uti-

lizado para datar eventos importantes da história da Terra, desde a sua formação há cerca de 4,6 biliões 

de anos. Esta escala encontra-se subdividida em várias unidades geocronológicas, com uma nomencla-

tura específica, tal como se encontra expressa na tabela crono-estratigráfica que apresentamos [Fig. 6]. 

Estas tabelas são indispensáveis para contarmos a história da evolução geológica e geomorfológica de 

qualquer região, pelo que a sua consulta é fundamental, principalmente para quem não se encontra 

familiarizado com a terminologia utilizada.

De acordo com a cartografia geológica publicada, na área em estudo identifica-se um conjunto de mate-

riais que podemos subdividir em três grupos: formações superficiais (essencialmente do Quaternário), 

formações metassedimentares e rochas granitóides [Fig. 7]. Os materiais de origem sedimentar 

resumem-se a uma estreita faixa do Carbónico continental (dominantemente do Estefaniano Inferior, 

recuando a cerca de 300 milhões de anos), que assume maior expressão para Sul dos limites da bacia 

hidrográfica do rio Leça.

Formações superficiais

As formações superficiais correspondem, globalmente, a materiais móveis ou secundariamente conso-

lidados que assentam sobre o substrato rochoso, resultando de um conjunto de processos ligados à geo-

dinâmica externa, que configuram a evolução do relevo. Neste sentido, constituem testemunhos impor-

tantes da morfogénese, evidenciando características que nos permitem reconstituir a génese e evolução 

das formas do relevo de uma dada região. Assim, tal como os investigadores policiais utilizam o ADN, 

as impressões digitais e análises químicas complexas para interpretar os cenários dos crimes, os geo-

morfólogos utilizam estas formações, que se desenvolveram nos últimos milhões de anos da História da 

Terra (Cenozóico), para descobrir os mecanismos responsáveis pela configuração actual das «paisagens». 

Através do estudo destes depósitos é possível saber, por exemplo, como era o clima em determinado perí-

odo, como funcionavam os rios, ou qual a posição do nível do mar em cada fase da história geomorfológica.

Na área em estudo, este materiais concentram-se especialmente na plataforma litoral e ao longo do vale 

do Leça, traduzindo dinâmicas morfogenéticas e ambiências climáticas distintas. As principais manchas 

de depósitos in situ marcadas na carta geológica no contexto desta área, correspondem a 2 depósitos 

possivelmente Pliocénicos ou da transição Pliocénico-Plistocénico (S. Mamede de Infesta e Padrão da 

Légua), que, dado o carácter muito pouco rolado dos elementos visíveis, afastam a hipótese de uma ori-

gem marinha [Fig. 8]. Além destes depósitos bastante antigos e claramente fluviais, existem outras man-

chas, raras e pouco extensas de depósitos quaternários (Senhora da Hora, Catassol), situadas a menores 

altitudes e, aparentemente, mais recentes.Fig. 6 · Quadro das divisões estratigráficas (PAIS & ROCHA, 2007).
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Porém, as praias antigas, que testemunham directamente a evolução do nível do mar, só aparecem 

abaixo dos 30 m e em afloramentos limitados e muitas vezes remexidos. Na área abrangida por este 

estudo, o melhor local para observar um depósito de praia antiga fica na praia da Circunvalação, poucos 

metros a norte do Edifício transparente [Fig. 9]. Trata-se de um depósito fortemente cimentado por 

ferro e coberto por uma formação argilosa, que resultou da movimentação de materiais ricos em argila 

durante o último período frio do Quaternário (Würm). Isso comprova que o depósito ferruginoso que 

lhe está subjacente corresponde ao estacionamento do nível do mar antes da última glaciação. Assim, 

esta antiga praia, fortemente consolidada, está associada ao último período interglaciar, ou seja, data de 

há cerca de 125.000 anos (Eemiano).

Situado a 3-4 m acima do nível médio das águas do mar, este depósito testemunha a permanência do 

mar a um nível ligeiramente superior ao actual. Isto significa que o clima contemporâneo deste depósito 

seria semelhante ao actual ou, até, um pouco mais quente, enquanto a linha de costa estaria ligeira-

mente recuada em relação à que se observa na actualidade.

Sobrepondo-se a este depósito marinho, encontramos a designada «Formação areno-pelítica de cober-

tura» (COSTA & TEIXEIRA 1957), que já representa um clima mais frio e húmido, compatível com as 

condições que vigoraram durante a última glaciação e que se traduziram, nesta área da Península Ibérica, 

pela existência de um clima mais frio do que o actual. Esse clima induziu a formação de extensos mantos 

glaciares (inlandsis), que há cerca de 18.000 anos avançavam até perto da latitude de Londres. Em Portugal 

há testemunhos de glaciações nas serras da Estrela, do Gerês e na Cabreira (DAVEAU & DEVY-VARETA 

1985). Estes extensos mantos de gelo conservavam uma grande quantidade de água no estado sólido no 

interior dos continentes. Por isso, o nível do mar desceu substancialmente. Pensa-se que, no máximo da 

glaciação do Würm há cerca de 18.000 anos BP (Before Present), o nível do mar estaria 120 m abaixo do 

actual. Isso correspondia a uma linha de costa que se situava 30-40km para oeste da actual [Fig. 10].

