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RESUMO 

 

 O presente trabalho, sob a forma de Relatório de Estágio, constitui a fase final do 

Mestrado de Geografia Física e Ordenamento do Território e teve como objeto de estudo 

o levantamento do geopatrimónio do Município de Loures e posterior criação de 

percursos geoturísticos. Para tal, foi indispensável a discussão de alguns conceitos como 

geodiversidade, geopatrimónio, geossítio, património geomorfológico, geomorfossítio, 

geoconservação, geoturismo e pedestrianismo. 

Foram estabelecidas metodologias adequadas às várias fases do trabalho, desde a 

recolha de informação prévia aos levantamentos de campo, à avaliação dos geossítios ou 

à criação de percursos geoturísticos. Esta etapa teve fundamental importância na 

organização e coerência do trabalho sobretudo no que respeitou às adaptações feitas nas 

fichas inventário e de cálculo do valor turístico. 

 Dedicou-se um capítulo à caracterização física do território de Loures 

estabelecendo, desde logo, algumas relações com o geopatrimónio. 

 Segue-se o maior capítulo do relatório dedicado à apresentação das seis unidades 

territoriais com interesse geopatrimonial e dos vinte geossítios identificados, 

relacionando o inventário sistemático realizado no campo (fichas em Anexo), a pesquisa 

bibliográfica e a análise e interpretação de cada sítio de interesse geopatrimonial. 

 Para complemento do trabalho, achou-se pertinente referir os sítios de interesse 

arqueológico localizados nas imediações dos geossítios. 

 A avaliação do valor turístico dos geossítios implicou a utilização de cinco fichas de 

cálculo dos valores científico, cénico, cultural, económico e ecológico cuja média final 

corresponde ao valor turístico. Dado o volume de dados recolhidos, estas fichas são 

apresentadas em Anexo. 

 Por fim, foram apresentados três percursos geoturísticos, indicando-se os 

itinerários a adotar e representando-os em mapas onde se observam percursos, os 

geossítios e sítios de interesse arqueológico. 
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As conclusões e considerações finais incluem os principais resultados do trabalho, 

bem como propostas de geoconservação e promoção do geopatrimónio do Município de 

Loures. 

 

Palavras-chave: Geopatrimónio, Geossítios, Geoturismo, Percursos Geoturísticos, Loures. 
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ABSTRACT 

 

This work, under the form of a training report, is the Master’s degree in Physical 

Geography and Spatial Planning final stage, and its objective is the survey of the 

Municipality of Loures geoheritage and subsequent creation of geoturistic pathways. To 

accomplish this, it was indispensable to discuss some concepts as geodiversity 

geoheritage, geosite, geomorphological heritage, geomorphosite, geoconservation, 

geotourism and hiking. 

 Appropriate methodologies were established, from the information collection, 

previous to the field survey, to the geosites evaluation and the geoturistic pathways 

creation. This stage had a fundamental importance for the general work organization and 

coherence, mostly in respect to adaptations made in inventory records and to the 

touristic value calculation. 

 A chapter is dedicated to the Municipality of Loures physical characterization, 

establishing, from the beginning, some connections with the geoheritage evidences. 

 Chapter 5 is the biggest one and is dedicated to the six units with geoheritage 

interest presentation, as well as to the twenty identified geosites, integrating the 

systematic inventory performed in field (sheets in the Appendix I), the bibliographic 

research and the analysis and interpretation of each site with geoheritage interest. 

 In complement, the sites with archaeological interest situated near the geosites 

were found important and deserving a mention. 

 The of tourism value geosites evaluation use five calculation sheets representative 

of the scientific, scenic, cultural, economic and ecological values, whose final average 

corresponds to the tourist value. Given the volume of data collected, these sheets are 

presented in the Appendix II. 

Finally, three geotouristic pathways were presented, indicating the routes that 

should be taken and representing them on maps showing also the geosites and sites of 

archaeological interest. 
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The conclusions and final remarks include the work main results as well as the 

geoconservation and promoting measures proposed for the Municipality of Loures 

geoheritage.  

 

Keywords: Geoheritage, Geosites, Geotourism, Geotouristic routes, Loures. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 Tendo em conta o distanciamento da maior parte da população portuguesa 

relativamente à ciência em geral e, particularmente, aos estudos de geologia, de 

geomorfologia, de hidrologia e da paisagem enquanto recursos naturais, é importante 

salientar que, apesar de existir um vasto património natural no nosso território, 

nomeadamente na vertente abiótica, ainda há um longo caminho a percorrer no que 

respeita à sua identificação, classificação, valorização e promoção. 

 A principal causa da ignorância da população relativamente a este tema passa, em 

grande parte, pelo desconhecimento da sua existência devido à escassez de informação 

disponível ao público em geral, à falta de formação do mesmo e aos deficientes 

programas escolares. É evidente a necessidade de contrariar esta tendência, contribuindo 

para o esforço (recente) de elaboração de material de apoio à interpretação, valorização 

e conservação do geopatrimónio, pois, como afirmou Carvalho (2007:17), “conhecer a 

natureza dos constituintes desta «bola colorida» é fundamental para compreender, 

interiorizar e seguir as regras de conservação da natureza e proteção do ambiente”. 

Assim, pretende-se com este trabalho promover e apoiar a conservação do 

geopatrimónio (geoconservação), contribuindo para um melhor ordenamento do 

território. 

 Apesar de nos últimos anos terem vindo a ser desenvolvidos vários estudos sobre 

o geopatrimónio em Portugal, apenas foi contemplada uma pequena parte do território. 

Daí o interesse em desenvolver estudos a nível concelhio, no concelho do Loures, que 

abordem este tema articulando-o à geoconservação e ao geoturismo. A área do concelho 

de Loures apresenta especial interesse geopatrimonial, onde podemos observar, por 

exemplo, formas residuais de estruturas vulcânicas (com crateras principais e secundárias 

ou adventícias) resultantes de uma atividade vulcânica herdada do tipo efusivo. 

 A estrutura base deste trabalho define-se em três conjuntos principais: estado da 

arte sobre os temas relacionados com o estudo efetuado e breve caraterização física do 

concelho de Loures; levantamento, interpretação e avaliação do geopatrimónio do 

concelho; principais conclusões, propostas de ordenamento do geopatrimónio e 
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estruturação de percursos geoturísticos. No primeiro são definidos e discutidos temas 

teóricos fundamentais (património natural, geodiversidade, geopatrimónio, geossítios, 

geoconservação e geoturismo, entre outros). No segundo são inventariados, 

interpretados e avaliados os geossítios e geoformas (segundo critérios previamente 

definidos e compilados numa base de dados). No terceiro são apresentadas as conclusões 

e considerações finais do estudo, bem como propostas de geoconservação e promoção 

dos geossítios, nomeadamente através da elaboração de percursos geoturísticos. 

 Propôs-se, durante os 6 meses de estágio curricular realizado na Divisão de 

Turismo do Departamento de Atividades Económicas e Turismo, sob a orientação da Dra. 

Carla Ferreira, efetuar o levantamento, a classificação e a avaliação do geopatrimónio 

concelhio, inserir toda a informação numa base de dados e definir, numa fase final, 

roteiros geoturísticos. Note-se que o conceito de geopatrimónio utilizado engloba os 

patrimónios geológico, geomorfológico e hidrológico, bem como as paisagens com valor 

geopatrimonial (conceitos definidos no ponto seguinte do trabalho). 

