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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DOS AFLORAMENTOS 
 

 Os principais cortes, afloramentos isolados e as pedreiras observados são descritos 

neste anexo. Os cortes geológicos efectuados são representados através de um “log” 

estratigráfico, onde são indicadas a idade estimada para a sequência carbonatada que o 

mesmo representa, as principais estruturas sedimentares (quando observáveis), a 

amostragem sistemática recolhida, as texturas, a macrofauna e os microfósseis observados 

– a simbologia está representada na Fig.II.3. (Capítulo II).  

As descrições das sequências carbonatadas tentaram-se exaustivas, com separação 

em unidades onde se indicam também as espessuras e tipificação da estratificação 

principal. Foram feitas apenas referências a quais as litofácies dominantes presentes. A 

micrografia também não é sistematicamente discriminada, chamando-se apenas a atenção 

para espécimes representativos e importantes para a datação das sequências. 

Os principais locais de observação, tal como já descrito no Cap.II, serão descritos 

segundo os quatro sectores – Norte, Centro, Sul e Oriental - nos quais se encontram 

situados (ver Fig.II.1). 

Os logs e os extractos das cartas topográficas com a localização dos cortes, 

afloramentos isolados e pedreiras, serão referenciados pela notação A1. que significa 

Anexo I - tal como efectuado na descrição das figuras, tabelas e quadros nos Capítulos I a 

VI – seguido do número de ordem (por exemplo, A1.1; A1.2; etc). Na localização dos 

afloramentos isolados, no respectivo extracto da carta topográfica, usou-se uma estrela 

como símbolo; para os cortes sistemáticos tentou-se representar grosseiramente o percurso 

geográfico seguido. 

Aquando da descrição dos afloramentos do Sector sul, na parte final são 

apresentados três perfis resultantes da sobreposição vertical e artificial das lâminas das 

amostras do Maciço de Sicó e da Pedreira Lopes & Gonçalves (actual Iberobrita), 

gentilmente cedidas para estudo por G. Manuppella (Figs. A1.49 a A1.51). Esta 

sobreposição é, contudo, representativa da própria disposição vertical das amostras de 

rochas de onde são originárias.  

Na Fig.A1.1. apresenta-se a mancha de calcários do Dogger da área estudada sobre 

as cartas topográficas à escala 1:25.000, dos Serviços Cartográficos do Exército. A referida 
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mancha geológica permite uma comparação desta figura com a Fig.II.1. (Cap.II), 

representativa dos quatro sectores individualizados. 

 

 

 
Figura A1.1. –Mancha de calcários do Jurássico Médio da área estudada (adaptado de CUNHA, 1988) 

sobre as cartas topográficas à escala 1:25.000, dos Serviços Cartográficos do Exército. Folhas 250 (Soure), 

251 (Condeixa-a-Nova), 262 (Redinha), 263 (Espinhal (Penela)), 274 (Pombal), 275 (Ansião) e 287 

(Alvaiázere). 

 

A sequência da pedreira de Pataias, pela sua especificidade, é apresentada de modo 

diferente, bem como a simbologia do log respectivo (já referido no Cap.II). 
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MACIÇOS DE CONDEIXA-SICÓ-ALVAIÁZERE 
 

1. SECTOR NORTE 
 

1.1- CASMILO (VALE DOS COVÕES) 

 

O corte de Casmilo (Fig. A1.2) foi iniciado perto da linha de água que define o 

Vale dos Covões, adjacente ao Vale da Grota e seguiu uma estrada de terra-batida 

transitável a veículos aproximadamente N20ºW.  

A sequência possui localmente camadas com "buracas" bem definidas, por vezes 

muito pronunciadas, facto que leva os habitantes locais a indicarem este local através de 

sinais com a inscrição "Buracas". Trata-se de uma série geralmente bem exposta ao longo 

da estrada, no flanco oeste do vale.  

No flanco este, apesar dos acessos serem mais difíceis, observa-se a mesma série 

carbonatada na sua continuidade vertical. A certo nível da série, observa-se um aumento do 

pendor das camadas dando-se um "acunhamento" das camadas inferiores sob as superiores. 

Acima, as camadas voltam à inclinação inicial ficando como que  registado um movimento 

de deslizamento das camadas. A presença, na série estudada, de zonas de falhas e planos de 

fracturação com sliken-sides, leva-nos a admitir que grandes movimentos tectónicos terão 

afectado a série e, localmente, originaram a presença de escorregamentos (slumping) e o 

registo de descontinuidades na série.  

A série carbonatada do Casmilo é uma série relativamente monótona apresentando 

calcários micríticos argilosos a pelóidicos finos na base (litofácies 1). Para o topo, estes 

calcários micríticos a pelóidicos tornam-se cada vez menos argilosos, evidenciando-se o 

maior conteúdo carbonatado. A presença de organismos é muito rara (diminutos 

equinóides e bivalves) e mostram-se frequentemente azóicos. 

Destaca-se a presença de nódulos de sílex, frequentes a abundantes, de pequeno a 

grande tamanho, de formas esféricas, elipsoidais ou irregulares (por vezes botrioidais). As 

formas irregulares possuem grande tamanho, até 75 cm de comprimento máximo. 

 



 312

 
Figura A1.2: Localização do corte de Casmilo. Extracto da folha 251 (Condeixa-A-Nova) da carta 

topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 

 

Quanto ao tipo de estratificação, na base surge uma estratificação relativamente 

fina, com camadas de 10 a 30 cm de espessura, formando frequentemente "degraus" nas 

proximidades das, ou nas "buracas". Nestas camadas e níveis pouco espessos, os planos de 

estratificação são ondulantes e irregulares, muitas vezes parecendo evidenciar pequenas 

estruturas convolutas (fenómenos de slumping) às quais se associam pequenos planos com 
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estrias de falha (indiciando movimentações tectónicas). Para o topo, as camadas tornam-se 

gradualmente mais espessas e maciças, evidenciando fenómenos de carsificação mais 

intensos, bem como a formação de "lapiás-em-agulha" (campos de "lapiás" de Casmilo 

(CUNHA, 1988)) e mais raramente de "lapiás-em-mesa". Os planos de estratificação 

tornam-se planares. 

A não-observação de estruturas sedimentares macroscópicas específicas para este 

tipo de séries dever-se-á ao facto da intensa carsificação destes calcários que tende a 

"alisar" a superfície dos planos de estratificação ("lapiás-em-agulha" e "lapiás-em-mesa").  

A orientação geral das camadas é de N50ºE; 10ºNW.  

Da base para o topo foram descritas 20 unidades (Fig. A1.3): 

 

1- os primeiros afloramentos descritos encontram-se na base do Vale dos Covões, 

junto à linha de água e na área dominada pela ocorrência das "buracas". Existem duas áreas 

principais de ocorrência das "buracas", tendo sido uma delas descrita em maior pormenor 

(adiante descrita). Trata-se de série de camadas infrajacentes ao desenvolvimento das 

"buracas", de estratificação tabular, com planos de estratificação ondulantes, com 

espessuras de 5 a 20 cm, formando localmente pequenos "degraus". Constituem-se de 

calcários micríticos a pelóidicos finos, argilosos, de cores cremes escuras a verde azeitona 

(5,20 m); 

2- já no início da subida na estrada de terra batida: Calcários micríticos densos, algo 

argilosos, cremes a cinzentos acastanhados, em camadas tabulares de 20 a 50 cm de 

espessura (3,90 m); 

3- calcários micríticos argilosos, monótonos, cremes acinzentados, em camadas 

tabulares de 10 a 15 cm de espessura, com superfícies dos planos de estratificação muito 

onduladas (3,50 m); 

4- calcários micríticos argilosos, cinzentos, em camadas maciças, tabulares, com 

superfícies dos planos de estratificação muito onduladas (1,80 m); 

5- série de camadas de calcários micríticos argilosos, com 10 a 15 cm de espessura e 

com superfícies dos planos de estratificação muito onduladas; seguem-se camadas com 

"buracas" pouco desenvolvidas de calcários micríticos argilosos, onde surgem pequenos 

nódulos de sílex esféricos a elipsoidais (7-8 cm de diâmetro máximo). A altura 

grosseiramente medida da "buraca" é de cerca de 2,3 metros. Foram observadas estruturas 

convolutas no sedimento, se bem que a carsificação dificulte a análise detalhada (5,55 m); 
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6- calcários micríticos argilosos e densos, cremes claros a rosados e acastanhados em 

camadas de 10 a 90 cm de espessura, com superfícies dos planos de estratificação muito 

onduladas (6,80 m); 

7- calcários micríticos argilosos, cremes a verdes azeitona claros, em camadas 

espessas na base e finas (20 a 30 cm) para o topo; destaca-se a presença de planos de 

estratificação ondulada extensos e a presença, no topo, de calcários micríticos verde 

azeitona com diferentes "laivos" de coloração mais clara e mais escura (3,26 m); 

8- calcários micríticos a pelmicríticos e pelóidicos finos, cremes e brancos a 

acastanhados, em camadas maciças; para o topo observaram-se diminutos bioclastos bem 

como ferruginização conferindo coloração alaranjada aos calcários (3,45 m); 

9- numa zona em que a estrada é horizontal, observaram-se camadas com 

continuidade lateral bem definida, de estratificação fina (10 a 20 cm de espessura) a 

maciça, de calcários cremes a verde azeitona claro, micríticos a pelmicríticos; destaca-se a 

presença de planos de estratificação horizontais a sub-horizontais com estrias de falha; 

destaca-se igualmente a presença de um pequeno belemnóide; no topo, surge camada 

espessa (110 cm) com estratificação nodular incompleta e carsificada, tendo desenvolvido 

uma porosidade vacuolar com presença de poros irregulares preenchidos por calcite, 

formando uma malha de aspecto rendilhado (5,27 m); 

10- calcários micríticos a pelóidicos finos, de coloração creme alaranjada, em 

camadas de 30 a 40 cm de espessura, com superfícies dos planos de estratificação muito 

onduladas e com presença ocasional de diminutos bioclastos (4,66 m); 

11- calcários pelóidicos finos a micríticos, cremes acastanhados, com frequentes a 

abundantes nódulos de sílex, de forma elipsoidal a grandes formas irregulares; fracturas 

frequentes preenchidas por calcite e/ou dolomite (não-vacuolar); para o topo surge camada 

espessa (135 cm) com estratificação maciça e carsificada, tendo desenvolvido uma 

porosidade vacuolar com presença de poros irregulares preenchidos por calcite, formando 

uma malha de aspecto rendilhado (3,57 m); 

12- na base surge uma camada tabular, carsificada, muito ferruginizada e 

brechificada, com presença de preenchimento de fracturas por calcite branca, de calcário 

micrítico rosado; para o topo surgem camadas espessas, tabulares de calcários micríticos a 

pelóidicos cremes alaranjados, ferruginosos, com grandes nódulos de sílex de forma 

irregular (2,27 m); 
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13- calcários micríticos, carbonatados, cremes a rosados (com rubefacção), com 

superfícies dos planos de estratificação onduladas, com frequentes a abundantes nódulos de 

sílex esféricos a elipsoidais ou de forma irregular e bem desenvolvida (até 75 cm de 

extensão máxima) (7,85 m); 

14- zona de falha, com apresentação das camadas com diferente atitude (inclinadas 

para SE), com presença de planos de estratificação com estrias de falha, em calcários 

micríticos densos, cremes claros (2,00 m); 

15- calcários micríticos cremes a pelóidicos finos cremes claros, com raros nódulos 

de sílex, em camadas frequentemente carsificadas e maciças; para o topo surge camada (50 

cm) com estratificação nodular incompleta e carsificada, tendo desenvolvido uma 

porosidade vacuolar com presença de poros irregulares preenchidos por calcite, formando 

uma malha de aspecto rendilhado; possui também nódulos de sílex ocasionais (3,40 m); 

16- na base são calcários pelóidicos finos, cremes escuros, com diminutos e raros 

bioclastos (bivalves) e com raros nódulos de silex (até 10 cm de diâmetro máximo); para o 

topo desenvolvem-se "lapiás-em-agulha" em calcários micríticos cremes a brancos, com 

fracturação fina concordante com os planos de estratificação e com ocasionais pequenos 

nódulos de sílex; zonas mais pelóidicas com diminutos e raros bioclastos (equinóides) 

(2,56 m). 

 

Segue-se zona de difícil observação, em que se observam novamente os estratos 

inferiores à unidade 16. 

 

17- A série é continuada nos afloramentos acima do primeiro "campo de lapiás" 

observado: calcários micríticos brancos a cremes claros com raros nódulos de sílex na base 

(elipsoidais até 18 cm de diâmetro máximo); para o topo surgem calcários micríticos a 

pelóidicos finos, cremes a rosados, desenvolvendo-se em camadas em "lapiás-em-mesa" 

labirínticos; ocasionais diminutos bioclastos (3,95 m); 

18- calcários pelóidicos castanhos claros na base, em camadas de 10 a 20 cm de 

espessura, localmente possuindo incrustações nodulares elipsoidais, exteriormente 

semelhantes a calcarenitos finos mas interiormente sendo constituídas por calcário 

pelóidico fino, recristalizados mas com pequenos clastos negros - trata-se de incrustações 

de 5 a 8 cm de diâmetro máximo, alinhadas segundo os planos de estratificação; para o 

topo os calcários são micríticos, carbonatados, por vezes fracturados e estilolitizados, com 
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fracturas preenchidas por material ferruginoso rosa escuro, em camadas mais maciças e 

pouco carsificadas (3,00 m); 

19- calcários micríticos rosados a cremes, na base com pequenos nódulos de sílex, 

em camadas de 25 a 50 cm de espessura; para o topo são calcários cremes a rosados, 

micríticos, em camadas maciças e carsificadas (5,70 m); 

20- calcários micríticos a pelóidicos, cremes alaranjados a rosados, em camadas 

maciças, carsificadas (2,20 m). 

 

O corte termina no topo da elevação e contra um muro artificial de pedra. Acima, a 

série é continuada mas a dispersão dos afloramentos bem como a densidade da vegetação 

não permitiram a continuação do corte. Destaca-se a presença de novo "campo de lapiás-

em-agulha" em camadas suprajacentes à unidade 20. 

 

Relativamente às "buracas" presentes na área, fez-se o estudo mais detalhado de uma 

delas, nomeadamente onde o acesso era mais adequado. Trata-se de uma "buraca" muito 

desenvolvida, encerrada numa série de calcários de cerca de 31 metros de espessura 

(Fig.A1.4A).  

Analisando o perfil lateral, grosseiramente esquematizado (Fig.A1.4B), pode 

constatar-se a presença de uma sub-cavidade ("buraca interior") de cerca de 6,8 metros de 

altura,  no interior da "buraca principal" (com cerca de 12,75 metros de altura); os cerca de 

17 metros de calcários infrajacentes à "buraca principal" possuem um pendor apreciável 

sob a forma de pequenos "degraus" e a parede lateral que os acompanha salienta o reculée 

(CUNHA, 1988) que se forma e que amplia a estrutura formada. 

Não foi possível a análise da referida "buraca interior"; a análise foi feita na zona 

inferior da "buraca principal" (com cerca de 12,75 metros de altura) onde foram 

observados calcários micríticos a pelóidicos finos, amarelados (Amostra Ba), formando 

uma parede com uma capa argilosa ferruginosa superficial e onde se observam frequentes 

pequenos diaclasamentos formando um mosaico grosseiro. Contrariamente às "buracas" 

observadas no corte da Srª da Estrela, nestas não foram observadas zonas com calcite 

cristalina ferruginosa, fracturas com veios de calcite ou capas ferruginosas espessas. Tal 

situação assemelha-se ao observado no corte do Vale dos Poios. 
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Figura A1.4 – Representação esquemática de uma das “buracas” complexas de Casmilo, cuja fotografia se 

encontra na Fig.III.1 (Cap.III). 

 

Seguem-se, para a base, calcários pelóidicos finos, bejes acastanhados, em camadas 

de 10 a 15 cm de espessura e que se dispõem grosseiramente em pequenos "degraus" 
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(Amostra Bb).  Ao nível destes calcários, nas paredes que prolongam a série de calcários, 

podem observar-se vários níveis paralelos à estratificação com nódulos de sílex de 

tamanho variado mas de forma geralmente elipsoidal e com o eixo maior paralelo à 

estratificação. 

Na base, ao nível de pequena cavidade ("buraca incipiente"), os calcários são 

micríticos, de coloração verde azeitona claro (Amostra Bc). 

 

1.2- SENHORA DO CIRCO 

 

O corte efectuado representa uma série carbonatada muito espessa, cuja espessura é 

evidenciada desde logo pelo grande desnível desde o vértice da Senhora do Circo até ao 

vale a SW (onde se encontra o grande acidente de falha de Cruto-Senhora do Circo, 

CUNHA, 1988). A atitude geral das camadas (N110ºE; 19ºE) é grosseiramente 

perpendicular ao declive médio da elevação em cujo topo se encontra a capela da Senhora 

do Circo (Fig.A1.5). 

O corte foi inicialmente efectuado ao longo da estrada de terra batida, a partir das 

imediações da povoação de Casmilo, com a direcção média N-S a N20Wº, tendo sido 

depois efectuado ao longo de um caminho-de-pé-posto tendo-se mantido sempre uma 

direcção aproximada de N-S/N40ºW. O corte termina no topo da série, junto às antenas 

receptoras junto ao vértice da Senhora do Circo. 

A série é iniciada por calcários micríticos a localmente pelmicríticos, em camadas 

maciças, por vezes muito carsificadas e com superfícies lisas, sendo por isso difícil uma 

observação detalhada da litologia presente. A individualização das camadas torna-se 

muitas vezes impossível devido ao tipo de carsificação, tendo-se optado por descrever 

"pacotes" de calcários micríticos. A ocorrência de "lapiás-em-mesa" é comum como 

resultado do tipo de carsificação intensa das camadas. 

Sensivelmente a meio da série, em camadas mais finas e de mais fácil 

individualização, surgem calcários oolíticos, intraclásticos e bioclásticos (exibindo texturas 

tipo packstone, grainstone) (litofácies 2, 3 e 4). 

A série continua com a presença de camadas espessas e carsificadas de calcários 

micríticos densos, mas onde se observam frequentemente wackestones oncolíticos, 

lentículas intraoolíticas e níveis  fenestrados (de fenestrae normalmente irregulares, mais 

raramente laminares); estes últimos níveis evoluem lateralmente para calcários micríticos 

densos (litofácies 7b e 9). 
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Figura A1.5: Localização do corte de Senhora do Circo. Extracto das folhas 250 (Soure) & 251 

(Condeixa-A-Nova) das cartas topográficas 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi 

alterada.  
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No topo da série surgem novamente packstones, grainstones e rudstones oolíticos, 

intraclásticos e bioclásticos, bem como se destaca a presença mais rara de wackestones 

intraoncolíticos. Nos calcários oolíticos e intraclásticos destaca-se a presença de 

laminações e estratificação oblíqua de pequeno ângulo, com presença de feixes (alternância 

de granulometria fina com granulometria grosseira) com base tangencial. Em alguns dos 

feixes de estratificação observam-se pares granodecrescentes. 
 

Da base para o topo (Fig.A1.6): 

 

1- calcários em bancadas finas, até 10 cm de espessura mínima, lateralmente 

observando-se estratificação nodular. São calcários micríticos, amarelados, densos e 

ligeiramente argilosos. Planos de estratificação ondulantes (1,3 m); 

2- Calcários em camadas tabulares, geralmente bem definidas. Na base são 

calcários micríticos a pelmicríticos, por vezes densos, com ocasionais conchas finas de 

bivalves; para o topo são calcários biomicríticos (wackestone), destacando-se a presença de 

frequentes fragmentos de conchas de ostreídeos e de pectinídeos (por vezes de dimensões 

apreciáveis, até 10 cm de comprimento). No topo, em calcários ferruginosos, estas conchas 

são acompanhadas por pequenos intraclastos e frequentes espículas de cidarídeos não-

orientadas (4 m). 

 

  Lacuna de observação de cerca de 1 metro, devido à presença de muro de pedra. 

 

3- Calcários em camadas por vezes espessas, geralmente muito carsificadas, por 

vezes de forma tabular ("lapiás-em-mesa"). Constituem-se de calcários micríticos densos a 

pelmicríticos (de textura grumosa), de coloração creme a branca, com frequentes veios de 

calcite (alguns veios lembram a substituição de moldes de bioclastos) (10,10 m); 

4- calcários em camadas por vezes muito espessas e carsificadas, com superfícies 

muito lisas, sendo por vezes impossível definir sub-camadas. A unidade é constituída por 

calcários micríticos, cremes, brancos e rosados (ligeiramente ferruginosos), localmente 

pelmicríticos (com textura grumosa)  (10,75 m); 

5- calcários em camadas tabulares bem definidas, geralmente espessas (1 metro de 

espessura). São calcários micríticos cremes a amarelados, densos. No topo observou-se 

uma camada de espessura mais fina (45 cm) de calcário micrítico denso mas de coloração 

alaranjada a rosa escura (ferruginizado)  (7,15 m); 
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6- calcários em camadas tabulares, espessas, carsificadas, de natureza micrítica a 

localmente pelmicrítica, frequentemente ferruginosos e estilolitizados, de coloração creme 

a rosada  (8,5 m); 

7- calcários dominantemente micríticos a pelmicríticos na base, de coloração 

rosada, frequentemente estilolitizados; para o topo são calcários micríticos densos 

(mudstones) a biomicríticos (wackestones); estes últimos possuem matriz pelmicrítica e 

possuem frequentes fragmentos de pequenos coraliários, bivalves diversos e pequenos 

gastrópodes (6,4 m); 

8- calcários em camadas tabulares, carsificadas, fracturadas e ferruginizadas, com 

abundantes veios de calcite. São calcários micríticos, por vezes recristalizados, geralmente 

densos, de coloração creme a acastanhada; no topo surgem pequenos gastrópodes de 

concha fina; no topo, o plano de estratificação é nitidamente ondulante  (5,3 m); 

9- calcário intraoolítico (grainstone), em camada espessa com plano de 

estratificação erosivo, com abundantes intraclastos e clastos micríticos maiores, com 

frequentes espículas de cidarídeos e localmente com gastrópodes de concha espessa e 

tamanho médio (1 m); 

10- calcário biopelmicrítico (wackestone), de coloração acastanhada, com matriz 

pelmicrítica, rico em diversos bioclastos (bivalves de concha fina, gastrópodes e pequenos 

coraliários); existem zonas com intensa recristalização  (80 cm); 

11- calcários intraclásticos na base, com ocasionais bivalves finos e dispersos; para 

o topo são também grosseiros, intrabio-oolíticos (grainstones), possuindo grandes 

fragmentos de coraliários até 5 cm de diâmetro máximo (coraliários isolados e em colónia). 

São fragmentos geralmente arredondados e de periferia lisa, atestando algum transporte. 

São acompanhados por frequentes nerineídeos (até 1,5 cm de comprimento) e pequenos 

oncóides subesféricos  (1,5 m); 

12- calcários oointraclásticos com diminutos intraclastos bem calibrados e raros 

bioclastos  (1,5 m); 

13- calcários oolíticos bem calibrados a bio-oolíticos (packstones), em camadas de 

50 cm de espessura média, geralmente cremes a rosados; localmente as camadas são 

subdivididas em níveis de até 5 cm de espessura mínima e de base irregular. Para o topo, 

são calcários oolíticos ferruginizados, com raros intraclastos e bioclastos mas localmente 

com grandes clastos micríticos rolados (até 0,5 cm de diâmetro máximo)  (3,9 m); 

14- camadas tabulares cada vez mais espessas, constituindo-se por calcários 

micríticos a pelmicríticos, cremes a acastanhados densos; para o topo tornam-se mais  
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pelóidicos (wackestones) e no topo são já calcários cremes, pelóidicos, localmente 

oolíticos e com dispersos intraclastos; bioclastos finos e dispersos  (4 m); 

15- calcários em camadas mais maciças, novamente muito carsificadas. São 

calcários micríticos densos a pelóidicos e com frequentes intraclastos e clastos micríticos; 

para o topo surgem frequentes gastrópodes de tamanho médio e concha fina bem como 

ocasionais oncóides (até 0,7 cm de diâmetro máximo)  (1,7 m). 

 

Lacuna de observação de cerca de 2 metros por ausência de afloramentos e pela 

presença de vegetação abundante. 

 

16- Calcários em camadas tabulares espessas, inicialmente micríticos cremes com 

raros gastrópodes de concha espessa; para o topo observam-se níveis de continuidade 

lateral irregular de fenestrae laminares, por vezes contínuos e finos; nestes calcários são 

frequentes pequenos a médios gastrópodes, por vezes de concha espessa (até 6 cm de 

comprimento máximo) (3 m); 

17- calcários em camadas tabulares. Na base, a primeira camada é de calcário 

micrítico denso, branco. Segue-se uma camada que sofreu lateralmente tectonismo, 

constituindo uma brecha tectónica; na mesma camada observa-se lateralmente a presença 

de micrites fenestradas laminares; seguem-se calcários novamente micríticos e densos, 

brancos a cremes, lateralmente com fenestrae irregulares; no topo surgem calcários 

biomicríticos (wackestone) com oncóides diminutos e dispersos, com frequentes bioclastos 

finos e com pequenas laminações pelóidicas finas às quais se associam pequenos 

intraclastos elipsoidais (com eixo maior paralelo aos planos de estratificação) (4,1 m); 

18- calcários em camadas muito espessas e carsificadas, por vezes com superfícies 

lisas; são dominantemente micríticos, densos, rosados a cremes; localmente surgem níveis 

lateralmente irregulares (até 20 cm de espessura) de micrites com fenestrae irregulares 

onde se observam pequenos intraclastos dispersos (3,5 m); 

19- calcários novamente em camadas espessas, maciças e carsificadas. Existe, 

contudo, uma variação litológica lateral importante. Na base são calcários micríticos bejes 

e densos; seguem-se calcários fenestrados em níveis lateralmente irregulares (até 15 cm de 

espessura); para o topo são calcários fenestrados (fenestrae irregulares) que evoluem 

lateralmente  para calcários micríticos densos e rosados; lateralmente há lentículas 

grosseiras de calcários intraoolíticos com oncóides dispersos e diminutos (até 0,4 cm de 

diâmetro máximo) e pequenos nerineídeos. No seio desta unidade, observada 
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extensivamente e lateralmente, observaram-se igualmente lentículas espessas (até 15 cm de 

espessura) de calcários intraclásticos bem calibrados (packstones) e com intensa 

porosidade de dissolução intergranular (micro-canais?). Também se observaram níveis 

muito espessos de calcários oncolíticos (wackestones) aos quais se associam nerineídeos 

até 6 cm de comprimento máximo; nestes últimos níveis, de até 60 cm de espessura, os 

oncóides estão mal calibrados mas são perfeitamente esféricos, muitas vezes de laminação 

fenestrada e possuem diâmetros até 5 cm; existe igualmente porosidade de dissolução (3 

m); 

20- calcários em camadas espessas e carsificadas. Na base, os calcários micríticos 

evidenciam bioturbação pela existência de uma porosidade em forma de pequenos tubos 

perpendiculares aos planos de estratificação; lateralmente observam-se fenestrae 

irregulares e intensa estilolitização  (9,6 m); 

21- já no topo da série e junto às antenas receptoras, ao lado da igreja da Senhora 

do Circo, surge uma camada de base erosiva, de calcário intraoolítico (packstone-

grainstone), de matriz predominantemente oolítica; observam-se intraclastos e clastos 

micríticos de periferia lisa e raros oncóides de centro bioclástico, tomando a forma 

irregular deste  (50 cm); 

22- camada espessa, com forte variação litológica lateral; localmente constitui-se de 

calcário oolítico a intraoolítico (packstone-grainstone). Nos primeiros 100 cm da base, 

observa-se a alternância de feixes de forma grosseiramente lenticular, ora intraoolíticos ora 

oolíticos, de espessuras médias de 1 cm - laminação oblíqua de pequeno ângulo. Nestes 

feixes, muitas vezes de base tangencial, observam-se pequenos fenómenos de micro-

avalanches de material mais grosseiro (intraclástico) sobre material mais fino (oolítico). Os 

próprios feixes são cortados por superfícies estilolíticas. A 40 cm do topo, surgem 

calcários intrabioclásticos (grainstones) com intraclastos mal calibrados (até 0,5 cm); um 

feixe grosseiramente lenticular, evidenciando estratificação oblíqua de pequeno ângulo 

(feixe até 20 cm de espessura), de calcário intrabioclástico desaparece lateralmente 

surgindo um calcário oointraclástico mais fino (neste feixe grosseiro há, lateralmente, 

laminações com granoselecção positiva). Nos últimos 20 cm do topo, surgem feixes de 

estratificação oblíqua de pequeno ângulo alternantes oolíticos e intraclásticos (1,4 m); 

23- a série carbonatada termina com nova camada tabular com variação litológica 

lateral também importante. Na base constitui-se por calcário micrítico bege a branco com 

ocasionais intraclastos dispersos; para o topo surge um calcário intraoncolítico 

(wackestone) com raras espículas de cidarídeos e em matriz oopelóidica; os oncóides são 
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mal calibrados, possuindo laminação frequentemente fenestrada e são esféricos, com 

dimensões que variam de 2,5 a 3 cm de diâmetro máximo; nos últimos 30 cm observa-se 

um calcário oncobioclástico numa matriz oolítica a pelóidica - grandes oncóides de formas 

diversas consoante o centro do bioclasto (até 8 cm de comprimento máximo) e grandes 

fragmentos de coraliários e espongiários de contornos lisos (coraliários isolados mais 

frequentes) - wackestone lumachélico (1 m). 

 

Parte da série da Senhora do Circo é bastante similar à que caracterizará o 

Bajociano superior do corte da Srª da Estrela, para sul, no sector Central. No entanto, é 

nítida a fraca ocorrência, no sector Norte, dos biostromas de coraliários que surgem bem 

individualizados, nos sectores Central e Sul. No corte da Senhora do Circo, ocorrem 

dispersos e frequentemente estão apenas representados por corpos maciços ou por coralitos 

solitários, sem grande continuidade lateral (litofácies 6). No entanto, similarmente ao que 

ocorre no corte de Cabeça da Corte, parecem indiciar a passagem para calcários de 

ambiente mais interno, lagunar a perimareal, já provavelmente do Batoniano inferior. Do 

mesmo modo, ocorrem novos calcários calciclásticos para o topo da série mas menos 

grosseiros do que os encontrados no corte da Cabeça da Corte. 
 
 

2. SECTOR CENTRAL 
 

2.1- VALE DOS POIOS 

 

Tal como CUNHA (1988) referiu, entre as elevações da Srª da Estrela e do Vértice de 

Corte existe um canhão bem marcado, delimitado por um vale de encostas relativamente 

abruptas  e com a direcção E-W- "Canhão do Vale dos Poios".  

O corte efectuado iniciou-se na base do referido vale e prolongou-se para a sua 

encosta norte, onde o acesso, sempre difícil, foi contudo possível. Existe um caminho-de-

pé-posto, usado frequentemente por alpinistas que escalam os afloramentos mais maciços, 

nomeadamente os calcários com "buracas" (Fig.A1.7). 
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Figura A1.7: Localização do corte de Vale dos Poios. Extracto da folha 262 (Redinha) da carta 

topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada.  
 

Os afloramentos são geralmente cobertos por vegetação rasteira e estão bem 

expostos; o acesso a estes é, contudo, dificultado pelas encostas abruptas, por vezes com 

mais de 70% de inclinação.  

As camadas aflorantes variam de camadas maciças, por vezes muito espessas, por 

vezes carsificadas a camadas mais finas, tabulares. A existência de planos de estratificação 

descontínuos ("incompletos") promove a diferenciação lateral de camadas maciças em sub-

camadas de menor espessura (5 a 30 cm de espessura). 

Foram analisados três níveis de camadas com "buracas", sendo as duas mais 

superiores na série contínuas e persistentes. Apresentam sempre uma capa periférica 
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argilosa, ferruginosa e avermelhada e, por vezes, uma capa de calcite ferruginosa em feixes 

sobrepostos. A forma e tamanho das referidas "buracas" varia bastante, sendo as de maior 

altura (cerca de 4 metros) para o topo da série.  

Associados às "buracas" encontram-se grandes veios de calcite fibrosa e 

ferruginosa preenchendo fracturas e diaclasamentos de pequena a média amplitude. Nos 

planos de diaclasamento horizontais, que favorecem o aparecimento de "pavimentos" 

locais, surgem frequentemente estrias de falha testemunhando movimentações tectónicas 

tardias. A estratificação nodular, que ocorre frequentemente nas diversas camadas, desde a 

base até ao topo também testemunha a presença de pequenas estrias de falha. 

Foi visualizado mais um nível superior com grandes "buracas" cujo acesso não foi 

possível mas que serão provavelmente correlacionáveis com as existentes no corte da Srª 

da Estrela, a norte. 

Na sua maioria, a série carbonatada consiste em calcários micríticos mais ou menos 

argilosos e densos, de colorações cremes a castanhas e amareladas, tornando-se mais 

carbonatados - mudstones - para o topo; surgem ocasionalmente calcários pelmicríticos a 

pelóidicos, muitas vezes com pequenos clastos micríticos diminutos e alguma 

ferruginização (litofácies 1).  

Os nódulos de sílex são frequentes, por vezes de grande tamanho, e possuem 

formas esféricas, elipsoidais ou formas irregulares maiores, por vezes de aspecto 

botrioidal. A aparência exterior é de coloração mais escura - cinzentos a negros, mais 

raramente rosados. Quando partidos, exibem capa periférica negra a cinzenta escura (2 mm 

de espessura) e centro branco, alterado. 

Foram definidos grosseiramente dois conjuntos principais: unidades 1 a 7 e 

unidades 8 a 13 (Fig.A1.8): 

 

1- calcários micríticos argilosos densos, castanhos a amarelados, geralmente em 

camadas maciças a sub-camadas de 5 a 6 cm de espessura (planos de estratificação 

incompletos); para o topo os calcários apresentam estratificação nodular e possuem 

diminutos clastos escuros e dispersos (1 mm de diâmetro máximo) (3 m); 

2- calcários micríticos argilosos densos, castanhos a amarelados, geralmente em 

camadas maciças a sub-camadas de 5 a 6 cm de espessura (planos de estratificação 

incompletos); para o topo os calcários apresentam estratificação nodular e possuem 

diminutos clastos escuros e dispersos (1 mm de diâmetro máximo) (2,58 m); 
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3- calcários micríticos, argilosos e densos, cremes a amarelados, em camadas 

tabulares; no topo, os calcários micríticos têm aspecto marmoreado, surgindo na matriz 

colorações contrastantes (bejes e castanhas escuras) (5,8 m); 

4- calcários micríticos argilosos, densos e cremes, por vezes em camadas de 

pequena espessura (10 cm) e tabulares; nesta unidade surge o caminho-de-pé-posto que dá 

acesso ao vale, vindo de oeste; seguem-se calcários micríticos argilosos, castanhos claros, 

definindo no topo um "patamar" sem continuidade lateral; no topo, surgem, no mesmo tipo 

de calcários, nódulos de sílex de formas e tamanhos variados: elipsoidais (15x9 cm; 

13x10cm), de aspecto botrioidal a elipsoidais (24x20 cm) e sem forma definida (até 30 cm 

de comprimento máximo) (12,56 m); 

5- calcários micríticos, argilosos e densos, inicialmente com raros nódulos de sílex; 

para o topo, em camadas de 20 a 30 cm de espessura e tabulares, surgem nódulos de sílex 

elipsoidais (8-10x4 cm); estes calcários lateralmente possuem pequenas "buracas" (60 cm 

de altura e 1 a 1,5 metros de comprimento na base) (4,04 m); 

6- trata-se do primeiro nível com "buracas" de continuidade e persistência lateral. 

Os primeiros 1,3 metros consistem em calcários micríticos, pouco argilosos, cremes, sem 

"buracas"; seguem-se calcários micríticos, igualmente pouco argilosos, cremes a 

amarelados, onde se desenvolvem "buracas" de formas variadas e com cavidades cársicas 

mais pequenas; nas "buracas" existe uma capa argilosa residual e ferruginosa (alteração 

dos calcários) e localmente uma capa de calcite ferruginosa botrioidal; são comuns 

pequenos orifícios esféricos a elipsoidais, resultantes da exumação de nódulos de sílex 

(3,35 m); 

7- as camadas acima das "buracas" constituem o topo do primeiro conjunto; trata-se 

de calcários micríticos densos, argilosos e castanhos, com pequenos nódulos de sílex de 8 a 

9 cm de diâmetro máximo,  em camadas maciças tabulares a sub-camadas com planos de 

estratificação incompletos; para o topo desenvolvem-se camadas de estratificação nodular 

carsificadas que, localmente, constituem "patamar" descontínuo (2,9 m); 

8- calcários inicialmente micríticos castanhos a bejes, por vezes ferruginosos; 

seguem-se calcários pelmicríticos a pelóidicos com diminutos clastos mais escuros, 

ferruginosos, angulosos a sub-rolados (2 a 7 mm de diâmetro máximo), por vezes com 

periferia crenulada; no topo, em camada maciça surgem nódulos de sílex de aspecto 

botrioidal de 10 a 12 cm de comprimento máximo e de forma irregular, em calcários 

novamente micríticos, argilosos e densos, amarelos (2,95 m); 
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9- calcários micríticos, densos, argilosos, castanhos claros, com zonas de aspecto 

marmoreado (colorações bejes e castanhas escuras) e, para o topo, com nódulos de sílex 

esféricos a elipsoidais (10 a 12 cm de comprimento máximo) e de forma irregular (alguns 

com 27 a 30 cm de comprimento máximo) (4,35 m); 

10- calcários micríticos argilosos, densos, castanhos, com raros pequenos nódulos 

de sílex; segue-se camada de calcário pelóidico fino, bege, com ocasionais zonas 

recristalizadas com esparite; seguem-se novamente calcários micríticos, argilosos e densos, 

com frequentes pequenos nódulos de sílex elipsoidais (5 a 6 cm de comprimento); para o 

topo aumenta o tamanho dos nódulos de sílex (10 a 15 cm de comprimento máximo) (10,9 

m); 

11- calcários micríticos, localmente mais carbonatados e menos argilosos, cremes a 

rosados, por vezes recristalizados (esparite desenvolvida em fracturas), sem nódulos de 

sílex; no topo, em calcários pelmicríticos finos com ocasionais diminutos clastos sub-

rolados mais escuros (2 a 3 mm de diâmetro máximo), surgem veios de calcite a 

preencherem fracturas; nesta unidade surge igualmente um caminho-de-pé-posto, vindo de 

oeste, e "aproveitando" a estratificação bem definida em "lages" sem continuidade lateral 

(4,62 m); 

12- novo nível de "buracas" mais desenvolvidas onde a estratificação varia 

bastante: os calcários apresentam-se em camada espessa muito maciça sem "buracas" mas 

lateralmente, devido aos planos de estratificação incompletos, os mesmos calcários afloram 

em camadas tabulares que, para o topo, possuem "buracas" bem desenvolvidas.  