Durante dezenas de milhares de anos, entre o Eemiano e o máximo da glaciação do Würm, o nível do 

mar foi flutuando[Fig. 11], mas sempre abaixo do nível presente. Significa isso que no final do Paleolítico 

médio e durante todo o Paleolítico superior, a linha de costa estaria em locais hoje submersos. Essa 

pode ser uma das principais razões para a falta de vestígios arqueológicos correspondentes a estes perío-

dos na área estudada, já que a zona costeira poderia ter sido uma área privilegiada sob o ponto de vista da 

ocupação humana durante as fases mais frias do Würm, dado o carácter seguramente inóspito do clima 

nas áreas montanhosas do interior da Península onde existiam glaciares activos.

Enquanto se alternavam situações de clima frio e húmido e clima frio e seco, foi-se desenvolvendo a cha-

mada «formação areno-pelítica de cobertura» (COSTA & TEIXEIRA 1957). Esta formação corresponde 

a uma situação climática em que os fenómenos de gelo/degelo são frequentes (condições periglaciares). 

O solo, gelado durante a estação fria pode sofrer uma movimentação lenta após o degelo e arrastar 

diversos materiais existentes à superfície. Este tipo de movimentação está na origem da concentração de Fig 10 · Linha de costa há cerca de 18.000 BP. Adaptado de DIAS et al. 1997.

Fig. 9 · Aspecto da praia antiga do último período interglaciar 

(Eemiano, cerca de 125.000 anos) na praia da Circunvalação.

Fig. 8 · Aspecto de um corte do depósito do Padrão da Légua 

(provavelmente Pliocénico, com mais de 2 milhões de anos). 

Notar o carácter anguloso dos calhaus.
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alguns instrumentos paleolíticos na dita formação de cobertura. Porém, esta situação não garante uma 

cronologia precisa: apenas nos diz que os artefactos em causa são anteriores à fase de movimentação da 

formação de cobertura.

Após o máximo da glaciação do Würm, os glaciares começaram a recuar e o nível do mar começou a 

subir rapidamente. Este avanço do mar é geralmente designado por transgressão flandriana [Fig. 12], 

inundando uma boa parte da plataforma continental que tinha ficado emersa durante a fase de glacia-

ção. Por volta de 5-6.000 BP o nível do mar atingiu aproximadamente a cota actual e a partir daí as suas 

oscilações têm sido muito mais lentas, à volta de 1,5 mm por ano.

Rochas Metassedimentares

As rochas mais antigas da área em estudo correspondem a uma formação indiferenciada de micaxistos, 

gnaisses e migmatitos que se integram no Grupo do Douro (Câmbrico) e, de acordo com F. Noronha 

(2005, 3), «(…) representam vestígios do que foi o encaixante metamórfico dos granitos hercínicos (…)».

O afloramento principal do referido Grupo do Douro estende-se, sensivelmente, de Moreira da Maia a 

S. Mamede Infesta, estabelecendo-se na transição entre o granito de duas micas do Porto (sin D3) e o 

granodiorito de Ermesinde (fácies biotítica, ante a sin D3). Em termos morfológicos, constitui, essen-

cialmente, o substrato do alinhamento que, na margem norte do rio Leça, constitui o primeiro patamar 

do «relevo marginal», desenvolvendo-se a cotas que, a partir dos cerca de 130 m, vão decrescendo para 

SE. Na área de Terra Monte, próximo de S. Mamede Infesta, configura ainda o estrangulamento do vale 

do Leça que, para montante, dá lugar à pequena depressão de Parada. Ainda no contexto deste Grupo, 

distingue-se um pequeno afloramento dos designados Xistos de Fânzeres, situado no contacto da man-

cha mais oriental da formação anterior e do granodiorito de Ermesinde e na transição para os materiais 

do Carbónico, em que se começa a esboçar a depressão de Alfena [cf. Fig. 7].

A partir deste sector, marcado pelo Cisalhamento do Sulco Carbonífero Dúrico-Beirão (CSCDB), a 

bacia hidrográfica do Leça passa a ser dominada por um conjunto de materiais do Ordovícico, Silúrico e 

Devónico – embora este último com pouca expressão – que se estendem, sensivelmente, até Reguenga. 

Embora se distingam diferentes litologias, os principais tipos de rochas são xistos, grauvaques e quart-

zitos. Neste contexto, e das mais antigas para as mais recentes, identificam-se as formações Ordovícicas 

de Valongo (xistos carbonosos ardosíferos e siltitos) e Sobrido (pelitos, psamitos, arenitos impuros com 

intercalações de quartzitos), que, aflorando na área de Alfena, se encontram envolvidas pelos «Xistos 

Carbonosos Inferiores» (a ocidente) e «Superiores» (a oriente) do Silúrico. Desta última formação 

transita-se para os «Grauvaques de Sobrado» (alternância de pelitos e psamitos com níveis greso-quart-

zíticos), que constituem a mancha mais extensa de rochas metassedimentares da bacia do Leça, e onde 

se identificam, claramente, os afloramentos de quartzitos (PEREIRA et al. 1989). Morfologicamente, o 

conjunto de formações descritas definem o substrato fundamental das depressões de Alfena, Gandra e 

Fig 12 · As variações do nível do mar nos últimos 20.000 anos. A descida do 

nível do mar verificada por volta de 10.000 BP deve-se à influência de um 

período frio, o chamado Dryas recente (Extraído de DIAS et al.. 1997).