 Este trabalho visa a valorização e promoção do geopatrimónio no concelho de 

Loures, tentando também consciencializar a população em geral para a importância dos 

geossítios como pontos de interesse científico, cultural, cénico, económico e turístico. A 

sensibilização pública acerca desta temática é fundamental no que respeita à preservação 

dos geossítios (geoconservação) e incentiva a prática do geoturismo. A inventariação e a 

classificação do património são indispensáveis, bem como a produção de material de 

apoio à sua interpretação, quando se pretendem implementar estratégias de 

geoconservação e de promoção, introduzindo uma maior diversidade na oferta turística e 

desenvolvendo novas formas de explorar e conhecer o território. 

Assim, e dada a crescente procura do geoturismo no mercado turístico 

internacional e, também, já no nacional, a nossa aposta é promover o território, tendo 

em conta as preocupações ultimamente muito discutidas relativamente à 

sustentabilidade do seu uso. Esta preocupação tem de atender à crescente necessidade 

que a população citadina, cada vez mais numerosa, tem de “escapar” do ambiente 

quotidiano para meios menos artificializados, onde a natureza domina o espaço e no qual 

estão presentes elementos da biodiversidade e da geodiversidade. A valorização dos 
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recursos naturais abióticos representará uma mais-valia, inclusive em termos 

económicos, para o concelho de Loures. 

Em síntese, os objetivos do trabalho são: 

 Efetuar o levantamento de geopatrimónio existente no concelho de Loures; 

 Criar uma base de dados do geopatrimónio estudado, baseada em fichas-

inventário e na localização espacial dos geossítios; 

 Apresentar estratégias de geoconservação do património natural abiótico; 

 Divulgar e promover o geopatrimónio do concelho, em particular o património 

geomorfológico; 

 Integrar o geopatrimónio com o património arqueológico, bem como com 

outros valores culturais e ecológicos; 

 Definir percursos geoturísticos que promovam os geossítios e geoformas 

identificados; 

 Contribuir para o desenvolvimento do turismo municipal e para um 

ordenamento do território mais sustentável. 
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CAPÍTULO 2 – ESTADO DA ARTE 

 

A fim de definir com precisão o tema do trabalho, o estudo do geopatrimónio no 

concelho de Loures, é importante fazer uma abordagem do conceito bem como de outros 

com o qual se interliga. Assim, ao longo deste capítulo serão discutidas as temáticas 

fundamentais nas quais assenta o estudo desenvolvido no presente relatório. 

2.1. Património Natural, Geodiversidade e Geopatrimónio 

 Tal como afirma Donadieu (1986) in Grandgirard (1997) (também defendido por 

Pereira, 2006), “têm valor patrimonial os bens que devemos transmitir aos nossos 

descendentes no melhor estado possível, muitos dos quais, pelas suas características 

particulares (culturais e/ou naturais), necessitam de medidas de proteção”, sejam eles 

fruto da ligação do labor humano e/ou dos processos da Natureza (património 

cultural/natural). Compete, assim, ao Estado e aos cidadãos contribuir para a salvaguarda 

e valorização desse património, sendo a sua gestão um dos mais importantes aspetos do 

ordenamento do território. Esta conceção patrimonial de determinados bens, dotados de 

valores materiais e/ou imateriais, tem vindo a ser adotada ao longo dos anos pelas 

entidades governantes, favorecendo a preservação do geopatrimónio. O património é, 

portanto, objeto de classificação, legalização e regulamentação, através de documentos 

legais criados com o objetivo de o preservar e valorizar. 

 Neste estudo particular vai ser analisado apenas o património natural abiótico, 

que, “em sentido lato, será constituído pelos valores representativos da geodiversidade 

da Terra” (Rodrigues, 2009). 

 Embora atualmente a conservação e valorização dos diversos tipos de património 

seja condicionada, em grande parte, pela atividade antrópica, há um outro fator que 

assume papel determinante na sua valorização: o tempo. O tempo está intimamente 

ligado ao valor do património, na medida em que este resulta da rotura entre o presente 

e o passado, deixando os objetos de ter a função utilitária inicial, para servirem de 

intermediários entre o passado e o futuro (Pomian, 1984; Pinto, 2003; in Pereira, 2006). 

Daí a importância de classificar o património e preservá-lo no tempo e no espaço para 

que gerações vindouras o possam desfrutar. Tal como referido, existem dois grandes 
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tipos de património, o património cultural, resultante da ação antrópica e do valor 

acrescentado ao mesmo com o passar dos anos, e o património natural, cuja génese 

remonta a centenas, milhares e mesmo milhões de anos, sendo, muitas vezes, o tempo 

geológico a melhor forma de o enquadrar na história da Terra. Por outro lado, o tempo 

histórico é marcado por acontecimentos de origem antrópica, como mudanças na 

estrutura e organização da sociedade, dispersão das civilizações no planeta, introdução 

da agricultura, entre outras, todas elas transcritas nos patrimónios cultural e natural. 

 Embora o termo património tenha sido utilizado, na maioria das vezes, como 

significado de património cultural, é, nos dias que correm, cada vez mais importante ter 

em consideração o património natural e, em particular, o geopatrimónio. Isto é, tal como 

se pode avaliar uma construção como um bem a preservar, as geoformas e os processos 

naturais também podem e devem ser considerados como bens a valorizar e a preservar 

(Pereira, 2006). 

 O património natural divide-se por sua vez em património natural biótico (os 

valores da biodiversidade) e património natural abiótico (os valores da geodiversidade). 

Embora o conceito de biodiversidade tenha surgido durante os anos 80 do século 

passado, mais concretamente em 1988, como defendem Serrano e Ruiz-Flaño (2007), o 

conceito de geodiversidade só mais recentemente começou a ser utilizado, ainda que, 

segundo Rodrigues (2009), nem sempre com a mesma aceção. Apesar disso, “o 

património abiótico, foi definido pela negativa, isto é, foi considerado como o conjunto de 

todos os valores patrimoniais não biológicos” (Rodrigues e Fonseca, 2008). O termo 

proposto por estes autores para o designar foi geopatrimónio, equivalente ao termo 

inglês geoheritage, que é entendido como o “conjunto de valores que representam a 

Geodiversidade do território” (Rodrigues, 2009). 

 Segundo Panizza (2007), o termo geodiversidade define “a variedade de 

ambientes geológicos e geomorfológicos considerados como a base para a diversidade 

biológica da Terra”, o que o torna algo restrito, pois, tal como referido por (Rodrigues e 

Fonseca, 2008), o termo geodiversidade deve englobar todo o “conjunto dos elementos 

naturais abióticos (geológicos, geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos, cénicos, etc.) 

existentes num determinado espaço”, logo, "quanto maior for a variedade destes 

elementos presente numa dada área, maior será a geodiversidade aí patente". 
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 A divergência de conceitos estende-se ao conceito de Geopatrimónio. A opinião 

do indivíduo avaliador está muitas vezes baseada nos seus conhecimentos e convicções 

relacionados com a sua formação académica. Logo, por exemplo, a visão de um 

geomorfólogo e de um geólogo podem ser diferentes. 

 Embora alguns autores, geólogos de formação, como Ramalho (2004) e Brilha 

(2005) entre outros, defendam que a geodiversidade é o conjunto de elementos 

geológicos com valor patrimonial (não utilizando o termo geopatrimónio, mas apenas o 

de património geológico), o correto significado de geopatrimónio deve ser, no nosso 

entender, mais lato englobando todo o “conjunto de elementos naturais abióticos 

existentes à superfície da Terra (emersos ou submersos) que devem ser preservados 

devido ao seu valor patrimonial” (Rodrigues, 2009), pois, segundo a mesma autora 

(Rodrigues, 2009b), o prefixo “Geo” significa Terra e não geologia. Assim sendo, 

considera-se no presente trabalho que o Geopatrimónio integra o Património Geológico, 

o Património Geomorfológico, o Património Hidrológico, o Património Pedológico, o 

Património Paisagístico, entre outros possíveis de ser integrados no Património Natural 

Abiótico, como se observa no esquema da fig. 2.1.  Tal como refere Castaldini (2009), é 

fundamental haver conciliação de conhecimentos, quando está em causa a conservação 

dos valores geológicos e geomorfológicos. 
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Fig. 2.1 – Esquema síntese da hierarquia dos conceitos ligados ao Geopatrimónio. 