Em toda a unidade descrita, os calcários da base não exibem "buracas" (cerca de 2,3 

metros da base): calcários micríticos densos, rosados a acastanhados, não-argilosos, 

seguindo-se calcários pelmicríticos mais cristalinos para o topo. 

Nas camadas seguintes, de calcários micríticos cristalinos, densos, surgem, na base, 

pequenas “cavernas” cársicas e, no topo, grandes "buracas" até 4 metros de altura; nestas 

últimas, os calcários micríticos densos, bejes a amarelados e mais cristalinos, definem sub-

camadas de 3 a 4 cm de espessura, e apresentam um diaclasamento de pequena escala 

(possuem localmente a aparência de paper-shales). As "buracas" são superficialmente 

alteradas, possuindo uma capa argilosa, ferruginosa e vermelha e, localmente, possuem 

também uma capa (2 a 5 mm de espessura) de calcite fibrosa em feixes sobrepostos. 

Acompanhando as "buracas" há grandes veios de calcite fibrosa e ferruginosa, 

preenchendo fracturas paralelas à estratificação e desenvolvem-se "lages" de calcário com 
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frequentes sliken-sides (resultantes de movimentações tectónicas tardias de componente 

horizontal?) (9,75 m); 

13- acima das "buracas" surgem camadas maciças de calcários micríticos densos 

não-argilosos, com pequenos e dispersos nódulos de sílex; nos 3 metros superiores, os 

calcários constituem wackestones e packstones pelóidicos, com zonas de concentração de 

intraclastos rolados (2 a 3 mm de diâmetro máximo) e de pequenas radíolas e placas de 

equinóides. 

 

Não foi possível continuar o estudo para o topo da unidade 13 devido às camadas 

passarem a constituir lateralmente escarpas abruptas verticais, de estratificação maciça e 

inacessíveis. 

 

2.2- SENHORA DA ESTRELA 

 

O corte da Srª da Estrela foi executado ao longo de uma estrada de terra batida, de 

direcção geral NNW-SSE, cujo acesso é feito através da povoação de Poios, a W. A 

referida estrada bifurca-se ao nível da Capela da Srª da Estrela (Fig.A1.9). 

As camadas estão bem expostas, sendo a vegetação normalmente rasteira e os 

planos de estratificação são bem definidos, planares a ondulantes, e definindo camadas 

tabulares. Nestas camadas são bem observadas estruturas sedimentares macroscópicas de 

que se destacam laminações planares, laminações oblíquas de baixo ângulo e ripples 

ascendentes. 

Os calcários constituem-se, da base para o topo por: 

- micritos densos, argilosos, com nódulos de sílex (litofácies 1);  

- calcários pelmicríticos e pelóidicos, ricos em bioclastos (radíolas, placas e 

espículas de equinóides e braquiópodes) (litofácies 2);  

- calcários biopelóidicos, por vezes muito grosseiros e com cimento microsparítico-

esparítico (packstones-grainstones), ricos em equinóides e crinóides, braquiópodes e 

bivalves de grande tamanho e concha lamelar ornamentada (ostreídeos?) (litofácies 3); 
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Figura A1.9: Localização do corte de Senhora da Estrela e afloramentos amostrados (“estrelas”). 

Extracto da folha 262 (Redinha) da carta topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja 

escala foi alterada. 

 

- alternância de calcários biopelsparíticos, por vezes muito grosseiros, com 

calcários biomicríticos com coraliários (biostromas e bioerma) (litofácies 6); a série 

termina com calcários biopelóidicos mais finos e com calcários micríticos densos e 

brancos. 

Juntamente com os equinóides, os braquiópodes são a fauna dominante na base da 

série, encontrando-se estes últimos frequentemente concentrados em pequenas 
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acumulações ("ninhos"). Para o topo passam a dominar os equinodermes e bivalves, 

associados a coraliários por vezes de grandes dimensões. 

Refere-se a existência, nos calcários biopelóidicos com equinóides,  de pavimentos 

de bioclastos (braquiópodes, equinóides, bivalves) com concavidade da concha voltada 

para o topo ou base da camada e a existência de granulotriagem positiva  (grainstones a 

packstones de equinóides), formando superfície erosiva sobre a camada infrajacente 

(depósitos tempestíticos). Devido à variação nas granulometria e concentração dos 

bioclastos, dentro da mesma camada, houve a necessidade de descrever níveis de 

wackestones, packstones e grainstones. 

Perto do topo da série, nos calcários biopelóidicos, destaca-se a existência de 

"buracas", de formas diversas mas grosseiramente circulares, com profundidades e alturas 

apreciáveis. 

Devido a uma adequada  e detalhada observação  da série, optou-se por descrever 

esta através da definição de várias unidades de pequena espessura. Da base para o topo 

(Fig.A1.10): 

 

1- calcários micríticos, pouco argilosos, com zonas finamente recristalizadas, 

cremes a castanhos claros; para o topo ocorrem pequenos bioclastos finos e nódulos de 

sílex esféricos a elipsoidais (1,5 a 2 cm de diâmetro máximo) (3,80 m); 

2- calcários micríticos densos, cremes a castanhos claros, para o topo com raros 

nódulos de sílex elipsoidais (2,5 cm de diâmetro máximo) ou de forma indefinida e com 

frequentes pequenos bioclastos (3,70 m); 

3- calcário biopelóidico, com fracturação conchoidal, rico em radíolas/espículas de 

equinóides sem orientação preferencial (60 cm). 

 

Segue-se pequena lacuna de observação (cerca de 1 m de espessura na série), onde 

se destacam blocos soltos de calcários micríticos densos. 

 

4- Seguem-se camadas escurecidas por incêndio local, recente: calcários micríticos 

cremes, com fracturas ocupadas com dendrites e com material ferruginoso, de forma 

botrioidal (goethite?) (90 cm); 

5- calcários biopelóidicos, calciclásticos, ricos em pequenas radíolas/espículas de 

equinóides e pequenas conchas finas de braquiópodes, sem orientação preferencial (2,53 

m); 
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6- calcário micrítico denso, creme, em camadas de 8 a 10 cm de espessura (80 cm); 

7- calcários biopelóidicos, por vezes grosseiros (packstones/grainstones), ricos em 

equinóides e pequenos braquiópodes (1,04 m); 

8- calcário micrítico denso e homogéneo (73 cm); 

9- calcários biopelóidicos, pouco grosseiros (wackestones), com equinóides e 

braquiópodes (até 5 mm de comprimento) dispersos; para o topo surgem nódulos de sílex, 

por vezes alinhados paralelamente aos planos de estratificação, geralmente de forma 

esférica a elipsoidal (4 a 10 cm de diâmetro máximo) mas igualmente de formas irregulares 

até 20 cm de comprimento máximo (1,71 m); 

10- Calcários inicialmente micríticos, densos, com alguma rubefacção; seguem-se 

calcários biopelmicríticos a biopelóidicos, pouco grosseiros, com frequentes 

radíolas/espículas de equinóides, conchas finas de braquiópodes e nódulos de sílex de 

forma elipsoidal (3 a 4 cm de diâmetro máximo); para o topo desenvolvem-se calcários 

biopelóidicos mais grosseiros (packstones/grainstones), ricos em pequenas radíolas de 

equinóides e braquiópodes; no topo são calcários brancos biopelóidicos, com laminações 

planares fornecidas pelo alinhamento de radíolas de equinóides e conchas de braquiópodes 

- valvas com concavidade voltada para baixo e para cima - e destaca-se uma concha fina e 

ornamentada de grande braquiópode (10 cm de comprimento máximo) com a concavidade 

voltada para a base da camada (4,20 m); 

11- na base são calcários biopelóidicos com frequentes espículas/radíolas de 

equinóides, conchas finas sem orientação particular de braquiópodes e nódulos de sílex de 

forma irregular (totalmente substituídos por calcite, até 30 cm de comprimento máximo) a 

esférica-elipsoidal (5 a 8 cm de diâmetro máximo); no topo são calcários micríticos a 

biopelóidicos, localmente com raros equinóides mas com frequentes conchas finas de 

braquiópodes, de valvas com concavidade voltada para a base da camada; localmente com 

nódulos de sílex elipsoidais (1,5 a 6 cm de diâmetro máximo) (1,77 m); 

12- Da base para o topo: 

- calcários pelmicríticos a pelóidicos, com raras radíolas diminutas de equinóides 

mas, para o topo, com frequentes braquiópodes dispersos, alinhados segundo os planos de 

estratificação e com a concavidade da concha voltada para a base da camada (até 1,5 cm de 

comprimento);  

- calcários biopelóidicos mais grosseiros (packstones), granocrescentes, com maior 

abundância e tamanho dos bioclastos para o topo e com laminação planar grosseira: base 

com radíolas de equinóides, incluindo raras de cidarídeos e outras mais pequenas, e 
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braquiópodes; topo com pequenos gastrópodes e com grandes radíolas de cidarídeos e 

placas de equinodermes de tamanho médio; 

- calcários biopelóidicos  (grainstones para o topo), ricos em radíolas de 

equinóides, incluindo de cidarídeos, raros pectinídeos e abundantes braquiópodes. Estes 

últimos estão, por vezes, concentrados em "ninhos" ou com valvas de concavidade voltada 

para a base ou para o topo das camadas, definindo laminação planar grosseira;  

- calcários biopelóidicos (packstones) com abundantes pequenas radíolas de 

equinóides e frequentes braquiópodes e pectinídeos, de concha com concavidade voltada 

para a base das camadas (4,26 m); 

13- Da base para o topo: 

- calcários biopelmicríticos a biopelóidicos em níveis: packstones, com 

espículas/radíolas de equinóides e acumulações de braquiópodes de concha fina; seguem-

se wackestones com raros equinóides mas abundantes concentrações caóticas de 

braquiópodes e conchas dos mesmos com concavidade voltada para a base da camada; para 

o topo passa a nível de grainstone, com abundantes espículas/radíolas de equinóides, de 

pequenas dimensões, frequentes conchas finas de braquiópodes e ocasionais grandes 

bivalves de valva ornamentada, com concavidade voltada para a base da camada. As 

passagens entre as texturas descritas é sempre gradual; 

- calcários biopelóidicos, granodecrescentes: na base, packstone, com frequentes 

braquiópodes e mais raras pequenas radíolas de equinóides e grandes radíolas de 

cidarídeos; no topo, wackestones com raros fragmentos de diminutos equinóides e raros 

braquiópodes de valvas com concavidade voltada para a base da camada (1,56 m); 

14- calcários micríticos a pelmicríticos, densos, amarelos e ferruginosos (1,18 m); 

15- calcários biomicríticos, com raros equinóides e bivalves, sem orientação 

preferencial, destacando-se a presença de raros grandes braquiópodes com concha paralela 

à estratificação (62 cm); 

16- calcários micríticos, densos, cremes a castanhos, localmente com ocasionais 

braquiópodes fragmentados e diminutas radíolas de equinóides (1,96 m); 

17- calcários biopelóidicos, granodecrescentes: na base, packstones, com frequentes 

e diminutas radíolas/espículas de equinóides e ocasionais grandes radíolas de cidarídeos; 

no topo, wackestones, com raras e dispersas radíolas de equinóides (1,1 m); 

18- calcários micríticos, geralmente densos, amarelos a cremes, com ocasional 

rubefacção; raros fragmentos de braquiópodes e de equinóides (4,17 m); 
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19- calcários  pelóidicos a biopelóidicos em níveis: na base, wackestone pelóidico; 

segue-se packstone biopelóidico com abundantes e diminutas espículas/radíolas de 

equinóides; entre o nível descrito e o seguinte destaca-se a presença de lentículas de 

grainstone, de base planar mas topo ondulante (1 a 5 cm de espessura), com alguma 

continuidade lateral (lentículas até 1,5 metros de comprimento) e constituído por 

abundantes radíolas diminutas de equinóides e bioclastos finos, em matriz pelóidica 

(pequeno pavimento tempestítico?); no topo é wackestone biopelóidico com frequentes 

radíolas de equinóides definindo laminação planar grosseira (1,80 m); 

20- calcário micrítico denso, em camada maciça, pouco espessa (43 cm); 

21- calcários biopelóidicos, com abundantes níveis com laminações planares e 

laminações oblíquas de baixo ângulo, fornecidas pelo alinhamento dos diminutos 

bioclastos (radíolas e espículas de equinóides). A medição dos planos, os possíveis, 

forneceu atitude geral N10º-20ºW; por vezes, entre as laminações planares, observaram-se 

feixes de base tangencial (ripples ascendentes); as laminações planares possuem 

frequentemente base ondulada; alguns dos níveis bem laminados chegam a possuir até 8 

cm de espessura (2,44 m); 

22- calcário micrítico, denso, cujo topo é erodido pela camada suprajacente; esta 

última corresponde a calcários biopelóidicos em níveis (tempestitos): grainstone de base 

erosiva, com abundantes radíolas de equinóides de tamanhos variáveis; segue-se packstone 

de equinóides; novamente grainstone com placas de equinóides e no topo, packstone de 

equinóides (1,05 m); 

23- calcários micríticos, geralmente densos mas localmente com laminação planar 

grosseira pelo alinhamento de diminutas radíolas de equinóides (1,3 m); 

24- calcários micríticos a biopelóidicos, granocrescentes: 

- na base são calcários micríticos maciços, seguindo-se calcários biopelóidicos com 

laminações planares em níveis de 5mm a 1 cm de espessura e fornecidos pelo alinhamento 

de espículas/radíolas de equinóides; 

- calcários biopelóidicos (packstones), ricos em espículas/radíolas de equinóides de 

tamanhos variáveis sem orientação definida; no topo com laminação planar; 

- calcários biopelóidicos menos grosseiros, com bioclastos mais dispersos em 

matriz pelóidica mas definindo laminações planares grosseiras; no topo com ocasionais 

grandes braquiópodes de concha desarticulada, paralela à estratificação, de concavidade 

voltada para o topo da camada (1,75 m); 
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25- calcários pelmicríticos, com raros grandes braquiópodes de concha 

desarticulada a  articulada, paralelas à estratificação (61 cm); 

26- calcários micríticos, densos, localmente muito ferruginosos, com raras 

espículas/radíolas de equinóides (no topo com radíolas de cidarídeos ocasionais); destaca-

se uma massa calcária, de cerca de 30 cm, muito ferruginosa e recristalizada, de cor rosa 

escura a avermelhada, cortada por veios espessos e convolutos de calcite fibrosa (1 m); 

27- calcários pelóidicos a biopelóidicos em camadas com níveis: 

- cerca de 5 cm de espessura de calcário grainstone biopelóidico, com laminação 

planar nítida definida pelo alinhamento de espículas/radíolas de equinóides, incluindo 

cidarídeos, e por pavimento de conchas desarticuladas de bivalves (este ocupando a base 

do nível); segue-se wackestone pelóidico com raros bivalves, de concha com concavidade 

voltada para o topo da camada, e ocasionais radíolas de equinóides; 

- alternância de níveis de 20 a 30 cm de espessura de calcários grainstone e 

packstone biopelóidicos: nos níveis mais grosseiros ocorrem radíolas de cidarídeos; 

laminações planares frequentes fornecidas pelo alinhamento de espículas/radíolas de 

equinóides (1,16 m); 

28- calcários biopelóidicos granocrescentes, iniciando-se por packstones 

biopelóidicos com abundantes mas diminutas espículas/radíolas de equinóides; seguem-se 

calcários mais grosseiros, grainstone, com espículas/radíolas de equinóides de maior 

tamanho e ocasionais bivalves, por vezes articulados e paralelos à estratificação. O topo é 

erodido pela camada suprajacente. Esta é de espessura variável, de 20 a 40 cm, com base 

erosiva importante, constituída por calcários biopelóidicos ricos em espículas/radíolas 

estriadas e placas alongadas de equinóides, sem orientação preferencial (tempestito?) (1,74 

a 1,94 m); 

29- bioerma de coraliários, em forma de doma relativamente espesso e elevado 

(espessura máxima de 1,4 m, acunhando lateralmente até 40 cm de espessura). Constitui-

se, da base para o topo: 

- calcário biointraclástico na base, com superfície erosiva sobre a camada 

infrajacente, com abundantes espículas/radíolas de equinóides que vão aumentando de 

tamanho para o topo (radíolas de cidarídeos até 5 cm de comprimento e 2 cm em secção 

transversal); a matriz é intrapelóidica; 

- calcário biointraclástico mais grosseiro, surgindo grandes fragmentos de 

coraliários fasciculares, de filamentos espessos, associados a grandes placas de equinóides 

e crinóides (até 13 cm de comprimento); 
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- topo de calcário de matriz intrapelóidica com grandes coraliários fasciculares in 

situ, mais raros coraliários solitários de tamanho médio, associados a frequentes 

espículas/radíolas de equinóides, incluindo cidarídeos. Ferruginização intensa para o topo; 

30- calcários biopelóidicos em níveis. O topo constitui uma laje local, extensa, que 

constitui a base das camadas com inscrições humanas recentes: 

- calcário biointraclástico (packstone) com espículas/radíolas de equinóides, em 

camada de 42 a 22 cm de espessura, acunhando lateralmente sobre o bioerma infrajacente; 

- calcários biopelóidicos (grainstone), rico em espículas/radíolas de equinóides, 

com raros bivalves de valvas desarticuladas paralelas à estratificação; 

- calcários grainstone biopelóidicos com laminação planar, seguindo-se calcários 

packstone mais pobres em bioclastos (1,24 a 1,44 m); 

31- unidade que constitui as camadas com inscrições humanas recentes. As 

camadas tabulares da base são constituídas por calcários pelóidicos brancos, com raros 

bioclastos. Seguem-se calcários inicialmente pelmicríticos brancos mas com concentrações 

de espículas/radíolas de equinóides no topo e ocasionais conchas de braquiópodes, 

definindo laminações planares grosseiras. Para o topo são camadas com níveis de calcários 

biopelóidicos packstone-grainstone, com laminações planares fornecidas por 

espículas/radíolas de equinóides (2,04 m); 

32- calcário micrítico branco na base, geralmente denso mas localmente 

pelmicrítico; a 30 cm da base desenvolve-se nível planar biointraclástico com 

espículas/radíolas de equinóides e intraclastos rolados; no topo são calcários pelóidicos 

(1,2 m); 

33- camadas maciças, mais espessas, com marcas humanas, de alpinismo. Os 

calcários são pelóidicos a intrapelóidicos, muito recristalizados, de cimento esparítico; há 

carsificação intensa e desenvolvimento local de pequenas "buracas" e orifícios cársicos 

(grosseiramente mediu-se uma cavidade com 30 cm de largura e 50 cm de profundidade) 

(1,5 m); 

34- camada muito espessa, com "buracas". A camada é localmente maciça mas 

lateralmente desenvolve sub-camadas delimitadas por superfícies de estratificação 

descontínuas.  

As "buracas" analisadas revelaram formas variáveis mas são, grosseiramente, 

cilíndricas, com alturas máximas de 5-6 metros e larguras ainda maiores (CUNHA, 1988). A 

capela da Srª da Estrela encontra-se parcialmente encaixada numa das "buracas".  
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Na sua maioria, o interior das buracas está superficialmente alterado com uma capa 

carbonatada de cor clara, bege a branca. O interior revela diaclasamento importante em 

pequenas sub-camadas de 10 a 15 cm de espessura e constituindo frequentemente uma 

"escadaria" para o interior. Mais raro é o desenvolvimento de crostas de calcite. 

Localmente, no entanto, observou-se uma das "buracas", junto à estrada e acima da 

bifurcação, que apresenta uma forma cónica, mais profunda e revela importante alteração, 

com uma capa argilosa vermelha a alaranjada, de intensa ferruginização superficial e com 

crostas botrioidais de calcite ferruginosa (cuja partição revelou cristalização em fibras 

aciculares). Esta alteração é similar à observada no corte do Vale dos Poios. 

A análise da unidade 34, especificamente onde se desenvolveu a "buraca" acima 

descrita, permitiu caracterizar a composição carbonatada: 

a) nos primeiros 4,2 metros da base, são calcários biointraclásticos brancos, 

grosseiros, com grandes espículas/radíolas de cidarídeos alinhadas paralelamente à 

estratificação; o topo é menos grosseiro, biopelóidico; 

b) acima destes calcários, desenvolve-se um plano de estratificação nítido, mas sem 

continuidade lateral; os cerca de 1,3 metros de espessura seguintes são constituídos por 

calcários biopelóidicos em níveis: iniciam-se por packstones biopelóidicos com 

espículas/radíolas de equinóides sem orientação preferencial; segue-se par 

granodecrescente (tempestito) com nível de grainstone de base erosiva com abundantes 

espículas/radíolas de cidarídeos ao qual se segue nível menos grosseiro de packstone; no 

topo surge novo nível de grainstone biopelóidico.  

Localmente, as "buracas" parecem restringir-se aos primeiros 5 a 5,5 metros da 

unidade;  

c) após novo plano de estratificação sem continuidade lateral, as "buracas" já não 

estão presentes. Os calcários tornam-se, localmente, micríticos, densos, com coloração 

creme a branca, mais raramente pelóidicos. 

Lateralmente, os calcários, sempre de matriz micrítica, constituem biolititos de 

coraliários, já que surgem acumulações locais de coraliários fasciculares de grande 

tamanho. Associados a estes organismos polipeiros solitários mais raros, ocasionais 

estruturas concêntricas, em forma de placa incrustante (estromatoporídeos?) e raras 

espículas/radíolas diminutas de equinóides. Relativamente aos coraliários fasciculares, são 

constituídos por leques de filamentos terminais finos e compridos (5 mm em secção 

transversal, 3 a 4 cm de comprimento) e leques de filamentos terminais espessos e mais 

curtos (1 cm em secção transversal, 3 cm de comprimento); a amplitude e comprimento 
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dos referidos leques é variável. Algumas medições foram feitas: 15 cm de amplitude 

máxima e 40 cm de comprimento, 27 cm de amplitude máxima e 30 cm de comprimento, 

20 cm de amplitude máxima e 42 cm de comprimento; os corpos dos coraliários não se 

apresentam, como é habitual, erectos e perpendiculares à base da camada; pelo contrário, 

os leques estão fortemente inclinados relativamente à base dos estratos e em direcções 

frequentemente opostas - eixos dos leques com inclinações de 30 a 60º em relação ao topo 

dos estratos. Os corpos estão, no entanto, perfeitamente articulados.  

d) nos últimos 60 cm do topo, os calcários biomicríticos a biopelóidicos passam a 

dominar, com matriz predominantemente pelóidica; os coraliários fasciculares estão 

geralmente fragmentados e, para o topo, surgem grainstones biopelmicrosparíticos ricos 

em diminutas espículas/radíolas de equinóides e com laminações planares locais. 

Na totalidade, a unidade é constituída por cerca de 9,5 metros de calcários. 

35- calcários micríticos, densos, por vezes com zonas recristalizadas com 

porosidade matricial preenchida por esparite, com estilólitos ferruginosos; constituem as 

camadas cársicas, de relevo esferoidal grosseiro, acima da unidade de "buracas" (5,8 m); 

36- calcários micríticos bejes acastanhados com alguma ferruginização a 

biopelóidicos brancos para o topo (junto a construção recente, perto do final da estrada de 

terra batida), com raras e diminutas espículas/radíolas de equinóides (1,9 m); 

37- na base são calcários micríticos cremes a brancos, densos, fortemente 

carsificados ("lapiás-em-agulha"), com zonas pelmicríticas e com ocasionais pequenos 

bivalves e grandes pectinídeos; no topo surgem calcários biomicríticos com coraliários 

fasciculares de filamentos finos e compridos in situ (definindo biostromas de continuidade 

lateral), sempre em matriz micrítica densa (5 m). 

 

O corte terminou no topo da estrada de terra batida, confluente com a larga 

plataforma alcatroada, perto do miradouro da Srª da Estrela. 

 

Praticamente toda a série da Srª da Estrela é atribuída ao Bajociano superior, 

encontrando-se ainda, na base, nódulos de sílex abundantes. No entanto, no topo, surgem 

calcários micríticos, brancos a rosados, de estratificação maciça, que poderão corresponder 

já ao Batoniano inferior. Nestes ainda se encontram, localmente, pequenos biostromas de 

coraliários, mas já muito carsificados e cuja matriz é predominantemente micrítica. 

Algumas amostras recolhidas a este deste corte, ainda nas proximidades (Fig.A1.9), 

caracterizam calcários micríticos a pelmicríticos, de estratificação maciça e possante, 
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muito semelhantes aos encontrados no corte de Cabeça da Corte (Parte II), representativos, 

nomeadamente, das unidades 30 a 34 (ver Fig. A1.13). Continua-se, contudo, a manter 

uma certa reserva quanto à posição da passagem Bajociano superior-Batoniano inferior na 

série da Srª da Estrela. 

 

2.3- CABEÇA DA CORTE 

 

No corte, efectuado ao longo da estrada de terra batida, com a direcção 

predominante N-S e NNE-SSW e culminante no Vértice do Corte, perto da povoação da 

Cabeça da Corte, foi observada uma série carbonatada culminando numa espessura muito 

elevada. Esta espessura, mais de 170 metros, é aparente; algumas pequenas falhas são 

visíveis ao longo da estrada de terra batida e são resultantes do grande acidente tectónico 

N-S e NNW-SSE, que é traduzido a norte pela escarpa da Srª da Estrela e que se prolonga 

para SSE até às imediações de Degracias (CUNHA, 1988). Crê-se, assim, que houve 

repetição da série, repetição que afectou primordialmente as litofácies clásticas e os 

biostromas de coraliários. 

Optou-se por uma separação do corte em duas colunas litostratigráficas (parte I e 

parte II) (Fig.A1.11):  

 - parte I: afloramentos de calcários de natureza cíclica, constituídos por calcários 

micríticos a biomicríticos, calcários micríticos com porosidade de dissolução e fenestrados 

e calcários micríticos a pelmicríticos fenestrados laminares (litofácies 9); são os 

afloramentos observados desde início da estrada de terra batida e culminam numa zona de 

falha (cerca de 20 metros de espessura); 

 - parte II: afloramentos observados desde a zona de falha acima descrita até ao topo 

da série e culminando no Vértice de Corte (cerca de 150 metros no total); consistem em 

calcários bioclásticos, biostromas de coraliários (litofácies 6) e calcários bio-

pelmicrosparíticos na base e em calcários micríticos (raramente fenestrados, mas 

frequentemente bioturbados – litofácies 9) e calcários intra-oolíticos a intra-oncolíticos 

para o topo (litofácies 5); nesta II parte, são várias as zonas de falha observadas que podem 

repetir certas sequências na série. 
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Figura A1.11: Localização do corte de Cabeça da Corte. Extracto da folha 262 (Redinha) da carta 

topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 

 

2.3.1- CABEÇA DA CORTE (PARTE I) 

 

Ao longo da estrada de terra batida, os afloramentos observados consistem 

sequências cíclicas com, da base para o topo, calcários micríticos a biomicríticos, calcários 

micríticos com porosidade de dissolução e fenestrae e calcários micríticos a pelmicríticos 

fenestrados laminares. As camadas nem sempre estão bem expostas e possuem atitude 

geral N75ºE; 40ºNW. 

As sequências cíclicas (ciclotemas) são batidecrescentes, de pequena escala (50 

centímetros a 2 metros de espessura) e assimétricas. 

Da base para o topo (Fig.A1.12): 
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1- calcário micrítico, com raros nerineídeos de tamanho médio a grande e alinhados 

paralelamente à estratificação; no topo nível de 8 cm de espessura de fenestrae laminares 

finos (30 cm); 

2- calcários biomicríticos na base, com gastrópodes de concha espessa, bivalves e, 

mais raros, equinóides, com porosidade de dissolução local individualizando pequenos 

intraclastos rolados; para o topo há alternância de calcários micríticos com porosidade de 

dissolução importante com calcários fenestrados laminares (1,3 m); 

3- calcários biomicríticos, com grandes gastrópodes de concha espessa; seguem-se 

calcários micríticos com porosidade de dissolução, pequenos oncóides (8 mm de diâmetro) 

e pequenos gastrópodes; calcários biomicríticos, com porosidade de dissolução, pequenos 

intraclastos e ocasionais nerineídeos até 5 cm de comprimento em secção longitudinal; 

calcários biomicríticos com porosidade de dissolução envolvendo clastos rolados de 2 a 3 

mm de diâmetro, com fenestrae irregulares e com grandes gastrópodes de concha espessa e 

mais raros bivalves de tamanho médio, por vezes de concha articulada (1,7 m); 

4- dois níveis com a seguinte litologia: no da base, calcário micrítico a pelmicrítico, 

com bolsadas pelóidicas, com ocasionais grandes gastrópodes até 9 a 10 cm de 

comprimento máximo, com fraca porosidade de dissolução e pequenos gastrópodes; no 

topo, calcário micrítico com fenestrae irregulares e com pequenos gastrópodes e 

nerineídeos médios alinhados segundo a estratificação (85 cm); 

5- calcário micrítico denso, seguindo-se calcário micrítico com porosidade 

intergranular delimitando pequenos intraclastos e oncóides e com gastrópodes médios; no 

topo, calcários micríticos inicialmente com fenestrae irregulares e terminando com 

fenestrae laminares bem desenvolvidos (1,6 m); 

6- calcário biomicrítico, com gastrópodes de tamanho médio, por vezes 

concentrados mas sem orientação definida; para o topo observam-se zonas descontínuas de 

fenestrae irregulares e a unidade termina com nível de fenestrae irregulares acompanhados 

por porosidade de dissolução delimitando pequenos clastos angulosos  (80 cm); 

7- calcários inicialmente micríticos, densos, com raros e dispersos gastrópodes de 

tamanho médio; seguem-se calcários com matriz pelmicrítica e de aspecto grumoso e no 

topo desenvolve-se nível fenestrado irregular a laminar (2,05 m); 

8- calcários micrítico denso, localmente pelmicrítico, com pequenos gastrópodes de 

tamanho médio e raros oncóides fenestrados até 3 cm de diâmetro; para o topo observa-se 

o desenvolvimento de uma brecha calcária, com clastos mal calibrados, rolados (5 mm a 5 

cm de diâmetro), numa matriz pelmicrítica fenestrada e ferruginosa (sub-litofácies 10a);  
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lateralmente observam-se fenestrae laminares; a unidade termina por nível espesso de 

calcário fenestrado laminar (1,4 m); 

9- calcário micrítico, geralmente denso mas com zonas com porosidade de 

dissolução que individualiza pequenos intraclastos rolados; presença de gastrópodes de 

concha fina e tamanho médio; no topo desenvolve-se nível de calcário com fenestrae 

irregulares (1,9 m); 

10- calcário micrítico denso a pelmicrítico, com raros grandes gastrópodes de 

concha espessa; seguem-se calcários micríticos com níveis sem continuidade lateral com 

pseudofenestrae irregulares (bioturbação?) e com alguma porosidade de dissolução; segue-

se um calcário micrítico denso a finamente laminado com clastos negros angulosos a sub-

rolados, mal calibrados (geralmente de 5 a 6 mm de diâmetro mas alguns até 3 cm de 

diâmetro máximo); no topo desenvolve-se nível de calcário micrítico finamente laminado e 

por vezes com fenestrae laminares (1,95 m); 

11- calcário biomicrítico a pelmicritico bege escuro, por vezes finamente laminado, 

com abundantes gastrópodes de concha espessa e tamanho médio para o topo; segue-se 

calcário micrítico geralmente denso, com alguma rubefacção e que, para o topo possuem 

fenestrae irregulares com tendência para alinhamento segundo a estratificação e bolsadas 

pel-intraclásticas; a unidade termina com nível de 5 cm de espessura de calcários com 

fenestrae laminares, de características ondulantes (teepes ou pseudo-anticlinais); neste 

último calcário, entre os fenestrae laminares observaram-se zonas com porosidade de 

dissolução em torno de pequenos intraclastos e oncóides (até 5 a 6 mm de diâmetro) (1,25 

m); 

12- calcário micrítico a pelmicrítico rosado, com alguma rubefacção, com pequenos 

intraclastos dispersos, ostracodos e pequenos a médios gastrópodes; para o topo, os 

calcários possuem porosidade de dissolução que individualiza pequenos intraclastos 

rolados, pseudofenestrae e lateralmente algumas zonas possuem fenestrae laminares (1,35 

m); 

13- calcário micrítico denso a ligeiramente pelmicrítico, com gastrópodes de 

tamanho pequeno a médio locais; no topo, nível com fenestrae laminares espessos, 

lateralmente substituídos por laminações micríticas-pelóidicas (microbiano-algais) (50 

cm); 

14- calcário micrítico a pelmicrítico, com zonas dispersas com porosidade de 

dissolução delimitando intraclastos rolados e clastos rolados maiores (60 cm). 
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Segue-se zona de falha, onde a exposição das camadas é fraca, acompanhada por 

material argiloso e inúmeros blocos de tamanho variado impossibilitando a visualização da 

estratificação. Ultrapassando a referida zona de falha, a litologia carbonatada modifica-se 

drasticamente, passando a dominar calcários bioclásticos e biostromas de coraliários. 

 

Se bem que do ponto de vista estrutural não seja imediatamente óbvia a atribuição 

desta pequena série de calcários perimareais ao Batoniano superior, parece determinante a 

presença das formas de passagem Paravalvulina-Kilianina e Paravalvulina-Parurgonina, 

foraminíferos observados na passagem Batoniano inferior-Batoniano superior do corte da 

Iberobrita (Fig.A1.28), juntamente com Alzonella cuvillieri e também observados no 

Batoniano das séries carbonatadas do Maciço Calcário Estremenho (AZERÊDO, 1993). O 

mesmo se passa relativamente ao tipo ambiental, encontrado bem desenvolvido em vários 

cortes observados, do Batoniano inferior ao superior, e drasticamente diferente do 

encontrado no flanco este do mesmo alinhamento tectónico, como abaixo se descreve. 

 

2.3.2- CABEÇA DA CORTE (PARTE II) 

 

Iniciado após a zona de falha e após a descrição do Corte de Cabeça da Corte (Parte 

I), ao longo da estrada de terra batida (Fig.A1.11, atrás).  

 

Da base para o topo (Fig.A1.13): 

1- calcários micríticos, recristalizados, com nerineídeos médios dispersos; segue-se 

calcário bioclástico, rico em gastrópodes médios, pectinídeos e outros bivalves de tamanho 

médio e mais raros corais solitários pequenos; no topo, é rico em médios a grandes 

coraliários maciços, em-placa e em-doma, de forma flabeliforme e estrutura meandriforme 

(tipo Latimaendrarea sp.); são acompanhados por raros equinóides (2,85 m); 

2- calcários inicialmente micríticos, com níveis fenestrados laminares frequentes, 

com alguma rubefacção e com fracturas preenchidas por veios de calcite de estrutura 

fibrosa; para o topo desenvolvem-se calcários bioclásticos, de matriz micrítica a 

pelmicrítica, ricos em pectinídeos, equinóides, corais solitários e coraliários maciços 

médios, em-placa, flabeliformes, de estrutura similar a microsolenídeos (1,95 m); 

3- calcários micríticos, densos, em zona alterada, com intensa rubefacção e 

estilólitos ferruginosos, com blocos soltos com coraliários solitários médios e gastrópodes  
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médios; a zona conturbada representa início de falha (falhas secundárias associadas ao 

acidente da escarpa da Srª da Estrela) (4,45 m); 

4- camadas com diferente orientação dos afloramentos anteriores, traduzindo-se em 

"caixa de falha"; ocorrência de calcários biopelóidicos, packstones e grainstones, com 

frequentes radíolas de cidarídeos, grandes placas de equinóides e com fragmentos de 

coraliários maciços e mais raros corais solitários (1,3 m).  

Da base para o topo:  

- calcário pelmicrítico; 

- grainstone com equinóides e cidarídeos; 

- packstone biopelóidico com diminutas espículas e base erosiva (tempestito?); 

- packstone intrabiopelóidico branco, com pequenas radíolas de equinóides e corais. 

5-  segue-se zona também muito alterada, com estratificação mal definida e blocos 

soltos em material argiloso e ferruginoso; calcários inicialmente micríticos, densos, com 

estilólitos ferruginosos e rubefacção; seguem-se calcários geralmente micríticos a 

pelmicríticos mas localmente com zonas pelóidicas a intrapelóidicas; zonas bioclásticas 

com concentração de bivalves médios, de concha fina; fragmentos de coraliários 

fasciculares e diminutos ostracodos nas zonas mais micríticas (5,6 m); 

6- calcários biomicríticos, com alguma rubefacção e recristalização, com corais 

solitários dispersos, por vezes associados e de forma dendróide, com pequenas espículas de 

equinóides, pequenos gastrópodes e mais raros pequenos coraliários maciços em-placa; 

seguem-se calcários pelmicríticos brancos com ocasionais ostracodos e pequenos bivalves 

de concha fina; para o topo, novamente calcários biopelmicríticos, localmente pelóidicos, 

com concentração de médios bivalves por vezes articulados, pequenos coraliários solitários 

e pequenos coraliários maciços em-placa, de estrutura meandriforme (microsolenídeos) 

(6,5 m); 

7- calcários inicialmente micríticos a pelmicríticos bejes, seguindo-se um nível de 

packstone pelóidico com pequenas espículas; para o topo desenvolvem-se calcários 

biomicríticos a biopelóidicos com bivalves médios, pectinídeos médios, pequenos 

gastrópodes e fragmentos de coraliários maciços, de estrutura meandriforme (3,6 m); 

8- Calcários maciços, micríticos, brancos e densos; seguem-se calcários 

bioclásticos, de matriz micrítica a pelmicrítica, inicialmente com pequenos corais solitários 

e radíolas de equinóides que aumentam de tamanho para o topo; no topo com grandes 

coraliários maciços, em-placa e em-doma, de forma flabeliforme e  estrutura meandriforme 

e in situ associados a bivalves e espículas de equinóides alinhadas paralelamente à  
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estratificação (laminação planar incipiente) (2,6 m); 

9- calcários inicialmente micríticos a pelmicríticos, brancos; para o topo são 

calcários biopelmicríticos brancos, com fragmentos de bivalves, radíolas de equinóides, 

coraliários solitários e mais raros coraliários maciços médios, em-placa e de estrutura 

meandriforme; no topo desaparecem os calcários maciços e os calcários bioclásticos são 

mais ferruginosos e com fracturas com veios de calcite (2,7 m); 

10- calcários bioclásticos grosseiros, constituindo biostromas de coraliários: 

inicialmente com grandes coraliários maciços, em-placa, de forma esférica a elipsoidal 

irregular aos quais se associam coraliários solitários, pequenos gastrópodes, bivalves e 

equinóides; para o topo, os coraliários maciços são substituídos por coraliários fasciculares 

médios associados a bivalves pequenos a médios, de concha fina; nestes últimos calcários 

desaparecem os equinóides e a concentração dos bioclastos é maior (2,2 m); 

11- calcários biopelmicríticos, ricos em corais solitários médios e coraliários 

fasciculares médios in situ; seguem-se calcários tipo packstone, biointrapelóidicos, com 

espículas de equinóides, fragmentos de coraliários fasciculares e pectinídeos; para o topo, 

os calcários biointrapelóidicos tornam-se mais grosseiros (tipo grainstone) e surgem 

coraliários fasciculares médios in situ (4,9 m). 