Fig 11 · Evolução do nível do mar de 140.000 anos BP até à actualidade. Notar a 

descida sincopada do nível do mar correspondente à glaciação do Würm, com o 

seu máximo por volta de 18.000 BP e a rápida subida correspondente à transgres-

são flandriana. Adaptado de: http://web.me.com/uriarte/Historia_del_Clima_

de_la_Tierra/Nivel_del_mar_más_elevado.html
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Fig 13 · Depressão de Reguenga delimitada pelas corneanas e xistos mosqueados da orla de metamorfismo.

Fonte: Folha 1 da Carta Geológica de Portugal (1:200 000); 

Folhas 9B e 9D da Carta Geológica de Portugal
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Água Longa-Agrela, mas, nos sectores onde afloram os níveis quartzíticos, estes configuram alinhamentos 

de relevos em que se destacam S. Miguel-o-Anjo, Monte do Pizão e Serra do Penedo, bem como estrangu-

lamentos do vale do Leça a jusante e a montante da depressão da Gandra [cf. Fig. 7].

No limite oriental da Formação de Sobrado, entramos no domínio das rochas que integram as orlas de 

metamorfismo (metassedimentos recristalizados). Situadas no contacto com o granito porfiróide de grão 

grosseiro da série intermédia e envolvendo o afloramento circular do granodiorito de Guimarei, consti-

tuem uma estreita faixa descontínua de corneanas psamíticas, das quais se passa, gradualmente para uma 

formação mais extensa de xistos mosqueados. De acordo com A. Medeiros et al. (1980), esta última for-

mação engloba xistos ardosíferos e quartzitos do Ordovícico, bem como xistos carbonosos e psamíticos do 

Silúrico. Em associação com as corneanas, estes materiais definem o substrato do relevo que se ergue em 

torno da depressão da Reguenga, principalmente no sector ocidental, onde configuram uma série de topos 

alinhados que se desenvolvem desde Montes Peixotos à Serra da Agrela, segundo uma direcção NW-SE. 

Este alinhamento é cortado, entre Telha e Cantim, pelo rio Leça, que se apresenta encaixado nos metasse-

dimentos em causa, definindo o estrangulamento que fecha, a jusante, a depressão de Reguenga [Fig. 13].

Rochas Granitóides

As rochas granitóides ocupam cerca de 56% da área em estudo, desenvolvendo-se preferencialmente 

em faixas paralelas aos cisalhamentos de Porto-Tomar (CPT), Vigo-Régua (CVR) e Sulco Carbonífero 

Dúrico-Beirão (CSCDB), o que traduz a sua forte dependência relativamente ao orógeno hercínico 

[Fig. 14]. Relacionando-se com as três fases principais de deformação definidas no modelo que enquadra 

a génese e evolução do Maciço Antigo (RIBEIRO et al. 1983), evidenciam características diferenciadas 

que resultam do ambiente geodinâmico que presidiu à sua génese e instalação, o que permite a sua sub-

divisão em granitóides sinorogénicos ante e sin-D3, e, no contexto deste últimos, em granitos de duas 

micas ou biotíticos com restites e granitóides biotíticos com plagioclase cálcica e seus diferenciados 

(FERREIRA et al. 1987; PEREIRA et al. 1989; PEREIRA 1987,1992)1.

Os termos mais antigos, têm pouca expressão nesta área, abrangendo pequenos afloramentos situados 

no litoral do Porto, que correspondem aos designados granitos gnaissicos da Foz do Douro, Leça da 

Palmeira e Praia do Marreco.

Pelo contrário, os granitos de duas micas, contemporâneos da terceira fase de deformação hercínica, ocu-

pam uma vasta área da plataforma litoral, estendendo-se para leste até ao contacto com a faixa de metas-

sedimentos Câmbricos do Grupo do Douro (tradicionalmente designado Complexo-Xisto-Grauváquico), 

que afloram entre Moreira da Maia e S. Mamede de Infesta (COXITO AFONSO et al. 2004). Estes gra-

nitos integram-se no contexto do maciço de Póvoa de Varzim – Porto, apresentando, a fácies do Porto, 

1 · Geralmente, os granitos são associados a fase de deformação numeradas de acordo com a respectiva cronologia. Assim, ao longo da 
orogenia hercínica existiram várias fases de deformação, designadas como D1, D2 e D3.
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Fig 14 · Enquadramento dos granitóides do NW de Portugal. 

Fonte: Folha 1 da Carta Geológica de Portugal (1:200 000).
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uma granularidade média e textura granular, evidenciando diferentes graus de alteração essencialmente 

condicionada pela trama da fracturação (RIBEIRO et al. 1979; PEREIRA 1987, 1992; NORONHA 2005).