2.2. Patrimónios Geológico, Geomorfológico, Hidrológico e Pedológico 

O património geológico e o património geomorfológico têm sido alvo de maior 

número de trabalhos de investigação teórica e de aplicação, dedicando-se assencialmente 

ao estudo dos sítios de especial interesse patrimonial designados por geossítios. 

Embora existam diferentes definições de património geológico, dadas por autores 

como Cendrero (1996), Ramalho (2004), Brilha (2005), não se verifica unanimidade de 

opiniões entre geólogos e geomorfólogos (nem, por vezes, entre geólogos). Após a 

consulta de um leque abragente de definições de património geológico propostas por 

vários autores, parece coerente a defendida por Ferreira et al. (2003) que o define como 

“o conjunto de locais e objetos geológicos que pela sua exposição favorável e conteúdo, 

constituem documentos que testemunham a história da Terra, a sua geodiversidade e 

podem designar-se genericamente por Locais de Interesse Geológico (LIG)”, abrangendo 

valores com carater essencialmente científico e didático. O património geológico 

constitui, assim, o património natural mais antigo da Terra, demonstrando essencial 

importância para a sua compreensão, sendo que “alguns destes locais pelas suas 
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características de raridade, teor didático ou monumentalidade, são designados por 

monumentos geológicos ou geomonumentos” (Galopim de Carvalho, 1998). 

 Quanto ao património geomorfológico têm sido desenvolvidos inúmeros estudos e 

trabalhos científicos por investigadores com as formações académicas mais diversas. 

Relativamente à sua definição, Pereira (1995) refere o património geomorfológico como 

“o conjunto de formas de relevo, solos e depósitos correlativos, que pelas suas 

características genéticas e de conservação, pela sua raridade e/ou originalidade, pelo seu 

grau de vulnerabilidade, ou ainda, pela maneira como se combinam espacialmente (a 

geometria das formas de relevo), evidenciam claro valor científico, merecendo ser 

preservadas”. Panizza e Piacente (1993) e Reynard (2005), destacam também a 

importância dos valores cénico, cultural e económico atribuíveis às geoformas. Esta 

valoração foi denominada de “otimização” por Pralong e Reynard (2005). Contudo, é 

ainda relevante destacar os valores de carácter didático, ecológico e recreativo pois 

podem representar uma mais-valia na promoção e valorização dos geossítios e 

geomorfossítios. Tal como afirmado no website da Associação Internacional de 

Geomorfólogos (AIG/IAG) “os geomorfossítios são formas de relevo aos quais a sociedade 

confere um certo valor para fins científicos, mas também culturais, ecológicos, estéticos 

ou económicos”, sendo o principal objetivo do grupo de trabalho "Geomorphosites" da 

IAG semelhante ao objetivo do presente trabalho, pois passa por “melhorar o 

conhecimento e a avaliação dos locais de interesse geomorfológico, com ênfase particular 

à educação, conservação e atratividade do turismo em relação a esses (geo)sítios”. O 

trabalho desenvolvido no concelho de Loures não se restringe apenas aos locais de 

interesse geomorfológico, envolvendo todos aqueles que, pelo seu interesse 

geopatrimonial, devem ser preservados, valorizados e promovidos. 

 São escassos os estudos desenvolvidos sobre o património hidrológico, pois esta 

área do saber surge normalmente associada aos fenómenos hidrológicos objeto de 

estudos de hidrogeografia, de hidrogeologia, ou outros, normalmente referenciados em 

estudos de geomorfologia e de geologia. Ainda assim, apesar de serem raros os estudos e 

trabalhos sobre o património hidrológico desenvolvidos em Portugal, “é importante saber 

que já começam a ser divulgados estudos sobre estes temas e que, qualquer que seja a 

fonte dos dados (desde que fiável), devemos inseri-los nos levantamentos do 
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geopatrimónio” (Rodrigues, 2009). O património hidrológico corresponde, então, aos 

sítios onde a água desempenha um papel relevante na modelação da paisagem, para 

além de conferir uma beleza natural ao espaço onde se insere. 

 Segundo Durán et al., 1998 (in Rodrigues, 2009), o património hidrológico respeita 

a “todos os lugares em que o recurso água apresenta especial interesse pela sua beleza 

natural, de um ponto de visto histórico, pela sua importância ou pelo seu uso específico 

num dado momento, pela sua beleza arquitetónica diretamente relacionada com o uso 

da água assim como pelo volume que representa no total dos recursos da comunidade”. 

Logo todos os lugares onde a água superficial e/ou subterrânea ganha importância como 

património natural (unidades hidromorfológicas, rios, lagos, fontes, nascentes fluviais, 

nascentes secas por sobre-exploração ou causas naturais, águas termais, cascatas, zonas 

húmidas, zonas de descarga difusa, entre outros), devem ser identificados como 

geossítios, conservados, valorizados e promovidos como tal. O principal instrumento da 

Política da União Europeia relativa à Água - Diretiva Quadro da Água (Diretiva 2000/60/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000), defende a 

necessidade de conservar e melhorar o ambiente aquático da Comunidade e que a água 

deve ser protegida como um bem patrimonial, distinguindo-a dos produtos comerciais de 

valor comum. É ainda, de acordo com Sismic e Belij, 2008 (in Rodrigues, 2009), necessário 

proteger também as áreas naturais de maior dimensão onde se incluam superfícies 

aquáticas que possam constituir reservas de água potável. 

 Por seu lado, “o património pedológico não é objeto de igual interesse científico 

nos diversos países” (Rodrigues, 2009), sendo que, no caso de Portugal, a ciência que se 

dedica ao estudo dos solos, a pedologia ou edafologia, se encontra menos desenvolvida 

comparativamente às ciências atrás mencionadas (geologia, geomorfologia e hidrologia). 

Os solos refletem os processos de evolução do território a médio-longo prazo bem como 

as suas características. As ciências pedológicas são também utilizadas por outras ciências 

(arqueologia, paleontologia, biologia, ambiente, etc.) que se dedicam, numa das suas 

vertentes, ao estudo do “passado” com base nos vestígios patentes nos solos. Assim, e 

como afirma Rodrigues (2009), podemos considerar que os solos “narram” 

acontecimentos ocorridos no território e, por isso, possuem um determinado valor 

científico, didático, cultural, histórico ou mesmo turístico e recreativo. Podemos então 
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definir como património pedológico os sítios com especial relevância no que respeita ao 

conhecimento mais completo dos paleoambientes da Terra. 

2.3. Geossítios, Geomorfossítios, Paisagens e Património Geopaisagístico 

 O conceito de Geossítio é imprescindível quando se trata de questões ligadas ao 

geopatrimónio e, tal como os demais, tem vindo a “evoluir” adquirindo novas e mais 

completas definições, propostas por diferentes autores. Segundo Ramalho (2004) os 

geossítios correspondem a locais cujo interesse geológico é relevante devido à sua 

importância científica, pedológica ou mesmo à sua espetacularidade. Carton et al. (2005) 

indicam que geossítio corresponde a “um ou mais elementos de natureza geológica ou 

geomorfológica de elevado interesse científico, económico, cultural, didático ou cénico 

sendo que este último assume um papel de maior importância dado estes locais se 

caracterizarem pela apresentação de formas ou elementos onde a sua identificação e 

compreensão por parte dos visitantes é facilitada”. No entanto, também se encontram na 

literatura científica outras designações não só para geossítio, mas também para 

geomorfossítio, termo proposto por Panizza (2001) para definir sítios de particular 

interesse em termos de património geomorfológico (Reynard et al., 2007). 