 

Desenvolve-se nova zona conturbada, de material argiloso e blocos soltos de 

calcários micríticos com forte porosidade de dissolução e de calcários pelóidicos brancos 

com diminutas espículas de equinóides. Trata-se de nova caixa de falha correspondendo a 

lacuna de observação de cerca de 5 metros de espessura no corte. 

 

12- Calcários biointrapelóidicos, com abundantes espículas de equinóides; segue-se 

biostroma de coraliários em calcários biointrapelóidicos: inicialmente com coraliários 

maciços pequenos e de estrutura meandriforme associados a radíolas de equinóides e no 

topo substituídos por grandes coraliários fasciculares in situ (2,6 m) 

13- calcários biopelóidicos (packstones) com diminutas radíolas de equinóides (1 

m); 

 

Segue-se diferente orientação das camadas (N30ºE, 10ºNE), correspondente 

provavelmente a nova falha. Os cerca de 46-47 metros de espessura do corte descritos 

desde a base (unidades 1 a 13), correspondem a afloramentos afectados pelo acidente que 
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tem maior expressão na escarpa da Srª da Estrela. É provável que correspondam a 

repetições da série jurássica, neste local.  

A descrição das unidades seguintes é feita em afloramentos que não serão afectados 

por novas falhas, o que permite assegurar uma sequência correcta da base para o topo, sem 

repetição da série e correspondendo à espessura original de parte da série jurássica. A 

observação inicial das unidades é feita na continuidade da estrada de terra batida que, a 

certa altura, passa a ser alcatroada e toma direcção NNE-SSW. A partir da zona alcatroada, 

o corte foi feito com a direcção geral N-S, em direcção ao vértice de Corte, afastando-se da 

estrada, devido não só à inclinação das camadas como à melhor exposição destas (apesar 

de em certos locais a vegetação densa dificultar a observação macroscópica). 

 

14- Calcários micríticos densos, em camadas maciças, com boa exposição e com 

planos de estratificação bem definidos (2,7 m); 

15- camada com nível de calcário pelmicrítico inicial, seguindo-se nível 

biopelóidico mais grosseiro, com equinóides (wackestone) e topo de calcário biopelóidico 

(packstone) com abundantes espículas e radíolas de equinóides (granocrescente); a camada 

seguinte é composta de calcário biopelóidico grosseiro, com equinóides (grainstone), 

seguindo-se nível de packstone e no topo é calcário biopelóidico mas com raras e 

diminutas radíolas de equinóides (granodecrescente) (1,17 m); 

16- calcários micríticos, densos, em camadas maciças, com carsificação 

desenvolvida (1,15 m); 

17- alternância de calcários micríticos a pelmicríticos densos com calcários 

biopelóidicos, com pequenas bolsadas intraclásticas e ricos em espículas e radíolas de 

equinóides (4,25 m); 

18- calcário inicialmente micrítico denso, ferruginoso e fracturado; segue-se 

calcário biopelóidico (packstone), rico em diminutas radíolas de equinóides (1,7 m); 

19- calcários inicialmente micríticos, em camadas maciças e carsificadas; segue-se 

nível biopelóidico com equinóides  (2,15 m); 

20-  calcários micríticos densos; seguem-se calcários biopelmicríticos, com 

espículas e radíolas de equinóides geralmente dispersas; no topo novamente calcário 

micrítico denso (granodecrescente)(2 m); 

21- calcário micrítico denso, em camada carsificada; calcários intraclásticos a 

intrapelóidicos, com intraclastos de 2 a 3 mm de diâmetro, em camadas carsificadas (1,7 

m); 
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22- calcários micríticos densos, localmente ferruginosos e fracturados, alaranjados 

a rosados, em camadas carsificadas (4,2 m). 

 

Segue-se lacuna de observação de cerca de 1 metro, com blocos soltos de calcário 

micrítico bege, denso. 

 

25- Calcários intraclásticos a intrapelóidicos, com intraclastos de 2 a 3 mm de 

diâmetro, em camadas carsificadas (2 m); 

24- calcários micríticos a pelmicríticos, com bolsadas intraclásticas; seguem-se 

calcários biointraclásticos (packstone-grainstone) com pequenos gastrópodes e intraclastos 

de 2 a 3 mm de diâmetro (1,1 m); 

25- na zona onde se inicia a estrada alcatroada: calcários micríticos a pelmicríticos 

com frequentes bolsadas lenticulares de calcários intraclásticos com forte porosidade de 

dissolução (1 m); 

26- da base para o topo: 

- calcário micrítico a pelmicrítico branco, com pequenos coraliários solitários 

dispersos e raros equinóides;  

- calcários biomicríticos a biopelóidicos - biostromas - com: frequentes corais 

solitários pequenos a médios e associações de coraliários de forma dendróide; coraliários 

maciços em-placa, de forma flabeliforme e estrutura semelhante aos microsolenídeos; 

frequentes bivalves e ostreídeos; 

- calcários biopelóidicos, com abundantes espículas e radíolas de equinóides de 

pequeno tamanho e ocasionais formas arborescentes até 5 cm de comprimento 

(Chaetetidae?); 

- calcários novamente micríticos a pelmicríticos, com raros corais solitários 

pequenos e raras radíolas de equinóides; 

- biostroma de coraliários, perto do "sinal de curva perigosa", rico em coraliários 

maciços em-placa médios a grandes, de forma flabeliforme e estrutura semelhante a 

Microsolena sp.,  com coraliários dendróides pequenos e corais solitários acumulados e 

acompanhados por equinóides e médios bivalves, por vezes articulados; a matriz é 

micrítica (8,90 m). 

 

Segue-se lacuna de observação de cerca de 1 metro de espessura no corte, com 

blocos soltos e intensa ferruginização. 
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27- Calcários biomicríticos, com coraliários solitários médios dispersos, ocasionais 

pectinídeos, pequenos gastrópodes e bivalves e bioturbação local com desenvolvimento de 

poros irregulares; no topo, porosidade de dissolução individualizando clastos micríticos 

alongados até 5 mm de comprimento máximo (2,86 m). 

 

Segue-se nova lacuna de observação de cerca de 70 cm de espessura no corte. 

 

28- Camadas observadas junto a um muro de pedra junto ainda da estrada 

alcatroada. Um sinal de restrição de velocidade (30 km) é observado perto dos 

afloramentos. Consiste em camadas maciças carsificadas de calcários micríticos densos, 

fracturados e ferruginosos, com fracturas locais com preenchimento de intraclastos e 

pelóides e zonas com raras radíolas alongadas de equinóides e pectinídeos médios (2,2 m); 

29- ainda na estrada alcatroada, observam-se biostromas de coraliários: calcários 

biomicríticos a biopelóidicos, ricos em radíolas médias de equinóides, coraliários solitários 

médios a grandes (alguns com cerca de 9 cm de comprimento), grandes pectinídeos e 

bivalves médios; para o topo surgem grandes coraliários fasciculares in situ, 

acompanhados por equinóides e pequenos nerineídeos (3,7 m); 

30- já em afloramentos observados fora da estrada alcatroada, em direcção ao 

vértice geodésico de Corte: calcários micríticos densos a pelmicríticos, em camadas 

maciças e carsificadas, com bolsadas lenticulares intrapelóidicas locais, com 

concentrações, também locais, de bivalves e pequenos gastrópodes e com alguma 

bioturbação (porosidade irregular preenchida por diminutos intraclastos rolados e pelóides) 

(7,2 m); 

31- camadas junto a novo muro de pedra, carsificadas e maciças, de calcários 

inicialmente biopelóidicos (packstone) com equinóides, pequenos gastrópodes e 

bioturbação; seguem-se calcários micríticos densos, recristalizados (2,65 m); 

32- biostroma de coraliários: calcários biomicríticos, com coraliários fasciculares 

médios de filamentos finos in situ; seguem-se calcários micríticos densos, em camadas 

carsificadas e maciças, com bolsadas intrapelóidicas dispersas, diminutos gastrópodes, 

ocasionais grandes pectinídeos (para o topo); localmente bioturbados e fenestrados 

(fenestrae irregulares) (4,8 m); 

33- calcários intrapelóidicos (packstone-grainstone), com intraclastos alongados até 

5 mm de diâmetro máximo; segue-se lacuna de observação de cerca de 1,5 metros de 
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espessura no corte, devido à existência de densa vegetação e presença de blocos soltos. 

Seguem-se calcários intrapelóidicos (packstone) com raros bioclastos (2,15 m); 

34- calcários micríticos densos, alaranjados, algo recristalizados (1,35 m). 

 

Segue-se lacuna de observação de cerca de 20 cm de espessura no corte com densa 

vegetação. 

 

35- Calcários inicialmente intrapelóidicos, com raros oólitos e frequentes pequenos 

bivalves e gastrópodes; seguem-se calcários em camadas maciças e carsificadas, de matriz 

micrítica, com pequenos oncóides (5 a 6 mm de diâmetro) de centro bioclástico 

(gastrópodes e bivalves) de tipo 4 aos quais se associam concentrações de nerineídeos 

pequenos e bivalves; para o topo, calcários intramicríticos, com intraclastos (2 mm de 

diâmetro), por vezes muito colmatados, em matriz micrítica (6,45 m); 

36- camadas maciças, geralmente carsificadas, de calcários micríticos densos a 

pelmicríticos, localmente ferruginosos, por vezes com bolsadas intrapelóidicas e com 

oncóides até 9 mm de diâmetro; para o topo, zonas com intraclastos dispersos (12 m). No 

topo, a unidade 36 constitui um patamar artificial, coincidente com um caminho-de-pé-

posto. 

 

Segue-se lacuna de observação devido à não observação de afloramentos contínuos 

e presença de blocos soltos. Lacuna de cerca de 2,5 metros de espessura no corte. 

 

37- Calcários inicialmente pelmicríticos; seguem-se calcários oopelóidicos 

(packstone) em camada maciça; para o topo são novamente calcários micríticos com 

frequentes bolsadas intraoolíticas (1,85 m). 

 

Segue-se nova lacuna de observação de cerca de 1,2 metros de espessura no corte. 

 

38- Calcários inicialmente micríticos, recristalizados; seguem-se calcários em 

camadas de estratificação nodular, micríticos, com zonas ferruginosas ricas em intraclastos 

(2 a 5 mm de diâmetro) e ocasionais clastos negros angulosos e dispersos. 

Camada de 90 cm de espessura, que se inicia por calcários micríticos ferruginosos 

com pontuações negras e clastos negros angulosos (até 6-7 mm) e termina com nível de 

brecha calcária ferruginosa, composta por intraclastos e clastos micríticos (alguns clastos 
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negros); lateralmente a mesma camada inicia-se por alternância de níveis (de 5 a 6 cm de 

espessura) oolíticos (packstone) e pelóidicos (wackestone) com fenestrae laminares, muitas 

vezes separados por superfícies estilolíticas; no topo, com nível de 10 cm de espessura de 

calcário fenestrado laminar relativamente contínuo (lateralmente origina brecha calcária) 

(2,85 m); 

39- calcários micríticos ferruginosos com ocasionais clastos negros e pontuações 

negras; camadas maciças, espessas, de calcários oointraclásticos (packstone-grainstone), 

com zonas predominantemente oolíticas; para o topo predominam os intraclastos mal 

calibrados (1 a 3 mm de diâmetro) e surgem ocasionais grandes clastos sub-rolados, de 

periferia lisa e forma irregular (rudstone) até 8 mm de diâmetro máximo; no topo, termina 

com calcário oolítico bege (2,82 m); 

40- calcários micríticos densos a pelmicríticos, com ocasionais fenestrae finos e 

irregulares, com raras bolsadas intrapelóidicas; para o topo desenvolve-se porosidade de 

dissolução com delimitação de pequenos intraclastos e destaca-se a presença de pequenos 

bivalves; a camada de topo é boa camada de referência não só pela sua espessura mas, 

igualmente, pela continuidade lateral (6,25 m); 

41- calcários inicialmente muito grosseiros, intraclásticos (grainstones-rudstones), 

com intraclastos mal calibrados, esferoidais a alongados (1 a 3 mm de diâmetro), com 

clastos maiores dispersos e frequentes oncóides, algo ferruginosos; seguem-se calcários 

oointraclásticos a oopelóidicos finos (packstones); no topo novamente calcários 

intraclásticos com raros oncóides, localmente oopelóidicos (3,8 m). 

 

Segue-se lacuna de observação de cerca de 1,5 metros de espessura no corte, com 

blocos soltos de calcários. 

 

42- Calcários inicialmente intra-oncolíticos, por vezes muito grosseiros 

(grainstones-rudstones), com grandes clastos micríticos angulosos (até 5 cm de diâmetro), 

com grandes litoclastos de 5 a 6 mm de diâmetro e com frequentes oncóides laminados 

com centro de bioclasto (tipo 4) - nerineídeos - até 3 cm de diâmetro; zonas menos 

grosseiras locais, intraoolíticas (1 m); 

43- Calcários inicialmente pelóidico, fino, de estratificação nodular; segue-se nível 

com raros intraclastos e no topo são calcários micríticos densos a pelmicríticos, bejes, com 

ocasionais bivalves de concha fina (1,8 m). 

 



O corte termina no topo da elevação que corresponde ao vértice geodésico de Corte, 

junto à povoação de Cabeça da Corte. 

 

Similarmente ao que vai ser observado nos sectores Norte e Sul, é evidente a 

passagem drástica dos calcários calciclásticos e com biostromas de coraliários para 

calcários micríticos a pelmicríticos, de estratigrafia mais possante, neste corte. Nesta 

passagem estabeleceu-se a transição Bajociano superior-Batoniano inferior.  

O topo da série é marcado por novos calcários, ainda mais grosseiros do que os 

encontrados na base. Infrajacentes a estes calcários grosseiros observam-se calcários 

fenestrados, com calhaus negros e  uma brecha pedogénica. Deve-se, no entanto, chamar a 

atenção de que estas últimas ocorrências testemunhando exposição subaérea prolongada e 

pedogénese, não parecem ter continuidade lateral. Este facto é imediatamente óbvio 

quando se observa a referida brecha com calhaus negros e intensa ferruginização. O 

mesmo é observado no corte do Cabeço da Pena Redonda (Fig. A1.15), onde a ocorrência 

de brecha de calhaus negros também não possui continuidade lateral.  

Os calcários calciclásticos do topo da série da Cabeça da Corte possuem, contudo, 

uma espessura pequena pois, a estes calcários sobrepõem-se calcários maciços, micríticos a 

pelmicríticos, tipicamente lagunares, no corte do Cabeço da Pena Redonda. A restante 

série é atribuída ao Batoniano inferior. 

 

2.4- CABEÇO DA PENA REDONDA 

 

O Cabeço da Pena Redonda, localizado a sul do vértice geodésico de Corte 

(Fig.A1.14) consiste numa elevação aplanada artificialmente para o estabelecimento de 

suportes para linhas de alta tensão. A superfície aplanada dificulta a realização de um corte 

sistemático já que as camadas estão mal expostas e frequentemente consistem em blocos 

soltos.  

Contudo, e observando a orientação geral das camadas N50ºE, 10ºSE, optou-se pela 

realização de dois cortes: um N-S (Corte 1), no topo da superfície aplanada e outro (Corte 

2), no flanco oeste do referido cabeço. Neste último, a exposição das camadas é mais 

adequada, não obstante o aumento de densidade de vegetação à medida que se desce na 

cota do terreno, o que impossibilitou a elaboração de um corte sistemático a cotas 

inferiores. 
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Figura A1.14: Localização do corte de Cabeço da Pena Redonda. Extracto da folha 262 (Redinha) 

da carta topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 

 

As camadas, no corte efectuado no flanco oeste do cabeço, apresentam-se 

localmente bem expostas apresentando-se por vezes espessas e com carsificação intensa. 

Desenvolvem "lapiás-em-agulha" e "lápiás-em-mesa", conferindo estes últimos um aspecto 

tabular às camadas.  

Os calcários presentes consistem preferencialmente em micritos densos, muito 

homogéneos e em pelmicritos de textura grumosa – mudstones (litofácies 9). Localmente 
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surgem níveis fenestrados irregulares a laminares, pouco espessos e por vezes sem 

continuidade lateral dentro da mesma camada. 

Os bioclastos presentes consistem preferencialmente em pequenos a médios 

gastrópodes e em bivalves de concha fina e geralmente fragmentados. 

Destaca-se a presença de alguns oncóides, tipo 3a, dispersos na matriz micrítica, 

bem como um nível de wackestone oncolítico, na unidade 4 do corte 2 (sub-litofácies 7b); 

de igual modo, foram observadas laminações microbiano-algais (laminitos) associadas a 

um nível fenestrado laminar bem como uma brecha com clastos negros (sub-litofácies 10a) 

e matriz micrítica na unidade 2 do corte 2. No entanto a referida brecha não tem 

continuidade lateral. 

 

2.4.1. CORTE 1: 

 

  Da base para o topo (FigA1.15): 

1- calcários rosados a cremes na base, com fractura conchoidal, dominantemente 

micríticos densos a localmente pelmicríticos; para o topo desenvolvem-se fenestrae 

irregulares e pouco densos; no topo surgem nível de calcário micrítico fenestrado laminar, 

ferruginoso (80 cm); 

2- calcários rosados a cremes, micríticos a pelmicríticos, com forte estilolitização, 

com presença de ocasionais pequenos gastrópodes de concha fina e com frequente 

porosidade matricial, provavelmente representando bioturbação. Para o topo, desenvolve-

se porosidade de dissolução diferenciando pequenos intraclastos e tornam-se mais 

frequentes gastrópodes (de pequenas a médias dimensões) e bivalves de concha fina; no 

topo, surgem raros oncóides tipo 3a e nos últimos 10 cm do topo, associadas a fenestrae 

laminares de duas gerações, surgem laminações alternantes pelóidicas e micríticas - 

laminitos. Lateralmente, o calcário é muito ferruginoso, rosa escuro a alaranjado e 

desenvolve-se localmente uma microbrecha com clastos angulosos muito diminutos (1,10 

m); 

3- calcários micríticos a pelmicríticos cremes a brancos, localmente com intensa 

porosidade de dissolução e com concentração local de pequenos oncóides tipo 3a (até 0,8 

cm de diâmetro); no topo há níveis fenestrado laminares sem continuidade lateral (30 cm). 
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2.4.2. CORTE 2: 

 

Da base para o topo (Fig.A1.15):  

1- calcários inicialmente micríticos, densos, cremes, apresentando para o topo 

fenestrae irregulares, pouco densos; no topo tornam-se mais ferruginosos, de coloração 

rosa-escuro, e surgem níveis fenestrados laminares contínuos (2,40 m); 

2- calcários micríticos densos, com alguma rubefacção. Para o topo consistem em 

calcários dominantemente micríticos, densos, cremes mas localmente evoluem para uma 

brecha calcária. Esta última apresenta clastos angulosos a muito angulosos, mal calibrados 

(até 8 cm de comprimento máximo), de coloração cinzenta a negra - clastos negros - numa 

matriz micrítica densa, por vezes ferruginosa (55 cm); 

3- calcários predominantemente micríticos, densos, brancos a cremes, geralmente 

muito homogéneos, localmente pelmicríticos; surge alguma bioturbação bem como zonas 

com porosidade de dissolução  individualizando pequenos intraclastos rolados (6,10 m); 

4- calcários micríticos densos a pelmicríticos na base, ocorrendo um nível bem 

destacado - 20 a 25 cm de espessura - de wackestone oncolítico, com oncóides simples, 

bem calibrados (0,5-0,6 cm de diâmetro), delimitados por porosidade de dissolução; para o 

topo são calcários micríticos densos, com alguma bioturbação e com frequentes 

gastrópodes de concha fina e tamanho médio; nos últimos 20 cm do topo desenvolve-se um 

nível contínuo fenestrado laminar (3,50 m); 

5- calcários micríticos densos, mais raramente com zonas pelmicríticas, cremes a 

rosados, em camadas perfeitamente tabulares; ocorrem frequentes gastrópodes e bivalves 

de concha fina e de tamanho médio (4,40 m). 

 

2.5- SABUGUEIRO 

 

Em redor da povoação de Sabugueiro, a exposição das camadas é fraca devido à 

densidade de habitações bem como à presença de terrenos cultivados em sulcos. Por esse 

motivo, além de um corte efectuado à saída da povoação, a norte, na zona da Cumieira, 

foram descritos outros dois afloramentos (Afloramento 1 e Afloramento 2) para sul, no 

seio da povoação (Fig.A1.16). 
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Figura A1.16: Localização do corte de Sabugueiro e afloramentos 1 e 2 adicionais. Extracto da folha 

262 (Redinha) da carta topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 

 

Na generalidade, as camadas possuem uma espessura que varia de 50 cm a 2 

metros, têm aspecto maciço e a carsificação desenvolveu estratificação tabular bem como a 

presença de erosão no topo de algumas camadas – aqui designado como "Chapéu". A 

atitude das camadas é N60ºE, 8ºSE. 

Os calcários consistem na sua maioria em mudstones - micrítos densos a 

pelmicritos - mas desenvolvem localmente níveis fenestrados - fenestrae irregulares a 

laminares com desenvolvimento lateral (litofácies 9). Observam-se frequentes gastrópodes 
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de concha fina e tamanho médio bem como nerineídeos de pequenos tamanho. Destacam-

se grandes megalodontídeos (litofácies 8), quer fragmentados quer in situ. 

Na base da unidade 3 do corte efectuado observou-se um calcário micrítico com 

abundantes mas diminutos clastos negros angulosos e algo ferruginoso (sub-litofácies 10d). 

 

2.5.1 – SABUGUEIRO.  

 

No que respeita ao corte, grosseiramente efectuado segundo a direcção E-W, na sua 

maioria encontra-se no meio de terrenos lavrados em sulcos mas onde foi possível seguir 

as camadas aflorantes. 

Da base para o topo (Fig.A1.17): 

1- camadas maciças, com topo carsificado, de calcário micrítico denso, localmente 

com zonas de porosidade de dissolução e níveis fenestrados irregulares sem continuidade 

lateral (1,50 m); 

2- calcários inicialmente micríticos densos a pelmicríticos, com zonas de 

porosidade de dissolução individualizando pequenos intraclastos rolados e com ocasionais 

bivalves de concha espessa mas fragmentados. No topo, surge nível de 10 cm de espessura 

de calcário micrítico fenestrado laminar (1,90 m); 

3- calcário de matriz micrítica mas com abundantes e diminutos clastos negros e 

cinzentos e algo ferruginoso; para o topo torna-se calcário micrítico denso a pelmicrítico, 

de coloração creme a branca e com frequentes gastrópodes de tamanho médio e pequenos 

nerineídeos (7 cm de comprimento máximo) (1,70 m); 

4- calcários micríticos a pelmicríticos, rosados a brancos, com frequentes 

megalodontídeos fragmentados no topo; desenvolvimento de "chapéu" no topo (2,60 m); 

5- calcários micríticos densos, a mais raramente pelmicríticos, com frequentes 

zonas ferruginosas e com frequentes bolsadas oointraclásticas para o topo. A meio da 

unidade surge um caminho-de-pé-posto (1,85 m); 

6- após novo caminho-de-pé-posto que se cruza com o anterior, desenvolvem-se 

calcários micríticos brancos, densos. Após a estrada alcatroada, observam-se novamente o 

mesmo tipo de calcários mas com maior frequência de pequenos gastrópodes e pequenos 

bivalves de concha espessa e fragmentada; surgem igualmente níveis fenestrados laminares 

mas sem continuidade lateral. No topo, desenvolve-se novo "chapéu" (2,60 m); 
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7- calcários micríticos, densos, rosados a brancos, com frequentes gastrópodes de 

concha fina e de tamanho médio e mais raros bivalves de concha fina e fragmentada; no 

topo, novo "chapéu" (3,10 m); 

8- calcários inicialmente micríticos, densos, seguindo-se nível de 40 cm de 

espessura de calcário fenestrado laminar com ocasionais pequenos gastrópodes; no topo, 

novamente calcários micríticos densos (80 cm); 

9- calcários micríticos, localmente pelmicríticos, com raras bolsadas 

oointraclásticas raras na base, bem como níveis fenestrados laminares sem continuidade 

lateral; para o topo calcários micríticos densos com ocasionais pequenos a médios 

gastrópodes de concha fina (3,10 m). 

 

Os calcários aflorantes junto à entrada da povoação do Sabugueiro, pela sua 

posição estratigráfica, poderão corresponder, na sua maioria, ao Batoniano superior, 

justapondo-se aos calcários lagunares e perimareais do corte do Cabeço da Pena Redonda 

(Fig.A1.15, atrás). Contudo, na base da série, destaca-se: 

- por um lado, a presença de camadas de calcário com pontuações negras e clastos 

negros diminutos, camadas que parecem ter alguma expressão lateral, já que são 

observados no corte da Mata (Fig.A1.19), abaixo descrito, para este (nas camadas do corte 

da Mata, imediatamente abaixo destes calcários de clastos negros, observou-se Amijiella 

aff. amiji);  

- por outro lado, nas primeiras camadas observou-se frequente Amijiella amiji – 

referida em AZERÊDO (1999) como não ultrapassando o Batoniano inferior e referida em 

BASSOULET (1997)  como não ultrapassando o Batoniano  – e formas de passagem 

Valvulina-Paravalvulina (passagem Batoniano inferior – Batoniano superior). 

 

2.5.2. AFLORAMENTO 1. 

 

Da base para o topo: 

1- camadas tabulares, consistindo em calcários micríticos densos na base, seguindo-

se níveis fenestrados irregulares com gastrópodes de pequeno a médio tamanho, bivalves 

de concha fina e grandes megalodontídeos em posição de vida; últimos 15 cm de calcário 

micrítico fenestrado laminar (1,60 m); 

2- calcários micríticos com níveis fenestrados irregulares e com frequentes grandes 

megalodontídeos em posição de vida (50 cm). 
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2.5.2. AFLORAMENTO 2. 

 

1- Calcários micríticos densos, brancos, na base, em camadas tabulares contínuas; a 

30 cm do topo desenvolvem-se níveis fenestrados laminares a irregulares sem continuidade 

lateral (1,35 m); 

2- calcário micrítico com fraca porosidade de dissolução individualizando pequenos 

intraclastos rolados (95 cm); 

3- calcários micríticos densos (85 cm). 

 

2.6- MATA  

 

A norte da povoação de Mata de Baixo, em direcção à povoação de Mocifas de Stº 

Amaro, estão referenciadas na carta topográfica dos Serviços Cartográficos do Exército 

três pedreiras abandonadas. O pequeno corte, efectuado a sul dessas pedreiras foi 

executado num relevo de “patamares”, encontrando-se as camadas calcárias carsificadas e 

com atitude N70º; 4ºS (Fig.A1.18). 

Da base para o topo foram descritas as seguintes unidades (Fig.A1.19): 

1- calcários rosados, em camadas tabulares, micríticos; os últimos 10 cm do topo 

consistem em nível fenestrado contínuo, onde se observam fenestrae laminares e 

porosidade de dissolução em torno de intraclastos micríticos rolados (30 cm); 

2- camada carsificada, possante, de calcários micríticos; possui nível basal de 20 a 

25 cm de espessura fenestrado laminar, contínuo; para o topo são micritos com frequentes 

microgastrópodes e gastrópodes de tamanho médio (90 cm); 

3- calcário micrítico branco, homogéneo (70 cm); 

4- camada maciça carsificada de calcários brancos a cremes, micríticos, com 

frequentes gastrópodes de tamanho pequeno a médio; no topo é definido um “patamar” 

topográfico onde se observam grandes megalodontídeos articulados e algumas raras 

bolsadas intraclásticas (1,6 m);  

5- Camada tabular, com superfície de estratificação ondulada, de calcários 

micríticos rosados, localmente pelmicríticos, com frequentes gastrópodes de tamanho 

médio (70 cm); 

6- Calcários micríticos, rosados, com frequentes gastrópodes de tamanho pequeno a 

médio e nerineídeos; no topo surge nível lateralmente irregular de calcário micrítico com 

pontuações negras e raros e dispersos clastos negros angulosos, mal calibrados (80 cm); 
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Figura A1.18: Localização do corte de Mata e afloramentos de Charneca (“estrela”). Extracto das 

folhas 262 (Redinha) e 263 (Espinhal) das cartas topográficas 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), 

cuja escala foi alterada. 

 

7,8- calcários micríticos bejes a brancos, homogéneos (30 + 70 cm); 

9- calcários micríticos rosados, maciços, carsificados e ferruginosos, com 

abundantes estilolitização; localmente com grandes gastrópodes e nerineídeos, estes 

últimos alinhados paralelamente à estratificação (1 m). 

 

Na base desta pequena série foi observada A. aff. amiji. Para o topo, observou-se 

um calcário com pontuações negras e clastos negros (sub-litofácies 10d). Encontrando-se 

estas camadas estruturalmente equivalentes ou superiores às do Sabugueiro, atribuímo-las, 

com algumas reservas, ao Batoniano superior. 
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2.7- MOUTA NEGRA 

 

A sul da povoação de Mouta Negra (Fig.A1.20), em direcção à povoação de Poço 

dos Cã

Figura A1.20: dinha) da carta 

topográf

es, observaram-se camadas com a atitude N40º, 15ºN, consistindo em calcários 

micríticos brancos a bejes, em camadas contínuas e possantes (litofácies 9). A presença de 

brechas pedogénicas semelhantes às observadas na pedreira junto à povoação de Melriça 

(sub-litofácies 10a), suscita a execução de um pequeno corte que a seguir se descreve, da 

base para o topo (Fig.A1.21): 

 

 
Localização do corte de Mouta Negra. Extracto da folha 262 

ica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 

 

(Re
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1- calcário micrítico em camada tabular, que, para o topo desenvolve nível 

fenestr

ões microbiano-

algais (

onsistindo num calcário micrítico, de coloração acinzentada, cujo 

topo e

 irregular, de calcário micrítico cinzento, denso (10 cm); 

ma 

porosid

7- Camada maciça de calcário branco, denso, micrítico, localmente com porosidade 

matrici

s 

gastróp

tribui-se idade Batoniano inferior a estas camadas, pela semelhança inequívoca 

entre o

.8- CHARNECA 

 

Junto à povoação de Charneca, no extremo este do sector central (Fig.A1.18, atrás), 

foram 

abundantes valvulinídeos (Siphovalvulina sp.), raros Protopeneroplis striata e Haurania 

ado laminar contínuo, de 15 a 20 cm de espessura; no topo desta camada destaca-se 

a presença de nível de base irregular, com cerca de 10 cm de espessura, consistindo numa 

brecha pedogénica. Possui clastos micríticos e clastos negros muito angulosos, de periferia 

irregular, crenulada, localmente cimentados por argila verde clara; os clastos são muito mal 

calibrados, mas alguns chegam a 5 cm de comprimento máximo (45 cm); 

2,3- duas camadas finas, bem definidas, consistindo em laminaç

laminitos), às quais se associam fenestrae laminares, por vezes definindo pequenos 

anticlinais (9 + 15 cm); 

4- camada fina, c

videncia fenómenos de pedogénese, com a formação lateral de pequenos clastos 

rolados - paleosolo (15 cm); 

5- nível, de base muito

6- calcários micríticos brancos a cremes, em camada maciça, tabular. Existe algu

ade matricial e são frequentes gastrópodes de tamanho médio e concha espessa (1,2 

m);  

al e com fragmentos de bivalves e gastrópodes; na base existem abundantes 

estilólitos finos, em nível de 30 cm de espessura, dando aspecto laminar à rocha (90 cm); 

8- Camada tabular carsificada, de calcário micrítico denso, creme, com frequente

odes de tamanho médio (50 cm). 

 

A

s depósitos pedogénicos aí observados com os observados em Melriça (Fig. A1.32) 

e na Povoação de Melriça (Fig. A1.34), no sector Sul, também datados do Batoniano 

inferior. 

 

2

amostrados calcários maciços, micríticos a pelmicríticos, localmente com bolsadas 

oncolíticas, com raros e diminutos bioclastos, de coloração bege a rosada. A exposição é 

fraca e junto à estrada, não permitindo a execução de corte. Nestes calcários destacam-se 
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sp., associados a raras Porostromata. Observaram-se ainda oncóides com Bacinella 

irregul is. 

ferior. Para este desta povoação, encontram-se os calcários micríticos, de 

estratif

3. SECTOR SUL 

3.1-CABEÇO DO NACRE

ente, não permitiu a realização de um corte, já que 

se encontra com vegetação muito densa que chega a cobrir os outrora caminhos formados 

(Fig.A1

 amostragem foi feita descendo a série e recolhendo 

amostr

dicos a intrapelóidicos, mais ou menos grosseiros, com 

frequen strópodes); 

s a rosados, homogéneos, fracturados. 

de 

equinó ca-se a frequência 

de Hap

ar

Pela sua posição estratigráfica, crê-se datados do Batoniano superior ou topo do 

Batoniano in

icação mais fina, de coloração acastanhada, já típicos do Bajociano superior. 

 

 

 

AL 

 

Este local, elevado topograficam

.22). Faz a passagem dos calcários com nódulos de sílex para os calcários 

pelóidicos (packstones – litofácies 2), bejes a brancos, similares aos observados no sector 

central, no corte da Srª da Estrela. 

Apenas no topo foi possível identificar duas camadas espessas, com formação de 

lapiás por carsificação. A restante

as em camadas dispersas. 

Assim, do topo para a base, observam-se: 

- calcários brancos, pelói

tes bioclastos (bivalves, braquiópodes e ga

- calcários brancos, pelóidicos, com raros e dispersos intraclastos ferruginosos, com 

abundância local de equinóides; 

- calcários bejes, pelóidicos, com raros e diminutos bivalves e outros bioclastos; 

- calcários micríticos, beje

No que respeita à análise petrográfica, nestes calcários abundam fragmentos 

ides e outros bioclastos micritizados, alguns valvulinídeos e desta

lophragmoides sp. 
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Figura A1.22: Localização dos corte de Sicó (Flanco NE), à esquerda, de base de Sicó, à direita, do  

afloramento do Cabeço do Nacreal e local de recolha de amostras (“estrelas”). Extracto da folha 274 

(Pombal) da carta topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 

 

3.2- BASE DE SICÓ 

 

Trata-se de uma pequena sequência, delimitada por falha sensivelmente a meio, 

composta por packstones e grainstones oolíticos a intraclásticos (litofácies 4), com 

camadas  bioclásticas mais raras intercaladas (litofácies 3), com cerca de 20 cm de 

espessura (Fig.A1.22, acima). 

Da base para o topo (Fig.A1.23): 

1- calcários micríticos a pelóidicos na base, em estratificação maciça, seguindo-se 

camadas mais finas de 50 a 60 cm de espessura de calcários biointraclásticos a bio- 
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oolíticos; pequenos coraliários solitários de secções transversais radiais e pequenos 

bivalves desarticulados (4,9 m); 

2 – calcários brancos, oobioclásticos na base, ricos em pequenos fragmentos de 

bivalves; seguem-se calcários mais grosseiros para o topo, com granulotriagem negativa, 

bio-intraclásticos (2,5 m); 

3 – calcário oobioclásticos a oolíticos, com frequentes nerineídeos fragmentados e 

possíveis raros braquiópodes (2 m); 

4 – calcários novamente mais grosseiros, intraoolíticos a bioclásticos, ricos em 

fragmentos de bivalves e ocasionais formas irregulares (estromatoporídeos?); no topo, 

pequena camada tabular de calcário oolítico bem calibrado (2 m); 

5 – 1 m de calcários brancos a rosados, micríticos a pelóidicos. Seguem-se camadas 

maciças, de 70 a 80 cm de espessura, de calcários oolíticos bem calibrados (4,8 m); 

6 – a topo continuam a observar-se o mesmo tipo de calcários oolíticos, por vezes 

intraoolíticos mais grosseiros mas sem bioclastos (2 m). 

 

3.3- VÉRTICE DE SICÓ 

 

O corte foi iniciado a partir da casa do guarda-florestal e com a direcção NNE-

SSW. A exposição das camadas é geralmente má, encontrando-se estas muito carsificadas, 

com inclinações da ordem dos 10º a 20º para SSW e sob forma de "lapiás em agulha". O 

facto de ter ocorrido recentemente um incêndio que lavrou em parte da Serra de Sicó, 

permitiu uma melhor observação dos fracos afloramentos, outrora cobertos com vegetação 

abundante (Fig.A1.24). 

As camadas compreendem calcários clásticos, na sua maioria packstones, 

grainstones e rudstones, oolíticos e intraclásticos (litofácies 4), encontrando-se igualmente 

calcários bioclásticos intercalados (litofácies 3), muitas vezes sob a forma de biostromas de 

coraliários (litofácies 6).  

A observação de estruturas sedimentares foi dificultada pela carsificação dos 

calcários; não obstante, uma estrada de terra batida recentemente aberta com a direcção 

geral NNW-SSE e englobando a série calciclástica estudada permitiu a observação de 

blocos soltos com:  
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Figura A1.24: Localização do corte de Vértice de Sicó e das lâminas representativas das amostras 

colhidas por G. Manuppella em Sicó e, por cortesia, cedidas para estudo (“conjunto de estrelas”). Extracto da 

folha 274 (Pombal) da carta topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi 

alterada. 

 

- laminação oblíqua de baixo ângulo, estratificação e laminação planares e 

estratificação em-espinha (bidireccional), fornecidas principalmente por alinhamento de 

bioclastos, dominados por radíolas e placas de equinóides; 

- granulotriagens positivas e/ou negativas, fornecidas pelos litoclastos e bioclastos; 
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- diversos organismos presentes nos calcários bioclásticos - equinóides, bivalves 

(pectinídeos, ostreídeos, megalodontídeos), gastrópodes (entre os quais raros nerineídeos), 

coraliários diversos, estromatoporídeos (Chaetetidae) e algas calcárias; 

- sequências com episódios tempestíticos, com base muito grosseira e bioclástica e, 

para o topo, granodecrescente e oolítico fino. 

No estudo petrográfico, os equinóides e crinóides são o grupo mais abundante, 

associando-se a estes os bivalves, de concha de estrutura foliada e lamelar-cruzada, os 

gastrópodes (incluindo nerineídeos) e os coraliários. Em menor percentagem, observaram-

se Porostromata (Ortonella sp., Cayeuxia moldavica, Garwoodia sp., Cayeuxia piae, etc), 

frequentes a abundantes valvulinídeos (Valvulina lugeoni, Siphovalvulina sp.), lituolídeos 

indeterminados, Haplophragmoides sp. e P. striata abundantes. 