Em relação aos granitóides biotíticos, é possível a sua divisão em três séries principais, diferenciadas 

consoante a sua cronologia face às três principais fases de deformação hercínica (D1, D2, D3).

A primeira fácies (a mais antiga, ante a sinD3), que na área em estudo corresponde ao designado gra-

nodiorito de Ermesinde, encontra-se associada à zona do CSCDB, que define o seu contacto oriental de 

transição para os metassedimentos do Silúrico. Constitui um maciço de forma alongada de orientação 

NNW-SSE, que, a ocidente, contacta com a formação Câmbrica de micaxistos, gnaisses e migmatitos do 

Grupo do Douro [cf. Fig. 7]. Por definição, trata-se de um granodiorito porfiróide, orientado, biotítico, com 

grandes megacristais de feldspato potássico, aflorando na secção média da bacia hidrográfica do rio Leça, 

entre S. Pedro de Avioso e S. Romão do Coronado, a Norte, e Ermesinde e Águas Santas, a Sul. Define o 

substrato das sub-bacias da Ribª do Arquinho e Ribª de Leandro, afluentes da margem direita do Leça (com 

um traçado que indicia controle tectónico), cujo interflúvio é constituído por um alinhamento de relevos 

N-S de cotas máximas rondando os 170m, integrado no contexto do «relevo marginal» (ARAÚJO 1991).

A série intermédia (sin a tardi D3), é representada por um granito porfiróide de grão muito grosseiro 

(granito de Guimarães e Sto. Tirso), enquadrado no contexto das fácies associadas ao CVR. Tal como o 

granitóide anterior apresenta megacristais de feldspato potássico orientados, evidenciando igualmente, 

em alguns sectores, encraves de textura microgranular. Aflora na vertente Norte da Serra da Agrela e ao 

longo da escarpa da Nossa Senhora da Assunção, onde se atingem as cotas mais elevadas da área (532 m 

no vértice geodésico de Pilar), configurando uma sucessão de topos alongados (esporões) entrecortados 

por linhas de água fortemente encaixadas e de nítido controle estrutural [cf. Fig. 7].

A série tardia, engloba vários termos diferenciados que ocupam o sector mais interno da área compreen-

dida entre os cisalhamentos do CSCDB e CVR. Desenvolve-se sobretudo no sector oriental da bacia do 

Leça, identificando-se quatro fácies de características diferenciadas, embora se destaquem, pela área que 

ocupam, dois termos principais: o designado granito de Burgães, Selho e Arões, de grão médio e porfiróide, 

que constitui o substrato essencial de Monte Córdova, configurando a secção superior da bacia hidrográfica; 

e o granodiorito de Guimarei, fácies de grão médio a fino e tendência porfiróide, que forma um pequeno 

maciço de contorno circular no qual se desenvolve a depressão de Reguenga (ANDRADE et al. 1985, 1986).

III · O CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO

O quadro espacial em que centramos o nosso estudo, integra-se no domínio geomorfológico do NW do 

território português, definido entre o litoral e os alinhamentos montanhosos que definem a transição 

para o «planalto» transmontano. Em termos globais, caracteriza-se pela existência de um relevo aciden-

tado, cuja altitude decresce «gradualmente» de oriente para ocidente, embora, de acordo com L. Soares 
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Projeccão: Lisboa-Hayforf-Gauss-IgeoE; 

Fonte: Carta Militar de Portugal (M888), Igeo; Carta Geológica de Portugal (1:50 000; 1:200 000)
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(2008, 35), seja «(…) constituído por blocos individualizados que conservam no seu topo vestígios de antigos 

níveis de aplanamento, entrecortados por vales profundos cuja orientação e traçado rígido sugere controle por 

fracturas, mas que apresentam, em vários sectores, fundos largos e aplanados». Segundo A. B. Ferreira (1983, 

1986), estas características são determinadas por um conjunto de factores, em que, ao predomínio de 

rochas cristalinas, se associa a existência de condições climáticas que favoreceram a sua alteração, assim 

como uma tectónica complexa que, de forma directa (promovendo a formação de desníveis) ou indirecta 

(facilitando o desenvolvimento de processos de erosão diferencial), se reflectiu na morfologia desta área. 

Mas considerando a variação espacio-temporal destes factores, o NW evidencia enquadramentos geomor-

fológicos diferenciados, que, a uma escala de análise local, se multiplicam.

Inserida neste contexto regional, a área em estudo pode ser subdividida em três unidades geomorfológi-

cas principais, tal como referimos de início [Fig. 15]: a plataforma litoral e o «relevo marginal» (1), o vale 

do rio Leça e as «depressões» que evidencia ao longo do seu percurso (2) e os alinhamentos do «relevo 

intermédio» (3), aqui definidos pela Serra da Agrela-Monte Córdova (ARAÚJO 1991; SOARES ob. cit.).