Resumidamente, “geomorfossítios são formas de relevo geomorfológicas que adquiriram 

carácter científico, cultural / histórico, estético e / ou valor social / económico devido à 

perceção humana ou exploração” (Panizza, 2001 in Reynard e Panizza, 2005) 

 Neste trabalho são considerados geossítios “todos os sítios de particular interesse 

geopatrimonial, incluindo os sítios litológicos, estruturais, paleontológicos, mineralógicos, 

geomorfológicos, hidrológicos, pedológicos ou outros, que apresentam um valor singular 

do ponto de vista científico (para a reconstituição da história da Terra), podendo ter 

outros valores adicionais, como são o caso do pedagógico, cultural, estético, económico, 

ecológico ou outro” (Rodrigues, 2009). A sua presença confere ao território valores que 

justificam a sua preservação, pois além de testemunharem o passado longínquo e/ou 

recente da Terra, ocorrem de forma particularmente interessante e pouco frequente ou 

rara, ganhando mesmo espetacularidade em função dos seus valores mais ímpares. Têm 

grande interesse científico, possibilitando perceber como evoluiu o território em 

determinado local ou região, possuindo relevância às escalas nacional e internacional, 

oferecendo ao público em geral e aos alunos, investigadores e especialistas a vantagem 
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de compreenderem a génese dos “lugares” observando os fenómenos geológicos, 

geomorfológicos e outros que os originaram e caracterizam a sua evolução. É ainda 

importante salientar a valorização dos geossítios, no que respeita ao turismo de/na 

natureza, que se encontra em expansão, podendo representar uma mais-valia também 

em termos económicos.  

 Em Portugal, os geossítios mais relevantes, classificados legalmente a nível 

nacional ou regional, são os Geomonumentos, integrados nos Monumentos Naturais, 

que, ao abrigo do Decreto-Lei nº 19/93, são definidos como “ocorrência natural contendo 

um ou mais aspetos que, pela sua singularidade, raridade ou representatividade em 

termos ecológicos, estéticos, científicos e culturais, exigem a sua conservação e a 

manutenção da sua integridade”. 

 Após a definição de geossítio (representativo de qualquer tipo de geopatrimónio) 

e geomorfossítio (que apenas se refere a uma parte daquele, o património 

geomorfológico), pode-se introduzir o conceito de geopaisagem. Este surge da 

necessidade de classificar uma área cuja beleza natural merece distinção, pois, e tal como 

afirma Brandão (2009), “nem só de ocorrências geológicas (geomorfológicas, hidrológicas, 

pedológicas, etc.) singulares se preenchem os territórios”, mas também, quanto a nós, de 

paisagens que resultam da agregação e geometria de diversas formas de relevo. Este 

termo deve utilizar-se na designação de uma realidade mais vasta, que corresponde a 

porções do espaço possíveis de observar e interpretar (Grandgirard, 1997). 

 A paisagem é constituída por um sistema de sistemas, de vários níveis, interligados 

e, tal como afirmou Piaget (1970), "os níveis mais globais e mais simples da estrutura 

podem englobar progressivamente outros sistemas, que a complexificam, conferindo-lhe 

simultaneamente maior diversidade". 

 As paisagens assumem valor enquanto testemunhos de processos naturais e 

antrópicos, valorizados fundamentalmente pelo seu interesse estético, científico e 

cultural. Segundo Pereira (1995) uma paisagem corresponde à “expressão espacial da 

interação das componentes biofísicas (naturais) e socioeconómicas (culturais) que 

constituem o sistema ambiente”. Contudo, é possível distinguir paisagem objetiva e 

paisagem subjetiva, em que a primeira é marcada pelas interações das componentes 
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bióticas, abióticas e antrópicas, e a segunda consiste na perceção que cada pessoa tem da 

paisagem (Reynard, 2005). 

 Assim sendo, e considerando que todas as paisagens dotadas de valores científico, 

histórico/cultural, estético e/ou socioeconómico devem ser consideradas património, é 

possível distinguir o termo património paisagístico, reconhecido pela UNESCO no 1º 

artigo da Convenção para a Proteção do Património Mundial de 1972, correspondente às 

“obras conjugadas do Homem e da natureza” (Glauser, 1993 in Reynard, 2005). 

 Posto isto, talvez seja pertinente propor um novo termo, o de Património 

Geopaisagístico, para designar o geopatrimónio que resulta da presença de um conjunto 

de geossítios existentes num determinado espaço e cujo efeito monumental e 

espetacularidade produzem uma paisagem de carácter singular. A introdução deste 

termo permitiria diferenciar as paisagens de carácter marcadamente natural com valor 

patrimonial, daquelas que resultam fundamentalmente da ação da antrópica (paisagens 

culturais), também elas consideradas no âmbito do património paisagístico. 

2.4. Geoconservação 

 Atualmente verifica-se uma crescente preocupação com esta área de estudo e 

aplicação não só da comunidade científica, que sempre demonstrou interesse pela 

temática, mas também dos organismos que tutelam o ordenamento do território e da 

população em geral. O conceito de geoconservação é muito importante uma vez que está 

intimamente ligado à identificação, valorização e promoção do património natural 

abiótico. Segundo Burek e Prosser (2008), a geoconservação corresponde a uma “ação 

tomada com a intenção de conservar as características geológicas e geomorfológicas, 

processos, sítios e espécimes”. Para Brilha (2005) e Pereira (2004) a geoconservação 

consiste nas iniciativas de conservação da geodiversidade (assumida como diversidade 

geológica). 

 Sharples desenvolveu os primeiros trabalhos na Tasmania (Austrália) e, segundo o 

autor (Sharples, 1995), define-se como objetivo da geoconservação “the maintenance or 

conservations of the diversity of the earth’s physical features and processes 

(geodiversity)”. Quanto a nós, a geoconservação visa a conservação da geodiversidade 

através da conservação dos seus valores intrínsecos (científicos), ecológicos ou outros, ou 
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seja, através da conservação do geopatrimónio, procurando que as alterações sofridas 

pelos geossítios ocorram apenas devido a processos físicos e químicos de génese natural. 

 Apesar de não se observarem grandes preocupações com a necessidade de 

geoconservação, dado que a parte “bio” apresenta (na visão comum) uma maior 

fragilidade relativamente à parte “geo”, a conservação deve ter como alvo todo o sistema 

natural, tanto o biótico como o abiótico. De facto, este último apresenta uma importante 

vulnerabilidade face a intervenções antrópicas desajustadas que desencadeiam ou 

potenciam processos (por vezes rápidos e catastróficos) de deterioração dos geossítios. 

 A geoconservação, a sua planificação, implementação e gestão no âmbito das 

políticas de ordenamento do território, constitui, assim, um instrumento de fundamental 

importância na preservação da geodiversidade e, em especial, do património natural 

abiótico. Contudo, uma gestão bem sucedida da geodiversidade e do geopatrimónio, que 

a representa, necessita da existência de, pelo menos, três requisitos: i) bases de dados 

que indiquem os tipos, condições e vulnerabilidade dos elementos da geodiversidade e 

dos seus conjuntos; ii) procedimentos que identifiquem aqueles que são significativos 

para a geoconservação; iii) procedimentos apropriados de gestão para aqueles que são 

particularmente vulneráveis (Rodrigues, 2009). Tendo isto em consideração, verifica-se 

uma forte discrepância entre a implementação de políticas de geoconservação face ao 

que já se desenvolveu no campo da bioconservação, sendo cada vez mais imprescindível 

fazer esforços nesse sentido e sensibilizar a população para a importância da preservação 

do geopatrimónio, pois, para se perceber o presente e perspetivar o futuro, é também 

necessário conhecer o passado dos elementos que representam a geodiversidade da 

Terra. 