 

Da base para o topo (Fig.A1.25): 

1- calcários oointraclásticos, microsparíticos, com intraclastos de pequenas 

dimensões, geralmente angulosos na base e de maiores dimensões para o topo, com raros e 

finos pequenos bivalves (1,4 m); 

2- calcários intrabioclásticos, raramente oointraclásticos, com frequentes bivalves e 

ocasionais corais solitários; para o topo ocorrem radíolas e placas de equinóides mais 

frequentes (1,7 m); 

3- calcários oomicrosparíticos, maciços e bem calibrados (2,35 m); 

4- calcário micrítico a pelmicrítico denso (70 cm); 

5- calcários pelmicríticos a oomicrosparíticos, com raros e dispersos nerineídeos de 

pequeno tamanho (50 cm); 

6- calcários biointraclásticos na base, com abundantes poros de dissolução e bioclastos 

constituindo pequenos pavimentos paralelos à estratificação (predominam bivalves finos); 

a estes sucedem calcários oointraclásticos a intraclásticos, por vezes mal calibrados, com 

zonas bioclásticas com acumulação de coraliários solitários, fragmentos de filamentos de 

coraliários fasciculares e pequenos gastrópodes, alguns pavimentos de bivalves paralelos à 

estratificação (laminação planar) e com valvas por vezes articuladas. Lateralmente e para o 

topo passam a calcários biointraclásticos com tendência para biostromas, com a presença 

de grandes coraliários fasciculares in situ (2,05 m); 

7- biostromas de coraliários: calcários bio-oointraclásticos, constituindo camadas 

tabulares, inicialmente com a presença de grandes corpos de coraliários maciços, sub-

esféricos, associados a pequenos gastrópodes e bivalves de concha fina e mais raros 

 377



coraliários dendróides de pequeno tamanho in situ ou fragmentados (semelhantes a 

Thecosmilia sp.); ocorrem também corais solitários e grandes nerineídeos; seguem-se 

biostromas constituídos por matriz predominante oolítica e com coraliários fasciculares in 

situ mais comuns; para o topo os calcários apresentam uma matriz pel-oomicrosparítica a 

pelmicrítica, onde os coraliários, de menores dimensões, se encontram frequentemente 

fragmentados e associados a raros gastrópodes (2,1 m); 

8- calcários oomicrosparíticos bem calibrados na base, tornando-se bioclásticos 

para o topo, com matriz inicial oolítica e depois intraclástica; estão presentes nestes 

últimos, frequentes bivalves de concha fina, por vezes articulados e frequentes corais 

solitários (41 cm). 

 

Lacuna de observação de cerca de 1 metro, com blocos soltos mal aflorantes. 

 

9- Calcários intraclásticos médios mal calibrados na base; calcários 

oointraclásticos, com predominância de cimento microsparítico e presença de clastos de 

beach-rock rolados; no topo, calcários oolíticos com raros diminutos intraclastos 

(sequência granodecrescente) (1,3 m); 

10- calcários intraclásticos na base e oointraclásticos para o topo, sendo a camada 

do topo de calcário oomicrosparítico (nova sequência granodecrescente); os intraclastos 

possuem de 6 mm a 1 cm de diâmetro, em calcários grosseiros e mal calibrados, sendo 

substituídos gradualmente para o topo pelos oólitos, em calcários bem calibrados; para o 

topo há raros fragmentos de bivalves (2,33 m); 

11- calcários oointraclásticos, mal calibrados, com intraclastos rolados a sub-

rolados até 5 mm de diâmetro; para o topo, tornam-se bioclásticos  e mais grosseiros, com 

pequenos gastrópodes e bivalves; nestes últimos calcários observam-se concentrações 

aleatórias de bivalves bem como intraclastos mal calibrados e clastos rolados, circulares a 

elipsoidais até 2 cm de diâmetro máximo (1 m); 

12- calcários intraclásticos grosseiros, microsparíticos a esparíticos, relativamente 

calibrados, com dimensões dos grãos de 3 a 7 mm, rolados a sub-rolados, com frequente 

porosidade intergranular; alguns clastos de 1 cm de diâmetro máximo. A meio da unidade 

são muito bioclásticos, com bivalves e abundantes novelos de serpulídeos. estes últimos 

possuem forma de leque de pequena amplitude, por vezes flabeliforme, orientados com a 

maior amplitude para o topo da camada e da ordem dos 2 a 3 cm de comprimento máximo 

(82 cm); 
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13- biostromas de coraliários: calcários biomicríticos a bio-oolíticos, com grande 

concentração de coraliários fasciculares, por vezes in situ, na base e para o topo ocorrência 

de coraliários maciços, sub-esféricos, em-doma e em-placa, e corais solitários de tamanho 

médio; associados a estes últimos encontram-se grandes gastrópodes de concha espessa e 

ocasionais grandes nerineídeos; segue-se uma camada muito espessa (1,5 metros) de um 

biostroma muito grosseiro (semelhante a um conglomerado), constituindo um bom nível de 

referência. O topo é bem individualizado e assemelha-se, em certos locais e lateralmente, a 

um bioerma. É constituído por um calcário biointraclástico rico em corpos de coraliários 

maciços de tamanho variado. Alguns dos corpos possuem diâmetros máximos de 18 a 20 

cm. A forma é variável, predominando os circulares a sub-circulares, por vezes 

flabeliformes, mas ocorrendo igualmente sob formas irregulares. A forma tridimensional 

lembra corpos-em-doma, de baixa convexidade. A erosão, bem como o aspecto queimado 

dos afloramentos, dificulta a visualização das estruturas celulares. Contudo, é possível 

observar células muito diminutas, esparsas, numa massa carbonata, assemelhando-se a 

Microsolena sp.. Associados aos coraliários maciços encontram-se frequentes gastrópodes 

de concha espessa, bivalves e pequenos braquiópodes (2,71 m); 

14- biostroma de coraliários - calcários de matriz localmente mais fina, bio-

oolíticos, com abundantes fragmentos de coraliários fasciculares de filamentos finos e 

coraliários solitários de tamanho médio; noutros locais, a matriz é mais intraclástica, mal 

calibrada, com clastos rolados a sub-rolados, com 8 mm de diâmetro máximo (50 cm); 

15- calcários oointraclásticos, com granoselecção negativa, mais oolíticos na base e 

mais grosseiros no topo, com intraclastos e clastos rolados a sub-rolados, até 6 mm de 

diâmetro máximo. 

 

Lacuna de observação de cerca de 1 metro, com blocos soltos ou mal aflorantes, 

constituídos por calcários oomicrosparíticos finos. 

 

16- calcários geralmente oomicrosparíticos, localmente oopelóidicos; para o topo 

desenvolvem-se calcários bio-oolíticos, por vezes lumachelas, com grande concentração de 

gastrópodes de tamanho médio (1,5 a 2 cm de comprimento máximo); 

17- calcários oolíticos com intraclastos dispersos, evoluindo lateralmente para 

calcários biointraclásticos, de grão médio, ferruginosos, com frequentes bivalves de 

pequenas dimensões e pequenos corais solitários e com alguma porosidade intergranular; 

localmente possuem fragmentos de coraliários fasciculares e, para o topo, evoluem para 
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biostroma de coraliários maciços, novamente com aspecto conglomerático; seguem-se 

calcários oointraclásticos com gastrópodes de tamanho médio e concha espessa e pequenos 

"ninhos" de coraliários solitários a ramificados e dendróides, concentrados (1 m). 

 

Lacuna de observação de cerca de 2,5 metros, com blocos de calcários 

oomicrosparíticos. 

 

18- Calcários intraclásticos de grão médio, calibrados, com litoclastos rolados a 

sub-rolados (até 5 mm de diâmetro máximo) e ocasionais gastrópodes de dimensão média 

e concha espessa e mais raros bivalves; para o topo tornam-se calcários oopelóidicos a 

pelmicríticos (granulotriagem negativa) (95 cm); 

19- calcários em sequência granodecrescente: biointraclásticos na base, com 

frequentes poros de dissolução e intraclastos mal calibrados, com matriz por vezes 

pelmicrítica e topo oointraclástico fino, em série de níveis de cerca de 5 cm de 

espessura(57 cm); 

20- calcário micrítico, cinzento, com abundantes e diminutos clastos negros e 

matéria carbonosa, com frequentes gastrópodes médios de concha espessa e mais raros 

nerineídeos de tamanho médio para o topo; alguns bivalves pequenos, com concha 

articulada e ocasionais pequenos corais solitários. Esta camada, de cerca de 50 cm, foi 

igualmente encontrada na base da referida estrada de terra batida recente, analisada 

conjuntamente com este corte; 

21- calcários micríticos, com alguns pseudofenestrae (bioturbação?), frequentes 

nerineídeos dispersos e zonas pelmicríticas (1,30 m); 

22- calcários oointraclásticos finos na base e calcários oolíticos a oopelóidicos no 

topo (granulotriagem positiva) (90 cm); 

23- calcários micríticos a pelmicríticos finos, com ocasionais fenestrae e poros 

matriciais (bioturbação?), com esporádicos bivalves dispersos de concha fina e nerineídeos 

de tamanho médio (4,2 m). 

 

Finalizou-se o corte em zona de maior vegetação e onde se iniciam os calcários 

micríticos bejes a brancos, densos e homogéneos (litofácies 9), descritos noutros cortes 

(Flanco NE e Pedreira da Iberobrita). 
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Na microfauna observada, no topo do corte, destaca-se a presença de A. amiji e de 

raras formas de passagem Pfenderina-Kilianina.  

A datação dos calcários do topo, face à brusca variação no tipo de calcários, logo, 

da fácies observada, foi estabelecida do Batoniano inferior, datação essa testemunhada pela 

presença de microconglomerados com clastos negros e material carbonoso (sub-litofácies 

10d), também observada no corte expedito abaixo mencionado. A restante série seria do 

Bajociano superior, destacando-se a presença dos biostromas de coraliários como 

testemunhando a transição Bajociano-Batoniano. O mesmo sucede para os sectores Norte e 

Central. 

 

Na continuação do estudo da área de Sicó, e complementando a elaboração do corte 

do Vértice de Sicó, fez-se uma observação local e mais expedita dos diversos blocos soltos 

e das camadas carsificadas ("lapiás-em-agulha") que ocorrem ao longo da já referida 

estrada de terra batida. A atitude das camadas permite inferir que, ao longo da referida 

estrada, apenas a parte superior da série do corte do Vértice de Sicó será abordada, 

passando-se para a base da estrada, para os calcários micríticos e fenestrados. 

A estrada de terra batida, com direcção NNW-SSE, é iniciada junto ao cruzamento 

com a estrada principal de acesso à serra e perto das instalações eléctricas do topo de Sicó 

e termina já perto da povoação de Ramalhais de Cima. A estrada de acesso principal, de 

direcção aproximada NNE-SSW, é iniciada na base da serra, perto da povoação de Aroeira.  

O reconhecimento expedito, subindo na série carbonatada, foi iniciado no miradouro de 

Sicó, junto ao relógio de sol. Da base para o topo foram observados: 

 

1- calcários cremes a rosados, intraclásticos a oointraclásticos, por vezes muito 

grosseiros; alguma intercalações micríticas densas; grandes bivalves e braquiópodes;  

2- calcários brancos, algo fracturados, oolíticos a bio-oolíticos, com laminações 

planares definidas pelo alinhamento paralelo de equinóides e crinóides e com pequenas 

lentículas mais grosseiras bio-intraclásticas; 

3- calcários brancos, bio-oolíticos, localmente ferruginosos, com pequenos níveis 

intraclásticos, com frequente alinhamento de bioclastos (predominantemente 

equinodermes) definindo laminações planares, oblíquas de baixo ângulo e estratificação 

em espinha, bidireccional; 

4- calcários oolíticos a bio-oolíticos, com laminações planares fornecidas pelo 

alinhamento de fragmentos de equinodermes; ocasionais grandes bivalves;  
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5- calcários bio-intraclásticos a lumachélicos, em matriz oolítica, com abundantes 

equinóides, bivalves médios de concha fina, ostreídeos médios a grandes, pectinídeos,  

fragmentos de coraliários fasciculares e raros coraliários fasciculares in situ; laminações 

planares frequentes e níveis com concentração de clastos rolados a sub-rolados de 2 a 3 cm 

de diâmetro máximo;  

6- biostroma de coraliários: calcários brancos, bioclásticos, em matriz oolítica, por 

vezes maciços, por vezes com laminações planares; grandes coraliários fasciculares e 

maciços circulares a elipsoidais, em-placa e in situ, ostreídeos, raros gastrópodes e 

equinóides abundantes;  

7- calcários brancos oobioclásticos, com níveis oolíticos bem calibrados e outros 

níveis bioclásticos, por vezes de forma lenticular e truncados, com laminação oblíqua de 

baixo ângulo;  

8- calcários brancos a cremes, oointraclásticos, com pavimentos irregulares de 

equinóides; 

9- biostroma de coraliários: calcários bio-oolíticos, com estratificação entrecruzada, 

de ângulo ascendente; níveis alternantes de calcário oolítico e calcário bioclástico; grandes 

espículas e radíolas de equinóides, pequenos ostreídeos e bivalves; oncóides laminares, de 

2 a 4 cm de diâmetro máximo; frequentes corais solitários e grandes coraliários 

fasciculares in situ;  

10- calcários ferruginosos, alaranjados, parcialmente dolomíticos, com alternância 

de níveis oolíticos e bioclásticos;  

11- calcários bioclásticos, com grandes bivalves de conchas estriadas radiais, 

organismos de forma indefinida e estrutura labiríntica (estromatoporídeos?), corais 

solitários, pequenos oncóides até 4 cm de diâmetro e radíolas e placas de equinóides até 5 

cm de comprimento máximo; localmente, observam-se sequências, muitas vezes separadas 

por estilólitos paralelos à estratificação, com base muito bioclástica e com pavimentos de 

bivalves com a concavidade voltada para baixo, tornando-se cada vez mais fina e oolítica 

para o topo (tempestitos); 

12- calcários oolíticos, com ocasionais bioclastos e laminações planares conferidas 

pelo alinhamento de equinóides; raros fragmentos de coraliários e bivalves; 

13- calcários bioclásticos, de matriz oolítica, com fragmentos de equinóides, raros 

bivalves e grandes corais solitários; ocorrência de coraliários fasciculares in situ e 

organismos de estrutura concêntrica (estromatoporídeos?);  
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14-calcários oolíticos maciços com raros e ocasionais nerineídeos e fragmentos de 

equinóides;  

15- calcários intraclásticos bem calibrados, com intraclastos até 4 mm de diâmetro 

e raros equinóides; 

16- calcários bioclásticos, brancos, ricos em equinóides e laminação planar; 

17- calcários cremes, em níveis alternantes oolíticos e intraclásticos, com laminação 

planar (calcários com níveis intraclásticos até 8-10 cm de espessura, granocrescentes e com 

porosidade intergranular, terminam frequentemente numa superfície de estratificação 

ondulante, surgindo níveis oolíticos puros); 

18- calcários oolíticos a pelóidicos, de cor cinzenta clara, muito rico em matéria 

carbonosa sob a forma de micropontuações e diminutos clastos negros rolados (até 1 mm 

de diâmetro máximo);  

19- calcários cremes a rosados, micríticos, com poros de dissolução pouco 

desenvolvidos, com estilólitos abundantes e ferruginosos; raras bolsadas oolíticas e raros 

pseudofenestrae (bioturbação); 

20- calcários micríticos a pelóidicos, cremes a rosados, com bolsadas oolíticas; 

ocasionais fenestrae laminares, níveis com porosidade de dissolução em volta de grãos 

maiores; ocasionais gastrópodes;  

21- calcários micríticos densos, com fragmentos de equinóides e pequenos bivalves, 

a micríticos fenestrados com fenestrae diminutos e irregulares; 

22- calcários micríticos densos alternantes com calcários micríticos fenestrados 

com fenestrae laminares; ocasionais grandes gastrópodes e bivalves de concha articulada, 

associados a porosidade de dissolução; 

23- calcários micríticos a pelmicríticos, por vezes finamente laminados, com 

alternância de níveis (até 10 a 15 cm de espessura): fenestrados laminares, com porosidade 

de dissolução e pelmicríticos. Estes níveis são frequentemente separados por estilólitos 

paralelos à estratificação.  

 

3.4- SICÓ (FLANCO NE) 

 

O corte foi efectuado na vertente NE da serra de Sicó, vertente que corresponde a 

importante zona de falha: escarpa de falha de cerca de 150 metros (CUNHA, 1988). 

Similarmente ao que sucedeu na zona do corte do Vértice de Sicó, parte da serra sofreu um 

incêndio recente (Fig.A1.22, atrás). 

 384



O incêndio lavrou apenas em parte da escarpa, continuando a haver uma densa 

vegetação na base que impossibilitou uma análise sistemática das camadas. No entanto, 

cerca de 80 metros desta escarpa ficaram expostos, o que permitiu melhor visualização dos 

afloramentos e a execução do corte. este foi iniciado desde onde a vegetação o permitiu e 

foi finalizado já no topo da serra, em zona de falha com afloramentos muito recristalizados 

e descontínuos. 

As camadas expostas, com grande continuidade lateral e de aspecto geralmente 

maciço e carsificado, consistem em mudstones densos, brancos a cremes, por vezes 

pelóidicos e em wackestones bioclásticos ocasionais (litofácies 8 e 9). No topo das 

camadas são frequentes pequenos níveis fenestrados, de fenestrae irregulares a laminares. 

Frequentemente, os calcários dismicríticos são "cortados" por tubos finos perpendiculares 

aos planos de estratificação, interpretados como bioturbação posterior.  

Da base para o topo, observam-se (Fig.A1.26): 

 

1- calcários micríticos, densos, bejes rosados, com pequenos gastrópodes; topo de 

calcário fenestrado laminar (dismicrite) (1,42 m); 

2- calcários micríticos a pelóidicos, densos e homogéneos a bioclásticos; estes 

últimos com abundantes braquiópodes (Rynchonella sp.); para o topo são calcários 

fenestrados, com fenestrae irregulares e estilólitos ferruginosos (1,97 m); 

3- calcários micríticos, mais raramente pelmicríticos, com ocasionais poros de 

dissolução delimitando pequenos intraclastos; para o topo são calcários fenestrados, com 

fenestrae de duas gerações: geração laminar, paralela à estratificação, e geração em 

posição vertical relativamente à estratificação (2,35 m); 

4- calcários micríticos, localmente bioclásticos com bivalves finos e porosidade de 

dissolução e topo fenestrado laminar com abundantes estilólitos (1,3 m); 

5- calcários micríticos a pelmicríticos, localmente pelóidicos, com raros pequenos 

gastrópodes, com alguma porosidade de dissolução e pequenos intraclastos rolados; para o 

topo são calcários fenestrados laminares a calcários dismicríticos (4 m); 

6- calcários micríticos, por vezes com abundantes estilólitos e porosidade de 

dissolução; para o topo são calcários fenestrados de fenestrae irregulares (1,5 m); 

7- calcários micríticos, com pequenos gastrópodes e porosidade de dissolução e 

para o topo com nível, de 8 cm de espessura, fenestrado irregular (1 m); 

8- calcários micríticos a pelóidicos, estes últimos com níveis irregulares 

oopelóidicos e estilólitos ferruginosos; para o topo, calcários rosados, com fenestrae 
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laminares finos, descontínuos e com intraclastos angulosos brancos e zonas oointraclástica 

(87 cm); 

9- calcários micríticos, com abundantes pequenos gastrópodes e mais raros 

nerineídeos; calcários micríticos com porosidade de dissolução e bivalves de concha fina; 

no topo são calcários de aspecto nodular, rosados, com frequentes pequenos gastrópodes e, 

no topo nível com duas gerações de fenestrae: laminares finos e contínuos e irregulares, 

"cortando" os primeiros; a camada  de topo constitui um "patamar" nítido e contínuo (1,55 

m); 

10- calcários micríticos brancos, com fenestrae irregulares no topo (2,33 m); 

11- calcários micríticos a pelmicríticos brancos, com ocasionais grandes 

gastrópodes de concha fina, frequentes zonas com porosidade de dissolução e zonas mais 

pelóidicas; no topo são calcários fenestrados laminares, dismicríticos; estes são localmente 

"cortados" por poros de aspecto arborescente, ramificados e irregulares (1,5 m); 

12- calcários micríticos, com raras conchas finas de bivalves e no topo com 

fenestrae irregulares a laminares descontínuos (2,1 m); 

13- calcário micrítico, localmente pelóidico, com ocasionais bivalves de concha 

fina e nível superior fenestrado, com fenestrae laminares a irregulares; camada 

constituindo segundo "patamar" com continuidade lateral e bem exposta, carsificada (1,5 

m); 

14- calcários micríticos a pelmicríticos, bioclásticos na base, com conchas finas e 

ocasionais bolsadas oolíticas; seguem-se calcários micríticos com raros oncóides até 8 mm 

de diâmetro muito micritizados (dificilmente distinguíveis da matriz micrítica densa); no 

topo, calcários micríticos densos com nível superior de cerca de 15 cm de espessura, 

fenestrado (3,9 m); 

15- calcários micríticos com frequentes poros de dissolução e topo fenestrado, com 

fenestrae irregulares (1,8 m); 

16- calcários inicialmente micríticos densos, com frequentes estilólitos, tornando-se 

fenestrados para o topo: duas gerações de fenestrae - laminares paralelos à estratificação e 

verticais perpendiculares à estratificação (fenómenos de dessecação mais intensos?) (1,3 

m); 

17- calcário micrítico, com abundantes poros de dissolução, com algumas bolsadas 

pelóidicas; no topo, calcário fenestrado, de fenestrae laminares, ondulantes (pseudo-

anticlinais) (68 cm); 
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18- calcários micríticos, densos, em camadas maciças e carsificadas, com alguma 

rubefacção, com raros e dispersos nerineídeos (3,9 m); 

19- calcários micríticos, com bolsadas intraclásticas e grandes gastrópodes de 

concha fina na base; seguem-se calcários micríticos densos em camadas maciças no topo, 

calcário biomicrítico, branco, com fragmentos de bivalves e raros megalodontídeos, por 

vezes articulados (4,3 m); 

20- calcários micríticos, bejes a rosados, com frequentes estilólitos, em camadas 

maciças e carsificadas; no topo, camada espessa, constituindo o "patamar" mais evidente, 

contínuo lateralmente, de calcário biomicrítico, com gastrópodes de concha fina e de 

pequeno a médio tamanho e mais raros bivalves; no topo, a camada possui planos de 

estratificação incompletos conferindo-lhe aspecto nodular (8,64 m); 

21- calcários micríticos na base a biomicríticos alaranjados e alterados para o topo, 

estes últimos com grandes e ocasionais megalodontídeos (1,22 m); 

22- calcários micríticos bejes, densos, com frequentes estilólitos e ocasionais 

pequenos gastrópodes e bivalves; no topo, calcário biomicrítico, com frequentes 

gastrópodes e nerineídeos de tamanho médio (4,14 m); 

23- calcários biomicríticos com grandes megalodontídeos (Trichites sp.), bivalves 

médios de concha espessa e grandes gastrópodes de espira larga; os bioclastos encontram-

se bastante concentrados (wackestone) mas sem qualquer orientação preferencial (1,83 m); 

24- calcários inicialmente biomicríticos, com gastrópodes médios de concha fina, 

passando a micríticos mais densos e homogéneos com bolsadas oolíticas, raros bivalves de 

concha fina e alguma porosidade de dissolução (6 m); 

25- calcários biomicríticos, com fragmentos de bivalves, com gastrópodes médios 

de concha espessa e com alguma porosidade de dissolução; no topo, são calcários com 

porosidade de dissolução local intensa e com fenestrae irregulares (2 m); 

26- calcários micríticos densos, com alguma porosidade de dissolução; no topo, 

camada maciça de calcário micrítico com ocasionais pequenos gastrópodes, bivalves e 

poros de dissolução (6,6 m); 

27- calcários micríticos, bejes a brancos, densos (1 m).  

 

O corte termina em zona de falha, com blocos dispersos, soltos e muito 

recristalizados - esparitizados -, surgindo grandes veios de calcite. A meio e no topo da 

série surge frequentemente A. cuvillieri, foraminífero datador do Batoniano inferior. 
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3.5- PEDREIRA DA IBEROBRITA (EX-LOPES & GONÇALVES) 

 

A referida pedreira encontra-se localizada na região de Pombal, perto da povoação 

de Barrocal. O acesso é feito pela "estrada da pedreira", secundária à estrada Barrocal-

Vérigo, com a orientação geral NNW-SSE. Esta estrada secundária corre ao longo da 

depressão formada pelo “ribeiro de Vale” (Fig.A1.27). 

O estudo do referido corte foi apoiado por intensiva amostragem, com realização de 

lâminas delgadas (Figs.A1.50 & A1.51), em duas sondagens executadas na pedreira e 

denominadas "Lopes & Gonçalves". Agradece-se, pois, ao Dr. G.Manuppella, do ex-IGM, 

a cedência das referidas lâminas delgadas. 

O corte efectuado, de cerca de 60 metros, foi feito com uma exposição 

relativamente boa das diversas camadas. No entanto, a contínua laboração em curso 

promove a formação de uma capa argilosa sobre as camadas, o que nem sempre facilita a 

visualização de estruturas sedimentares macroscópicas. No total, existiam, na altura em 

que foi realizado o estudo, cinco frentes nesta pedreira. 

Na sua maioria os calcários são mudstones e wackestones, densos a fenestrados, 

com frequentes diminutos gastrópodes (litofácies 9), localmente ricos em oncóides (sub-

litofácies 7a) e terminando frequentemente com um nível argiloso residual. Na base 

surgem frequentes níveis constituídos por conglomerados pedogénicos (sub-litofácies 10c), 

ricos em argila esverdeada. Ocasionalmente desenvolvem-se packstones-grainstones 

oopelóidicos (litofácies 4) (Fig.A1.28). 

 

1ª FRENTE: 

1- calcários micríticos brancos, maciços, com frequentes mas dispersos pequenos 

gastrópodes e bivalves, com raros estilólitos; presença de fenestrae irregulares e raros 

fenestrae laminares descontínuos para o topo; 

2- calcários micríticos brancos; a 10 cm do topo da última camada é um calcário 

micrítico, cinzento a violeta, rico em matéria carbonosa, com pequenos clastos negros 

rolados a angulosos e pequenos clastos micríticos; localmente possui pequenos fenestrae 

laminares; termina com pequeno nível argiloso cinzento esverdeado irregular com 2 a 5 cm 

de espessura, com pequenas estruturas ramificadas (raízes de plantas?) e material 

carbonoso (2 m); 
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Figura A1.27: Localização do corte da Pedreira da Iberobrita. Actualmente, as dimensões da 

pedreira ultrapassam largamente as dimensões apresentadas na carta. Extracto da folha 274 (Pombal) da carta 

topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 

 

3- calcários micríticos, geralmente densos, possuindo localmente níveis fenestrados 

laminares, geralmente de cor mais escura e zonas finamente laminadas (laminação planar). 

Possuem também bolsadas lenticulares intraclásticas com porosidade de dissolução 

desenvolvida. São frequentemente bioturbados, sendo as perfurações preenchidas por 

material mais grosseiro- intraclastos pequenos, rolados e bem calibrados. Os contactos 

entre os níveis fenestrados e os níveis micríticos densos são frequentemente abruptos (3 

m); 
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4- camadas de pequena espessura, de calcários micríticos, densos, com raros 

pequenos gastrópodes de concha fina; no topo existe um nível de argila esverdeada com 

cerca de 5 mm de espessura máxima (1,45 m); 

5- calcário micrítico cinzento, denso, passando a calcário oolíticos, brancos, bem 

calibrados. Estes últimos possuem níveis irregulares mais grosseiros, com intraclastos 

rolados a sub-rolados mal calibrados, litoclastos e mais raros bioclastos dispersos - corais 

solitários, pequenos gastrópodes e bivalves; observa-se uma laminação planar grosseira (3 

m); 

6- calcários oolíticos, cinzentos, com pequenos clastos negros e matéria carbonosa, 

de aspecto maciço, em camada com 40 cm de espessura. No topo desta camada é mais 

grosseiro, constituindo um conglomerado ainda de matriz carbonatada oolítica mas com 

presença de material carbonoso e grandes clastos oolíticos compostos e clastos negros, 

rolados, até 10 cm de comprimento máximo (50 cm); 

7-  calcários oolíticos brancos, bem calibrados, cujo topo é muito irregular; segue-

se um conglomerado de carácter pedogénico, com grandes clastos  escuros rolados e ricos 

em matéria carbonosa, de tamanhos variados, esféricos a angulosos, numa matriz margosa 

esverdeada. Trata-se de uma camada de espessura variável, de 20 a 30 cm de espessura, 

com micro-carsos penetrando na camada oolítica infrajacente (1,60 m); 

8- calcários micríticos, densos, cinzentos a rosados, densos, com raros pequenos 

gastrópodes de concha fina; no topo, desenvolve-se um conglomerado, com base irregular, 

com cerca de 20 a 25 cm de espessura. Numa matriz argilosa verde, por vezes de aspecto 

denso e acetinado, encontram-se clastos negros e clastos micríticos escuros  rolados a sub-

rolados, de dimensões variáveis (até 15 cm de diâmetro máximo); envolvendo alguns dos 

referidos clastos encontra-se uma capa ferruginosa (óxidos) muito fina (1-2mm de 

espessura) (5,25 m); 

9- calcários micríticos densos, constituindo duas camadas de cerca de 80 e 70 

centímetros de espessura, possuindo no topo pequenos níveis irregulares de conglomerados 

pedogénicos com clastos negros e clastos micríticos escuros em matriz argilosa, com cerca 

de 2 a 5 cm de espessura; estes conglomerados não possuem continuidade lateral, 

constituindo lentículas de grande comprimento e pequena espessura (1,5 m). 

 

2ª FRENTE: 

10- calcário micrítico denso, localmente com nível fenestrado laminar; no topo, 

possui clastos micríticos angulosos (4 a 5 cm de dimensão máxima) e lateralmente evolui 
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para um conglomerado (pedogénico) com 20 cm de espessura máxima,  de base irregular, 

com clastos micríticos e clastos negros angulosos em matriz argilosa verde clara; 

11- calcário micrítico, denso, com ocasionais clastos negros, angulosos e pequenos, 

na base; passa depois a fenestrado laminar para o topo; segue-se um conglomerado 

pedogénico, irregular, com cerca de 40 cm de espessura máxima. este último tem alguma 

continuidade lateral e é constituído por clastos rolados a sub-rolados com 10 a 20 cm de 

diâmetro máximo. A matriz, de cor cinzenta a verde clara a escura, é argilosa, geralmente 

de aspecto vítreo mas localmente possuindo um aspecto vesicular envolvendo grandes 

clastos. 

Relativamente aos clastos, correspondem a clastos negros geralmente pequenos, 

clastos micríticos escuros e clastos de calcário micrítico fenestrado laminar de grande 

tamanho (provavelmente proveniente da remobilização das camadas inferiores). estes 

últimos possuem no seu interior clastos micríticos mais pequenos testemunhando, por isso, 

mais de uma fase de remobilização. Frequentemente, os clastos são envolvidos por capa 

periférica ferruginosa, similarmente ao que sucede no conglomerado da unidade 8 (70 cm); 

12- duas camadas de calcário micrítico denso, cinzento esverdeado, com pequenos 

gastrópodes, cujo topo é constituído por níveis irregulares de argila residual, vermelha a 

castanha, ferruginosa - 1 cm (1ª camada) e 6 cm (2ª camada) de espessura máxima (55 

cm); 

13- Similarmente à unidade 11, é constituída por duas camadas de calcários 

micríticos densos, cinzentos a esverdeados, com topo com nível argiloso castanho a 

amarelado. A camada de base possui ocasionais clastos negros de pequenas dimensões e o 

nível argiloso, muito fino e irregular, não possui continuidade lateral, sendo, por isso, 

lateralmente inexistente; o nível argiloso da camada seguinte, também irregular, possui 

espessura máxima de 5 cm e tem continuidade lateral (40 cm); 

14- calcário micrítico maciço, branco e denso, com base fenestrada laminar; 

calcário micrítico rico em pequenos intraclastos rolados escuros; calcário biointraclástico, 

grosseiro para o topo, de matriz oopelóidica e cimento esparítico, com bivalves médios de 

concha espessa, gastrópodes, intraclastos rolados a angulosos mal calibrados e raros 

fragmentos de beach-rock; calcário micrítico com coloração diversa segundo "bandas" 

paralelas à estratificação e localmente com fenestrae laminares finos; no topo desenvolve-

se um nível conglomerático irregular, com pequenos clastos micríticos escuros e alterados 

em argila castanha (3,4 m); 
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15- calcários micríticos, brancos, densos, com raros pequenos gastrópodes de 

concha fina, com frequentes fenestrae laminares; os níveis fenestrados laminares de 

pequena espessura são frequentemente separados dos níveis micríticos por superfícies 

abruptas (1 m). 

 

3ª FRENTE: 

16- calcário creme a branco, micrítico denso, maciço, com ocasionais bolsadas 

circulares a lenticulares com pequenos intraclastos (80 cm); 

17- calcários cremes, micríticos, maciços, com rara porosidade matricial 

(bioturbação?), com frequentes oncóides bem laminados e dispersos (até 2 cm de diâmetro 

máximo) e frequentes gastrópodes de grandes dimensões e concha fina; raros 

megalodontídeos e rara porosidade de dissolução (5 m); 

18- calcário micrítico denso, com rara porosidade matricial, com topo com nível 

irregular, inexistente lateralmente, de argila verde a castanha escura (80 cm); 

19- Calcário micrítico denso (80 cm). 

 

Segue-se lacuna de observação de cerca de 1 metro devido a fraca exposição das 

camadas, muito fracturadas e alteradas. 

 

4ª FRENTE: 

20- calcários micríticos, maciços, com frequentes estilólitos; no topo, nível argiloso 

residual, castanho escuro, irregular, com 5 mm a 1 cm de espessura (2,7 m); 

21- calcários micríticos, rosados a castanhos claros, maciços, com alguma 

rubefacção, com pequenos e dispersos gastrópodes de concha fina; no topo existe nível 

argiloso castanho escuro, irregular, com 5 cm de espessura máxima (1 m); 

 

5ª FRENTE: 

22- calcários micríticos, cremes a brancos (1,3 m); 

23- calcários micríticos a pelóidicos, brancos a bejes, com ocasionais pequenos 

bivalves de concha fina e pequenos intraclastos rolados na base; para o topo aumento de 

zonas com porosidade de dissolução e pequenos gastrópodes de concha fina; porosidade 

matricial rara (bioturbação?) (5,65 m); 

24- calcários micríticos, brancos a cinzentos, densos, maciços, para o topo com 

raros bioclastos diminutos e pequenos gastrópodes (4,4 m); 
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A sequência seguinte, para o topo da série, foi abordada acima da pedreira. Se bem 

que as camadas estivessem presentes e bem expostas na 5ª Frente, o acesso a estas só pôde 

ser feito por um caminho adjacente já fora da pedreira. 

25- calcários micríticos, densos, com alguma porosidade de dissolução, com raros 

fragmentos finos de gastrópodes e bivalves e ocasionais nerineídeos de tamanho médio; no 

topo possui nível de 10 cm de solo argiloso castanho escuro, com zonas finamente 

laminadas e com pequenos clastos micríticos angulosos (2 m); 

26- camada subdividida em pequenas sub-camadas de 2 a 4 cm de espessura (com 

planos de estratificação incompletos) de calcários micríticos castanhos claros ferruginosos; 

para o topo surge pirite em pequenos cubos (75 cm); 

27- calcários micríticos maciços, com raros gastrópodes pequenos e de concha fina 

na base, tornando-se mais biomicrítico para o topo com pequenos gastrópodes e pequenos 

nerineídeos; seguem-se calcários brancos pelóidicos com bolsadas oolíticas; no topo são já 

calcários oomicrosparíticos brancos, com raros intraclastos rolados diminutos, frequentes 

bioclastos finos; mais raros nerineídeos de pequeno tamanho (1,5 m); 

28- calcário oopelóidico fino bege a cinzento na base, com zonas oolíticas finas; 

para o topo são calcários micríticos bejes, geralmente densos e maciços mas localmente 

com estilólitos paralelos à estratificação e pseudofenestrae. 

 

Considera-se do Batoniano inferior a generalidade da série da pedreira da 

Iberobrita, destacando-se a presença de A. cuvillieri e das formas de passagem Valvulina-

Paravalvulina e Paravalvulina-Kilianina (encontradas no Batoniano inferior do Maciço 

Calcário Estremenho em AZERÊDO, 1993). Na representação vertical das lâminas de Lopes 

& Gonçalves observadas e gentilmente cedidas por Manuppella (Fig.A1.51), pôde 

observar-se secções de C. chablaisensis, foraminífero encontrado  no Batoniano superior. 

É possível, pois, que os últimos níveis observados na pedreira da Iberobrita sejam já do 

Batoniano superior, sendo, por sobreposição estratigráfica, o corte seguinte também do 

Batoniano superior (Encosta sul à Pedreira). No entanto, mantemos alguma reserva face à 

pontualidade da observação. Pode-se igualmente pôr a hipótese de que a sondagem Lopes 

& Gonçalves tenha sido iniciada em níveis acima dos observados na pedreira da Iberobrita. 
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3.6- ENCOSTA SUL À PEDREIRA 

 

O corte da Encosta sul foi executado ao longo dos afloramentos estratigraficamente 

suprajacentes à série carbonatada da Pedreira da Iberobrita, nomeadamente na encosta 

virada a S-SW cuja base é iniciada no “ribeiro  do Vale” (Fig.A1.29).  
 

Figura A1.29: Localização do corte da Encosta sul à Pedreira e amostragem ao longo do contacto Batoniano 

superior-Jurássico Superior. Extracto da folha 274 (Pombal) da carta topográfica 1:25.000 (Serviços 

Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 

 

Da base para o topo (Fig.A1.30): 

 

1- calcário micrítico creme rosado, com raros pequenos gastrópodes; seguem-se 

calcários oointraclásticos a oolíticos (packstone), com zonas mais ou menos grosseiras, 

com secções transversais de estrutura radial de pequenos corais solitários (2,2 m); 
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2- calcários predominantemente micríticos, densos, por vezes com rubefacção e 

com estilólitos ferruginosos; para o topo há níveis oopelóidicos, com pequenas zonas 

intraclásticas; termina com nível oopelóidico fenestrado, com fenestrae irregulares e com 

intensa ferruginização (3,85 m); 

3- calcários micríticos, bejes a rosados, com raros pequenos gastrópodes, por vezes 

estilolitizados e com zonas de porosidade de dissolução envolvendo pequenos intraclastos 

rolados; no topo, nível de calcário micrítico fenestrado laminar, de fenestrae finos muito 

ferruginizados (5,3 m); 

4- Calcários micríticos bejes, densos; no topo, níveis de pequena espessura (4 a 10 

cm) fenestrados laminares, intercalados entre níveis micríticos densos (1,3 m). 

 

Lacuna de observação correspondente a cerca de 2 metros de espessura na série, 

onde se observam blocos soltos no meio de vegetação abundante. 

 

5- calcários micríticos bejes, densos ou com zonas de fraca porosidade de 

dissolução; para o topo, surgem lentículas pelóidicas, pequenos intraclastos delimitados 

por porosidade de dissolução e zonas de pseudofenestrae; a última camada é constituída 

por calcário micrítico a pelóidico, com frequentes bolsadas oointraclásticas e ricos em 

bioclastos finos e pequenos gastrópodes (2,3 m). 

 

Lacuna de observação de cerca de 50 cm de espessura no corte. 

 

6- Calcários micríticos, cremes, densos ou com zonas bioturbadas (1,15 m). 

 

Nova lacuna de observação correspondente a cerca de 2 metros de espessura na 

série, onde se observa vegetação muito densa. 