A plataforma litoral corresponde a um sector relativamente aplanado, que se desenvolve, geralmente, 

a cotas inferiores a 100-125 m [cf. Fig. 02], que começou por ser visto como uma sucessão de superfícies 

com origem nos estacionamentos do nível do mar ao longo do Quaternário (FERREIRA 1978). Esta 

hipótese, todavia, carece de demonstração já que os testemunhos sedimentares do referido estaciona-

mento do mar estão longe de estar demonstrados, pelo menos no que diz respeito aos sectores mais 

elevados (ARAÚJO 1991).

Esta plataforma, é limitada por relevos que se soerguem bruscamente culminando a cotas variáveis – o 

designado «relevo marginal» – constituindo uma espécie de fronteira entre a área aplanada do litoral e 

o interior, que apresenta uma movimentação topográfica muito mais intensa. Embora evidencie, gene-

ricamente, um traçado rectilíneo, tem um desenvolvimento muito diverso consoante nos encontramos 

a norte ou a sul do rio Douro, verificando-se, no primeiro caso, que é «(…) formado por troços relativa-

mente curtos e a orientação de conjunto é menos rígida, havendo tramos que se orientam segundo a direcção 

NNE-SSW, ou N-S» (ARAÚJO 1997, 4). A origem desse traçado pode ser controversa: durante muito 

tempo foi dado por assente que deveria tratar-se de uma arriba fóssil, afeiçoada pela erosão marinha na 

sua base. Contudo, cada vez mais essa ideia é posta de parte e sugere-se uma origem tectónica – isto 

é um levantamento ao longo de fracturas na crusta, com diversas orientações mas em que predomina 

a direcção NNW-SSE, grosseiramente paralela à linha de costa (RIBEIRO et al. 1987). Com efeito, é 

provável que o rejogo recente da falha Porto-Tomar possa ser responsável pela definição deste rebordo 

do continente face ao oceano.

A segunda unidade geomorfológica, abrange, globalmente, o vale do rio Leça, destacando-se, como uma 

das suas características mais interessantes, a existência de uma sucessão alternada de depressões sepa-

radas por pequenos estrangulamentos, o que lhes confere um aspecto circunscrito, seguindo de perto a 

Fig 15 · Esboço geomorfológico da área em estudo.

Fig 16 · Perfil transversal ilustrativo das principais unidades geomorfológicas. 
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clássica definição de «alvéolos» de A. Godard (1977)2. De jusante para montante, identificam-se princi-

palmente as depressões de Alfena, Gandra, Água Longa e Reguenga, que parecem associar-se às rupturas 

de declive patentes no perfil longitudinal do curso de água, desenvolvendo-se a cotas progressivamente 

mais elevadas e apresentando contornos mais alongados ou circulares [fig. 17]3.

Já referenciadas por R. Silva (1981) sob a designação de «alvéolos do Leça», estas depressões foram também 

descritas por A. Pedrosa (1989, 107), considerando que correspondem a «(…) pequenos abatimentos, ou 

seja grabens que posteriormente terão sofrido, com maior ou menor intensidade a acção da geodinâmica externa».

Mas de acordo com L. Soares (1992, 2008), as formas em causa reflectem uma génese combinada, actu-

ando a geodinâmica externa na dependência de aspectos estruturais, através da exploração conjugada de 

contactos litológicos e da trama da fracturação. Estes dois factores, facilitando uma maior intensidade de 

alteração em locais específicos, parecem constituir o mecanismo genético mais apropriado para explicar 

estas depressões, embora exerçam condicionamentos distintos: a litologia parece principalmente con-

dicionar as dimensões dos alvéolos, quer pelo facto destes se encontrarem no contacto com materiais 

mais resistentes (que constituem um entrave à sua expansão), quer pela «coincidência» de encontrarmos 

formas de maior amplitude no contexto de granitóides que apresentam características de maior suscepti-

bilidade à alteração química; a tectónica, exercendo um papel mais vincado, «guia» a alteração, demons-

trando um forte controle sob a forma que os alvéolos assumem, sendo tal visível pelo facto de, geralmente, 

se «alongarem» de acordo com a rede de falhas e fracturas. Ou seja, os processos de alteração/erosão 

diferencial (responsáveis pela prefiguração dos alvéolos) assumem um papel de destaque, explorando de 

forma conjugada contactos litológicos e a trama de fracturação, embora esta última implique, provavel-

mente, condicionamentos mais intensos. Com efeito, o desenvolvimento preferencial dos alvéolos em 

sectores cortados por uma rede de falhas e fracturas mais ou menos densa, sugere a importância que estes 

acidentes exerceram no seu afeiçoamento, ao definirem a concentração dos processos de alteração ao 

longo dos alinhamentos de fragilidade tectónica. Assim, se a litologia pode ser considerada como um dos 

factores que presidem ao desenvolvimento dos alvéolos, sem dúvida que a tectónica ao controlar as des-

continuidades dos materiais, assume um papel talvez mais importante. Efectivamente, existe uma clara 

tendência para a sua distribuição ao longo de alinhamentos tectónicos, que, muitas vezes, condicionam 

o seu próprio traçado ou forma (COUDE-GAUSSEN 1981). Na realidade, as linhas de fracturação vão 