 Em Portugal este conceito de geoconservação é relativamente recente e pouco 

utilizado, sendo uma vertente da mais comum “conservação da natureza”. Só em meados 

da década de 70 do século passado a legislação portuguesa começou a incluir algumas 

medidas no campo da proteção/conservação da Natureza, sendo criados vários corpos 

legislativos que referem como encargo do Estado a proteção e valorização ambiental do 

património. A Lei nº 9/70, de 19 de Junho, constitui o primeiro diploma legal relativo à 

criação dos parques naturais e outros tipos de áreas protegidas, iniciando-se, desta 

forma, o acompanhamento da evolução internacional nesta matéria. Esta Lei incumbiu o 
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Governo da tarefa de promover a proteção da natureza e dos seus recursos em todo o 

território nacional, sendo, portanto, considerada como um passo decisivo no respeitante 

a medidas de conservação da natureza. 

 Outro documento legal publicado ainda na referida década de 70, com 

importância relativamente à proteção e conservação do património natural, foi o 

Decreto-Lei nº 550/75, de 30 de Setembro, que definiu objetivos muito claros, 

encarregando o Ministério do Equipamento Social e do Ambiente, através do Secretário 

de Estado do Ambiente, de promover, coordenar, apoiar e participar na execução da 

Política Nacional do Ambiente, definida pelo Governo, em estreita colaboração com os 

departamentos de Estado responsáveis. Foi ainda criado, ao abrigo do mesmo Decreto-

Lei, o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico (SNPRPP). Porém, 

foi o Decreto-Lei n.º 613/76, de 27 de Julho, que introduziu a conceção europeia de 

parque natural no quadro legislativo português, a qual remetia para áreas cujas paisagens 

se encontravam bastante humanizadas em resultado de uma intervenção antrópica por 

vezes milenária. É também importante referir em particular dois artigos patentes na 

Constituição da República Portuguesa, o artigo 5o, que define como tarefas fundamentais 

do Estado Português "proteger e valorizar o património cultural, defender a natureza e o 

ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do 

território", e o artigo 66o, que refere a necessidade de “criar e desenvolver reservas e 

parques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger paisagens e sítios, de 

modo a garantir a conservação da natureza”. 

 Já na segunda metade da década de 80 do século passado, o documento mais 

importante publicado na área da conservação da natureza foi a Lei de Bases do Ambiente, 

de 7 de Abril de 1987 (Lei nº 11/87), a qual estabeleceu a relação que deve existir entre o 

ordenamento do território e o ambiente, definindo como fim da política de ambiente a 

otimização e garantia da continuidade de utilização dos recursos naturais, qualitativa e 

quantitativamente, como pressuposto de um desenvolvimento autossustentado. 

Pressupôs, para alcançar os objetivos, a tomada de medidas que visassem garantir um 

menor impacto ambiental aquando a instalação de atividades produtivas, a manutenção 

dos ecossistemas, o equilíbrio biológico e a estabilidade dos habitats, o uso racional dos 

recursos vivos, a conservação da natureza, a promoção da participação da população na 
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formulação e execução da política de ambiental, a qualidade de vida, o reforço das ações 

de defesa do património natural e construído e a recuperação das áreas degradadas do 

território nacional, entre outras medidas legislativas. 

 Nas décadas seguintes intensificaram-se as iniciativas referentes à proteção da 

natureza, direcionadas inicialmente para a biodiversidade e, só numa fase posterior, 

dedicadas mais à componente abiótica, como ocorre com a criação de geoparques. 

2.5. Pedestrianismo 

 A exploração do território foi desde sempre uma atividade praticada pelo Homem. 

Em função das suas necessidades, os humanos, tal como as outras espécies de animais, 

percorreram, ao longo da história, longas distâncias por todo o planeta. No início, 

movidos pelas necessidades mais básicas e posteriormente por outras que surgiram com 

a evolução do intelecto, os seres humanos deslocaram-se ao longo dos continentes 

criando trilhos e caminhos que viriam a fazer a ligação entre locais onde ascenderiam 

civilizações pela fixação de população, principalmente em função dos recursos naturais aí 

existentes. 

“O ato de caminhar está associado à história do pensamento e dos homens que 

desde sempre atravessaram continentes para procurar alimento, transacionar, conquistar 

terras e povos, erigir e aniquilar impérios, conduzir os rebanhos em transumância, no 

encalço das estações. (…) Na Idade Média e no Renascimento, eram sobretudo os 

comerciantes e os peregrinos que se deslocavam por milhares de quilómetros, em míticas 

viagens que duravam anos, à procura de novos mercados, da espiritualidade e da saúde, à 

descoberta de novos mundos” (Bietolini, 2007). 

A proliferação e ocupação do espaço pelo Homem foi exponencial dado o forte 

crescimento populacional que se verificou sobretudo nos últimos séculos. Este facto 

levou a um grande desenvolvimento dos transportes e consequentemente a uma forte 

sedentarização da população, nomeadamente nos locais onde a rede viária está mais 

desenvolvida (metrópoles). Posto isto, tem vindo a ser notada, nos últimos anos, uma 

crescente necessidade da população, nomeadamente dos citadinos, de substituir 

ocasionalmente a "selva urbana", o stress do seu quotidiano e o sedentarismo constante 

pela prática de atividades ao ar livre. 
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No século XIX começaram a ser apreciadas as caminhadas, a escalada de uma 

montanha pelo prazer de desfrutar de vistas grandiosas, sentir emoções e sensações 

novas, descobrir ambientes desconhecidos, como as neves eternas e a alta montanha 

(Bietolini, 2007). O prazer de caminhar pela natureza e de explorar os espaços naturais 

tem vindo a ser cada vez mais apreciado pelas pessoas, facto que levou à recente 

divulgação do termo pedestrianismo, que, apesar de ser antigo na língua portuguesa 

(segundo Cuiça, 2008), “só começou a ser utilizado em termos federativos a partir da 

década de 90” do século XX (Brandão, 2009). 

Compreende-se por pedestrianismo o “desporto dos que andam a pé” (Federação 

Portuguesa de Campismo, 2003). Esta prática é duplamente benéfica pois promove um 

tipo de turismo mais saudável e mais sustentável. Além disso, esta forma de praticar 

turismo pode representar, quando respeita as regras de boas práticas, uma mais-valia no 

que respeita ao desenvolvimento sustentável das regiões. O pedestrianismo enquanto 

atividade múltipla, que alia a atividade física ao turismo e à conservação do meio, pode 

ser considerado como um instrumento de ordenamento do território, na medida em que 

valoriza e promove os valores do território atraindo visitantes, e com eles, a dinamização 

das economias locais na direção de um desenvolvimento socioeconómico sustentável, 

enquanto protege e divulga os espaços ecologicamente sensíveis, tudo isto baseando-se 

numa atividade saudável para os praticantes (Charron, 2009). 