 

7- Calcários micríticos rosados; no topo, surgem calcários micríticos fenestrados 

laminares (65 cm); 

8- calcários micríticos brancos, geralmente densos; para o topo desenvolvem-se 

calcários (packstone) oolíticos a oointraclásticos pouco grosseiros - nos últimos surgem 

raros pequenos a médios gastrópodes, ostreídeos e bivalves de concha fina (1,95 m); 

9- calcários micríticos a pelóidicos, bejes acastanhados com ocasionais grandes 

gastrópodes de concha fina e pequenos bivalves (1,2 m). 
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O corte termina no topo da encosta, onde se observa o contacto do Batoniano 

superior com o Jurássico Superior através de ligeira discordância angular (diferente atitude 

das camadas) mas sem indícios de paleocarsos ou paleosolos com erosão marcada. Os 

calcários do Batoniano superior, com M. bathonica e P. maynci frequentes, encontram-se 

fracturados, com fendas largas preenchidas por calcário mais escuro, argiloso, do Jurássico 

Superior. 

 

3.7- MELRIÇA 

 

O corte foi efectuado, na sua maioria, numa pedreira abandonada, perto das 

povoações de Melriça e Pia Furada (Fig.A1.31).  

Os afloramentos estudados constituem camadas perfeitamente tabulares, tendo 

sofrido processo de carsificação em "lapiás-em-mesa" (CUNHA, 1988). O facto da maior 

parte das camadas se encontrarem em antiga pedreira, facilitou não só o estudo no local 

como a visualização das estruturas sedimentares macroscópicas. 

A abordagem preliminar deste corte foi objecto de comunicação sucinta por 

MARTINS et al. (2003). 

A observação dos afloramentos iniciou-se a SW da pedreira, apresentando da base 

para o topo: 

- calcários micríticos a pelóidicos, brancos a rosados, com frequentes estilólitos 

ferruginosos, com zonas intraclásticas locais (intraclastos dispersos e rolados) e bolsadas 

oolíticas; algumas camadas apresentam no topo zonas fracturadas, com material 

ferruginoso rosado a vermelho; 

- calcários micríticos brancos, densos, com zonas fenestradas irregulares a 

laminares, com ocasionais bioclastos de concha fina e bolsadas oointraclásticas; 

- calcários micríticos a pelmicríticos, bejes a rosados, com frequente brechificação 

tectónica e ferruginização; frequentes zonas intraclásticas, com intraclastos pequenos 

angulosos brancos. 

 

A sucessão observada no corte de Melriça apresenta, em geral, camadas contínuas, 

perfeitamente tabulares e com boa exposição. Grosseiramente, a série possui cerca de 30 

metros de espessura. Optou-se, por isso, por fazer um descrição mais pormenorizada, 

sempre que possível, camada a camada, desta parte bem exposta da série. Assim, da base 

para o topo (Fig.A1.32): 
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Figura A1.31: Localização do corte de Melriça. Extracto da folha 262 (Redinha) da carta topográfica 

1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 

 

 

1- calcário micrítico a pelmicrítico, creme a branco, com pequenas bolsadas 

oointraclásticas; fraca porosidade de dissolução e ocasionais estilólitos ferruginosos; trata-

se de uma camada que acompanha um caminho-de-pé-posto com a direcção NNE-SSW 

com carsificação intensa, em "lapiás-em-mesa" (70 cm); 

2- calcário micrítico creme a branco, denso (80 cm); 

3- calcário micrítico bege, com frequentes estilólitos (1 m); 

4- idem (15 cm); 

5- camada muito carsificada de calcário micrítico denso (1 m); 
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6- calcário micrítico com raros pequenos gastrópodes e porosidade de dissolução 

(90 cm). 

 

Segue-se lacuna de observação de cerca de 75 cm, coincidente com ocorrência da 

estrada Pia Furada-Ereiras. 

 

7- calcário micrítico com pequenas bolsadas oolíticas (45 cm). 

 

Nova lacuna de observação com blocos soltos e vegetação densa. 

 

8- inicia-se na base da pedreira, por camada tabular de calcário micrítico, denso, 

com topo algo bioclástico, com pequenos gastrópodes e dispersas radíolas de equinóides. 

9- calcários micríticos a pelmicríticos, localmente oopelóidicos, bioclásticos, 

rosados a brancos, ricos em grandes bivalves de concha espessa, por vezes de concha 

articulada; com frequentes nerineídeos médios  e outros gastrópodes de concha espessa; 

com ocasionais grandes coraliários fasciculares in situ e corais solitários de tamanho 

médio; zonas com gastrópodes de concha fina; o eixo maior de alguns bioclastos é paralelo 

à estratificação. Nas zonas mais oopelóidicas, destaca-se a presença de frequentes radíolas 

de equinóides, coraliários maciços de pequenas dimensões, gastrópodes médios de concha 

fina e abundantes oncóides de forma sub-esférica de 5mm a 1,5 cm de diâmetro máximo 

(2,2 m); 

10- calcário micrítico denso, bege, no topo ligeiramente fenestrado irregular (40 

cm); 

11- camada com níveis bem marcados:  

- nível a, de 113 cm de espessura: base de calcário micrítico fenestrado laminar (5 

cm de espessura), passando a calcário onco-biomicrítico, com abundantes oncóides 

dispersos até 7 mm de diâmetro e frequentes bivalves e gastrópodes de concha espessa, 

médios; alguns oncóides possuem forma alongada até cerca de 6 cm de diâmetro máximo e 

são fenestrados, sobressaindo em relevo; os últimos 20 cm do topo constituem calcários 

onco-intraclásticos, com concentração de oncóides e/ou intraclastos rolados, até 2 a 5 mm 

de diâmetro, intercalados com laminações planares pelóidicas; 
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- nível b, de 21 cm de espessura: é nível, separado do anterior por superfície estilolítica 

paralela à estratificação, de calcário laminado, tornando-se para o topo fenestrado laminar. 

A laminação é dada pela alternância de lâminas pelóidicas com lâminas micríticas densa; 

localmente há bolsadas lenticulares com diminutos oncóides; 

 - nível c, de 20 cm de espessura: novamente separado do anterior por superfície 

estilolítica, é um calcário fenestrado laminar, de fenestrae finos e contínuos, com raros 

pseudo-anticlinais; 

 - nível d, de 11 cm de espessura: calcário micrítico, fenestrado laminar no topo. 

12- calcário micrítico creme, com fracturas ferruginosas (55 cm); 

13- camada tabular, com níveis bem marcados: 

 -nível a, de 80 cm de espessura: calcário biomicrítico, rico em gastrópodes de 

concha espessa e megalodontídeos, por vezes in situ; 

 - nível b, de 9 cm de espessura: calcário rosado micrítico, fenestrado laminar; 

 - nível c, de 10 cm de espessura: calcário rosado biomicrítico, com abundantes 

gastrópodes de tamanho médio; 

 - nível d, 10 cm de espessura: calcário micrítico fenestrado e finamente laminado, 

com lâminas alternantes pelóidicas e micríticas; 

- nível e, de 55 cm de espessura: calcário bege, micrítico, com base oncolítica, com 

oncóides fenestrados, sub-esféricos, até 4 cm de diâmetro máximo; abundantes gastrópodes 

médios de concha espessa e grandes nerineídeos; passa a calcário onco-intraclástico com 

forte porosidade intergranular; no topo, 20 cm de calcário micrítico fenestrado; 

  - nível f, de 95 cm de espessura: calcário micrítico com abundantes estilólitos, raros 

e ocasionais gastrópodes e zonas de brechificação tectónica; 

 - nível g, terminal, de 60 cm de espessura: calcário inicialmente muito brechificado; 

os últimos 10 cm constituem uma brecha calcária pedogénica, com clastos angulosos, mal 

calibrados, envolvidos por matriz argilosa esverdeada; 

14- calcário micrítico, castanho claro, com topo de fenestrae irregulares; possui 

base irregular (30 cm); 

15- camada maciça, tabular, com níveis bem definidos: 

 -nível a, de 80 cm de espessura: calcário micrítico, localmente muito fracturado, 

com fissuras preenchidas por calcite e/ou argila verde; possui fragmentos de gastrópodes e 

bivalves diminutos e alguma porosidade de dissolução; o topo é fenestrado; 

 - nível b, de 25 cm de espessura: calcário fenestrado laminar na base passando a 

micrítico brechificado tectonicamente para o topo; 
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 - nível c, de 15 cm a 20 cm de espessura: nível irregular, com base ligeiramente 

erosiva sobre o nível b, constituindo brecha calcária. Destacam-se pequenos micro-carsos 

(até 8-10 cm de comprimento) verticalizados que se prolongam para o interior dos níveis 

subjacentes. A brecha constitui-se de clastos geralmente angulosos, de periferia crenulada, 

numa matriz-cimento de argila verde, por vezes muito ferruginosa. Localmente, a textura é 

clasto-suportada. No entanto, na sua maioria, os clastos, muito mal calibrados, muitas 

vezes constituídos por calcário fenestrado, encontram-se dispersos na argila verde, 

localmente muito ferruginosa. Detectam-se mais raros clastos negros diminutos e 

angulosos; 

16- camada inteiramente constituída por brecha calcária, encontrando-se 

frequentemente grandes blocos soltos. Possui clastos muito mal calibrados, angulosos, por 

vezes muito brechificados, chegando a possuir mais de 30 cm de comprimento máximo; 

alguns destes clastos são compostos, possuindo no interior outros clastos menores e clastos 

negros; há zonas ocasionais com grandes clastos micríticos cinzento-escuros  e rolados; a 

matriz-cimento é uma argila verde clara a cinzenta. São também comuns pequenos a 

médios clastos negros, sempre muito angulosos (95 cm a 1 m); 

17- camada de cerca de 55 cm de espessura, dividida em pequenos níveis, 

lateralmente de difícil visualização devido a calichificação com endurecimento da camada. 

A separação da camada infrajacente é feita por nível argiloso castanho. Onde a camada 

possui uma coloração mais clara, quase branca e onde terá sofrido calichificação, 

distinguem-se cerca de três níveis: inicia-se por um calcário intrapelóidico, com pequenos 

intraclastos brancos em matriz pelóidica; segue-se um calcário finamente laminado, com 

lâminas alternantes micríticas e oopelóidicas, lateralmente evoluindo para calcário 

fenestrado laminar; no topo, surge uma microbrecha pedogénica que, lateralmente é 

acunhada desaparecendo - com base irregular sobre os níveis inferiores e com estruturas 

convolutas e constituindo-se por abundantes clastos micríticos brancos (white glaebules, 

ESTEBAN & KAPPLA, 1983), cinzentos escuros e negros, sempre angulosos, de periferia 

crenulada e bem calibrados (5 a 6 mm de diâmetro máximo), num cimento branco 

carbonatado e denso (Floating-texture de ESTEBAN & KAPPLA, 1983); 

18- tal como a camada precedente, inicia-se por calcário micrítico rico em 

intraclastos rolados, clastos negros angulosos e diminutos bioclastos e no topo desenvolve-

se novamente uma microbrecha, já com desenvolvimento lateral, similar à presente na 

unidade 17, acima descrita (40 cm); 

19- camada dividida em níveis mais discretos que as camadas precedentes: 
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 - nível a, de 70 cm de espessura: calcários biomicríticos, ricos em fragmentos e 

radíolas de equinóides e crinóides e em intraclastos angulosos; 

 - nível b, de 80 cm de espessura: calcário biomicrítico, com gastrópodes de 

tamanho médio e concha fina e com abundantes filamentos fragmentados de coraliários (de 

tipo fascicular); 

 - nível c, de 40 cm de espessura: calcário micrítico rosado, ferruginoso. 

 

Já acima da pedreira, as camadas de calcário possuem fraca continuidade lateral, 

estão muito carsificadas e afloram em zonas com vegetação, tornando-se esta cada vez 

mais densa para o topo da série: 

20- calcário micrítico branco, com frequentes poros de dissolução, com zonas mais 

pelóidicas e outras fenestradas irregulares (bioturbação?) (75 cm); 

21- calcários micrítico a pelmicrítico (60 cm); 

22- idem (60 cm); 

23- idem, com frequentes gastrópodes pequenos (30 cm); 

24- calcário micrítico, denso, localmente com frequentes bolsadas intraclásticas e 

bastante ferruginoso (1 m); 

25- calcário micrítico denso, rosado a bege, com abundantes estilólitos e fracturas 

ferruginosas. 

 

3.8- POVOAÇÃO DE MELRIÇA 

 

A noroeste da pedreira abandonada de Melriça, já dentro da povoação, foi 

recentemente aberto um barranco, expondo série carbonatada importante (Fig.A1.33). Foi 

permitida igualmente a observação de camadas recentemente expostas nas traseiras de uma 

habitação privada. Esta série, infrajacente à série de Melriça, mostrou aspectos 

importantes, pelo que se apresenta detalhadamente o corte efectuado da base para o topo 

(Fig.A1.34):  

1- calcários micríticos brancos, densos, com raros gastrópodes de tamanho médio, 

em camada maciça (1,5 m); 

2- calcários micríticos brancos, em camadas maciças, com frequentes estilólitos e 

frequentes gastrópodes de concha espessa; para o topo é mais bioclástico, com frequentes 

gastrópodes e bivalves e alguma porosidade matricial (1,7 m); 

 

 405



 
Figura A1.33: Localização do corte de Povoação de Melriça e afloramentos de Ereiras (“estrela”). 

Extracto da folha 262 (Redinha) da carta topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja 

escala foi alterada. 

 

3- camada maciça, de aspecto localmente pulverulento, consistindo em calcários 

micríticos; na base são mais bioclásticos (com bivalves e gastrópodes) com alguma 

porosidade de dissolução em torno de pequenos intraclastos; para o topo desenvolvem-se 

laminitos, associados a fenestrae laminares, por vezes definindo teepes ou pseudo-

anticlinais (15 cm); nestes laminitos, os níveis laminares lateralmente irregulares são 

frequentemente separados por lâminas bio-argilosas vermelhas, ferruginosas, muito finas; 

por vezes há diferenciação destes níveis laminares através de diferentes colorações 

(cinzentas a acastanhadas). No topo surge nível muito irregular, parcialmente erosivo sobre 

os níveis infrajacentes (8 a 10 cm de espessura), de microbrecha pedogénica. Esta possui 

clastos micríticos angulosos, mal calibrados, por vezes enegrecidos, num cimento argiloso 

esverdeado (1 m); 

4- camada tabular, de calcário micrítico branco, denso, localmente pelmicrítico, 

com abundante porosidade matricial com preenchimento por esparite; na base, de  
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estratificação irregular, o calcário micrítico, de coloração acastanhada, apresenta 

abundantes pontuações negras e diminutos clastos negros angulosos e dispersos (70 cm); 

5- calcário micrítico branco, denso, localmente pelmicrítico; no topo surge nível 

muito irregular (7 a 25 cm de espessura), com nítida penetração no calcário infrajacente, 

consistindo numa brecha pedogénica. Esta possui clastos micríticos e clastos negros mal 

calibrados, angulosos a localmente esféricos (conglomerática). Os clastos possuem 

geralmente uma capa ferruginosa exterior arroxeada e são colmatados por uma argila, de 

coloração verde-garrafa; esta argila é localmente finamente laminada; surgem também 

crostas ferruginosas endurecidas, de coloração arroxeada, muitas vezes  no topo das argilas 

laminadas (1,1 m); 

6- calcário micrítico bege a branco, cuja base possui pontuações negras e clastos 

negros angulosos dispersos, por vezes até 2 cm de comprimento máximo; para o topo é 

micrítico a pelmicrítico (25 cm); 

7- calcário em camada maciça, tabular, consistindo em micritos brancos; na base 

surge nível fenestrado irregular, com fenestrae irregulares (5 a 10 cm de espessura); 

seguem-se depois calcários micríticos com abundantes estilólitos; para o topo destaca-se 

um nível de laminitos com fenestrae laminares finos associados; no topo desenvolve-se 

nova brecha pedogénica (5 a 10 cm de espessura), com clastos enegrecidos e clastos 

negros, angulosos, localmente esféricos (conglomerática), mal calibrados, com capa 

exterior fina ferruginosa, arroxeada; são também colmatados por argila de coloração verde-

garrafa e surgem igualmente pequenas crostas ferruginosas endurecidas (60 cm); 

8- nível de pequena espessura consistindo numa microbrecha em cimento 

carbonatado, com pontuações negras e pequenos clastos negros angulosos e dispersos (20 

cm); 

9- camada mais espessa, iniciada por calcário micrítico bege, denso, por vezes 

pelmicrítico; localmente observam-se concentrações de gastrópodes e bivalves e zonas 

com clastos negros angulosos diminutos e muito dispersos. Para o topo desenvolvem-se 

níveis lateralmente contínuos de calcários fenestrados: nível de 5 cm de espessura com 

fenestrae irregulares e porosidade de dissolução e nível de 5 cm de espessura no topo 

formado por laminitos microbiano-algais e fenestrae laminares muito finos (90 cm); 

10- camada tabular, maciça, com nível lateralmente irregular de fenestrae 

laminares, com pequenos bioclastos alinhados paralelamente à estratificação; para o topo 

são calcários micríticos com frequentes gastrópodes de concha espessa e bivalves (95 cm); 
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11- calcário branco micrítico, em camada maciça tabular, por vezes pelmicrítico, 

com frequentes gastrópodes de pequeno tamanho; últimos 5 cm do topo com nível 

fenestrado laminar (80 cm). 

 

Junto à entrada da povoação de Ereiras, a SW de Melriça, foram amostrados 

calcários micríticos bejes a brancos, muito fracturados, localmente com fenestrae. A 

observação petrográfica mostrou a presença de microgastrópodes e de bivalves muito 

micritizados, raros valvulinídeos e Porostromata frequentes destacando-se Cayeuxia 

moldavica. 

 

 

3.9-SONDAGEM DE SICÓX 

 

A base da sondagem é composta por sequências batidecrescentes. Estas culminam 

com níveis de calcários fenestrados (frequentemente laminares), níveis de calcários 

finamente laminados (litofácies 9) (alguns compostos por laminações microbiano-algais) 

ou brechas com clastos negros (sub-litofácies 10a).  

Para o topo da sondagem, os indícios de exposição subaérea são mais raros e 

ocasionais, sendo as unidades constituídas por sequências com alternância de calcários 

mais grosseiros (wackestones intra-oncolíticos) (sub-litofácies 7c) com calcários micríticos 

a pelmicríticos - estes últimos por vezes com bioclastos dispersos - pequenos bivalves, 

gastrópodes e nerineídeos -, com ocasional porosidade de dissolução e com zonas 

bioturbadas (Fig.A1.35). 

Destaque-se a presença, para o topo da sondagem, de calcários micríticos densos 

mas ricos em matéria carbonosa sob a forma de diminutos clastos e pontuações negros 

(sub-litofácies 10d). 

Da base para o topo (Fig.A1.36): 

1- calcários micríticos brancos, densos; calcários com alternância de níveis de 

micrite densa com pelmicrite fenestrada irregular (1,86m);  

2- calcários micríticos a pelóidicos com forte porosidade de dissolução; seguem-se 

calcários intramicríticos, com frequentes pequenos bivalves; segue-se nível espesso de 

brecha calcária, pedogénica, composta por clastos micríticos angulosos (5 mm a 1 cm de 

comprimento máximo) e clastos negros angulosos, numa matriz pelóidica ferruginosa com 

abundantes texturas de infiltração no topo e num cimento de argila verde na base; níveis 
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alternantes de pequena espessura de calcários fenestrados irregulares e calcários 

fenestrados laminares (2,75 m); 

 

 
 

Figura A1.35: Localização da Sondagem de Sicóx. Extracto da folha 274 (Pombal) da carta 

topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 
 

3- calcários micríticos brancos, densos ou com raros e dispersos intraclastos; 

calcário em nível de cerca de 9 cm de espessura fortemente fenestrado laminar, com 

indícios de exposição subaérea prolongada pela presença de microfendas verticais que 

"cortam" os fenestrae laminares (1,96m); 

4- calcários micríticos a pelmicríticos, com fraca porosidade de dissolução, alguma 

bioturbação preenchida por argila esverdeada e por vezes ricos em estilólitos ferruginosos; 

nível de calcário intraclástico com forte porosidade de dissolução; calcários micríticos 

densos a fenestrados (em série de níveis alternantes densos a fenestrados irregulares a 

laminares, de 5 a 6 cm de espessura) (2,9m); 

5- calcários micríticos a pelmicríticos, com diminutos e dispersos intraclastos e 

algumas zonas bioturbadas; nível de calcário fenestrado laminar; nível de brecha, formada 

por clastos micríticos mal calibrados (por vezes com clastos diminutos), de aspecto 

marmoreado, com periferia crenulada e por vezes bastante angulosos, num cimento 

carbonatado intrapelóidico e com texturas de infiltração (2,26m); 
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6- calcários micríticos densos a pelmicríticos, com raros nerineídeos médios e 

frequentes pequenos gastrópodes; calcário micrítico a pelmicrítico, finamente laminado 

(laminações microbiano-algais), por vezes com fenestrae laminares intercalados entre as 

lâminas, com abundantes diminutos gastrópodes alinhados paralelamente à estratificação 

(1,66m); 

7- calcários intramicríticos, de matriz micrítica a pelmicrítica, com intraclastos bem 

calibrados; seguem-se calcários micríticos, com raros intraclastos micritizados (2,55m); 

8- calcários intra-oncomicríticos, com intraclastos mal calibrados, raros clastos 

micríticos sub-rolados até 1 cm de comprimento máximo e ocasionais oncóides de forma 

elipsoidal, de córtex laminado aglomerando centro de clasto micrítico; seguem-se calcários 

pelóidicos, ricos em intraclastos dispersos, com raros pequenos bivalves por vezes 

articulados e frequentes pequenos gastrópodes; calcários micríticos, com raros intraclastos 

dispersos (2,97m); 

9- calcários intramicríticos, com zonas grosseiras com grandes clastos micríticos a 

intrapelóidicos (lumps) até 2 cm de comprimento máximo a zonas mais finas com 

frequentes pequenos gastrópodes e bivalves, raros nerineídeos médios, ocasionais oncóides 

pequenos (alguns de tipo 4) e porosidade de dissolução; seguem-se calcários micríticos 

densos a pelmicríticos, com alguma ferruginização (3,95m); 

10- calcário intrasparítico rico em intraclastos bem calibrados (3 mm de diâmetro), 

de coloração variada, com frequentes pequenos bivalves e com zonas de porosidade de 

dissolução, seguido de calcário micrítico denso (87 cm); 

11- calcários oncomicríticos a intra-oncomicríticos, com frequentes intraclastos 

bem calibrados, com ocasionais clastos micríticos maiores igualmente rolados e com 

abundantes oncóides de natureza e tamanho variados (até 2 cm de diâmetro máximo) - tipo  

1a (nódulos algais com rede algal), tipo 3b (bem laminados e por vezes fenestrados), tipo 4 

(com núcleo de bioclasto e esféricos), tipo 5 (compostos, com dois ou mais centros de 

aglomeração e formas irregulares) e mais raros tipo 2 (com projecções colunares); seguem-

se calcários micríticos e densos, rosados (1,76 m); 

12- calcário intra-oncomicrítico, com abundantes intraclastos bem calibrados e 

frequentes oncóides tipo 3a e 3b até 1 cm de diâmetro; calcários micríticos, no topo com 

fenestrae irregulares a laminares (mais raros e frequentemente ferruginosos), observando-

se para a base uma matriz pelmicrítica, estilolitização mais intensa e presença de pequenos 

intraclastos, pequenos gastrópodes e zonas de porosidade de dissolução (2,68m); 
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13- calcários micríticos, geralmente densos, com pequenos gastrópodes e bivalves 

dispersos; calcários oncolíticos com frequentes gastrópodes médios, pequenos clastos 

micríticos (lumps) e oncóides tipo 4 - adquirem a forma do bioclasto que encerram 

(gastrópodes e bivalves); seguem-se calcários biomicríticos, com abundantes intraclastos 

micritizados, com frequentes pequenos bivalves e gastrópodes; calcários micríticos, 

inicialmente com fenestrae irregulares, desenvolvendo-se fenestrae laminares para o topo - 

são observados raros pequenos bivalves e frequentes intraclastos brancos muito 

micritizados (4 m); 

14- os calcários pelmicríticos a pelóidicos, com abundantes pequenos bivalves e 

raros pequenos gastrópodes; desenvolvimento de nível de pseudobrecha de características 

pedogénicas, com abundantes estilólitos e formada por clastos sub-rolados, de periferia 

crenulada e aspecto marmoreado (dissolução), num cimento argiloso a carbonatado, por 

vezes muito ferruginoso - a passagem deste nível para a litologia infrajacente é gradual já 

que se passa para calcários micríticos com clastos dispersos de aspecto marmoreado e 

periferia intensamente crenulada (1,17m); 

15- calcários micríticos, geralmente densos, mas com acumulação local de 

pequenos clastos micríticos rolados (lumps), intraclastos e pelóides; seguem-se calcários 

intramicríticos, com intraclastos localmente abundantes, pequenos gastrópodes e pequenos 

clastos negros angulosos; no topo, calcários micríticos, com intensa rubefacção, densos, 

com intraclastos micritizados dispersos e raros pequenos nerineídeos (5,55m); 

16- calcários micríticos com abundantes nerineídeos médios, com ocasionais 

intraclastos micritizados dispersos e raros pequenos bivalves de concha fina para o topo; 

foram também observados oncóides dispersos, tipo 3a; segue-se calcário micrítico, 

inicialmente denso, com fenestrae laminares para o topo (95cm); 

17- Calcários micríticos a pelmicríticos, de matriz densa a matriz com zonas de 

porosidade de dissolução individualizando intraclastos; raros intraclastos brancos, muito 

micritizados e dispersos; frequentes mas sempre dispersos nerineídeos médios e outros 

pequenos gastrópodes, pequenos bivalves de concha fina; zonas intensamente 

estilolitizadas (7,65m); 

18- calcário bio-oncomicrítico: numa matriz micrítica a pelmicrítica foram 

observados corais solitários e pequenos corais flabeliformes (até 2 cm de comprimento e 5 

mm de altura) muito dispersos; frequentes bivalves de concha fina a espessa e tamanho 

médio, por vezes articulados; frequentes nerineídeos médios e outros pequenos 

gastrópodes; ocasionais corpos algais (Solenopora sp.?); ocasionais corpos irregulares 
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laminados (estromatoporídeos); frequentes oncóides tipo 4 (com centro de bioclastos e 

adquirindo a forma deste, até 3 cm de comprimento), tipo 3a rolados (1cm de diâmetro) e 

tipo 2 (com projecções colunares); no topo com intraclastos mais abundantes; segue-se 

nível de topo e base irregular (10 cm de espessura), constituindo uma brecha tectónica 

muito ferruginizada, com argila vermelha preenchendo abundantes fracturas; no topo, 

calcários micríticos a pelmicríticos brancos, com zonas de porosidade de dissolução 

individualizando clastos micríticos rolados, com intraclastos e pequenos gastrópodes 

dispersos (2,85 m); 

19- calcário intramicrítico, com abundantes intraclastos (5 mm de diâmetro) e 

pequenos bivalves; seguem-se calcários micríticos densos, ricos em clastos negros mal 

calibrados, sub-rolados, acompanhados por pequenos intraclastos e por frequentes 

pequenos gastrópodes e bivalves (por vezes articulados); segue-se calcário micrítico denso, 

branco, com abundantes pequenos e finos bivalves e raros gastrópodes médios, no topo 

com fenestrae irregulares e ferruginosos; segue-se nível fino de calcário intrasparítico, mal 

calibrado e com rara porosidade de dissolução e no topo, calcário micrítico fenestrado em 

nível fino (2,85m); 

20- calcário micrítico denso, branco; segue-se nível de calcário oopelóidico 

(packstone); seguem-se calcários oncomicríticos, com zonas de matriz oopelóidica, com 

raros intraclastos rolados, com frequentes gastrópodes médios e conchas espessas de 

bivalves - oncóides pouco laminados, de centro micrítico (tipo 3a); seguem-se calcários 

micríticos, com raros pequenos bivalves mas com abundante matéria carbonosa sob a 

forma de diminutos pontos e clastos negros; no topo, calcários micríticos fenestrados, por 

vezes com fenestrae laminares, com raros intraclastos diminutos dispersos; surgem zonas 

com porosidade de dissolução, com frequentes pequenos gastrópodes e com bioturbação; 

(6,2m); 

21- calcários biomicríticos, com frequentes a abundantes pequenos bivalves, 

pequenos gastrópodes e ocasionais nerineídeos; no topo surgem clastos micríticos de forma 

irregular e desenvolve-se porosidade de dissolução individualizando pequenos intraclastos 

rolados; seguem-se calcários inicialmente micríticos fenestrados, com fenestrae irregulares 

e bioturbação em perfurações finas e verticais cortando os fenestrae, ocorrendo para a base 

fenestrae laminares (3,55m); 

22- calcários intramicríticos, com ocasionais pequenos nerineídeos e bivalves, com 

zonas de porosidade de dissolução e com raros oncóides alongados (até 1 cm de 

comprimento máximo); seguem-se calcários micríticos a pelmicríticos, com frequentes 
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pequenos gastrópodes e raros intraclastos dispersos e com frequentes zonas fenestradas 

irregulares e zonas de porosidade de dissolução individualizando pequenos clastos;  no 

topo, calcários micríticos fenestrados, por vezes com fenestrae laminares e crostas 

microbiano-algais, frequentemente bioturbados e com foraminíferos bentónicos (3,8m); 

23- calcários intrabioclásticos, de matriz pelmicrítica com abundantes pequenos 

intraclastos (3 mm de diâmetro), bem calibrados e ferruginosos; frequentes pequenos 

gastrópodes e ocasionais nerineídeos médios; zonas de porosidade intergranular 

individualizando clastos micríticos sub-rolados a sub-angulosos, por vezes fenestrados; 

calcário micrítico denso no topo; (1,25m); 

24- calcários micríticos a pelmicríticos, ferruginosos, com pequenos bivalves por 

vezes articulados e com frequentes pequenos gastrópodes; ocasionais pequenos intraclastos 

brancos e alguns estilólitos; na base a matriz torna-se oopelóidica (1,75m); 

25- calcários oncomicríticos, com raros intraclastos e pequenos gastrópodes - 

oncóides mal calibrados, sub-esféricos, de 5 mm a 4 cm de diâmetro, de tipo 3a, micríticos 

com fraca laminação concêntrica; calcários micríticos, bejes a rosados, frequentemente 

estilolitizados, com porosidade fenestrada irregular, afectada por bioturbação posterior e 

com ocasionais pequenos bivalves e gastrópodes (1,8m); 

 

A microfauna identificada estabelece idade do Batoniano inferior para a 

generalidade da sondagem, destacando-se a presença de A. cuvillieri e de Paleopfenderina 

sp.. Não é de excluir a hipótese de que os calcários do topo da sondagem (já sem registo de 

A. cuvillieri) possam  já ser do Batoniano superior. 

 

3.10- RAMALHAIS 

 

A série de calcários aflorantes na povoação de Ramalhais de Cima apresenta-se sob 

a forma de camadas geralmente bem expostas. Contudo, a carsificação dos calcários 

impede a visualização de macro-estruturas e foi necessário proceder constantemente à 

partição destes para uma análise mais detalhada (Fig.A1.37).  

Existem bons níveis de referência, nomeadamente sob a forma de camadas 

contínuas, maciças e exibindo um "chapéu" no topo muito desenvolvido. A estratonomia é 

predominantemente caracterizada por camadas maciças e tabulares, existindo, contudo, 

algumas camadas francamente nodulares e de planos de estratificação ondulantes e 

descontínuos. 
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Predominam os calcários micríticos, densos e homogéneos (litofácies 9), com 

bolsadas oopelóidicas a intrapelóidicas (sub-litofácies 7c), com frequente bioturbação, 

porosidade de dissolução e alguns níveis fenestrados laminares. Os megalodontídeos in 

situ, bem como frequentes gastrópodes (nerineídeos) são a macrofauna mais destacada 

(litofácies 8). 
 

 
Figura A1.37: Localização do corte de Ramalhais. Extracto da folha 274 (Pombal) da carta 

topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 

 

O local possível e escolhido para o início do corte de Ramalhais é pobre em 

camadas contínuas, encontrando-se como afloramentos descontínuos provavelmente 

devido à cota rebaixada do terreno, à sua aplanação e presença de vegetação, se bem que 

rasteira. Contudo, para o topo da série as camadas tornam-se contínuas e bem expostas. 

 

Da base para o topo (Fig:A1.38): 
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1- calcários micríticos, geralmente densos, bejes a castanhos claros, com pequenas 

fracturas, estilólitos e rubefacção local. Algumas camadas apresentam intraclastos 

dispersos e angulosos e raros gastrópodes de concha fina. Para o topo, os calcários são 

pelmicríticos, com pequenos níveis de fenestrae laminares e lentículas oolíticas; são 

frequentes estilólitos paralelos à estratificação, bem como porosidade de dissolução com 

delimitação de pequenos intraclastos rolados (1,3 m); 

2- calcários micríticos, brancos e densos na base; para o topo surgem calcários 

biomicríticos, com grandes megalodontídeos dispersos, de concha articulada, in situ, com 2 

cm de comprimento máximo, bem como gastrópodes médios de concha fina (1,4 m); 

3- calcário micrítico bege, denso, de matriz local pelóidica para o topo; surge 

pequena lacuna de observação de cerca de 75 cm; continuam calcários micríticos densos, 

cremes, com alguma rubefacção e com fenestrae irregulares locais; para o topo ocorrem 

lentículas de 3 a 4 cm de espessura e 10 a 15 cm de comprimento com laminações 

alternantes oolíticas e intraclásticas; no topo, o calcário é biomicrítico, rico em bolsadas 

intraclásticas, com frequentes poros de dissolução e ocorrência regular e espaçada de 

grandes nerineídeos (2,3 m); 

4- calcário micrítico denso, em camada de aspecto nodular, com planos de 

estratificação sem continuidade lateral; surgem zonas com clastos angulosos brancos e 

raros poros de dissolução. Seguem-se grandes blocos soltos, perto da estrada de terra 

batida, compreendendo cerca de 1 metro de espessura da série. Para o topo, os calcários 

são biomicríticos, com abundantes gastrópodes (e nerineídeos) e megalodontídeos 

articulados, alguns in situ, sem qualquer orientação preferencial (1,3 m); 

5- calcários biomicríticos, de matriz densa, cremes, com raros e dispersos grandes 

nerineídeos na base; seguem-se calcários micríticos, localmente fracturados e com 

ocasionais clastos angulosos brancos dispersos; a unidade 5 continua com calcários 

micríticos rosados, com fenestrae densos, de pequeno tamanho e irregulares e para o topo 

com fenestrae irregulares a laminares finos  e contínuos (4,55 m); 

6- calcários inicialmente rosados, intramicríticos, com clastos brancos angulosos e 

bolsadas oo-intraclásticas; depois micríticos cremes, densos, com ocasionais clastos 

brancos dispersos; no topo ocorrem calcários biomicríticos, com raros e dispersos 

megalodontídeos in situ e gastrópodes (1,2 m); 

7- calcários micríticos a biomicríticos, com raros gastrópodes de pequenas 

dimensões e no topo com grandes nerineídeos dispersos; seguem-se calcários micríticos 

densos, rosados, com alguma rubefacção e estratificação nodular com planos ondulantes 
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descontínuos definindo níveis de 8 a 10 cm de espessura; no topo surge calcário micrítico 

branco, denso, com boa continuidade lateral e perto de um muro de pedra; na base deste 

último há um nível intramicrítico, de cerca de 30 cm, com individualização de clastos 

rolados com 4 mm de diâmetro máximo (3,5 m); 

8- calcários micríticos brancos na base, seguindo-se calcários oncolíticos e 

bioclásticos com ocasionais intraclastos e bioclastos, pequenos oncóides de tipo 3a e 

pequenas bolsadas oopelóidicas; seguem-se calcários intramicríticos, com abundantes 

poros de dissolução, sendo mais grosseiros nos últimos 10 cm e finalmente surgem 

calcários oopelóidicos e intraclásticos, microsparíticos, com rubefacção e mal calibrados 

(clastos até 5 mm de diâmetro máximo) (3,1 m); 

9- camada de cerca de 1 metro constituída por calcários micríticos densos, com 

ocorrência de nível de 10 cm de espessura, no topo, de calcário oobiopelóidico, 

microsparítico, com raros intraclastos e bioclastos de pequenas dimensões e com 

abundantes filamentos pequenos e fragmentados de coraliários fasciculares; seguem-se 

camadas de calcários micríticos, cremes a rosados, com raros clastos brancos angulosos 

dispersos e raras bolsadas pelóidicas; a unidade finaliza com calcários biomicríticos, com 

gastrópodes e bivalves de grande tamanho e concha relativamente fina (9,55 m); 

10- calcários micríticos cremes a castanhos claros, densos, com diminutas bolsadas 

oopelóidicas e intraclastos dispersos; para o topo surge estratificação nodular com planos 

de estratificação lateralmente incompletos; no topo, calcários biomicríticos, com 

megalodontídeos dispersos, in situ (3,8 m); 

 11- calcários micríticos, densos, com ocasionais bolsadas pelóidicas finas e 

bivalves de tamanho médio e concha fina, em camadas com planos de estratificação 

lateralmente incompletos; no topo surge camada bem exposta, de carsificação formando 

um "chapéu" nítido, de calcário micrítico denso (3,55 m); 

12- calcários micríticos densos na base e biomicríticos no topo, com grandes 

megalodontídeos e nerineídeos, geralmente dispersos, mas ocasionalmente concentrados 

em "ninhos" - acumulações locais (1,2 m); 

13- calcários micríticos densos na base; última camada de calcário micrítico a 

pelóidicos, com bolsadas oolíticas e localmente com bivalves médios de valvas articuladas 

(1,8 m); 

14- calcários micríticos densos e homogéneos na base, seguindo-se calcários 

biomicríticos a biopelóidicos, com bolsadas oolíticas, grandes megalodontídeos articulados 
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e raros nerineídeos; no topo, calcário biomicrítico, com raros nerineídeos e pequenos 

bivalves (2,4 m); 

15- calcários micríticos, densos a pseudofenestrados, com estilólitos ferruginosos, 

sendo mais fenestrados para o topo - fenestrae irregulares, elipsoidais, paralelos à 

estratificação mas não-laminares (1,5 m); 

16- calcários micríticos castanhos, em camadas maciças a nodulares com planos de 

estratificação lateralmente incompletos, com raros diminutos gastrópodes e clastos muito 

micritizados (1,27 m). 

 

Surge um caminho de pé posto. 