2 · De acordo A. Godard (1977) e J. Garreau (1985), os alvéolos podem ser definidos como depressões circunscritas, cuja génese está 
associada a uma degradação intensa e progressiva de planaltos cristalinos, desenvolvendo-se preferencialmente em áreas graníticas. Cons-
tituem uma forma de exploração selectiva de materiais previamente fragilizados e alterados que vão sendo removidos espasmodicamente, 
no decurso de períodos em que a drenagem, associada a fortes precipitações, se torna mais efectiva. A génese destas formas implica, pelo 
menos, duas etapas, normalmente desfasadas no tempo e relacionadas com ambiências climáticas distintas: uma primeira, em que existe 
um domínio claro da alteração (prefigurando os alvéolos), associada a climas quentes e húmidos; uma segunda, em que, a concentração 
de chuvas intensas em determinados períodos, favoreceria a evacuação progressiva dos produtos alterados (GODARD 1967, 1977; A. B. 
FERREIRA 1980; CORDEIRO 1991, 1992). Assim, embora a alteração desempenhe um papel crucial, ela limita-se a prefigurar os alvéolos 
motivando um aprofundamento basal constante da superfície de meteorização, enquanto o pleno desenvolvimento da forma só se concre-
tiza após remoção das alterites, processo que vai ser responsável pela sua evidência topográfica (A. B. FERREIRA 1978).

3 · As depressões enunciadas são as que assumem maior evidência topográfica. No entanto, na área de S. Mamede Infesta, Águas Santas 
e, principalmente, Ermesinde, o vale do Leça configura já uma sequência alternada de alargamentos e estrangulamentos.

Fig 17 · Perfil longitudinal do rio Leça e principais afluentes.

Assunção Araújo
Highlight

Assunção Araújo
Highlight



contexto geográfico território do leça 25

Fig 19 · Depressão de Água Longa. 

conduzir e facilitar o avanço contínuo da alteração, implicando que os processos de meteorização actuem 

de forma mais veemente nas áreas que apresentam maior densidade de fracturas (GODARD 1977).

De qualquer modo, alguns autores, nomeadamente C. Kuzucuoglu (1982), não deixam de salientar que a 

formação destas depressões pode estar associada a um abatimento tectónico inicial (influência directa da 

tectónica), a partir do qual se desenvolveriam posteriormente os alvéolos, devido a uma maior incidência 

da alteração no bloco deprimido. Esta hipótese acentua a intervenção directa da tectónica, promovendo 

o soerguimento e/ou o abatimento de blocos, observando-se posteriormente, nestes últimos, um progres-

sivo aprofundamento e alargamento do modelado original. Esta probabilidade não é de excluir, embora só 

nas depressões da Gandra e Reguenga se identifiquem limites tectónicos nítidos.

No entanto, alguns autores sugerem que o peso dos diferentes factores estruturais permite a classifica-

ção dos alvéolos em «modelos» distintos, que se vão caracterizar pelas suas dimensões e forma, bem 

como pelos mecanismos que condicionaram de modo mais vincado a sua formação. Ou seja, cada uma 

destas formas tem a sua originalidade, que depende das condições locais do desenvolvimento da morfo-

génese (ETLICHER 1985; GARREAU 1985).

Estas observações aplicam-se claramente às depressões do Leça, considerando as diferenças que existem 

entre Alfena, Gandra, Água Longa e Reguenga [cf. Fig. 15]. Convém desde já referir, que apenas a última se 

desenvolve numa área de afloramento granítico, inserindo-se todas as outras num contexto metassedimentar.

A depressão de Alfena, a de menor dimensão, situa-se a cotas inferiores a 100m. Apresenta uma forma 

alongada segundo uma orientação NNE-SSW, desenvolvendo-se sobre um substrato rochoso essencial-

mente constituído por xistos. O seu aspecto circunscrito, é conferido pelo vigor das vertentes que a 

enquadra, destacando-se, a jusante e a montante, os estrangulamentos do vale do Leça associados a 

afloramentos de rochas mais resistentes [Fig. 18].

O estreitamento do vale que se inicia na proximidade da povoação de Alfena, e que corresponde ao 

encaixe do Leça na crista quartzítica de S. Miguel-o-Anjo, define a transição para a depressão da Gandra. 

Desenvolvendo-se a uma altitude sempre superior a 100m mas não excedendo os 125m, esta depressão 

apresenta uma forma complexa, estendo-se, no sentido NNW-SSE, pelas ribeiras da Junqueira e Tabãos, 

afluentes das margens direita e esquerda do Leça. Os seus limites são marcados por vertentes rectilíneas 

com declives que geralmente excedem os 20-25º, expressando o condicionamento estrutural que os ali-

nhamentos tectónicos traduzem. Como a anterior, desenvolve-se em rochas metassedimentares, numa 

área de contacto entre diferentes tipos de materiais.