Embora a menção ao pedestrianismo seja recente em Portugal, o conceito ainda 

se encontra pouco vulgarizado sendo frequentemente substituído por caminhadas ou 

passeios pedestres, entre outros. É ainda de referir, no contexto do pedestrianismo, que 

em Portugal a certificação de qualidade dos percursos pedestres é da responsabilidade da 

Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, que se rege pelo Regulamento de 

Homologação dos Percursos Pedestres, tendo por finalidade garantir a segurança dos 

praticantes e a conservação ambiental. Dados os custos financeiros que a homologação 

de percursos pedestres acarreta e o fraco investimento que tem sido feito, 

nomeadamente por parte do Estado, nos últimos anos têm vindo a ser desenvolvidos e 

marcados percursos temáticos que visam a exploração de valores específicos patentes 

numa determinada área do território. Têm sido marcados vários percursos cujo principal 

interesse são aspetos singulares da geomorfologia ou da geologia, integrados em 
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paisagens ou por possibilitarem a observação de geopatrimónio (geomonumentos, 

geomorfossítios ou outros). Um bom exemplo desses percursos é a PR® (Pequena Rota) 3 

de Idanha-a-Nova, designada por “Rota dos Fósseis”. Mesmo não se tratando de 

percursos pedestres homologados, vários estudos de Ciências da Terra (geologia, 

geografia e geomorfologia) têm proporcionado a definição de percursos interpretativos 

(Pereira, 1995; Carvalho, 2004; Pereira, 2006). 

Tendo em conta que o presente trabalho é pioneiro no que respeita ao estudo do 

geopatrimónio no concelho de Loures, serão propostos, na parte final, percursos 

geoturísticos que associem passeios pedestres à observação in situ dos geossítios com 

especial valor científico identificados durante o levantamento. 

2.6. Geoturismo 

 O termo Geoturismo surge com a necessidade de definir uma forma de turismo de 

natureza que consiste na exploração e conhecimento da geodiversidade e em particular 

do geopatrimónio, pois, como afirma Rodrigues (2009), “sem geopatrimónio, não faz 

sentido falar-se em geoturismo”. Thomas Hose, especialista pioneiro e autor de inúmeros 

trabalhos na área do geoturismo, propõe várias definições para geoturismo, sendo a mais 

amplamente publicada (sujeita a várias revisões) e referenciada em publicações de 

inúmeros autores que abordam este tema, a que foi proposta na publicação “Selling the 

Story of Britain’s Stone, Environmental Interpretation” (1995) onde o geoturismo é 

definido como “the provision of interpretative facilities and services to promote the value 

and societal benefit of geological and geomorphological sites and their materials, and to 

ensure their conservation, for the use of students, tourists and other recreationalists” 

(Hose, 2000a: 136 in Hose, 2007). Esta definição é algo incompleta dada a insuficiência de 

elementos relacionados com este nicho turístico, pois como já foi referido anteriormente, 

o geopatrimónio, base do geoturismo, é constituído não só pelos patrimónios geológico e 

geomorfológico mas também pelos patrimónios hidrológico, pedológico, paisagístico, 

entre outros. Hose (2007) afirma ainda que é útil, na criação de condições para o 

desenvolvimento do geoturismo, reconhecer os geoturistas “dedicados”, como 

“indivíduos que visitam intencionalmente geossítios e cortes tendo como propósito uma  

melhoria educacional e intelectual bem como pelo prazer pessoal”, e os geoturistas 

“casuais”, como “pessoas que visitam geossítios e cortes apenas por prazer e por alguma 
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estimulação intelectual ainda que limitada”. Assim, para os primeiros devem ser 

disponibilizados materiais de apoio de longa duração, integrando guias de campo dotados 

de algum conhecimento científico, artigos de jornais ou outros, enquanto para os últimos 

se deve optar por um caminho mais comum e generalista, no que respeita ao turismo, 

como criar trilhos e centros de apoio ao visitante, disponibilizando “populist guides” para 

as visitas guiadas. Este tipo de turismo beneficia, assim, da presença de geopatrimónio 

como atrativo turístico, funcionando como ferramenta para assegurar a conservação e 

sustentabilidade do local ou região visitados, através da educação e interpretação 

ambiental. Hose (ob. cit.) refere ainda que a diferenciação de dois tipos de geossítios 

pode ser útil para efeitos de gestão dos mesmos refletindo vantagens no 

desenvolvimento do geoturismo regional. 

Para Rodrigues (2009) o geoturismo tem por base o património e os recursos 

naturais abióticos, centrando-se na identidade dos vários territórios e regiões, 

correspondendo a uma visão integradora do território dado que engloba também o 

património cultural, as tradições locais, o património gastronómico e outros valores 

regionais, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentado das 

comunidades locais. Assim sendo, e tendo em conta a importância que o geopatrimónio e 

o geoturismo têm no que respeita ao desenvolvimento sustentável das regiões, tal como 

sustenta Martíni (2000: 170) ao afirmar que “el patrimonio geológico y el geoturismo son 

componentes esenciales en las políticas de desarrollo sostenible de los territorios”, é 

fundamental conhecer os geossítios e promovê-los, bem como relacionar o geoturismo 

com os demais tipos de turismo presentes no território (como o Turismo de Aventura, o 

Agroturismo, o Turismo de Lazer, o Turismo Cultural e outros), potenciando as relações 

entre os mesmos e incentivando a cooperação entre as entidades promotoras. Desta 

forma pretende-se valorizar o território e definir padrões de oferta turística para os mais 

diversos tipos de público, desde os turistas à população local, integrando as instituições 

públicas e privadas fundamentais na promoção dos territórios turísticos. 

 O geoturismo, tal como outras formas de turismo sustentável, ligadas ao turismo 

de natureza, têm vindo a ganhar importância devido às crescentes preocupações 

ambientais verificadas desde os finais da década de 90 do século passado. Estas questões 

ambientais que hoje em dia são incontornáveis, refletiram-se fortemente no 
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planeamento das atividades turísticas, posto que a preocupação prioritária aquando da 

tomada de medidas que visam promover o património natural, bem como criar formas 

que possibilitem explorá-lo, prende-se com o cumprimento de regras restritivas que 

definem um conjunto de boas práticas respeitantes ao ordenamento do território. 

 Apesar de o ser humano ser dotado de uma propensão natural para viajar, 

observar e conhecer os ambientes que lhe são distintos, reconhece-se na população 

portuguesa uma clara desconsideração das Ciências da Terra (Dias et al., 2003). Esta 

afirmação é no mínimo discutível, pois tal facto pode resultar não apenas do desinteresse 

da população pelo ambiente natural, mas também do difícil acesso à informação, dado 

que, geralmente, só a comunidade científica e indivíduos ou entidades particularmente 

interessados têm à sua disposição material bibliográfico e mesmo cartográfico que lhe 

permitem conhecer os aspetos físicos da natureza, como aqueles que constituem o 

geopatrimónio. Em Portugal os estudos sobre o geopatrimónio são relativamente 

escassos e recentes, logo, e tal como foi referido anteriormente, dado não existir 

classificação da maior parte do geopatrimónio nacional, é difícil haver desenvolvimento 

do geoturismo. Verifica-se, assim, a necessidade de estudar (identificar, caracterizar e 

classificar) o geopatrimónio português para que possam ser definidos, posteriormente, 

percursos geoturísticos e produzido material de suporte aos geoturistas (painéis 

ilustrativos, mapas interpretativos, informação online, etc.). Tal como referem Brandão et 

al. (2002), “o desconhecimento da população deve-se não à falta de apetência do público 

em geral para o conhecimento da história natural, mas por não existir, em Portugal, um 

fácil acesso às coleções geológicas” (bem como às geomorfológicas, pedológicas ou 

hidrológicas). 

 Assim, o geoturismo surge como uma vertente da atividade turística de natureza 

capaz de satisfazer as necessidades relativamente à descoberta do meio e conhecimento 

do geopatrimónio in situ, sem que isso implique todo um processo de pesquisa em 

coleções de acesso restrito. Este tipo de turismo é, de facto, um meio para a divulgação e 

consequente valorização do geopatrimónio, pois só se pode valorizar aquilo que se 

conhece. Além disso, “um destino com potencialidades turísticas deverá apresentar uma 

estratégia de geoconservação que garanta a sustentabilidade dos geossítios, uma vez 

que, sem eles, não há razões que o justifiquem” (Brilha, 2005: 123). Posto isto, e tal como 
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afirma Brandão (2009), o geoturismo contribui para a geoconservação quando é aplicado 

num modelo de sustentabilidade e suportado por estudos específicos sobre todas as 

variáveis em causa, como o geopatrimónio, o público, a acessibilidade, a vulnerabilidade, 

a viabilidade ou o clima. 