 

17- Calcários pel-intraclásticos, microsparíticos, mal calibrados, bejes a brancos, 

com zonas oolíticas mais bem calibradas e com zonas mais grosseiras com poros de 

dissolução e raros bivalves; seguem-se calcários micríticos densos e calcários 

oopelóidicos. No topo, surge camada de 1 metro de calcário micrítico, com nível de 10 cm 

no topo de calcário micrítico fenestrado - com duas gerações de fenestrae, uma diminuta e 

laminar e outra mais larga, irregularmente distribuída (2,3 m); 

18- calcários micríticos, rosados, com frequentes estilólitos ferruginosos vermelhos, 

com ocasionais poros de dissolução, com pequenas e irregulares concentrações de 

intraclastos (de 2 mm de diâmetro máximo); matriz geralmente micrítica mas localmente 

oopelóidica. No topo desenvolve-se camada em "chapéu", com planos de estratificação 

incompletos e muito carsificada (2,5 m); 

19- calcários micríticos bejes, geralmente densos, com raros pseudofenestrae, 

pequenas e ocasionais lentículas intraclásticas (intraclastos de 1 mm de diâmetro máximo), 

localmente ricos em estilólitos; no topo camada rica em estilólitos ferruginosos e formando 

novo "chapéu" (3,3 m); 

20- calcários micríticos, densos na base, tornando-se francamente bioturbados para 

o topo, com desenvolvimento de rede fenestrada irregular, com fenestrae de grande 

tamanho (até 4 cm de comprimento máximo), circulares a ramificados (1,1 m); 

21- calcários micríticos densos, com raros diminutos gastrópodes, com estilólitos 

ferruginosos e com ocasionais estratificações incompletas, formando "chapéus" no topo 

(1,3 m); 

22- calcários micríticos a pelmicríticos, bejes a bejes amarelados, biomicríticos na 

base com pequenos gastrópodes e grandes bivalves, alguns articulados; calcários micríticos 

 420



com possíveis foraminíferos bentónicos e pequenos gastrópodes e um nível finamente 

fenestrado laminar no topo; calcários micríticos, com estilólitos ferruginosos e clastos 

brancos micritizados e níveis de calcário fenestrado laminar; calcário pelóidico, 

microsparítico, fenestrado no topo (1,4 m); 

23- calcários micríticos, bejes a amarelados, com abundantes estilólitos 

ferruginosos, alguma rubefacção, com bolsadas locais pelóidicas a intraclásticas bem 

calibradas, com nerineídeos dispersos e raras zonas pseudofenestradas; no topo, calcários 

micríticos a pelmicríticos, com 5 mm do topo com grandes pseudofenestrae dispersos e 

irregulares (2,73 m); 

24- calcários micríticos densos, localmente fenestrados, com fenestrae irregulares; 

seguem-se calcários micríticos com estilólitos, intensa rubefacção, pseudofenestrados e 

com raros diminutos gastrópodes; no topo, calcários micríticos rosados, com fenestrae 

finos e irregulares e com estilólitos cortando os fenestrae (1,4 m); 

25- calcários micríticos densos e homogéneos na base e topo de calcário bioclástico 

amarelo, constituindo uma lumachela de gastrópodes, incluindo nerineídeos médios, 

brechificada e ferruginosa; nesta lumachela os bioclastos estão bem concentrados e sem 

orientação preferencial (3,66 m); 

26- camadas em níveis de 2 a 20 cm de espessura, alternantes, de calcários 

micríticos densos e homogéneos com calcários fenestrados laminares finos, muitas vezes 

separados por estilólitos paralelos à estratificação; note-se a menor espessura (2 a 5 cm) 

dos níveis fenestrados laminares (1,4 m); 

27- calcários micríticos densos, homogéneos, com estilólitos de origem tectónica 

(1,3 m). 

 

Surge lacuna de observação, resultante em cerca de 1 metro de espessura, com 

vegetação abundante e blocos soltos. 

 

28- calcários micríticos, densos e homogéneos, localmente bioclásticos com 

nerineídeos pequenos a médios e dispersos, localmente com intensa rubefacção e 

brechificação, associadas a estilólitos ferruginosos; no topo com pseudofenestrae 

irregulares e de grande tamanho (bioturbação?) e raros gastrópodes diminutos (2,45 m); 

29- calcários micríticos a pelmicríticos, com raros gastrópodes diminutos; surge 

novo caminho de pé posto, sendo as restantes camadas de calcários micríticos a 

pelmicríticos, rosados, com frequentes estilólitos (2,63 m). 
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A série termina contra novo muro de pedra, cujo interior possui intensa vegetação, 

o que impossibilitou a continuação do estudo desta. Aqui, atingiu-se a cota mais elevada no 

local, tornando-se os terrenos circundantes ricos em vegetação densa e com afloramentos 

dispersos. Destaca-se a presença frequente de A. amiji e a observação de Praekurnubia 

crusei a meio da série, datando-se esta série do Batoniano inferior a Batoniano superior. 

 

 

3.11- AFLORAMENTOS DA ESTRADA POMBAL-ANSIÃO 

 

Ao longo da estrada Pombal-Ansião, são visíveis afloramentos descontínuos do 

Jurássico Médio. Nas imediações de Pombal, estão bem representados os espessos 

afloramentos de calcários do Jurássico Superior. Em direcção a Ansião, começam a 

observar-se as primeiras bancadas de calcários compactos e coesos, em camadas tabulares 

e mais espessas, características do Dogger. 

A referida estrada corresponde, a partir de Pombal, à nova IC8 (Figueira-da-Foz a 

Castelo Branco). Na zona de Lagoa das Ceiras, a nova IC8 deixa de seguir o antigo traçado 

da Estrada Pombal-Ansião, seguindo para NE. A análise dos afloramentos iniciou-se nas 

imediações da povoação de Marquinho, na antiga estrada, seguindo-se para W até à 

referida zona de Lagoa das Ceiras. A partir desta zona o estudo prosseguiu na nova estrada 

IC8 (Fig.A1.39). 

RUGET-PERROT (1961) estudou os afloramentos orientais do Jurássico Médio 

seguindo igualmente a antiga estrada de Pombal a Ansião. Referiu a existência de calcários 

espessos do Aaleniano, Bajociano-Batoniano inferior (?) e Batoniano superior-Caloviano 

(?).  

Devido à descontinuidade dos afloramentos encontrados, seleccionaram-se cinco 

afloramentos dos quais se produziram cinco perfis verticais, tentando seguir-se uma ordem 

cronológica crescente (Fig.A1.40). 

 

3.11.1- AFLORAMENTO 1 

 

No Km 43 da antiga estrada Pombal-Ansião, é visível uma espessa sucessão de 

calcários (mais de 10 metros), bem estratificados, referida como do topo do Aaleniano por 
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RUGET-PERROT (1961) devido à presença de fauna de amonites característica. Trata-se de 

calcários depositados em ambiente marinho profundo.  

Ao Km 42, são novamente visíveis bancadas tabulares espessas sub-horizontais (5º 

W) de calcários, mas que diferem dos anteriores já que evidenciam deposição em ambiente 

marinho menos profundo. Os mesmos calcários foram referidos por RUGET-PERROT 

(op.cit.) como do Bajociano-Batoniano inferior (?). Constituem-nas calcários micríticos a 

pelóidicos finos (mudstones a packstones), de coloração bege alaranjada, com raros e 

diminutos bioclastos finos. 

 

Da base para o topo: 

1- calcários pelóidicos finos a pelmicríticos, brancos a bejes claros, em camada 

espessa. Destaca-se a presença de pequenos intraclastos dispersos e concentração de 

diminutos bioclastos finos. Para o topo a unidade tende a subdividir-se em camadas mais 

finas com presença de calcários pelmicríticos alaranjados (3,1 m); 

2- calcários em camada espessa, constituindo calcários micríticos densos a 

pelóidicos finos, de coloração bege alaranjados. Para o topo há novamente tendência para 

subdivisão em camadas mais finas e onde surgem pequenos intraclastos dispersos (2,1 m); 

3- camada maciça de calcários micríticos densos na base e pelmicríticos a 

pelóidicos finos para o topo (85 cm). 

 

3.11.2.-AFLORAMENTO 2 

 

Ao Km 41,5 observa-se nova série nitidamente afectada por zona de falha. A 

orientação das primeiras camadas, de cerca de 5º W, muda drasticamente nas seguintes, já 

subverticais. A afectação da referida zona de falha traduz-se igualmente na ferruginização 

e recristalização dos calcários, bem como na abundante presença de fracturas preenchidas 

por espessos veios de calcite branca.  

A litologia carbonatada varia, de calcários micríticos rosados e muito ferruginosos a 

calcários intrapelóidicos finos  (de matriz pelmicrítica) a grosseiros alaranjados, 

constituindo texturas wackestone a packstone. 
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Figura A1.39: Localização dos afloramentos da Estrada Pombal-Ansião. Extracto das folha 274 (Pombal) & 275 (Ansião) das cartas topográficas 1:25.000 (Serviços Cartográficos  

do Exército),  cuja escala foi alterada. 
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Da base para o topo: 

1- camada maciça, sub-horizontal de calcário intrapelóidico, com intraclastos 

diminutos e alongados (1,7 m); 

2- calcários micríticos a pelmicríticos, de coloração rosada e muito recristalizados 

em camadas subverticais, de 30 a 40 cm de espessura. Presença de  fracturas com veios de 

calcite abundantes. Localmente surge matriz pelóidica fina (6,3 m). 

 

Segue-se lacuna de observação, com ausência de rocha e presença de solo e 

vegetação abundante. Constitui cerca de 2,5 metros na sequência carbonatada estudada. 

 

3- Calcários intrapelóidicos, de coloração alaranjada, com diminutos intraclastos e 

ocasionais diminutos bioclastos finos (1,7 m); 

4- calcários micríticos a pelmicríticos, muito fracturados, com abundantes 

estilólitos e por vezes muito recristalizados (2,2 m); 

5- calcário intrapelóidico, com intraclastos de pequenas dimensões e angulosos, 

com frequentes e diminutos bioclastos finos. Coloração alaranjada (4,1 m); 

6- já em camadas sub-horizontais e em zona afastada da estrada (afloramento em 

barranco para o interior do mato) surgem camadas finas, de 10 a 40 cm de espessura, 

constituídas na base por calcários micríticos bejes e densos. Segue-se camada muito 

fracturada de cerca de 10 cm de espessura de calcário pelmicrítico com frequentes 

diminutos intraclastos dispersos. Para o topo são novamente calcários micríticos bejes e 

com ocasionais bivalves de tamanho médio e concha fina (1,3 m); 

7- camada fina de calcário intraclástico, em matriz oopelóidica, com intraclastos 

maiores e ocasionais bioclastos finos (50 cm); 

8 - calcários micríticos, bejes escuros, muito densos (1 m). 

 

3.11.3.-AFLORAMENTO 3 

 

Já no interior da povoação de Marquinha, próximo da ponte sobre a ribeira, 

destaca-se um pequeno afloramento em camadas tabulares e sub-horizontais (5º W), 

constituídas essencialmente por calcários micríticos densos, com ocasionais gastrópodes de 

pequeno tamanho. 

 

Da base para o topo: 
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1- calcários em camadas maciças e tabulares, algo carsificadas. São calcários 

micríticos compactos, bejes claros, com rara porosidade matricial e com frequentes 

gastrópodes de concha fina e tamanho médio na base (1,6 m); 

2- camada tabular de calcário micrítico bege claro com frequentes pequenas 

bolsadas intrapelóidicas e com frequentes diminutos bioclastos (90 cm). 

 

3.11.4.-AFLORAMENTO 4 

 

Já na nova estrada IC8, em direcção a Pombal e junto à povoação de Lagoa das 

Ceiras, encontra-se um afloramento extenso mas cuja preservação é fraca, devido A 

processos de meteorização. O material rochoso encontra-se parcialmente coberto por solo 

argiloso vermelho e encontra-se localmente muito fracturado. A atitude das camadas é de 

N60ºE; 5ºW. 

A sucessão analisada corresponde, na sua maioria, a calcários micríticos densos, 

brancos a bejes, localmente bioclásticos (com gastrópodes e corais solitários), por vezes 

muito estilolitizados. Surgem também calcários pelmicríticos e intramicríticos (tipo 

wackestone), por vezes constituindo bolsadas no interior dos calcários micríticos. 

 

Da base para o topo: 

1- calcários em camadas espessas, micríticos bejes a brancos, densos na base, 

tornando-se fracturados para o topo, com presença de raros gastrópodes de concha espessa 

e tamanho médio e raros corais solitários em secção transversal (1,5 cm de diâmetro 

máximo); localmente surgem pseudofenestrae paralelos à estratificação e alguma 

porosidade matricial (3,35 m); 

2- calcários micríticos densos, bejes, com alguma porosidade matricial e zonas de 

porosidade de dissolução destacando pequenos intraclastos rolados (1,9 m); 

3- calcários intrapelmicríticos nos primeiros 20 cm da base, com frequentes 

pequenos gastrópodes e com mais raros corais solitários de pequena secção transversal. A 

matriz é micrítica, de coloração creme a rosada e possuem pequenos intraclastos dispersos 

e frequentes corpos de Porostromata visíveis a olho-nu. São também frequentes pequenas 

bolsadas pelóidicas. Para o topo são calcários micríticos, bejes a rosados, com ocasionais 

fenestrae laminares sem continuidade lateral e com frequentes estilólitos paralelos à 

estratificação (1,6 m); 
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4- calcários micríticos densos, bejes a brancos, com raros e dispersos pequenos 

gastrópodes de concha fina e abundantes estilólitos paralelos à estratificação (3,05 m); 

5- calcários micríticos densos, amarelados, com abundantes estilólitos e de aspecto 

baço; para o topo surgem calcários micríticos a pelmicríticos, com frequentes bolsadas 

intrapelóidicas e maior porosidade de dissolução (3,5 m); 

6- calcários micríticos bejes a rosados, densos, com porosidade matricial, estilólitos 

abundantes e pequenos gastrópodes de concha fina e muito dispersos (2,9 m). 

 

3.11.5.-AFLORAMENTO 5 

 

Ao Km 35, depois da saída para Ramalhais em direcção a Pombal, surge novo 

afloramento, de pequena extensão. No entanto, pelas suas características particulares, foi 

estudado detalhadamente. Com efeito, traduz a discordância Jurássico Médio-Jurássico 

Superior. 

Trata-se de calcários clásticos, por vezes grosseiros, constituindo calcários 

bioclásticos (wackestones), intrabioclásticos (packstones/grainstones) e intraoncolíticos 

(wackestones), de matriz pelóidica dominante, por vezes oopelóidica. Destacam-se grandes 

gastrópodes (incluindo nerineídeos), bivalves diversos (incluindo ostreídeos e pectinídeos) 

e braquiópodes, corpos de coraliários maciços de pequenas dimensões e coraliários 

solitários. 

Associados à superfície erosiva que constitui a discordância Dogger-Malm, 

destacam-se calcários argilosos pulverulentos-argilas amareladas, com nódulos e crostas 

ferruginosas e blocos de brechas calcárias.  

Da base para o topo: 

1- calcários grosseiramente micríticos a pelmicríticos em camada maciça, algo 

carsificada. No meio da camada destaca-se a presença de um nível bio-oncolítico de cerca 

de 30 cm de espessura, sem grande continuidade lateral, constituído por bioclastos 

diversos, grosseiramente alinhados paralelamente à estratificação e oncóides. Os bioclastos 

correspondem a gastrópodes e bivalves de tamanho médio a grande (até 1,5 cm de 

comprimento máximo) e a corpos de coraliários sem forma definida e de tamanho 

apreciável (até 6-7 cm de comprimento máximo). Entre os bivalves contam-se pectinídeos 

e entre os gastrópodes destacam-se pequenos nerineídeos. Os frequentes oncóides são mal 

calibrados e de forma elipsoidal (até 2 cm de comprimento máximo). Lateralmente, o nível 
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torna-se mais difuso, intraclástico, por vezes constituindo um packstone intraclástico bem 

calibrado, com intensa porosidade de dissolução. (90 cm); 

2- calcários biomicríticos na base, com gastrópodes e bivalves (entre os quais 

ostreídeos) de tamanho médio a grande, com zonas de matriz intrapelóidica. Destaca-se 

igualmente a presença de raros corais solitários (até 1 cm de diâmetro em secções 

transversais) e de pequenos oncóides esféricos. Surgem ainda pequenas lentículas 

biointraclásticas notando-se nestas porosidade de dissolução desenvolvida. Para o topo da 

camada são mais frequentes ostreídeos fragmentados (até 5 cm de comprimento máximo), 

grandes gastrópodes de concha fina (até 8 cm de diâmetro em secção transversal) e 

pequenos bivalves de concha espessa e articulados. Nos últimos 50 cm do topo surge um 

calcário intraoncolítico, com intraclastos desenvolvidos e bem calibrados e com ocasionais 

oncóides esféricos até 1 cm de diâmetro máximo. Nestes calcários mais grosseiros do topo 

também se observaram raros corais solitários em secções transversais salientadas por 

dissolução em redor da secção de estrutura radial (2 m); 

3- calcários intrabioclásticos, de matriz pelmicrítica a oopelóidica, com frequentes 

zonas mais bioclásticas com frequentes coraliários maciços, sem forma definida e de 

pequeno tamanho, bem como com frequentes gastrópodes e bivalves de concha fina e 

tamanho médio. A matriz oopelóidica preenche o interior de alguns bioclastos bem como 

as paredes internas destes, fenómeno perfeitamente observável a olho-nu. São também 

frequentes oncóides esféricos laminados e fenestrados (70 cm); 

4- calcários intraclásticos em matriz pelmicrítica, bejes a brancos, com ocasionais 

pequenos corais solitários; localmente observam-se zonas intraclásticas bem calibradas 

com porosidade de dissolução evidente. Lateralmente a camada é cortada por evidente 

superfície erosiva (±80 cm); 

5- acima da superfície erosiva, muito irregular e por vezes muito penetrante sobre 

os estratos inferiores, observa-se material francamente alterado. Localmente, é constituído 

por cerca de 1,5 metros de um calcário amarelado muito argiloso, pulverulento, que se 

torna localmente um solo argiloso. Nas zonas mais argilosas observam-se frequentes 

crostas e nódulos ferruginosos de pequenas dimensões. Lateralmente, e no seio desta 

litologia, observam-se blocos de dimensões muito variadas de calcários intensamente 

brechificados. Correspondem a calcários dos estratos infrajacentes afectados pela 

superfície erosiva (descontinuidade Dogger-Malm). Trata-se de brecha calcária com 

grandes clastos (de calcário micrítico denso a calcários intrapelóidicos), com fendas 

circum-granulares visíveis a olho-nu e preenchidas por material laminar (semelhante a 
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espeleotemas). Localmente os clastos, bem como o cimento argiloso e/ou carbonatado que 

os envolve, encontram-se muito ferruginizados exibindo uma coloração púrpura; 

6- as primeiras camadas, de base irregular, acima do material alterado, constituem 

calcários intraoncolíticos, de matriz intrapelmicrítica, algo argilosa, de coloração castanho-

escura. Os pequenos oncóides, em forma de rim ou elipsoidais estão bem laminados mas 

não possuem fenestrae. Surgem igualmente pequenos e dispersos cianóides com alguma 

ferruginização e enegrecimento, bem como frequentes clastos negros angulosos e 

diminutos (30 cm). 

 

Ambos os afloramentos 1 e 2 (na sua maior parte) foram datados do Bajociano 

superior. O topo do afloramento 2 poder-se-á considerar já do Batoniano inferior, visto não 

só corresponder a uma mudança de fácies como, igualmente, por conter numerosas 

Porostromata, encontradas nos calcários lagunares e perimareais do Batoniano inferior, 

nesta região. A idade Batoniano inferior vem a ser confirmada pela presença de A. 

cuvillieri nos calcários micríticos do afloramento 4. 

Relativamente ao afloramento 5, é possível que se trate do Batoniano superior-

Caloviano (RUGET-PERROT, 1961); contudo, não foram observadas Trocholina nas 

amostras recolhidas. 

 

3.12- PORTELA DE AMEIXOEIRA 

 

 No cruzamento da estrada Ereiras-Pousadas Vedras, um pouco acima da 

localidade de Portela de Ameixoeira e seguindo a estrada de terra batida em direcção à 

mesma localidade (Fig.A1.41), observaram-se afloramentos de calcários perimareais, com 

nítida visualização de pequenas unidades constituídas por calcários micríticos densos com 

abundantes gastrópodes (nerineídeos) e megalodontídeos na base (litofácies 8), seguidos 

por calcários com fenestrae irregulares a calcários oncolíticos (wackestones) (litofácies 9 e 

sub-litofácies 7b) e no topo com níveis fenestrados laminares e laminitos microbiano-

algais associados.  

Da base para o topo: 

1- calcários carsificados, com abundantes fracturas e com raros bivalves; são 

calcários micríticos densos, bejes a brancos, localmente pelóidicos; seguem-se calcários 

brancos e bejes micríticos, localmente com níveis de fenestrae irregulares; no topo surgem 

calcários pelmicríticos com diminutos gastrópodes e diminutos clastos negros, muito 
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angulosos, mal calibrados, com diferentes graus de enegrecimento e localmente com níveis 

irregulares de fenestrae laminares; nos últimos 10 cm do topo surge nível contínuo de 10 

cm de calcário fenestrado laminar com estilólitos paralelos à estratificação  (2,6 m); 

 

 
Figura A1.41: Localização do corte da Portela da Ameixoeira. Extracto da folha 262 (Redinha) da 

carta topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 

 

2- calcários micríticos densos, bejes a brancos, com raros e diminutos gastrópodes; 

seguem-se calcários micríticos densos, com diminutas micropontuações negras; depois 

surgem calcários micríticos densos, ricos em grandes gastrópodes, entre os quais 

nerineídeos (estes últimos até 10 cm de comprimento) e em abundantes pequenos bivalves 

e pectinídeos até 3 cm de comprimento máximo - lateralmente  surgem grandes bolsadas 

lenticulares de calcários oncolíticos bem calibrados, com porosidade de dissolução; no 

últimos 15 cm do topo surge nível contínuo de calcário fenestrado laminar (2,7 m);  

3- calcário micrítico denso, branco, com diminutos bioclastos – gastrópodes e 

bivalves de concha fina; seguem-se calcários brancos, com fenestrae irregulares em níveis 

lenticulares sem continuidade lateral e últimos 10 cm do topo com calcário fenestrado 

laminar contínuo  (1,65 m); 

4- calcários micríticos densos, brancos a rosados, fracturados, com frequentes 

pequenos bioclastos (2 m); 
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5- calcário micrítico denso, branco, localmente pelmicrítico, com abundantes 

grandes gastrópodes e megalodontídeos articulados, por vezes fenestrados, com níveis 

irregulares de fenestrae irregulares; para o topo novamente calcários em níveis de 5 a 6 cm 

de espessura fenestrados laminares com laminações pelóidicas finas associadas (laminitos 

microbiano-algais) (1,3 m). 

 

 

3.13 - LOMBA 

 

 Abaixo do vértice geodésico da Lomba, observaram-se calcários brancos 

(mudstones), maciços, lateralmente contínuos, em camadas espessas. O acesso foi feito a 

partir da estrada que liga a povoação de Ereiras à povoação do Zambujal, a seguir ao 

cruzamento para a localidade de Portela de Ameixoeira (Fig.A1.43).  

 A sucessão carbonatada descrita, de atitude N40ºE; 10ºNE, aflorante na colina a 

NW do vértice de Sicó, da base para o topo, consiste em (Fig.A1.44): 

 

1- calcários micríticos densos, rosados, localmente fenestrados irregulares, em 

camadas espessas, carsificadas. Ocorrem frequentes pequenos gastrópodes e mais raros 

bivalves de concha fina. Na matriz observam-se frequentes pequenos clastos micríticos e 

zonas pelmicríticas com alguma porosidade matricial (3 m); 

2- calcários micríticos a pelmicríticos, bejes a brancos, em camadas carsificadas (2 

m); 

3- calcários maciços, micríticos, densos, com ocasionais fragmentos de bivalves 

desarticulados até 3-4 cm de comprimento máximo (70 cm); 

4- Camadas espessas, muito carsificadas, com boa continuação lateral, de calcários 

micríticos a pelmicríticos, rosados a brancos, com ocasionais bivalves articulados até 4 cm 

de comprimento máximo (4,4 m);  

5- calcários micríticos densos, algo fracturados, com alguma ferruginização, muito 

carsificados, localmente com zonas pelmicríticas grumosas (2,1 m); 

6- calcários micríticos densos, bejes a brancos, com ocasionais bivalves articulados 

até 4 cm de comprimento máximo (1,6 m); 
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Figura A1.43: Localização do corte da Lomba. Extracto das folha 262 (Redinha) e 274 (Pombal) das 

cartas topográficas 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 
 

7- calcários maciços, bejes a castanhos claros, por vezes rosados, pelmicríticos, 

localmente com pequenos clastos micríticos e coated grains (1,8 m); 

8- calcários maciços, carsificados, micríticos, bejes a rosados, algo carsificados e 

fracturados, localmente com zonas pelóidicas (4,4 m). 
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3.14- NE DO MONTE DA PANELA 

 

 Seguindo a estrada de terra batida com a direcção aproximada N-S, tomada desde o 

cruzamento com a estrada Ereiras-Pousadas Vedras e prosseguindo em direcção à estrada 

Pombal-Ansião, permite-se o acesso, através de um extenso vale, a uma série de camadas 

muito bem expostas. Estas consistem na continuação da série do Monte da Panela para NE 

(Fig.A1.45). 

 A série carbonatada descrita, de atitude N30ºW; 10ºSW, consiste em micritos a 

pelmicritos (mudstones) (litofácies 9), brancos a bejes, localmente com intercalações de 

calcários fenestrados laminares a irregulares. A carsificação, no topo, traduz-se em nítidos 

“lapiás-em-mesa” com continuidade lateral (CUNHA, 1988). Na base da série surgem 

calcários pelóidicos a intramicríticos (packstones e wackestones)   

 

Da base para o topo, consistem em (Fig.A1.46): 

1- calcários  bejes a brancos junto a um muro de pedra artificial, micríticos a 

pelóidicos, com frequentes intraclastos e mais raros diminutos gastrópodes; para o topo 

surgem calcários bejes escuros intrapelóidicos a pelóidicos, com frequentes intraclastos 

rolados e mal calibrados (2,5 m); 

2- calcários micríticos densos, bejes, muito recristalizados, localmente em blocos 

soltos, surgindo também mais raros calcários pelóidicos; para o topo, em camadas 

tabulares sem continuidade lateral desenvolvem-se calcários micríticos densos, bejes, 

localmente com pequenas lentículas fenestradas finas, de fenestrae irregulares; localmente 

há abundantes fragmentos de bivalves (megalodontídeos) e mais raros gastrópodes de 

tamanho médio (5,15 m);  

3- calcários micríticos densos, em camadas tabulares de 30 a 80 cm de espessura, 

fracturados, bejes escuros, ferruginosos; no topo são micríticos a pelmicríticos, 

estilolitizados, localmente com bolsadas intrapelóidicas com intraclastos diminutos  (3,2 

m); 

4- calcários micríticos densos, bejes claros, seguindo-se calcários pelmicríticos, 

com porosidade matricial (bioturbação?), no topo com ocasionais pequenos gastrópodes e 

bivalves (4,55 m); 

5- calcários micríticos densos a pelmicríticos grumosos, bejes escuros, localmente 

com fenestrae irregulares; para o topo surge maior bioturbação com porosidade matricial,  
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surgindo frequentes concentrações de pequenos bioclastos. A topo desenvolve-se “chapéu” 

de carsificação em calcários maciços, lateralmente contínuos, micríticos, densos (3,7 m); 

 

 
 

Figura A1.45: Localização do corte a NE do Monte da Panela. Extracto da folha 274 (Pombal) da 

carta topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 

 

6- calcários micríticos densos a pelmicríticos, frequentemente estilolitizados, 

carsificados, com rara porosidade matricial, de coloração bege a rosa (2,7 m); 

7- calcários micríticos densos, bejes claros, com zonas pelóidicas e com 

concentração de pequenas bolsadas bioclásticas com bivalves e gastrópodes; para o topo 

são muito carsificados, com pequenas zonas pelóidicas e com diminutos intraclastos (2,15 

m); 

8- calcários pelmicríticos, com alguma porosidade matricial, localmente muito 

fracturados e calcários micríticos densos, homogéneos, bejes a brancos; seguem-se  
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calcários pelmicríticos, com grandes megalodontídeos desarticulados até 8-9 cm de 

comprimento máximo; para o topo surgem calcários micríticos a pelmicríticos bejes, 

fracturados, com alguma porosidade matricial mas localmente com pequenas lentículas de 

fenestrae irregulares ou com níveis contínuos de fenestrae laminares de 5 a 8 cm de 

espessura (6,25 m); 

9- calcários rosados, ferruginosos, estilolitizados, pelmicríticos a pelóidicos, 

localmente intramicríticos, com raros pequenos gastrópodes; para o topo surge camada 

tabular de calcário pelmicrítico, com pequenas concentrações de diminutos intraclastos, 

pequenos a médios gastrópodes e grandes megalodontídeos articulados até 8 cm de 

comprimento máximo; no topo da camada desenvolve-se nível fenestrado laminar com 

cerca de 8 cm de espessura ao qual se associam abundantes estilólitos ferruginosos (1,8 

m); 

10- calcários rosados e ferruginosos, ricos em estilólitos, com porosidade matricial 

(bioturbação), localmente com grandes bolsadas intrapelóidicas com porosidade de 

dissolução; seguem-se calcários micríticos densos a pelmicríticos, com intensa 

bioturbação; seguem-se depois calcários muito carsificados, ferruginosos e também 

rosados, com estilólitos vermelhos, onde se observam pequenos gastrópodes e bolsadas 

intrapelóidicas com porosidade de dissolução; para o topo surge camada espessa com 

calcário micrítico denso na base, com frequentes gastrópodes de concha fina e tamanho 

médio, seguindo-se nível fenestrado irregular de 15 cm de espessura e últimos 10 cm do 

topo com nível contínuo fenestrado laminar (5,8 m); 

11- Calcários em camadas espessas, contínuas, consistindo na base em calcários 

pelmicríticos, ferruginosos, com frequentes pequenos intraclastos dispersos, bolsadas de 

fenestrae irregulares e raros megalodontídeos articulados até 5 cm de comprimento 

máximo; seguem-se calcários muito carsificados, bejes a rosados, com alguma 

bioturbação, com frequentes bivalves articulados e de concha fina; para o topo são 

calcários muito densos, micríticos, bejes a brancos, carsificados em “lapiás-em-mesa”, 

localmente com pequenos intraclastos (em zonas de porosidade de dissolução) e com 

grandes megalodontídeos articulados até 8 cm de comprimento máximo; estes calcários no 

topo evoluem lateralmente para calcários micríticos com fenestrae irregulares ou com 

níveis até 10 cm descontínuos de fenestrae laminares (4,9 m). 

 

Relativamente à idade dos calcários observados e amostrados, a posição 

estratigráfica destes calcários sugere idade Batoniano inferior, facto que é apoiado pela 
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relativamente rica associação micropaleontológica, destacando-se a presença de secções 

nítidas de Haurania gr. deserta. É possível que a base corresponda ainda ao Bajociano 

superior, pela presença de calcários mais calciclásticos relativamente aos restantes 

calcários perimareais e lagunares.  

 

3.15- COVÃO DA SILVA E AFLORAMENTOS DE AROEIRAS-CHÃO DO 

ULMEIRO 

 

Este corte foi efectuado na localidade do Barrocal, sítio do Covão da Silva. O 

acesso faz-se por uma estrada lateral à de Pombal-Vérigo, designada Estrada do Carrascal 

(depois do acesso Estrada da Pedreira). É um corte em afloramentos que traduzem a 

passagem Dogger-Malm. O corte foi iniciado a partir do interior (Fig.A1.47). 

Na generalidade, os afloramentos do Dogger são de fraca exposição, sempre em 

blocos de calcário soltos, raramente se podendo observar camadas estratiformes de 

continuidade lateral. A vegetação localmente densa dificulta ainda mais a observação. Os 

afloramentos do Malm estão mais bem expostos, em camadas estratiformes e geralmente 

de pequena espessura. A orientação geral das camadas é de N120º, 20ºNE. 

 

 

 
Figura A1.47: Localização do corte de Covão da Silva. As “estrelas” representam outras amostras de 

controlo recuperadas. Extracto da folha 274 (Pombal) da carta topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos 

do Exército), cuja escala foi alterada. 
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Da base para o topo observam-se as seguintes unidades (Fig.A1.48): 

1- calcários intrabioclásticos, brancos a bejes, localmente lumachélicos, com 

grandes e espessos gastrópodes, incluindo nerineídeos, e bivalves, sem qualquer orientação 

definida. Para o topo são já calcários intraoolíticos, rosados, com frequentes laminações 

planares resultantes do alinhamento de pequenos bioclastos paralelos à estratificação; 

localmente há zonas mais grosseiras, com intraclastos quer mal calibrados quer formando 

níveis descontínuos de 5 a 8 cm de espessura bem calibrados e com porosidade 

intergranular (1 m); 

2- calcários oointrabioclásticos, com frequentes níveis de 5 a 6 cm de espessura 

granodecrescentes – intrabioclástico, oointrabioclástico e oolítico. No topo surgem 

calcários micríticos a oomicríticos, com frequentes bolsadas oopelóidicas finas (60 cm); 

3- calcários bejes a rosados, intraoolíticos, de estratificação maciça, com raros 

bioclastos; seguem-se calcários oolíticos com ocasionais grandes clastos micríticos bejes, 

sub-rolados. Os últimos 5 cm correspondem a nível micrítico acastanhado (80 cm); 

localmente existe uma zona de alteração entre este último nível e a unidade 4 seguinte, não 

havendo, por isso, um contacto rígido; 

4- nível de espessura muito irregular, até 50 cm, constituído por margas vermelhas, 

ferruginosas, com abundantes nódulos sub-esféricos a botrioidais e pequenas crostas, 

ferruginosos, constituídos por óxidos que lhes conferem uma coloração negra a castanha 

escura (50 cm);  

5- calcários micríticos, relativamente argilosos, de coloração acastanhada, na base 

ricos em material carbonoso e clastos negros a acastanhados, angulosos e dispersos; para o 

topo, surgem níveis de calcários micríticos inicialmente com raros clastos negros mas com 

grandes clastos micríticos enegrecidos, rolados, de periferia ferruginosa, até 8 cm de 

diâmetro máximo; nos últimos 10 cm do topo, surgem níveis ricos em intraclastos e 

bioclastos – bivalves e gastrópodes – estes últimos paralelos à estratificação e definindo 

alinhamentos grosseiros (lumachélicos) (1 m); 

6- calcários micríticos argilosos, castanhos claros, localmente com diminutos 

clastos negros, angulosos e clastos enegrecidos com periferia ferruginosa; para o topo a 

matriz é finamente pelóidica, castanha clara e desenvolve-se um nível de pavimento de 

bioclastos, de cerca de 10 cm de espessura. este consiste em conchas de bivalves (até 1,5 

cm de comprimento máximo), paralalelas à estratificação e na maioria com concavidade  
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voltada para a base das camadas; no topo são mais dispersas, por vezes ocorrendo em 

valvas articuladas (1 m); 

7- calcário micrítico castanho constituindo uma camada de 15 cm de espessura; 

segue-se um nível de cerca de 5 cm de espessura que afecta o nível infrajacente anterior 

através de um marcado contacto irregular (hardground). Este nível relativamente fino é 

constituído por um calcário rico em cianólitos (oncóides aqui referidos como cianólitos 

devido à natureza biológica da sua constituição - MARTINS, 1998), pequenos e sub-

esféricos, por crostas microbiano-algais fragmentadas (até 1,5 cm de comprimento 

máximo) e por pequenos bivalves. Em lâmina delgada constituem texturalmente um 

boundstone; no topo o calcário é já pelóidico, castanho a bege, rico em pontuações 

carbonosas e com clastos negros e gastrópodes muito raros (50 cm); 

8- calcário siltoso, calciclástico fino, com abundantes clastos micríticos rolados e 

enegrecidos; seguem-se calcários micríticos a pelóidicos finos, castanhos claros, com 

frequentes pontuações negras e mais raros clastos negros e bivalves finos; ocasionalmente 

destacam-se diminutas crostas microbiano-algais fragmentadas e enegrecidas (até 0,5 cm 

de comprimento máximo) (1,2 m). 

 

Segue-se lacuna de observação (50 cm). 

 

9- calcários micríticos a pelmicríticos, castanhos claros, semelhantes aos da unidade 

anterior. 

 

Os calcários intrabioclásticos são assumidos como do Caloviano provável (?), pela 

presença frequente de Trocholina palastiniensis “high-variety”, T. gr. palastiniensis-

alpina e T. elongata. Destaca-se também a presença de A. amiji. 

Esta datação também se adequa ao que é observado nas lâminas delgadas 

fornecidas por Manuppella, executadas em amostras ao longo da Serra de Sicó onde, em 

calcários do mesmo tipo, se destaca igualmente a presença de T. gigantea.  

Relativamente às margas vermelhas com nódulos e crostas ferruginosas, têm sido 

descritas frequentemente na passagem Dogger-Malm, especificando-se, por exemplo, a sua 

presença no corte de Barrocal revisto e descrito por AZERÊDO et al. (2001).- trabalho em 

que também se atribui ao Caloviano provável os afloramentos do Dogger neste local. 
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Para SE, na base da série do Jurássico Médio de Sicó, nas imediações das 

povoações de Aroeiras e Chão do Ulmeiro e em direcção ao local da sondagem de Sicóx, 

observaram-se igualmente calcários do Dogger e do Malm. Infelizmente, as camadas 

encontram-se em blocos de rocha dispersos e não se observaram camadas contínuas. Os 

calcários do Dogger compõem-se de grainstones oointraclásticos, mas com raros 

bioclastos - contendo pequenos bivalves e gastrópodes, diminutos equinóides fragmentados 

– onde se destacam Trocholina sp., T. cf. minuta  e N. oolithica. A provável  idade 

caloviana para estes calcários é também extrapolada a partir das lâminas fornecidas por G. 

Manuppella - as Figs. A1.49 a A1.51 representam verticalmente, respectivamente, como já 

mencionado no início deste Anexo I, as lâminas de Sicó (cuja localização se encontra na 

Fig.A1.24), as lâminas de Lopes & Gonçalves (Refª S1) e as lâminas de Lopes & 

Gonçalves (Refª S2). 

Em Aroeiras, a passagem Dogger-Malm parece fazer-se por uma camada de 

natureza irregular, nem sempre com continuidade visível, relativamente espessa (até 80 

cm), de um calcário de cor acastanhada, muito argiloso, passando mesmo a uma argila 

castanha em alguns locais. Em lâmina delgada, verifica-se ser muito rico em diminutos 

fragmentos de matéria carbonosa, diminutos bioclastos e fragmentos de algas filamentosas 

enegrecidas, tendendo já a formar pequenos cianólitos. 

Os calcários do Malm, constituem wackestones/grainstones, ricos em cianólitos 

(com aspecto conglomerático), bafflestones/boundstones ricos em cianólitos e grandes 

corpos de algas filamentosas e grainstones calciclásticos, ricos em grãos de quartzo mal 

calibrados. Estes calcários encontram-se detalhadamente descritos em MARTINS et al. 

(2001). 