A separação entre esta depressão e a de Água Longa, é mais uma vez marcada por um estrangulamento 

do Leça, associado a afloramentos quartzíticos que definem o alinhamento de relevos de Portela Alta e da 

vertente ocidental da Serra da Agrela [Fig. 19]. De dimensão bastante superior às anteriores, a depressão 

Fig 18 · Depressão de Alfena.
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de Água Longa estende-se até Agrela e, embora o seu fundo seja bastante irregular, desenvolve-se a 

uma altitude média de 130m. O seu substrato rochoso é exclusivamente constituído pela Formação de 

Sobrado (anteriormente designada «Grauvaques de Sobrado»). Os seus limites são bastante nítidos, 

considerando A. Pedrosa (1989) que a sua origem implica um forte condicionamento tectónico.

A transição para depressão de Reguenga, faz-se através do estrangulamento situado entre Telha e Cantim, 

precisamente na área em que afloram os xistos mosqueados da orla de metamorfismo [cf. Fig. 13]. 

Desenvolve-se a cotas cuja média se situa em torno dos 140 m, estendendo-se, para oriente, até à base 

do alinhamento de Monte Córdova. Apresenta um contorno aproximadamente circular, que coincide 

com o designado granodiorito de Guimarei [cf. Fig. 07], indiciando um controle litológico igualmente 

evidenciado pelos metassedimentos que definem a orla de metamorfismo que envolve a fácies grani-

tóide referida, embora a sua vertente oriental corresponda ao afloramento do granito porfiróide de grão 

grosseiro sin a tardi D3 (série intermédia). Se o condicionamento litológico se parece impôr como factor 

justificativo da morfologia da depressão, a trama de fracturação não pode ser ignorada na definição da sua 

génese, actuando quer de forma directa, desnivelando blocos (escarpa da Nossa Senhora da Assunção), 

como indirectamente facilitando e guiando os processos de alteração.

Aliás, se a litologia faz apelo aos processos de alteração/erosão diferencial para explicar a génese das 

depressões descritas, explorando os contactos litológicos e a rede de fracturação, o contraste ditado pelo 

desnível topográfico face ao relevo enquadrante, não nos permite ignorar a hipótese de uma intervenção 

mais directa da tectónica.

A Serra da Agrela e Monte Córdova, enquadram-se já no domínio da terceira unidade geomorfológica 

definida: os alinhamentos do «relevo intermédio» [Fig. 20]. É nesta área que se encontram as altitudes 

mais elevadas (532 m no vértice geodésico de Pilar) e os declives mais acentuados, configurando um 

relevo em semi-círculo que envolve os sectores sul e oriental da secção montante da bacia do rio Leça.

Litologicamente, esta área caracteriza-se pelo contacto entre materiais de natureza distinta, em que se 

destacam os metassedimentos recristalizados da orla de metamorfismo de contacto (corneanas e xistos 

mosqueados) e as rochas granitóides [cf. Fig. 07].

O carácter acidentado desta unidade, destaca-se particularmente em Monte Córdova, cujas vertentes 

evidenciam declives que ultrapassam os 30-40°, nomeadamente nos sectores em que são sulcadas por 

valeiros cujo traçado reflecte uma série de falhas paralelas de direcção NE-SW.

Aliás, neste sector das cabeceiras do Leça, o condicionamento tectónico é particularmente evidente. 

Talhado no granito porfiróide de grão grosseiro, o alinhamento de Monte Córdova corresponde a uma 

escarpa de falha imponente, que configura um desnível superior a 350 m relativamente às depressões 

que se desenvolvem na sua base.Fig 20 · Relevo Intermédio: Serra da Agrela e Monte Córdova.
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Fig 21 · Gráfico termo-pluviométrico (Fonte: Instituto de Meteorologia e Geofísica).

IV · CLIMA E HIDROGRAFIA

Características climáticas

Segundo P. Rebelo (1929, citado em RIBEIRO 1987), «Portugal é mediterrâneo por natureza e atlântico por 

posição». Significa isto que, no geral, o clima de Portugal é de tipo mediterrânico, embora as caracterís-

ticas que o definem sejam mais acentuadas a Sul e mais diluídas a Norte.

Como é sabido, o clima mediterrânico caracteriza-se pela existência de invernos suaves e verões quentes 

e secos. Sobrepondo-se a esta tendência geral, existem, no entanto, influências marítimas importantes, 

que atenuam o calor e a secura estivais. Essas influências são notórias sobretudo na plataforma litoral, 

onde as temperaturas dos meses mais quentes são significativamente mais baixas do que nas depressões 

situadas após o relevo marginal.

Considerando as normais climatológicas da estação da Serra do Pilar (isto é, correspondentes a um perí-

odo de 30 anos, neste caso 1971-2000), verificamos a existência de um período, nos meses de Julho e 

Agosto, com precipitações inferiores a 30mm [Fig. 21]. Sendo estes meses os mais quentes do ano (com 

temperaturas médias rondando os 20ºC) e considerando que durante este período a precipitação é infe-

rior ao dobro da temperatura, estes meses são definidos como biologicamente secos, indiciando a ten-

dência mediterrânica referida. Note-se, ainda, que a temperatura média anual é de 14,7ºC, verificando-se 

que a diferença entre a média do mês mais quente e a média do mês mais frio (amplitude térmica anual) 

é de apenas 11ºC. Tal demonstra, claramente, a influência amenizadora devida à proximidade do mar, 

que diminui rapidamente para o interior. Com efeito, considerando os dados da estação meteorológica de 