 Gray et al. (2002) sustenta que quanto mais divulgado for um elemento mais 

procura terá, logo a pressão exercida sobre as áreas onde se localizam os geossítios será 

mais elevada, requerendo medidas adicionais, na manutenção e no equilíbrio dessas 

áreas, não pondo em causa o objeto de promoção e, só assim, haverá sustentabilidade. 

Carcavilla (2009) realça ainda a importância da preservação destes locais e a necessidade 

de medidas mais eficazes no que respeita à legislação. 

 Em termos económicos é importante salientar que os dividendos resultantes do 

turismo representam uma elevada percentagem de certas economias regionais. Assim, o 

levantamento, classificação e valorização do geopatrimónio numa determinada área é 

essencial tanto para a sua preservação como para a divulgação de novos geossítios 

classificados, potenciando o desenvolvimento de atividades relacionadas com o turismo. 

 O presente trabalho visa contribuir para menorizar a distância entre o público em 

geral e o geopatrimónio, através do levantamento e promoção do mesmo, incentivando a 

prática desta nova forma de turismo no concelho de Loures. Áreas com algumas 

potencialidades geoturísticas até então desconhecidas, adquirem interesse, 

proporcionando, por sua vez, o desenvolvimento de atividades e ganhos económicos para 

a população local, nomeadamente quando se aliam outros elementos de interesse 

adicionais, como os culturais, a gastronomia ou as tradições, permitindo diferenciar e 

destacar regiões pelas suas características particulares que lhes conferem uma identidade 

singular. O crescente interesse por estas temáticas está a criar uma maturação do 

geoturismo, tanto para as instituições como para os cidadãos (Castaldini, 2009). 

 A exequibilidade deste tipo de trabalhos, que visam contribuir para melhorar o 

ordenamento e valorização do território, dependerá, assim, fundamentalmente de 

iniciativas locais ou regionais, nomeadamente ao nível concelhio, pois é sobretudo a este 

nível que a divulgação do (geo)património com recurso para o (geo)turismo vai 

representar mais-valias que potenciem o desenvolvimento municipal. 
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Fig. 2.2 – Esquema conceptual do Geoturismo como forma de Turismo Sustentável (Adaptado de Bynum, 
2009). 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

 As metodologias utilizadas neste trabalho dividem-se em três grandes grupos: a 

recolha de informação bibliográfica e cartográfica, o trabalho de campo e o trabalho de 

gabinete que incluiu a criação de uma base de dados dos geossítios. 

3.1. Recolha de informação 

 A recolha de informação correspondeu a uma pesquisa bibliográfica e cartográfica 

inicial sobre o tema do trabalho e a área de estudo. Esta pesquisa prévia debruçou-se 

sobre o estudo das características físicas do concelho, como a estrutura (litologia e 

tectónica), a morfologia, a hidrografia e o clima, indispensáveis para o enquadramento 

geográfico e morfoestrutural da área de estudo. Por outro lado, consistiu também no 

estudo dos vários tipos de património já classificados, por forma a identificar possíveis 

inter-relações com o geopatrimónio a identificar e classificar. Esta fase inicial do trabalho 

foi essencial para adquirir e consolidar conhecimentos e contextualizar o geopatrimónio 

nos domínios da geografia e do ordenamento do território. 

 A pesquisa bibliográfica é um processo que acompanha todo o trabalho, embora a 

fase inicial lhe seja quase exclusivamente dedicada. Neste trabalho a recolha de 

informação desenvolveu-se paralelamente ao início do estágio na Divisão de Turismo da 

Câmara Municipal de Loures e consistiu na pesquisa de artigos, teses, relatórios, entre 

outros trabalhos, já realizados sobre o tema (geopatrimónio e geoturismo) e o município 

em estudo. Esta pesquisa foi feita, nomeadamente, através da consulta de: 

 Sites na internet, como o www.sciencedirect.com, http://repositorio.ul.pt, 

www.igespar.pt, www.igeo.pt, www.igeoe.pt 

 Material bibliográfico e cartográfico cedido pela Divisão de Turismo da Câmara 

Municipal de Loures, como a carta arqueológica do município de Loures, as 

reedições dos roteiros turísticos do concelho e toda a informação catalogada 

sobre passeios pedestres ou aspetos de interesse para o turismo de natureza no 

concelho. 

http://www.sciencedirect.com/
http://repositorio.ul.pt/
http://www.igespar.pt/
http://www.igeo.pt/
http://www.igeoe.pt/
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 Cartografia em suporte digital e em papel disponibilizada pelo Centro de Estudos 

Geográficos e pela Divisão de Planeamento Municipal de Ordenamento do 

Território e Reabilitação Urbana, da Câmara Municipal de Loures, como a carta de 

ocupação do solo, a carta geológica, ortofotomapas, cartas militares (incluindo a 

altimetria) e outra informação digital complementar como os limites 

administrativos do concelho. 

3.2. Inventariação dos Geossítios 

 A inventariação dos geossítios foi realizada com recurso a uma ficha-inventário 

cuja finalidade passa por fazer a identificação dos geossítios, bem como a sua 

caraterização inicial e simplificada. Foi preenchida uma ficha-inventário por cada 

geossítio, sendo que um dos objetivos passou por disponibilizar a informação contida na 

mesma à autarquia e ao público em geral, através da sua associação a uma base de 

dados. Pretende-se, assim, aproveitar o trabalho realizado durante o levantamento de 

campo, disponibilizando-o posteriormente ao público, pois, na maioria dos estudos 

realizados nesta área, as fichas-inventário acabam por ser exclusivamente um 

instrumento de recolha de informação e não de divulgação da mesma. A ficha-inventário, 

apresentada seguidamente, foi adaptada de uma ficha de levantamento do património 

geomorfológico proposta por Rodrigues (2009) e complementada com recurso a outras 

fichas de levantamento analisadas, nomeadamente a proposta por P. Pereira et al. 

(2007). Após as devidas modificações, a ficha de levantamento do geopatrimónio ficou 

composta por 6 grandes grupos temáticos: A - Enquadramento; B - Acessibilidade; 

C - Descrição; D - Importância; E - Potencialidades e Ameaças; F - Caracterização Sumária),  

subdivididos em 16 campos, a seguir definidos. 

A – Enquadramento 

1 – Localização (Concelho e Freguesia) 

2 – Altitude a que se localiza o ponto de interesse; 

3 – Local preciso onde se localiza o geossítio; 

4 – Data de identificação do geossítio; 

5 – Fotografia do geossítio identificado. 
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B - Acessibilidade 

6 – Vias de Acesso (estradas/caminhos) para chegar ao ponto de interesse a partir de um 

determinado ponto central; 

6.1 – Estrada alcatroada até ao ponto de interesse; 

6.2 – Caminho de terra batida até ao ponto de interesse; 

6.3 – Ausência de caminho de acesso ao ponto de interesse; 

7 – Possíveis meios de deslocação até ao local de interesse; 

7.1 – De carro; 7.2 – De bicicleta; 7.3 – A pé. 

C – Descrição 

8 – O preenchimento deste campo depende do juízo do avaliador sobre o estado de 

conservação do local de interesse, definido por 4 classes qualitativas; 

8.1 – Perfeitamente conservado          8.2 – Deterioração Fraca 

8.3 – Deterioração moderada              8.4 – Deterioração forte/Destruído. 