 

4. SECTOR ORIENTAL 
 

 

4.1- ARIQUES 

 

O corte foi efectuado ao longo da estrada alinhada segundo o flanco sul da elevação 

do vértice geodésico de Ariques. É predominantemente constituído por camadas de atitude 

inicial N20ºE; 20ºW, que, para SW se horizontalizam (Fig.A1.52).  
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Os calcários são predominantemente constituídos por micritos a pelmicritos, mais 

ou menos argilosos (litofácies 1), por vezes mais carbonatados, em estratificação 

maioritariamente constituída por camadas de pequena espessura (10 a 60 cm) e com 

superfícies de estratificação ondulantes; estes calcários apresentam coloração castanha a 

cinzenta escura; intercalados entre estes calcários surgem calcários pelóidicos finos a 

pelmicríticos, bejes e com concentração ocasional de fragmentos de equinodermes e 

pequenos a médios braquiópodes (litofácies 2). 

As camadas mais espessas, mais carsificadas, são constituídas por calcários 

micríticos, de coloração mais clara.  

Destaca-se a presença de calcários mais grosseiros - packstones-grainstones-, de 

matriz intrabiomicrítica, muito ricos em conchas articuladas de braquiópodes (litofácies 3) 

geralmente de pequenas dimensões - terebratulídeos e rinconelídeos - e que localmente se 

alinham paralelamente à estratificação definindo pavimentos, por vezes de base erosiva 

(tempestitos); as conchas são acompanhadas por raros bivalves e equinóides. 

 

Da base para o topo, a sucessão consiste em (Fig.A1.53): 

 

1- calcários pelóidicos finos a pelmicríticos, castanhos claros a bejes, com 

frequentes veios espessos de calcite; para o topo destaca-se a presença de fragmentos de 

radíolas diminutas de equinóides e crinóides (pentacrinus diminutos) (95 cm); 

2- calcários micríticos a pelóidicos finos, em camadas de 30 a 40 cm de espessura, 

de coloração castanha clara a bege, com ocorrência local de pequenos fragmentos de 

crinóides e de equinóides (4,7 m); 

3- calcários inicialmente pelóidicos finos a micríticos argilosos, em pequenas 

camadas de 10 a 20 cm de espessura, de coloração castanha clara a cinzenta escura, por 

vezes muito densos; para o topo surgem zonas pelóidicas com diminutos fragmentos de 

equinodermes e a unidade termina com calcários micríticos densos, cinzentos escuros a 

claros, com planos de estratificação ondulantes, por vezes separados por lâminas finas e 

irregulares de argila amarela a verde clara; observada concha de Terebratula sp. (5,3 m); 

4- calcários pelóidicos finos a micríticos argilosos densos, castanhos a cinzentos 

escuros com ocasionais e dispersos diminutos fragmentos de equinodermes; destaque-se a 

presença de icnofósseis sob a forma de bioturbação em pequenos tubos isolados, não 

interconectados, de 8 a 15 cm de comprimento e 1,5 a 2 cm de largura (3,1 m); 
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Figura A1.52: Localização do corte de Ariques. Extracto da folha 275 (Ansião) da carta topográfica 

1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 
 

5- calcários micríticos densos, cremes a cinzentos claros; para o topo surgem 

calcários pelóidicos finos ricos em pequenos fragmentos de braquiópodes e calcários 

biopelóidicos com diminutos intraclastos ferruginosos dispersos e com frequentes 

fragmentos de braquiópodes diminutos e ocasionais Terebratula sp. médios (3,8 m); 

6- calcários inicialmente micríticos, argilosos, densos, por vezes com zonas 

amareladas ferruginosas, de coloração bege rosada a cinzentos escuros; as camadas são 

mais maciças e carsificadas; para o topo surgem calcários micríticos a pelmicríticos, com 

raros diminutos intraclastos ferruginosos, com frequentes fragmentos de braquiópodes e 

possíveis bivalves e com ocasionais formas médias de Terebratula sp. e Rhynchonella sp. 

(6,8 m); 
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7- calcários inicialmente micríticos, geralmente densos mas localmente 

pelmicríticos com diminutos braquiópodes fragmentados, de coloração bege escura; para o 

topo surgem calcários pelmicríticos a pelóidicos finos, com frequentes pequenos 

braquiópodes e bivalves fragmentados e com muito raros intraclastos ferruginosos 

dispersos (9 m). 

 

Lacuna de observação, constituindo cerca de 5 metros na série, devido à presença 

de muro de pedra e vegetação densa. 

 

8- calcários inicialmente micríticos, mais carbonatados, bejes a cremes claros, em 

camadas maciças; presença rara de Rhynchonella sp. de tamanho médio; para o topo 

desenvolvem-se calcários micríticos densos a pelóidicos finos, com raros a frequentes 

fragmentos de braquiópodes e raros intraclastos ferruginosos diminutos (5,35 m); 

9- calcários geralmente micríticos, densos e argilosos, em camada tabulares, com 

frequentes superfícies estilolíticas, de colorações cinzento escuras a castanhas; para o topo, 

surgem níveis pelmicríticos a pelóidicos finos, com raros intraclastos e raros fragmentos de 

pequenos braquiópodes, intercalados em calcários micríticos densos, com estratificação 

nodular (10,7 m). 

 

Lacuna de observação de cerca de 4 metros na série, devido a presença de blocos 

soltos e vegetação densa. 

 

10- calcários micríticos densos, argilosos, bejes a cremes, com presença, na base, 

de ocasionais pequenos nódulos de sílex, elipsoidais e brancos; no topo são já calcários 

pelóidicos, ricos em diminutos fragmentos de braquiópodes e diminutos intraclastos 

ferruginosos, em camadas tabulares (4,2 m); 

11- a unidade é representada por camadas tabulares espessas, de calcários 

bioclásticos, ricos em braquiópodes e de matriz intrabiomicrítica. Pela sua especificidade, 

passaremos a descrever isoladamente as três principais sub-unidades: 

 11a: camada tabular espessa, constituída por calcários bioclásticos, com matriz 

intramicrítica (diminutos intraclastos ferruginosos e abundantes fragmentos de 

braquiópodes); desenvolvem-se pavimentos paralelos à estratificação constituídos por 

pequenas conchas de braquiópodes geralmente articuladas e com eixo maior por vezes 

paralelo à estratificação - pavimentos constituídos pelo alinhamento de uma concha a  
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seguir à outra ou por alinhamento bimodal com alternância de conchas duas a duas ou 

mais; as conchas são maioritariamente constituídas por pequenas (6 a 8 mm de amplitude) 

Rhynchonella sp., Zeilleria sp. e Terebratula sp. e raras Terebratula sp. maiores (70 cm); 

 11b: mesmo tipo de calcários, mas sem serem definidos pavimentos já que os 

braquiópodes se encontram dispersos, em maior abundância e com mais formas (mais do 

que uma forma do género Rhynchonella); ocasionais radíolas de equinóides (1,2-1,3 cm de 

comprimento); as conchas desagregadas são mais frequentes, ocorrendo braquiópodes de 

maior tamanho (até 5 cm de comprimento) (90 cm); 

11c: camada igualmente maciça, com base rica em braquiópodes (e possíveis 

bivalves) dispersos ou concentrados em "ninhos"; para o topo tornam-se mais dispersos e 

desenvolvem-se 3 planos de estratificação ondulados com base mais grosseira e erosiva - 

pavimentos finos pela concentração de conchas de braquiópodes geralmente desarticuladas 

- e topo mais fino (pares de natureza tempestítica) (1,2 m);   

12- calcários em camadas tabulares maciças, intrabiomicríticos, com frequentes 

fragmentos de pequenos braquiópodes e bivalves e frequentes intraclastos diminutos 

ferruginosos; nas conchas articuladas e pequenas de braquiópodes predominam os 

rinconelídeos de estrutura ornamentada; para o topo os calcários tornam-se menos 

grosseiros, diminuindo quer a percentagem de intraclastos diminutos na matriz quer a 

concentração de concha articuladas de braquiópodes, que passam a constituir "ninhos" 

concentrados ou se encontram cada vez mais dispersos (continua a predominar 

Rhynchonella sp.). No topo são já calcários intrapelóidicos, sem bioclastos (4,1 m); 

13- calcários micríticos densos, argilosos, cinzentos claros a bejes, em camadas de 

pequena espessura (10 a 20 cm); no topo surge muro de pedra (3,4 m). 

 

Lacuna de observação de cerca de 2 metros na série devido à densa vegetação e à 

presença de blocos soltos. 

 

14- calcários em camadas tabulares, micríticos argilosos, densos, cinzentos escuros; 

para o topo surge série de camadas espessas com estratificação nodular muito desenvolvida 

e constituídas por calcários micríticos densos, argilosos, de coloração verde azeitona (4,35 

m). 
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4.2- ALVAIÁZERE 

 

O corte de Alvaiázere foi realizado no flanco oeste da Serra de Alvaiázere, tendo 

sido iniciado aproximadamente à cota de 450 metros e tendo seguido grosseiramente a 

direcção W-E até ao vértice geodésico à cota de cerca de 617 metros. O início do corte teve 

de ser executado acima de zona de intensa vegetação arbustiva, devido às dificuldades de 

visualização e presença de blocos soltos (Fig.A1.54).  

O flanco oeste da Serra de Alvaiázere apresenta uma sequência carbonatada, por 

vezes com continuidade lateral, em espessas camadas, geralmente carsificadas. No topo da 

serra, a carsificação desenvolveu "lapiás-em-agulha"; para a base são mais comuns "lapiás-

em-mesa". A análise tornou-se mais difícil para a base do corte devido à maior densidade 

de vegetação bem como à descontinuidade dos afloramentos, estes últimos em camadas de 

menor espessura. A intensa carsificação, que produziu camadas de aspecto exterior liso, 

dificultou a observação de estruturas sedimentares. 

Entre as rochas carbonatadas presentes contam-se dolomitos sacaróides, por vezes 

muito ferruginizados, que frequentemente constituem o topo de calcários dolomitizados. 

Apresentam-se quer intensamente carsificadas, constituindo "chapéus" lisos que se 

destacam nos afloramentos, quer sob a forma cavernosa, vacuolar, por porogénese intensa. 

São, provavelmente, de origem secundária, raramente se observando os constituintes do 

calcário original, sob a forma de "fantasmas" de intraclastos, lumps ou oncóides. 

 

A atitude das camadas é de N-S; 15-20ºE. As primeiras camadas espessas, em área 

arborizada, de difícil análise, compreendem calcários pelmicríticos grumosos, castanhos 

escuros.  

Da base para o topo (Fig.A1.55):  

 

1- calcários oointraclásticos bejes, densos, com intraclastos bem calibrados em 

matriz oolítica e cimento microsparítico (1,3 m). 

 

Surgem seguidamente blocos soltos em intensa vegetação constituindo cerca de 2 

metros de espessura na série. 
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Figura A1.54: Localização do corte de Alvaiázere a linha contínua. A tracejado corte do Bofinho 

(MARTINS, 1998a). As “estrelas” representam amostras colhidas. Extracto da folha 287 (Alvaiázere) da carta 

topográfica 1:25.000 (Serviços Cartográficos do Exército), cuja escala foi alterada. 

 

2- camadas inicialmente espessas e carsificadas de calcários oolíticos a 

oointraclásticos ferruginosos, com frequentes mas diminutos bioclastos. Para o topo são já 

calcários biointraoolíticos a oopelóidicos, em camadas de 30 a 40 cm de espessura, por 

vezes ferruginosos, bejes a bejes escuros. estes calcários apresentam intraclastos 

geralmente mal calibrados e ferruginosos bem como frequentes bioclastos onde se 
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destacam bivalves de concha pequena e fina. Ocorrem mais raramente bioclastos com capa 

exterior micrítica finamente laminada, constituindo oncóides incipientes. No topo são já 

calcários oolíticos a oopelóidicos finos (7,45 m); 

3- calcários biointrapelmicríticos, de coloração alaranjada, de matriz pelmicrítica, 

por vezes de aspecto grumoso. Na base, são abundantes pectinídeos e outros bivalves até 

0,7 cm de comprimento máximo bem como frequentes intraclastos dispersos e 

ferruginosos, de coloração avermelhada. No topo, os bioclastos são mais finos e curtos e 

surgem raros microgastrópodes (1,2 m); 

4- calcários oolíticos com raros intraclastos em cimento microsparítico, seguindo-se 

calcários intrapelmicríticos com intraclastos rolados e ferruginosos e termina com camadas 

tabulares de calcários intraoolíticos, com intraclastos bem calibrados (1,8 m); 

5- calcários intrabioclásticos na base, com intraclastos geralmente bem calibrados, 

com frequentes clastos (lumps) micríticos rolados e grandes bivalves de concha fina e lisa 

(até 2 cm de comprimento máximo); para o topo são calcários intrapelmicríticos 

alaranjados, com raros intraclastos e bioclastos finos e curtos, em matriz pelmicrítica a 

pelóidica (1,6 m); 

6- calcários pelmicríticos de textura grumosa a calcários pelóidicos, geralmente 

ferruginosos, bejes escuros, com ocasionais níveis intramicríticos com intraclastos 

ferruginosos avermelhados e bioclastos finos e curtos (3 m); 

7- calcários intrabiomicríticos, de coloração alaranjada e ferruginosa, com 

frequentes intraclastos rolados, mal calibrados (até 0,6 cm de diâmetro máximo) e muito 

ferruginizados. De entre os bioclastos destacam-se frequentes placas de equinóides, 

incluindo cidarídeos, não orientadas (1,2 m); 

8- camada carsificada, de aspecto labiríntico e cavernoso, constituída por calcários 

micríticos brancos a bejes; no topo é constituído por um dolomito de aspecto sacaróide, 

fino, com carsificação cavernosa, de coloração laranja vivo (90 cm); 

9- na base, camadas tabulares finas (25 a 40 cm de espessura) de calcários 

micríticos a pelmicríticos brancos a bejes escuros; seguem-se o mesmo tipo de calcários, 

por vezes pelóidicos mas dolomitizados, localmente cavernosos, bejes a rosados. No topo 

novo dolomito fracturado, sacaróide, de aspecto cavernoso e coloração laranja viva (3,4 

m); 

10- calcários em camadas carsificadas tabulares, de 10 a 40 cm de espessura, 

constituindo micrites e pelmicrites de textura grumosa, de coloração bege a alaranjada, 

localmente com diminutos bioclastos finos; no topo surgem indícios de bioturbação e  
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pequenos clastos angulosos a elipsoidais, enegrecidos, mal calibrados (até 5 mm de 

comprimento máximo) (5,9 m); 

11- camadas de carsificação em "lapiás-em-mesa", com continuidade lateral, de 

calcários micríticos, bejes escuros a rosados, com raros microgastrópodes e outros 

bioclastos finos e diminutos (3,3 m); 

12- calcários micríticos a localmente pelmicríticos, bejes, em camadas carsificadas, 

com continuidade lateral, com frequentes bioclastos finos e curtos; seguem-se calcários 

pelmicríticos, por vezes de textura grumosa, de coloração bege escura, rosada ou 

acinzentada, com raros bioclastos (5,6 m); 

13- camadas carsificadas em "lapiás-em-mesa", formadas por calcários micríticos a 

pelmicríticos castanhos escuros, com raros bioclastos finos e curtos; para o topo são 

dolomitizados, de coloração bege escura a verde azeitona, surgindo no topo um dolomito 

de aspecto sacaróide, bege, formando "chapéu" nítido, com cerca de 50 cm de espessura 

(3,75 m); 

14- camada tabular de calcários intraclásticos pouco grosseiros, com intraclastos 

por vezes muito colmatados, com raros bioclastos e com frequentes oncóides mal 

laminados e de centro de bioclasto (tipo 4), em cimento microsparítico; para o topo surgem 

calcários intramicríticos, castanhos escuros, com frequentes intraclastos, lumps micríticos e 

oncóides de centro bioclástico (1,7 m); 

15- calcários inicialmente pelmicríticos, grumosos, carsificados, castanhos escuros 

a bejes, com raros bioclastos finos e curtos; no topo surgem frequentes intraclastos bem 

calibrados, frequentemente muito aglomerados (intramicritos) (1,9 m); 

16- calcários pelmicríticos a pelóidicos, por vezes intrapelmicríticos, geralmente 

com raros bioclastos. Localmente surgem biopelmicritos com abundantes bivalves de 

pequenas dimensões, ostracodos e microgastrópodes; para o topo desenvolvem-se zonas 

francamente pelóidicas com frequentes intraclastos dispersos. No topo são calcários 

pelmicríticos castanhos escuros, dolomitizados e os últimos 70 cm são constituídos por 

dolomito de aspecto sacaróide, branco, formando "chapéu" (5,1 m); 

17- unidade com alternância de calcários micríticos a pelmicríticos, de textura 

grumosa e dolomitizados, estes de aspecto sacaróide; os dolomitos são geralmente brancos 

a bejes, mas no topo surge dolomito de coloração arroxeada e ferruginosa (7,85 m); 

18- calcários intraclásticos grosseiros, com frequentes microgastrópodes e bivalves 

diminutos; no topo, dolomito de aspecto sacaróide, carsificação cavernosa e coloração 

alaranjada (1,3 m); 
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19- calcários intraoolíticos a intraclásticos, estes últimos pouco grosseiros e bem 

calibrados; para o topo são mais grosseiros, com presença de grandes clastos micríticos e 

bivalves por vezes de concha articulada (4 a 5 cm de comprimento máximo); no topo, 

calcário dolomítico branco, com frequentes "fantasmas" esféricos e arroxeados (3,75 m); 

20- calcários intrapelóidicos, localmente oolíticos, bejes claros; seguem-se calcários 

pelmicríticos bejes escuros com ocasionais intraclastos dispersos e calcários oopelóidicos 

com raros bioclastos; seguem-se calcários pelmicríticos com frequentes bioclastos 

diminutos e frequentes bivalves com concha até 1,5 cm de comprimento máximo; no topo, 

novo dolomito branco, de aspecto sacaróide, formando "chapéu" (4,1 m); 

21- calcários oopelóidicos finos, rosados, com diminutos bioclastos, em cimento 

microsparítico; seguem-se calcários pelmicríticos bejes e no topo, dolomito branco, de 

aspecto sacaróide, formando "chapéu" (2,25 m); 

22- calcários oopelóidicos rosados, seguindo-se calcários pelmicríticos bejes, 

localmente dolomíticos, por vezes em camadas muito fracturadas e com abundantes 

estilólitos ferruginosos; no topo surgem camadas dolomíticas espessas, de aspecto 

sacaróide, rosadas e ferruginosas, com carsificação cavernosa (4,8 m); 

23- calcários pelmicríticos, localmente dolomíticos, bejes, com frequentes bolsadas 

oointraclásticas e com alguma porosidade matricial; no topo dolomito sacaróide (1,2 m); 

24- calcário biointraclástico, com intraclastos mal calibrados e frequentes bioclastos 

finos e curtos, em matriz localmente oolítica e cimento microsparítico; no topo surge 

dolomito de coloração avermelhada, ferruginizado (80 cm); 

25- primeira camada, espessa, de calcário pelmicrítico, de textura grumosa. Segue-

se camada igualmente espessa de dolomito, de carsificação cavernosa, amarelo a rosado, 

ferruginizado, com frequentes "fantasmas" esféricos até 5 mm de diâmetro máximo (2,85 

m); 

26- calcário micrítico a pelmicrítico, finamente laminado, com nítida alternância de 

lâminas micríticas e lâminas pelóidicas (laminito), às quais se associam estilólitos 

ferruginosos paralelos à estratificação; seguem-se calcários micríticos com bolsadas 

pelóidicas, com porosidade matricial; últimos 50 cm do topo constituem dolomito branco, 

sacaróide (1,4 m); 

27- calcários oopelóidicos finos com raros intraclastos; seguem-se calcários 

micríticos a pelmicríticos bejes com bolsadas pelóidicas locais; últimos 20 cm de dolomito 

de carsificação cavernosa (1,5 m); 
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28- calcários micríticos a pelmicríticos grumosos, bejes escuros; seguem-se 

calcários oncolíticos, de matriz pelmicrítica a pelóidica, com oncóides mal calibrados, de 

pequeno tamanho (5 a 6 mm de diâmetro máximo) e fracamente laminados (tipo 3a); existe 

alguma porosidade de dissolução, frequentes bolsadas oopelóidicas e surgem frequentes 

microgastrópodes e gastrópodes e bivalves médios (1,65 m); 

29- camadas maciças carsificadas em "lapiás-em-mesa" e "lapiás-em-agulha", 

constituídas na base por calcários oopelóidicos com frequentes intraclastos mal calibrados; 

para o topo são calcários micríticos a pelmicríticos bejes, localmente com bolsadas 

oolíticas; surgem raros bivalves médios de concha por vezes articulada e há zonas com 

porosidade matricial; o topo é constituído por 50 cm de dolomito ferruginizado, sacaróide, 

de carsificação cavernosa (2 m); 

30- calcários micríticos na base, com ocasionais intraclastos, frequentes 

microgastrópodes e raros oncóides mais ou menos fenestrados, de forma irregular (tipo 

3b); surgem zonas com porosidade de dissolução em torno de pequenos intraclastos; para a 

parte superior, calcários pelmicríticos a pelóidicos, por vezes fenestrados, geralmente de 

fenestrae irregulares. No topo, calcários pelmicríticos fenestrados laminares, ferruginosos, 

com intensa rubefacção rosada (2,15 m); 

31- calcário micrítico a pelmicrítico com frequentes bolsadas intraoolíticas a 

oolíticas, localmente fenestrado irregular; seguem-se calcários clásticos, inicialmente 

oolíticos finos rosados, depois intraoolíticos, com abundante porosidade intergranular; para 

o topo surgem frequentes bioclastos. No topo ocorre uma dolomicrite de textura fina, 

constituindo cerca de 80 cm de espessura (4,05 m); 

32- calcários oopelóidicos na base, com frequentes lumps micríticos dispersos; 

seguem-se calcários intraclásticos grosseiros a biointraclásticos, com intraclastos bem 

calibrados e com frequentes bivalves e nerineídeos pequenos a médios; para o topo os 

bioclastos rareiam (2 m); 

33- camadas em "lapiás-em-mesa" nítidos, em continuidade lateral. Na base são 

constituídas por calcários oncointraclásticos grosseiros, com evidente porosidade 

intergranular e cimento sparítico a microsparítico. Nestes calcários observam-se frequentes 

oncóides de pequenas dimensões, com fraca laminação (tipo 3a); lumps micríticos a 

pelmicríticos mal calibrados, de formas variadas desde esféricas a irregulares; surgem 

zonas de matriz oolítica. Para o topo surgem calcários menos grosseiros, intraoolíticos, 

com matriz oolítica e intraclastos mal calibrados; são frequentes bioclastos (bivalves) e 

secções transversais de corais solitários (corais solitários com 5 mm de diâmetro máximo). 
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No topo são calcários micríticos a pelmicríticos, pseudofenestrados. Trata-se de unidade de 

granulotriagem positiva nítida (1,9 m); 

34- calcários intraclásticos a bio-intraoolíticos, por vezes ferruginosos, com 

intraclastos bem calibrados e porosidade intergranular nítida; surgem mais raros lumps 

micríticos e diversos bioclastos - bivalves, gastrópodes e corais solitários; seguem-se 

calcários oointraclásticos com clastos e micropontuações negras, associados a bioclastos 

finos e curtos; no topo são calcários intraclásticos grosseiros onde se observaram 

Porostromata roladas de grande tamanho, visíveis a olho-nu (2,1 m). 

 

Similarmente ao que ocorre no corte do Bofinho (MARTINS, 1998a), destaca-se a 

presença de Spiraloconulus giganteus nos calcários micríticos e pelmicríticos lagunares e 

perimareais (litofácies 9). A atribuição da maior parte da série de Alvaiázere ao Bajociano 

superior, colocando-se a hipótese da sua parte mais superior poder corresponder já ao 

Batoniano inferior, é fundamentalmente baseada na presença de A. cuvillieri em calcários 

micríticos lagunares suprajacentes (MARTINS, 1998a) com espessura ainda apreciável. 

Existe igualmente uma semelhança litológica e uma relação estratigráfica directa com os 

calcários de Vale de Couda, atribuídos ao Bajociano superior (MACHADO & MANUPPELLA, 

1998). 

A evidente diferença nas fácies presentes no Bajociano superior, entre o sector 

Oriental e os restantes sectores estudados, é consistente com a localização mais interna 

destes depósitos no sistema de rampa carbonatada, localização essa que é admitida para as 

séries de meio marinho interno desta região (Ver Cap.VI). 

Do mesmo modo, a maior representação de calcários oopelóidicos no corte de 

Alvaiázere em relação ao corte de Bofinho (MARTINS, 1998a) resultará de frequentes 

ocorrências de pequenos bancos oolíticos (shoals), sem qualquer continuidade lateral, 

menos comuns no último local. Não se pode, igualmente, descurar a persistência dos 

calcários dolomíticos e dolomitos, que “mascararam” a presença de depósitos perimareais 

mais persistentes e cíclicos. 
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MARTINGANÇA-PATAIAS 
 

1. PATAIAS 

 

O corte de Pataias foi executado na série que aflora na pedreira a Este da povoação 

de Martingança, perto de Pataias (Fig.A1.56). 

Esta pedreira, a NW das grandes pedreiras em laboração em Maceira, apresenta 

indícios de que foi abandonada já há algum tempo. Efectivamente, observa-se material 

recentemente depositado sobre as camadas antigas, nomeadamente sedimento terrígeno 

vermelho, ferruginizado, compreendendo argilas vermelhas e grés com pequenos seixos 

rolados. 

As camadas apresentam-se bem expostas, consistindo em wackestones, packstones, 

grainstones e rudstones intrabioclásticos aos quais se associam floatstone  (mais comuns), 

framestones, bindstones e bafflestones de coraliários, estes últimos sob forma de 

biostromas e bioermas lenticulares (litofácies 2). Intercalados surgem igualmente 

packstones e grainstones intraoolíticos e intrapelóidicos (litofácies 1) (Fig.A1.57). 

Destaca-se a variabilidade litológica dentro da mesma camada, principalmente 

devido à presença dos corpos recifais e devido à presença de lentículas e níveis grosseiros 

de equinóides, entre os quais cidarídeos. 

 

Nas três frentes estudadas destacaram-se três conjuntos grosseiros, consistindo em 

camadas intrabioclásticas na base seguidas por biostromas e bioermas no topo: 

 

CONJUNTO 1: 

 

1- calcários intrabioclásticos, consistindo em grainstones, mais raramente 

rudstones. Apresentam intraclastos geralmente bem calibrados, rolados e alongados com 

cerca de 0,5 a 0,7 cm de comprimento máximo. Destacam-se grandes bivalves de concha 

lisa (até 10 cm de comprimento máximo) e estriada, equinóides (cidarídeos frequentes sob 

forma de radíolas compridas e estriadas), crinóides e gastrópodes de tamanho pequeno a 

médio. Existe alguma bioturbação, inclusivamente nas zonas mais grosseiras consistindo 

em tubos espessos e alongados, sinuosos (1,7 m); 
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Figura A1.56: Localização do corte de Pataias. Extracto da carta topográfica de Marinha Grande 

(296), 1:25.000 dos Serviços Cartográficos do Exército, cuja escala foi alterada. 

 

2- camada menos espessa, consistindo em calcário branco, duro, muito 

recristalizado, biopelóidico, localmente com intraclastos rolados e mal calibrados. 

Destacam-se nerineídeos de pequeno tamanho, bivalves de concha costilhada e fragmentos 

de diminutos coraliários solitários. A camada é francamente bioturbada, encontrando-se 

frequentes bio-perfurações ocupadas por pequenos bivalves e frequentes tubos sinuosos e 

de espessura variada, sempre muito ferruginizados (50 cm); 

3- camada mais espessa, consistindo na base em calcários intrabioclásticos brancos 

(grainstones e rudstones) com abundantes bivalves de concha costilhada a lisa (até 12 cm 

de comprimento máximo), anelídeos, frequentes cidarídeos sob forma de radíolas, grandes 

gastrópodes de concha espessa até 3-4 cm de comprimento máximo e ocasionais 

fragmentos de coraliários solitários. Surgem intraclastos mal calibrados e grandes clastos 

micríticos, de forma irregular e angulosa, até 8 cm de comprimento máximo. A 

bioturbação continua a ser intensa, sendo-o mais nas zonas menos grosseiras e consistindo 

em tubos sinuosos e alongados, nunca ramificados. 

As cavidades e pequenos geóides são abundantemente ocupados por calcite, por 

vezes sob forma de grandes cristais com macla dente-de-cão. 

Para o topo passa-se gradualmente para calcários relativamente mais finos, 

intrapelóidicos, onde a bioturbação parece aumentar sob forma de tubos alongados e 
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espessos. Grandes bivalves de concha costilhada surgem associados a pequenos 

gastrópodes e ocasionais coraliários solitários, de forma alongada. Localmente destaca-se a 

presença de coraliários fasciculares, de filamentos curtos e finos, constituindo pequenos 

corpos de estrutura variada, geralmente erecta, in situ, constituindo pequenos biostromas:  

- pequenos corpos em forma de crosta (em-placa e em-doma), com alguma extensão 

lateral, com cerca de 5 cm de espessura; 

- pequenos leques em forma de domo ou pináculo, com cerca de 20 a 25 cm de 

comprimento máximo e espessura maior de cerca de 8-10 cm; 

- pequenos leques alongados, pouco amplos, até 20 cm de comprimento máximo, 

com filamentos alongados e sem orientação definida; 

- mais raros coraliários de trama maciça, em forma de leque esferoidal, até 30 cm de 

diâmetro. 

Associados a estes coraliários de tipo fascicular, surgem também pequenos corpos 

isolados de coraliários maciços com estruturas em malha de rede fina e coralitos diminutos, 

em secção transversal (3,5 m). 

 

CONJUNTO 2: 

 

4- camada tabular com plano de estratificação de topo bem definido, consistindo, na 

base, em calcário branco a amarelado, com presença de estrias de falha denotando um 

espelho de falha. Consiste num calcário oopelóidico (wackestone/packstone), localmente 

com bolsadas intraoolíticas com raros bioclastos (bivalves e diminutos coraliários 

solitários). Surgem igualmente pequenos clastos micríticos de forma irregular. Localmente 

destacam-se grandes gastrópodes de concha espessa e coraliários solitários, de secção 

transversal radial até 2,5 cm de diâmetro (1,5 m); 

5- Calcários com variabilidade textural. Em certas zonas são intraoobioclásticos 

(packstones a grainstones), com intraclastos diminutos e ferruginosos; localmente, 

observa-se uma matriz predominantemente pelóidica. Nestes calcários observam-se 

frequentes clastos micríticos de forma irregular, bivalves de concha articulada e lisa até 5 

cm de comprimento máximo, raros gastrópodes de concha espessa até 4-5 cm de 

comprimento máximo e frequentes coraliários fasciculares em forma de leque alongado ou 

esferoidal, de filamentos curtos e ferruginosos, de 10 a 15 cm de comprimento máximo. 

estes corpos parecem concentrar-se onde a matriz se torna mais fina e estão espaçados uns 

em relação aos outros cerca de 15 a 20 cm (floatstones). De trama aberta, não-compacta, 
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estão perfeitamente articulados mas sem orientação definida. Constituem, assim, pequenos 

biostromas dispersos em calcários mais grosseiros. 

Lateralmente, o calcário torna-se mais fino, evoluindo para uma textura de 

wackestone micrítico a pelmicrítico rosado, com frequentes intraclastos rolados e coated 

grains. estes últimos, de forma irregular, são alongados, até 2 cm de comprimento máximo, 

possuindo uma orla mais clara micrítica até 2 mm de espessura. No seio destes calcários 

surgem frequentes gastrópodes de tamanho médio e nerineídeos, bem como coraliários 

solitários de secção transversal radial até 1 cm de diâmetro e grandes bivalves de concha 

espessa (1,5 m); 

6- camada definindo patamar grosseiro no topo, consistindo em calcário rosado 

(wackestone), pelmicrítico, com intraclastos e coated grains dispersos, raros gastrópodes e 

bivalves. No topo surgem frequentes coraliários fasciculares com forma de leque 

(esferoidal ou pináculo), de filamentos curtos, finos, por vezes ramificados, erectos, in situ. 

Possuem 20 a 25 cm de comprimento máximo. Lateralmente e, por vezes, também 

intersticiando os leques de coraliários, desenvolvem-se pequenas crostas intrabioclásticas 

grosseiras, de 8 a 10 cm de espessura, com frequentes coraliários solitários de secção 

transversal radial (até 2,5 cm de diâmetro) associados a radíolas de cidarídeos e a pequenos 

bivalves. Constituem, juntamente com os leques de coraliários, pequenos biostromas no 

topo da camada (50 cm); 

7- calcários intrabioclásticos, rosados a brancos, onde se destacam pequenas 

bolsadas irregulares ferruginosas, calcificadas, intraclásticas. Tal como na unidade 

anterior, ocorrem grandes corpos em leque esferoidal ou em pináculo, de coraliários 

fasciculares, de trama aberta e filamentos grossos, curtos e contínuos. Atingem 50 cm de 

diâmetro máximo. Associados e também dispersos na matriz intrabioclástica ocorrem 

corpos em doma ou em placa de coraliários maciços, com coralitos (estrutura ceróide) bem 

individualizados (até 8-10 cm de diâmetro) (1 m); 

8- camada tabular, maciça, de calcário intrabioclástico na base 

(grainstone/rudstone) com abundantes indícios de bioturbação, sob a forma de tubos 

compridos e sinuosos; são calcários ricos em radíolas de cidarídeos de forma oval ou 

comprida sem qualquer orientação (até 4 cm de comprimento máximo), em “coated grains” 

micríticos e em intraclastos muito angulosos; lateralmente encontram-se pequenos 

biostromas de coraliários: ocorrem frequentes coraliários solitários até 5 cm de secção 

transversal radial, associados a coraliários fasciculares de trama compacta e a coraliários 

maciços com estrutura em “favos-de-mel”. Para o topo, os biostromas são caracterizados 
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por coraliários fasciculares, em leques alongados e de trama aberta até 20 cm de 

comprimento máximo; lateralmente desenvolvem-se em texturas tipo framestone, com 

coraliários fasciculares em leques em pináculo, alongados e esferoidais associados a 

cidarídeos (radíolas ovais), grandes coraliários solitários (em secção longitudinal como 

tubos até 8 cm de comprimento) e grandes bivalves articulados. Nestes biostromas, os 

corpos de coraliários encontram-se muito recristalizados dificultando a visualização de 

estrutura interna. No topo, os coraliários fasciculares ocorrem como leques em pináculo, 

até 8-10 cm de espessura, de filamentos curtos e trama densa (1,8 m); 

9- calcários brancos a cremes, de matriz bio-intra a biopelmicrítica, constituindo 

biostromas de coraliários. A textura floatstone é caracterizada pela presença de coraliários 

fasciculares de filamentos finos, em leques esferoidais, erectos a ligeiramente inclinados, 

com diâmetros até 50 cm. Associam-se a radíolas de cidarídeos e outros fragmentos de 

equinóides, a coraliários solitários, a grandes bivalves de concha fina e por vezes articulada 

e a coraliários maciços. No topo encontram-se framestones com coraliários fasciculares 

definindo crostas grosseiras (em lâmina e em placa), com filamentos curtos e finos, até 8 

cm de espessura e até 50-60 cm de comprimento e boundstones, ricos em coraliários 

solitários, com 5 cm de comprimento e 1,5 de diâmetro em secção transversal radial 

associados a equinóides, incluindo cidarídeos (radíolas até 5 cm de comprimento) e a 

anelídeos (1,5 m); 

10- calcários bio-intraclásticos, por vezes pouco grosseiros (packstones), 

recristalizados, de aspecto pulverulento, constituindo localmente floatstones com 

coraliários fasciculares de filamentos finos e trama aberta, em leques em pináculo, 

ferruginizados, de 10 a 30 cm de espessura; surgem, igualmente, pequenas radíolas de 

cidarídeos também dispersas e frequentes coraliários maciços recristalizados e 

ferruginizados, em placa e em lâmina em secção longitudinal até 9 cm de comprimento; 

ocorrem igualmente coraliários solitários e destacam-se zonas de bioturbação intensa, com 

bivalves de concha estriada e de pequenas dimensões. Na matriz há pequenos intraclastos 

rolados e bem calibrados (2 m); 

11- calcários brancos, muito recristalizados, de matriz intrapelóidica a biopelóidica. 

Existem bolsadas mais grosseiras, com maior percentagem de bioclastos – bivalves de 

conchas por vezes articuladas, nerineídeos e coraliários solitários. São calcários muito 

bioturbados, com tubos finos e alongados, por vezes encontrando-se pequenos bivalves no 

interior da bio-perfuração. São muito raros os coraliários fasciculares, de filamentos finos e 

em forma de leque esferoidal (até 8 cm de diâmetro) e coraliários maciços até 10 cm de 
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diâmetro. Ocorrem raros pequenos gastrópodes e ocasionais megalodontídeos dispersos. 

Há também coated grains. Localmente há zonas pelóidicas finas (2 m); 

12- calcários brancos a rosados, biopelóidicos a biopelmicríticos, com zonas 

também bastante recristalizadas. São, geralmente, menos bioclásticos na base mas possuem 

localmente grandes bivalves de concha fina até 8 cm de comprimento. Para o topo 

começam a surgir coraliários fasciculares, de filamentos finos, curtos a alongados, em 

leques esferoidais, até 30 cm de diâmetro, constituindo floatstones. Nestes calcários 

ocorrem coraliários solitários, clastos micríticos de forma irregular, por vezes coated 

grains, e há localmente bioturbação. No topo surgem coraliários maciços, de estrutura 

meandriforme, em doma, até 10-12 cm de diâmetro e onde ocorrem, intersticialmente, 

lentículas e níveis irregulares (até 50 cm de comprimento) de sedimento bio-intraclástico 

(grainstones) rico em equinóides, com radíolas de cidarídeos mais ou menos orientadas 

paralelamente a essas estruturas (framestones). Existe sempre alguma bioturbação (2 m); 

13- calcários brancos, muito recristalizados, biopelóidicos, ricos em cavidades e 

geóides preenchidos por calcite e alguma bioturbação em tubos finos a espessos. 

Localmente surgem coraliários fasciculares dispersos, em leques esferoidais, de filamentos 

finos associados a grandes megalodontídeos, bivalves de concha estriada (até 10 cm de 

comprimento) e mais raros coraliários maciços até 12 cm de comprimento. Para o topo 

desenvolvem-se biostromas, com texturas boundstone e framestone, com coraliários 

fasciculares de trama aberta e filamentos finos e curtos, e mais raros coraliários maciços 

pequenos. Encontram-se igualmente cidarídeos, outros equinóides fragmentados e 

fragmentos de filamentos de coraliários, especialmente nos boundstone. É possível que 

algumas destas texturas ocorram em formas lenticulares grosseiras (bioermas) mas a 

recristalização intensa do calcário dificulta a delimitação. Localmente, a presença de 

coraliários fasciculares em leques alongados ou em pináculo confere textura de bafflestone. 