Santo Tirso, a 23 km da faixa costeira, observa-se que a amplitude térmica anual é já de 12,4ºC.
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À medida que vamos atravessando as primeiras barreiras orográficas que se posicionam face à plataforma 

litoral, a ascensão das massas de ar é reforçada e regista-se um claro aumento das precipitações, que atin-

gem valores superiores a 1800mm anuais na área da nascente do rio Leça [Fig. 22]. Com efeito, os quanti-

tativos mais elevados desta variável observam-se na secção mais oriental da bacia do Leça, verificando-se, 

segundo E. Velhas (1991, 144), «(…) uma amplitude pluviométrica de 400 mm entre os dois sectores extremos 

numa bacia de dimensões tão reduzidas», que pode ser explicada pela distribuição do relevo, «(…) nome-

adamente a existência de altitudes mais elevadas a uma curta distância do litoral, propiciando a existência de 

vertentes dispostas perpendicularmente aos principais fluxos marítimos [despoletando os] mecanismos ascen-

sionais determinantes dos maiores volumes pluviométricos nas cabeceiras da bacia».

Ou seja, o padrão da distribuição espacial da precipitação segue o esquema geral do NW de Portugal, 

aumentando da fachada litoral para o interior, em função das barreiras orográficas. No entanto, esta 

característica não é tão acentuada na área em estudo, uma vez que as altitudes só ultrapassam os 500m 

na área de Monte Córdova e cerca de 85% do território situa-se a cotas geralmente inferiores a 200m. 

Aliás, na proximidade do litoral (e a cotas que rondam os 100m), apenas dois em cada dez anos registam 

quantitativos de precipitação igual ou superior a 1000m, enquanto no interior da bacia a probabilidade 

de ocorrência de valores anuais que superam os 1500mm, é de seis em cada dez anos (VELHAS ob. cit.). 

O comportamento da temperatura assume um carácter inverso, verificando-se uma tendência para a sua 

diminuição à medida que progredimos para montante.
Fig 22 · Distribuição da precipitação na bacia do Leça e área envolvente. 

Adaptado de S. Daveau, (1977). 
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Folhas 9A, 9B, 9C e 9D da Carta Geológica de Portugal (1:50 000).
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Fig 23 · Rede hidrográfica das bacias dos rios Leça e Onda.

Hidrografia

Com uma área aproximada de 190 km2 a bacia hidrográfica do rio Leça denota um carácter nitidamente 

assimétrico, em resultado dos afluentes mais importantes do curso principal se situarem na margem 

direita [Fig. 23]. Com efeito, ao longo do seu percurso de cerca de 45 km, o Leça recebe os maiores 

contributos das linhas de água da secção norte da bacia, designadamente (de jusante para montante) 

das ribeiras do Arquinho, Leandro, Junqueira, Pizão. Todos estes cursos de água apresentam uma orien-

tação geral N-S, verificando-se, nos dois últimos, uma inflexão NNW-SSE na área de cabeceiras. Na sua 

margem esquerda, destacam-se apenas as ribeiras de Cabeda e Tabãos.

As características da rede hidrográfica, reflectem, de forma clara, as características morfológicas e estru-

turais da área em estudo. Mas o aspecto mais evidente relaciona-se com a variação da densidade de 

drenagem, que permite subdividir a bacia em dois sectores fortemente contrastantes, fruto do contacto 

entre litologias distintas. Com efeito, na área ocidental e no sector montante, marcados pelo domínio de 

rochas granitóides, os valores da densidade de drenagem são relativamente baixos, geralmente inferiores 

a 3,9 km/km2, valor que, de acordo com A. N. Strahler (1984), indicia o domínio de materiais de textura 

grosseira. Em oposição, na secção média da bacia, onde afloram as formações metamórficas (com desta-

que para os xistos pela extensão que ocupam), a densidade de drenagem chega a ultrapassar 9 km/km2 

(VELHAS 1991). Esta diferença explica-se pelo facto destes materiais apresentarem «(…) reduzida per-

meabilidade e porosidade e uma drenagem superficial intensa [pelo que] a infiltração das águas é relativamente 

reduzida, aumentando apenas onde as fracturas criam superfícies de circulação de água, mas que não atingem 

grandes profundidades devido aos frequentes preenchimentos argilosos» (VELHAS ob. cit, 186).

Se valores elevados deste parâmetro traduzem, parcialmente, uma maior probabilidade de ocorrência de 

cheias, a verdade é que a secção média da bacia apresenta traços morfológicos que as propiciam. Com 

efeito o acentuado declive das vertentes e do leito das linhas de água que alimentam o Leça [cf. Fig. 17], 

implica que, face a episódios de chuva intensa e dado o caracter pouco permeável do substrato, se veri-

fique um aumento rápido do escoamento superficial, convergindo para a área das depressões. Como 

estas apresentam um fundo plano e os seus sectores montante e jusante se encontram estrangulados, a 

que se associa, ainda, uma crescente impermeabilização dos solos motivada pela expansão dos núcleos 

populacionais, constituem áreas onde o risco de cheia é muito elevado.
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