Para o topo estes leques, alongados, de trama densa e filamentos finos, apresentam 

orientações variadas, ondulantes. Nos últimos 50 a 60 cm do topo surgem bioermas 

grosseiramente lenticulares, alongados paralelamente à estratificação, onde predominam 

bafflestones de coraliários fasciculares de filamentos finos e trama densa, em leques em 

pináculo ou alongados, in situ. Nestes bioermas, destaca-se intensa bioturbação numa 

matriz intrabioclástica, na qual se encontram igualmente cidarídeos (radíolas) e bivalves 

(até 2,5 cm de comprimento). Lateralmente, estes bioermas lenticulares são substituídos 

por boundstones, zonas muito bioclásticas, com radíolas de cidarídeos, bioturbação intensa 

em tubos compridos e paralelos à estratificação, com pequenos coraliários maciços, 
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fragmentos de coraliários fasciculares, coraliários solitários e pequenos nerineídeos 

(desmantelamento parcial dos bioermas?). 

  Localmente, no topo dos corpos grosseiramente lenticulares, ocorrem níveis sob a 

forma de crostas que seguem a morfologia daqueles, compostos por material bioclástico 

caótico, grosseiro, mas sem continuidade lateral (3 m); 

 

CONJUNTO 3: 

 

14- calcários brancos, pelóidicos a intrapelóidicos, bastante recristalizados. No 

topo, surgem pequenos leques esferoidais de coraliários fasciculares, de filamentos curtos e 

finos (10 a 15 cm de diâmetro) e bivalves de grande tamanho, por vezes com valvas 

articuladas (1,3 m); 

15- calcários brancos a amarelados, pelóidicos, em camada grosseiramente tabular e 

contínua; têm textura packstone a wackestone, localmente com pequenos intraclastos e 

diminutos bioclastos; são frequentes bivalves de concha lisa e estriada dispersos, algumas 

zonas com bioturbação e localmente desenvolvem-se pequenos floatstones com coraliários 

fasciculares dispersos, de filamentos espessos mas em leque esferoidal por vezes de grande 

tamanho (25 a 30 cm de diâmetro); algumas zonas do calcário são mais grosseiras 

(grainstones), intrabioclásticas, com pequenos cidarídeos (radíolas finas), pequenos 

bivalves e bioturbação; existem também bolsadas irregulares constituídas por equinóides 

(incluindo cidarídeos), pequenos nerineídeos e fragmentos de coraliários fasciculares, 

como concentração de material bioclástico caótico (2,2 m); 

16- camada possante, de calcários amarelados, sem planos de estratificação bem 

definidos, muito recristalizados, localmente com grandes corpos de coraliários fasciculares, 

em leque alongado, de filamentos curtos e finos; para o topo desenvolvem-se biostromas 

com coraliários fasciculares em crostas (em-lâmina e em-doma) e em pináculos, por vezes 

bastante espessos. A matriz é intrabioclástica, localmente muito grosseira: associados aos 

intraclastos ocorrem bivalves de concha lisa e costilhada, equinóides e pequenos 

gastrópodes de concha espessa; a meio da camada desenvolvem-se floatstones, 

encontrando-se dispersos na matriz grandes leques esferoidais de coraliários fasciculares 

(até 50 cm de diâmetro), aos quais se associam bivalves; para o topo da camada, nos 

últimos 1,5 metros observam-se estruturas grosseiramente lenticulares (bioermas) 

constituídas por bafflestones, com corpos de coraliários fasciculares em leques de trama 
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compacta e filamentos finos. Estas estruturas medem grosseiramente 80 cm de espessura e 

cerca de 2 a 2,5 m de comprimento (4,5 m); 

17- no último patamar da frente norte, surgem camadas muito espessas, onde se 

torna difícil reconhecer planos de estratificação. Não foi possível ter acesso ao topo destas 

camadas e foi verificada uma elevada variabilidade litológica dos calcários que as 

compõem. Assim, de NW para SE foram observados: 

- calcários brancos, bio-intraclásticos (packstones/grainstones), com frequentes 

grandes bivalves e com abundante bioturbação, com pequenos bivalves a ocuparem in situ 

algumas bio-perfurações; localmente há concentração de fragmentos diminutos de 

equinóides, entre os quais cidarídeos; 

- calcários intrabioclásticos e oointraclásticos, com ocasionais intraclastos 

rolados até 0,5 cm de diâmetro; nestes calcários observam-se alguns gastrópodes de concha 

espessa e tamanho médio; 

- calcários bio-intraclásticos rosados onde se destaca o aparecimento de 

pequenos leques de coraliários fasciculares (de 5 a 8 cm de diâmetro), que lateralmente se 

desenvolvem em pequenos biostromas: para SE, ao longo da camada, os leques aumentam 

de tamanho, associando-se a intensa bioturbação, em tubos curtos e espessos e a pequenos 

bivalves de concha estriada; 

- passagem gradual a um biostroma espesso e verticalmente contínuo (com cerca 

de 3 metros lateralmente), consistindo em bafflestone de coraliários fasciculares, de trama 

densa e de filamentos finos e compridos na base, tornando-se floatstone para o topo da 

camada, com coraliários em leques esferoidais de trama aberta e filamentos curtos e 

espessos; na base, os leques alongados (em variadas direcções) fundem-se frequentemente 

uns nos outros, formando uma massa recifal muito densa; lateralmente a densidade de 

coraliários diminui drasticamente; 

- calcários bio-intraclásticos, com raros leques de coraliários fasciculares 

(“durante” cerca de 2 metros para NE do biostroma anterior); 

- passagem gradual a grandes estruturas lenticulares, primeiro de pequeno 

tamanho, depois mais desenvolvidas (bioermas). Lateralmente, verifica-se um nítido 

empilhamento destas estruturas (até 4-5 metros de altura na vertical) com dimensões até 2-

2,5 m de comprimento e 80-100 cm de espessura; consistem em boundstones, compostos 

pela agregação de fragmentos de coraliários fasciculares, abundantes equinóides e outros 

bioclastos, frequentemente desenvolvendo uma rede grosseira de material bioclástico e em  
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framestones, compostos pelo empilhamento de fragmentos de coraliários fasciculares, 

anelídeos, equinóides (incluindo cidarídeos), bivalves e gastrópodes de concha espessa; 

nestes últimos são observados coraliários solitários (até 7-8 cm de comprimento) e 

coraliários de estrutura dendróide com coralitos de secção transversal até 2 cm de 

diâmetro, ambos quer in situ, quer desagregados; existe sempre abundante bioturbação do 

material. 
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ANEXO II 
 

LISTAGEM DOS PRINCIPAIS ORGANISMOS 

IDENTIFICADOS 
 

 

A seguinte listagem tem por objectivo integrar todos os microfósseis e macrofósseis 

que foram objecto de descrição ou de referência sistemática, no capítulo IV - considera-

se de alguma utilidade, nomeadamente para uma consulta rápida dos géneros e espécies 

e sua eventual observação nas fotografias das estampas.  

Chama-se a atenção para que, no caso dos macrofósseis, apenas se listam os 

géneros/espécies identificados. 

 

I - MICROORGANISMOS 

 

1- Foraminíferos 

Aglutinados indeterminados 

Alzonella cuvillieri BERNIER & NEUMANN, 1970 

Alzonella cf. cuvillieri BERNIER & NEUMANN, 1970 

Amijiella amiji (HENSON), 1948 

Amijiella aff. amiji (HENSON), 1948 

Ammobaculites sp. 

Chablaisia chablaisensis (SEPTFONTAINE, 1977) 

“Conicospirillina”  basiliensis MOHLER, 1939 

Egerella ? sp. 

Haplophragmoides sp. 

Haurania gr. deserta HENSON, 1948 

Hauraniidae 

Kilianina sp. 

Lenticulina sp. 

Mesoendothyra croatica GUSIĆ, 1959 

Meyendorffina bathonica AUROUZE & BIZON, 1958 

Nautiloculina oolithica MOHLER, 1938 

189

182

183

183

184

189

191

204

192

188

185

186

197

204

187

196

187
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Nautiloculina sp. 

Neotrocholina sp. 

Outros foraminíferos indeterminados 

Paleopfenderina sp. 

Paravalvulina complicata SEPTFONTAINE, 1988 

Paravalvulina-Kilianina 

Paravalvulina-Parurgonina 

Placopsilina sp. 

Praekurnubia crusei REDMOND  

Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, 1950 

Pseudocyclammina maynci HOTTINGER, 1967 

Pseudocyclammina sp. 

Pseudoegerella cf. elongata SEPTFONTAINE, 1988 

Siphovalvulina sp. 

Spiraloconulus giganteus CHERCHI & SCHROEDER, 1980 

Spiraloconulus aff. giganteus CHERCHI & SCHROEDER, 1981 

Trocholina cf. elongata (LEUPOLD, 1885) 

Trocholina cf. minuta DERIN & REISS, 1966 

Trocholina gigantea PÉLISSIÉ & PEYBERNÈS, 1982 

Trocholina gr. palastiniensis-alpina  

Trocholina palastiniensis “high-variety” HENSON, 1982 

Trocholina sp. 

Valvulina lugeoni SEPTFONTAINE, 1977 

Valvulina-Paravalvulina 

Valvulina-Pfenderina 

188

202

205

191

195

194

194

189

190

203

180

181

192

193

178

180

200

201

200

201

200

202

195

194

194

 

2- Algas calcárias 

Charophyta 

Dasicladáceas indeterminadas 

Porostromata morfotipo 1 

Porostromata morfotipo 2 

Porostromata morfotipo 3 

Porostromata morfotipo 4 

209

206

207

207

208

208
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Porostromata morfotipo 5 

Porostromata morfotipo 6 

Porostromata morfotipo 7 

Porostromata morfotipo 8 

Porostromata morfotipo 9 

Thaumatoporella parvovesiculifera ELLIOT, 1956 

208

208

209

209

209

209

 

3- Organismos de afinidades incertas 

Aeolisaccus sp. 

Bacinella irregularis RADOICIC, 1959 

“Calcisferas” 

Incertae sedis 

Koskinobullina socialis CHERCHI & SCHROEDER, 1979 

Lithocodium aggregatum ELLIOT, 1956 

Solenopora cf. cayeuxiformis LEINFELDER, 1986 

“Tubiphytes” sp. 

215

212

215

216

213

211

210

214

 

II - MACROORGANISMOS 

 

1- Bivalves 

Trichites sp. 216

 

2- Gastrópodes 

Nerinea sp. 217

 

3- Braquiópodes 

Terebratula sp. 

Rhynchonella sp.  

Zeilleria sp. 

217

217

217

 

4- Coraliários 

Thamnasteria sp.  

Thecosmilia sp. 

218

218
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Complexastrea sp.  

Stylosmilia sp. 

S. cf. tenuis (KOBY, 1889) 

Cladophyllia sp.  

Microsolena sp. 

Ovalastrea sp. 

218

218

218

218

218

218

 

5- Estromatoporídeos 

Cladocoropsis sp.  219

 

6- Briozoários 

Berenicea sp. 220

 

7- Icnofósseis 

Favreina sp. 221
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ANEXO III 
 

GLOSSÁRIO 
(baseado em AZERÊDO, 1993 e RAMALHO, 2003) 

 
 
Beach rock- arenito de praia. 

 

Birdeyes- fenestrae, estruturas fenestradas; estruturas em olho de ave. 

 

Bladed calcite- calcite laminar (cristais de forma laminar). 

 

Breaker zone - zona de rebentação. 

 

Bundles- feixes sigmoidais-em-resma; resma de feixes sigmoidais. 

 

Caliche hardpan- caliço endurecido. 

 

Carbonate factory- fábrica de carbonatos; produção de carbonatos. 

 

Catch-up phase- fase de recuperação (correspondendo a uma fase em que a taxa de 

sedimentação aumenta mais rapidamente do que a taxa de subida relativa do nível do mar, 

pelo que aquele “recupera” em relação à última). 

 

Clotted texture- textura grumosa. 

 

Coated grains- grãos revestidos (clastos ou bioclastos com periferia composta por micrite, 

pelmicrite e/ou estruturas orgânicas). 

 

Cortoids- cortóides, grãos de envelope micrítico/micritizados com relativamente elevado 

desenvolvimento. 

 

Crumble-like peloids- pelóides micríticos, de periferia crenulada, pouco individualizados, 

geralmente resultantes de pedogénese. 
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Debris-flows- fluxo de clastos; fluxo de detritos. 

 

Firmground- fundo ou substrato firme. 

 

Fitted-fabric- arranjo textural de cristais com contactos ajustados. 

 

Forced-regression- regressão forçada (processo decorrente durante fase descendente do 

nível do mar). 

 

Fringing shoals- bancos periféricos costeiros, geralmente bordejando a linha de costa, 

geralmente ligeiramente afastados desta. 

 

Glaebules- pequenos nódulos, por vezes com cimentos vadosos entre si. 

 

Grapestone- agregado (agregado de grãos, muitas vezes lembrando cachos de uvas). 

 

Herringbone cross-bedding- estratificação oblíqua em espinha. 

 

Hummocky bedding- estratificação em montículos; estratificação monticulada. 

 

Keep-up phase- fase de compensação (a taxa de sedimentação equivale ou acompanha a 

taxa de subida relativa do nível do mar). 

 

Lag deposits- depósitos residuais; pavimentos residuais. 

 

Lag-time- período de atraso do início da sedimentação relativamente à subida do nível do 

mar; tempo de resposta. 

 

Microbialites- microbialitos; laminitos microbianos (rochas/sedimentos compostos em 

grande proporção por crostas algais micríticas ou tapetes microbiano-algais). 

 

Microspeleothems- micro-espeleotemas. 
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Mud-mounds- montículos de vasa; domas de vasa. 

 

Regolith- rególito (material remobilizado por dissolução e desagregação do sedimento 

parcialmente consolidado ou já consolidado e integrado em novo sedimento, por alteração, 

nomeadamente pedogénese. 

 

Stacked sand bodies- corpos arenosos empilhados. 

 

Step-up phase – fase de acreção. 

 

Slumping- deslizamento, depósito por deslizamento. 

 

Swaley stratification-estratificação oblíqua em depressão. 

 

Surf zone - zona de espalho. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 478

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMPAS I A XXIX 
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ESTAMPA I 

 

 

 

 Figura 1: bioturbação em espessos e alongados tubos, não-interconectados, na 

litofácies 1 (Ariques, Sector Oriental). Bússola como escala. 

 

 

 

 Figura 2: nódulos de sílex de formas variáveis, esféricas a elipsoidais, por vezes 

complexas ou botrioidais, na litofácies 1 (Vale dos Poios, Sector Central). 

 

 

 

 Figura 3: campo de “lapiás” em agulha, no topo da série de Casmilo, Vale dos 

Covões (Sector Norte). 

 

 

 

 Figura 4: “acunhamento” aparente da parte inferior da série de Casmilo em relação 

à parte superior. Vista de NE. As linhas a tracejado salientam a descontinuidade entre os 

conjuntos de estratos. 
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ESTAMPA II 

 

 

 

 Figura 1: aspecto textural dos mudstones da litofácies 1, com frequentes 

“filamentos”, pelóides e fragmentos diminutos de equinóides. 

 

 

 

 Figura 2: espículas de esponjas raramente observadas na litofácies 1 (Casmilo, 

Sector Norte). 

 

 

 

 Figura 3: concentração de conchas atribuídas a braquiópodes, denominada 

“ninhos”, característicos da litofácies 2 (Srª da Estrela, Sector Central). 

 

 

 

 Figura 4: grandes moluscos de concha articulada, de estrutura laminar, atribuída a 

braquiópodes, característicos da litofácies 2 (Srª da Estrela, Sector Central) . 

 

 

 

 Figura 5: aspecto da estratificação/laminação na litofácies 2 (Srª da Estrela, Sector 

Central). Um esquema representativo encontra-se na Fig.III.3. Seta negra: possível 

estratificação tipo swaley; seta branca: estratificação oblíqua planar, de ângulo variável e 

base ligeiramente tangencial; seta cinzenta: laminação paralela horizontal. 
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ESTAMPA III 

 

 

 

 Figura 1: aspecto textural dos packstones da litofácies 2, com frequentes 

fragmentos de equinóides e mais raros lamelibrânquios, em sedimento oopelóidico. 

Presença ocasional de valvulinídeos (seta). 

 

 

 

 Figura 2: secção equatorial Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, 1950, em 

packstones da litofácies 2 . Note-se o cimento microsparítico e esparítico (microgranular 

periférico e mais grosseiro no centro). 

 

 

 

 Figura 3: “par” tempestítico, com camada suprajacente erosiva sobre infrajacente 

mais fina. Destacam-se, na base, “pavimentos” de conchas articuladas e desarticuladas de 

braquiópodes. Para o topo, o sedimento torna-se mais fino, oo-intraclástico, e desaparece o 

alinhamento grosseiro das conchas paralelo à estratificação (Ariques, Sector Oriental) . 

 

 

 

 Figura 4: “par” tempestítico, na litofácies 2, com base grosseira e erosiva e topo 

mais fino (Srª da Estrela, Sector Central). 
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ESTAMPA IV 

 

 

 

 Figura 1: camada grosseiramente tabular, de wackestone bioclástico, com 

fragmentos de coraliários fasciculares, interpretado como depósito de galgamento 

(Melriça, Sector Sul). 

 

 

 

 Figura 2: estratificação maciça nos grainstones bioclásticos da litofácies 3 (flanco 

SW de Sicó). 

 

 

 

 Figura 3: bloco solto no flanco SW de Sicó, laminação paralela horizontal, de 

feixes sigmoidais, lateralmente truncados e feixes tabulares, associada a estratificação 

oblíqua planar de ângulo variável e base não-tangencial. Esquema representativo na 

fig.III.5. 

 

 

 

 Figura 4: estratificação oblíqua em-espinha, representativa da litofácies 3. 
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ESTAMPA V 

 

 

 

 Figura 1: possível depósito tempestítico na litofácies 3, observado no flanco SW de 

Sicó, Sector Sul. Note-se a presença de estilólitos na base do nível tempestítico (a meio da 

foto). Base da sequência mais grosseira e bioclástica, com conchas de concavidade voltada 

para baixo e topo mais fino. 

 

 

 

 Figura 2: grande fragmento de novelo de serpulídeos, provavelmente herdado de 

rocha semi-litificada (biostroma de coraliário?), na litofácies 3 (Vértice de Sicó, Sector 

Sul). 

 

 

 

 Figura 3: Nerinea sp. observada nos packstones bioclásticos da litofácies 3. 

 

 

 

 Figura 4: textura representativa dos packstones/grainstones bioclásticos 

destacando-se (setas) Trocholina sp.. 
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ESTAMPA VI 

 

 

 

 Figura 1: calcários intraclásticos a intrabioclásticos da litofácies 4 (Estrada Pombal-

Ansião, Sector Sul). 

 

 

 

 Figura 2: feixes de formas grosseiramente sigmoidais, com base intrabioclástica e 

topo oo-intraclástico mais fino, representativos de provável estratificação oblíqua planar 

com truncamento sucessivo dos feixes (Srª do Circo, Sector Norte) e/ou depósitos de 

micro-canais. Esquema representativo na Fig.III.9. 

 

 

 

 Figura 3: packstone oo-pelóidico, representativo da litofácies 4, onde se observa 

cimento esparítico inequigranular. 

 

 

 

 Figura 4: packstones/grainstones intraclásticos, representativos dos calcários mais 

grosseiros da litofácies 4. 
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ESTAMPA VII 

 

 

 

 Figura 1: bioerma testemunhando a formação in situ de estruturas bio-construídas, 

na litofácies 6 (Srª da Estrela, Sector Central). Esquema representativo na Fig. III.11. Note-

se (seta branca) o “acunhamento” das camadas suprajacentes posteriores. 

 

 

 

 Figura 2: biostroma de coraliários fasciculares, de grandes leques, dispostos 

caoticamente mas perfeitamente preservados, representativos da litofácies 6 (em calcários 

de matriz micrítica a pelmicrítica) (Srª da Estrela, Sector Central). 

 

 

 

 Figuras 3 e 4: coraliários maciços bem preservados (se bem que de estrutura interna 

muito recristalizada) nos blocos soltos do flanco NW de Sicó (Sector Sul). Crê-se estarem 

in situ, logo representativos da litofácies 6. 
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ESTAMPA VIII 

 

 

 

 Figuras 1 e 2: coraliários maciços, em forma de “doma” ou “em-placa”, 

aparentados com o grupo dos microsolenídeos, representativos da litofácies 6 (Cabeça da 

Corte (Parte II), Sector Central). 

 

 

 

 Figura 3: biostroma de coraliários maciços, in situ,  também aparentados com 

microsolenídeos (Vértice de Sicó, Sector Sul). 

 

 

 

 Figura 4: possível estromatoporídeo (Chaetetidae?, parte central da foto), na 

litofácies 6. 
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ESTAMPA IX 

 

 

 

 Figura 1: coraliários maciços, de forma “em-placa”, do grupo dos microsolenídeos, 

representativos da litofácies 6 (Cabeça da Corte (Parte II), Sector Central). 

 

 

 

 Figura 2: aspecto de biostroma em lâmina delgada. Grande coraliário recristalizado 

ocupando grande parte da lâmina tendo incorporado conchas de moluscos no seu 

crescimento. 

 

 

 

 Figura 3: exemplo da sub-litofácies 7a, com grandes oncóides tipo 3b, associados a 

nível sub-tidal. Note-se a presença de nível fenestrado laminar infrajacente (Melriça, 

Sector Sul). 

 

 

 

 Figura 4: wackestone oncolítico representativo da sub-litofácies 7a, tipicamente 

lagunar, com grandes oncóides tipo 3a e 3b (Iberobrita, Sector Sul). 

 

 

 

 Figura 5: grande oncóide tipo 4 representativo dos Wackestones da sub-litofácies 

7a. 
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ESTAMPA X 

 

 

 

 Figura 1: rudstones oncolíticos, com grandes oncóides tipo 3b, representativos da 

sub-litofácies 7b (Srª do Circo, Sector Norte). 

 

 

 

 Figura 2: aspecto da sub-litofácies 7c, na base de sequência batidecrescente. Note-

se a porosidade intergranular (seta) (Melriça, Sector Sul). 

 

 

 

 Figura 3: wackestone/packstone intra-oncolítico da sub-litofácies 7c, destacando-se 

a porosidade de dissolução com cimentos vadosos “em-menisco” e “em-ponte” (setas). 

 

 

 

 Figura 4: grande megalodontídeo in situ, em Wackestone biomicrítico 

representativo da litofácies 8 (Mata, Sector Central). 

 

 

 

 Figura 5: gastrópodes, nerinídeos e lamelibrânquios, em biostromas representativos 

da litofácies 8 (Ramalhais, Sector Sul). 
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ESTAMPA XI 

 

 

 

 Figura 1: “lapiás” em mesa, observados no Cabeço da Pena Redonda, Sector 

Central, nos calcários lagunares da litofácies 9. 

 

 

 

 Figura 2: nível fenestrado laminar, bem desenvolvido e espesso, representativo da 

litofácies 9 (Mata, Sector Central). 

 

 

 

 Figura 3: sequência perimareal batidecrescente, com nível submareal na base, rico 

em gastrópodes de concha espessa; seguem-se níveis fenestrados irregulares a localmente 

laminares no nível intermareal; para o topo – nível supramareal - laminações (tapetes) 

microbiano-algais com fenestrae laminares associados (Melriça, Sector Sul) – litofácies 9. 

 

 

 

 Figura 4: teepes ou “Pseudo-anticlinais” (setas) nas laminações microbiano-algais, 

em calcários perimareais da litofácies 9 (Mouta Negra, Sector Central). 
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ESTAMPA XII 

 

 

 

 Figura 1: sequência perimareal batidecrescente (ciclotema), com nível submareal na 

base, rico em megalodontídeos (litofácies 8); seguem-se níveis fenestrados irregulares com 

gastrópodes médios, de concha espessa, no nível intermareal (litofácies 9); a topo, no nível 

supramareal, laminações (tapetes) microbiano-algais com fenestrae laminares associados  e 

camada relativamente espessa de brecha pedogénica (sub-litofácies 10a) (Melriça, Sector 

Sul). 

. 

 

 

 

 Figura 2: polígonos de dessecação, com fenestrae irregulares, em blocos soltos de 

Ramalhais, Sector Sul, representativos da litofácies 9, com exposição subaérea evidente. 

 

 

 

 Figura 3: mudstone pelmicrítico a bafflestone de Porostromata. Note-se a 

porosidade matricial, posteriormente preenchida por esparite. 
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ESTAMPA XIII 

 

 

 

 Figura 1: “crostas” microbiano-algais (setas brancas) nos Mudstones pelmicríticos 

da litofácies 9. Note-se a presença de silte vadoso preenchendo a porosidade fenestrada 

(setas negras). 

 

 

 

 Figura 2: mudstones fenestrados, com fenestrae laminares a irregulares (possíveis 

fendas de dessecação incipientes). Porosidade preenchida por calcite fibrosa e microsparite 

na periferia e centro esparítico. 

 

 

 

 Figura 3: exemplo de laminitos/tapetes microbiano-algal da litofácies 9. Da base 

para o topo observa-se a alternância de lâminas pelóidicas – lâminas micríticas densas – 

novamente lâminas pelóidicas, por vezes associadas a “crostas” microbiano-algais – 

microstruturas em doma de calcite fibrosa a acicular (micro-espeleotemas?) – lâminas 

micríticas densas – lâminas pelóidicas, localmente com intraclastos diminutos. 
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ESTAMPA XIV 

 

 

 

 Figura 1: aspecto macroscópico das brechas pedogénicas (sub-litofácies 7a) em 

Melriça (Sector Sul), matriz-suportadas. Note-se a presença (seta) de clastos negros e 

matriz/cimento argiloso esverdeado a avermelhado (ferruginoso). 

 

 

 

 Figura 2: aspecto macroscópico das brechas pedogénicas em Melriça (Sector Sul), 

clasto-suportada. Note-se a presença (seta) de “paleomicro-carsos”. Esquema representado 

na Fig. III.17). 

 

 

 

 Figura 3: textura das brechas pedogénicas, com destaque para brechificação com 

dissolução da periferia dos clastos, marmorização de alguns clastos e clastos negros 

angulosos (seta). 

 

 

 

 Figura 4: fissuras circum-granulares em redor de dois clastos já previamente 

litificados (com diminutos clastos enegrecidos no seu interior) - sub-litofácies 7a. 
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ESTAMPA XV 

 

 

 

 Figura 1: outro aspecto da textura das brechas pedogénicas (sub-litofácies 10a), 

com destaque para orthic e disorthic nodules (setas) e para as fissuras ferruginosas. 

 

 

 

 Figura 2: aspecto macroscópico das microbrechas pedogénicas (sub-litofácies 10b) 

em Melriça (Sector Sul), observando-se o aspecto “conturbado” da camada e a presença de 

diminutos clastos negros ou enegrecidos angulosos a sub-rolados. 

 

 

 

 Figura 3: textura das micobrechas pedogénicas, destacando-se os caliche-glaebule e 

os crumble-like peloids. 

 

 

 Figura 4: aspecto macroscópico de um nível conglomerático pedogénico (sub-

litofácies 10c), fortemente irregular sobre a camada infrajacente. A tracejado delimita-se 

melhor a forma do depósito. 
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ESTAMPA XVI 

 

 

 Figura 1: aspecto textural de um dos “clastos negros” rolados presentes nos 

conglomerados pedogénicos (sub-litofácies 10c). Observe-se que se trata de um clasto 

enegrecido de um grainstone oolítico, cujo interior possui outro grão rolado do mesmo tipo 

de calcário mas mais enegrecido ainda (ver texto). 

 

 

 

 Figura 2: textura pedogénica dos microconglomerados (sub-litofácies 10d), 

destacando-se as micro-fissuras circum-granulares ainda em desenvolvimento(setas). 

 

 

 

 Figura 3: aspecto textural dos calcários dolomíticos (sub-litofácies 11). 

 

 

 Figura 4: packstones intrabioclásticos da litofácies 1 de Pataias, com radíolas de 

cídarideos concentradas e de tamanho apreciável. 

 

 

 

 Figura 5: grande coraliário fascicular representativo da litofácies 2 de Pataias. 

 

 

 

 Figura 6: pormenor dos framestones dos biostromas de Pataias (litofácies 2). 

 

 

 

 Figura 7: pormenor de um dos coraliários fasciculares in situ, acima dos 

Framestones nos biostromas de Pataias (litofácies 2). 
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ESTAMPA XVII 

 

 

 

 Figura 1: pormenor dos boundstones dos biostromas de Pataias (litofácies 2). Note-

se grandes coraliários maciços (setas) aos quais se associam placas de equinóides, radíolas 

de cidarídeos, lamelibrânquios, coraliários solitários e fragmentos de coraliários 

fasciculares. 

 

 

 

 Figura 2: bioerma de bafflestones de coraliários fasciculares, especialmente bem 

preservado, no topo da série observada de Pataias. Moeda de 20 cêntimos como escala. 

 

 

 

 Figura 3: framestones desenvolvidos, muitas vezes, lateralmente aos boundstones, 

na litofácies 2 de Pataias. 

 
 

 

 Figura 4: aspecto dos bioermas sobrepostos, lateralmente aos bafflestones (na figura 

acima), mostrando-se o “acunhamento” (setas) das sucessivas camadas lenticulares. 

Caderno de campo como escala. 
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ESTAMPA XVIII 

 

 

 Figura 1: Spiraloconulus giganteus CHERCHI & SCHROEDER, 1980, em secção 

longitudinal oblíqua, mostrando as paredes grosseiras e aglutinadas. 

 

 

Figura 2: Spiraloconulus aff. giganteus, em secção longitudinal, mostrando os 

tabiques mais finos e as paredes aglutinadas menos grosseiras. 

 

 

Figura 3: secção axial de indivíduo microsférico de Alzonella cuvillieri BERNIER 

& NEUMANN, 1970. 

 

 

Figura 4: secção axial de indivíduo microsférico circular de A. cuvillieri. 

 

 

Figura 5: secção axial de indivíduo macrosférico de A. cuvillieri. Presença 

igualmente de Pseudocyclammina sp. (seta). 

 

 

Figura 6: secção sub-equatorial a oblíqua de indivíduo microsférico circular de A. 

cuvillieri. 

 

 

Figura 7: secção sub-equatorial de indivíduo microsférico de A. cuvillieri.  

 

 

Figura 8: secção axial a sub-axial de indivíduo microsférico circular de A. 

cuvillieri.  
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ESTAMPA XIX 

 

 

 Figuras 1 e 2: secções longitudinais axiais de indivíduos macrosféricos (?) de 

Alzonella cf. cuvillieri.  

 

 

Figura 3: secção longitudinal axial de  Amijiella amiji (HENSON), 1948. 

 

 

Figura 4: secção longitudinal axial de Amijiella aff. amiji. Note-se as paredes 

exteriores mais complexas (setas) e os tabiques na parede das câmaras em forma de “V” 

(assemelhando-se a A.cuvillieri). 

 

 

Figura 5: secção sub-transversal de Haurania cf. gr. deserta HENSON, 1948, onde 

se nota a presença de pilares centrais nas câmaras. 

 

 

Figura 6: secções sub-axiais longitudinais de Haurania sp.. 

 

 

Figura 7: secção longitudinal axial de H. gr. deserta, com nítidos pilares centrais. 
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ESTAMPA XX 

 

 

 Figuras 1: secção axial oblíqua de Mesoendothyra croatica GUSIC, 1959. Observa-

se com nitidez, na parte inferior da foto, a parede queriotecal (seta). 

 

 

Figura 2: secção axial de  Nautiloculina oolithica MOHLER, 1938. 

 

 

Figura 3: Placopsilina sp. incrustando um fragmento micritizado de equinóide. 

 

 

Figura 4: exemplo de grande lituolídeo aglutinado indeterminado. 

 

 

Figura 5: secção transversal de Meyendorffina bathonica AUROUZE & BIZON, 

1958. 

 

Figuras 6 e 7: secções longitudinais tangenciais de M. bathonica. No canto superior 

direito da Fig. 6, pormenor da parte embrionária da carapaça da mesma espécie. 

 

Figura 8: secção longitudinal axial de Praekurnubia crusei REDMOND, 1964.  

 

Figura 9: secção sub-axial de P. crusei. 

 

Figura 10: secção longitudinal axial a tangencial (parte inferior da foto) de P.crusei.  
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ESTAMPA XXI 

 

 

 Figuras 1: secção longitudinal tangencial de Paleopfenderina sp.. 

 

 

Figura 2: secção sub-axial de Pseudoegerella cf. elongata SEPTFONTAINE, 1988. 

 

 

Figura 3: no canto inferior direito, exemplar de Egerella sp. No canto superior 

direito figura um hauraniídeo, provavelmente A.amiji. 

 

 

Figura 4: secção axial de Valvulina lugeoni SEPTFONTAINE, 1977. 

 

 

Figura 5: secção axial de forma de passagem Valvulina-Paravalvulina. 

 

 

Figura 6: secção axial de Paravalvulina complicata SEPTFONTAINE, 1988. 

 

 

Figura 7: secção axial de Valvulina lugeoni SEPTFONTAINE, 1977. 
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ESTAMPA XXII 

 

 

 Figura 1: secções subaxiais de Pseudocyclammina maynci HOTTINGER, 1967. 

 

 

 Figuras 3 e 4: secções axiais a sub-axiais de formas de passagem Valvulina-

Pfenderina. 

 

 

Figuras 2, 5 e 6: secções axiais de formas de passagem Paravalvulina-Kilianina. 

Note-se o desenvolvimento incipiente das câmaras centrais em forma de “goteira” nas figs 

2 e 6 e algumas câmaras “em-goteira” na Fig.5. 

 

 

Figura 7: secção transversal de forma de passagem Paravalvulina-Parurgonina, 

com desenvolvimento de “dente valvular” complexo. 

 

 

Figura 8: secção axial de forma de passagem Valvulina-Paravalvulina. 

 

 

Figuras 9 e 10: secções axiais a sub-axiais de Kilianina sp. Na Fig.9, no canto 

superior esquerdo, exemplar de Porostromata de morfotipo 8 de AZERÊDO (1993). 
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ESTAMPA XXIII 

 

 

 Figura 1: secção sub-axial a oblíqua de Trocholina gigantea PÉLISSIÉ & 

PEYBERNÈS, 1982. 

 

 

Figura 2: secção sub-axial a oblíqua de Trocholina cf. elongata (LEUPOLD, 1885). 

 

 

Figura 3: secções sub-axiais a axiais de Trocholina palastiniensis “high-variety” 

HENSON, 1982 (seta branca) e de Trocholina gr. palastiniensis-alpina (seta negra). 

 

 

Figuras 4: secção axial de Trocholina cf. minuta DERIN & REISS, 1966. 

 

 

Figura 5: secção sub-axial de P.striata. 

 

 

Figura 6: Lenticulina sp.. 

 

 

Figura 7: foraminíferos indeterminados (Trochammina sp.?). 

 

 

Figura 8: grande exemplar de Solenopora cf. cayeuxiformis.         
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ESTAMPA XXIV 

 

 

 Figura 1: dasicladáceas indeterminadas. 

 

 

Figura 2: girogónito de carófita. 

 

 

Figura 3: Porostromata morfotipo 1 de AZERÊDO (1993) (semelhante a Cayeuxia 

piae FROLLO, 1938). 

 

 

Figuras 4: Porostromata morfotipo 2 de AZERÊDO (1993). 

 

 

Figura 5: Porostromata morfotipo 2 de AZERÊDO (1993) (semelhante a Ortonella 

sp.). 

 

 

Figura 6: Porostromata morfotipo 4 de AZERÊDO (1993) (semelhante a Garwoodia 

sp.). 

 

 

Figura 7: Porostromata morfotipo 7 de AZERÊDO (1993). 
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ESTAMPA XXV 

 

 

 Figura 1: Porostromata morfotipo 8 de AZERÊDO (1993). 

 

 

Figura 2: Porostromata morfotipo 9 de AZERÊDO (1993). 

 

 

Figura 3: Thaumatoporella parvovesiculifera ELLIOT, 1956 incrustando uma 

Porostromata. 

 

 

Figura 4: células dispersas na matriz de Bacinella irregularis RADOICIC, 1959. 

 

 

Figura 5: grande colónia de Koskinobullina socialis CHERCHI & SCHROEDER, 

1979. 

 

 

Figura 6: exemplar de Aeolisaccus sp. (similar a Aeolisaccus cf. inconstans in 

AZERÊDO, 1993). 

 

 

Figura 7: concha fragmentada de braquiópode. Note-se as lamelas ondulantes na 

microstrutura da parede. 
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ESTAMPA XXVI 

 

 

 Figura 1: Thamnasteria sp.. 

 

 

Figuras 2, 3 e 4: exemplos de thamnasterids. O exemplar da fig.4 encontra-se com 

a microstrutura muito recristalizada. 

 

 

Figuras 5 a 8: exemplos de Stylosmilia sp., um dos coraliários mais comuns da 

litofácies 6. 
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ESTAMPA XXVII 

 

 

 Figura 1: Cladophyllia sp.. 

 

 

Figura 2: exemplo de “microsolenídeo”.  

 

 

Figura 3: exemplo de stilinid. 

 

 

Figura 4: Ovalastrea sp.. 

 

 

Figuras 5 & 6: exemplos de euheliids. 

 

 

Figura 7: estromatoporídeo indeterminado. 
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ESTAMPA XXVIII 

 

 

 Figura 1: oncóide tipo 1a de AZERÊDO (1993). Note-se a abundância de rede de 

B.irregularis no cortéx deste oncóide. 

 

 

Figura 2:  oncóide tipo 2 de AZERÊDO (1993), de forma irregular, tipicamente com 

projecções. 

 

 

Figura 3: oncóide tipo 3a de AZERÊDO (1993), micrítico, mal laminado, com 

estruturas globulares indeterminadas na periferia. Oncóides tipo 3a de AZERÊDO (1993), 

estão também figurados nas Estampas IX, Fig.4 e X, Fig.1.  

 

 

Figura 4: oncóide tipo 4 de AZERÊDO (1993), com centro de coraliário. Na Fig.5, 

Est.IX figura outro oncóide deste tipo. 

 

 

Figuras 5 e 6: oncóides tipo 5 de AZERÊDO (1993), relativamente complexos, com 

centros de bioclastos variados (mais frequentemente encontrados na litofácies 6 e litofácies 

2 de Pataias). 

 

 

Figura 7: grande fragmento de litoclasto. 
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ESTAMPA XXIX 

 

 

 Figura 1: exemplo de calcário oointraclástico cuja porosidade inicial seria elevada 

(> 20%), tendo depois sido muito diminuída pelo preenchimento dos poros com silte 

vadoso – em estádios precoces de diagénese (litofácies 4). 

 

 

Figura 2:  porosidade em redor dos bioclastos (intergranular) e no seu interior, 

devido a dissolução parcial (intragranular) (porosidade estimada > 10%). 

 

 

Figura 3: fraca porosidade fenestrada em Mudstones da litofácies 9 (<5%). 

 

 

Figura 4: porosidade fenestrada elevada e de dissolução (cimentos vadosos 

“pendentes”, “em-ponte” (seta branca) e “em-menisco”) em mudstones fenestrados da 

litofácies 9. Note-se a complexidade da diagénese com formação de diferentes gerações de 

cimentos, separados entre si por uma fina capa de micrite (seta negra). 

 

 

Figura 5: preenchimento de poro (de porosidade matricial com silte vadoso e outro 

sedimento interno) em figura geopética, testemunhando diminuição da porosidade durante 

estágios precoces da diagénese. 
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