D – Importância 

9 – Este campo indica a avaliação da importância em termos de escala; 

10 – Tipo de geopatrimónio em que se insere; 

11 – Avaliação da importância no que respeita ao(s) valor(es) do geossítio 

12 – Indicação das categorias temáticas, classificadas segundo a tipologia dos elementos 

observáveis no local de interesse e a identificação da sua génese e evolução. 

E – Potencialidades e Ameaças 

13 – Atividades que possam ser realizadas no local ou na área; 

14 – Ameaças atuais ou potenciais, naturais e/ou antrópicas; 

15 – Proposta de medidas de proteção/ordenamento necessárias; 

16 – Bibliografia utilizada. 
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F – Caracterização Sumária  

Síntese descritiva de caracterização do geossítio (génese, integração no território e na 

paisagem, …). 

Tendo em conta que os tipos de geopatrimónio a que a ficha dá enfase foram já 

discutidos e definidos anteriormente, apenas faz sentido fazer aqui uma breve definição 

dos tipos de valores/interesses dos geossítios e das categorias temáticas em que estes se 

inserem. A classificação do valor de cada local de interesse geopatrimonial segue critérios 

definidos previamente, que contemplam as características particulares do geossítio e a 

forma de como este se integra na paisagem. 

 O valor científico refere a importância do geossítio, em termos científicos, com 

base nos critérios propostos por Grandgirard (1999) e aplicados em Reynard (2007) – 

raridade, representatividade, integridade e valor paleogeográfico. 

O valor didático corresponde à importância de um determinado geossítio ao nível 

educacional, seja para alunos de diferentes graus de ensino, seja para a população em 

geral. 

 O valor cultural, por vezes também designado por histórico-cultural, baseia-se nas 

relações estabelecidas entre as atividades humanas e os sítios geopatrimoniais. Tal como 

em Reynard (2007), neste trabalho o valor cultural dos geossítios é suportado pela inter-

relação dos mesmos com um ou mais de 4 subcritérios – importância religiosa, mitológica 

ou mística, relevância histórica (presença de vestígios), importância artística e literária 

(pinturas, esculturas, narrativas, etc.) e importância “geo-histórica” (papel dos geossítios 

no desenvolvimento das geociências). Em suma, o valor cultural atribuído aos geossítios 

dependerá exclusivamente da sua relação com o Homem seja ela material e/ou imaterial. 

O valor estético assume inevitavelmente um caracter subjetivo, pois varia 

consoante a opinião do observador. Pretende-se realizar uma avaliação que contemple a 

harmonia e variedade dos elementos de interesse tendo em conta “a singularidade 

visual” dos geossítios ou “a qualidade panorâmica e diversidade de elementos”. Além 

disso pode integrar a presença de património histórico-cultural, como complemento, bem 

como de vegetação característica, a “ausência de deterioração antrópica e altura e 

proximidade em relação aos objetos observados” (Pereira, 2006:110). Assim, o valor 
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estético atribuído será maior quanto mais significativos e/ou representativos forem os 

atributos estéticos definidos pelo autor da metodologia. 

 O valor económico, cuja importância ao nível do ordenamento do território se 

revela fundamental, uma vez que as entidades investidoras públicas, nomeadamente as 

autarquias, ou privadas procuram sempre formas de divulgar e promover o território que 

produzam lucros. 

É ainda de referir o valor ecológico que se define como a importância das 

características específicas dos geossítios para o “estabelecimento de ecótopos 

particulares” (Brandão, 2009). Assim, este valor ecológico, relacionado com a importância 

dos ecossistemas presentes no sítio, acaba por avaliar as inter-relações bem sucedidas 

entre a conservação da geodiversidade e da biodiversidade. 

As categorias temáticas consideradas no presente trabalho foram classificadas 

segundo a tipologia dos geossítios identificados no território do município de Loures e a 

sua génese e evolução. Incluíram-se na ficha inventário as seguintes: 

Vulcânica: quando o local apresenta formas de morfologia vulcânica resultante de 

processos vulcânicos herdados; 

Tectónica: quando o local apresenta formas típicas de movimentos tectónicos ou de ação 

direta da tectónica; 

Fluvial: quando o local apresenta formas típicas de morfologia dependente de cursos de 

água ou de génese flúvio-cársica; 

Cársica: quando o local apresenta formas típicas de dissolução em litologias calcárias; 

Eólica: quando o local apresenta formas típicas resultantes da ação predominante do 

vento; 

Geocultural: quando os geossítios apresentam uma relação direta ou indireta com as 

atividades humanas. Exemplos de evolução e relação da população com o ambiente são 

as particularidades históricas, artísticas, mitológicas, etnográficas, arquitetónicas, 

económicas, gastronómicas, entre outras, verificadas nas diferentes regiões do território, 

conferindo-lhes características muito específicas. Neste trabalho essas relações entre 

população e meio vão ser estudadas à escala do concelho. 
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Ficha de Levantamento do Geopatrimónio 

 
A. Enquadramento 

1. Localização 1.1. Concelho: 
 
1.2. Freguesia:  

5. Fotografia 

2. Altitude: 

3. Localização: 
 

4. Data de Observação: 

 
B. Acessibilidade 

6 – 
Acessos: 

6.1 – Estrada alcatroada 7 – 
Acessibilidade:  

7.1 - De carro 

6.2 – Caminho de terra batida 7.2 - De bicicleta 

6.3 – Ausência de caminho 7.3 - A pé 

 
C. Descrição 

8 – Estado de Conservação do 
Geossítio: 

 

 

8.1 – Perfeitamente Conservado 

8.2 – Deterioração Fraca 

8.3 – Deterioração Moderada 

8.4 – Deterioração Forte / Destruído 

 
D. Importância 

 10 – Escala: 

Municipal 

Regional 

Nacional 

Internacional 

11 – Tipo de Geopatrimónio:  

Geológico                                      Geomorfológico 

Hidrológico                                   Pedológico 

Paisagístico                      Outro ____________ 

12 – Tipo de interesse: 

Científico                             Ecológico                 

Didático                       Cénico/Estético           

Cultural                             Económico 

13 – Categoria Temática:  

Vulcânica                     Fluvial                        Cársica 

Tectónica                     Eólica                 

 Geocultural                 Outra_____________ 

Ficha nº  
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E. Potencialidades e Ameaças 

 

F. Caracterização Sumária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 – Ficha inventário utilizada no levantamento dos geossítios do concelho de Loures. 

14 – Potencialidades de uso: 

15 – Ameaças atuais ou potenciais: 

16 – Necessidades de medidas de proteção: 

17– Bibliografia relacionada: 
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3.3. Trabalho de Campo 

Numa segunda fase iniciou-se o trabalho de campo com o reconhecimento da área 

do concelho, através da exploração a pé onde se previa existir uma maior concentração 

de locais de interesse geopatrimonial. Foram utilizados ortofotomapas e imagens obtidas 

através da ferramenta Google Earth, facilitando o processo de identificação dos sítios no 

terreno e contribuindo para uma mais fácil orientação no local. Também foram feitos 

vários percursos de carro por forma a explorar lugares de interesse cujo raio de dispersão 

abrangia uma área consideravelmente extensa, dado que o levantamento do 

geopatrimónio foi efetuado ao nível do concelho. 

 O trabalho de campo permitiu preencher fichas inventário relativamente aos 

geossítios identificados bem como as fichas de avaliação de potencial interesse 

geopatrimonial. 

3.4. Avaliação do Interesse Geopatrimonial Potencial – Cálculo do Valor Turístico 

 A avaliação do geopatrimónio é constituída por várias fases de estudo, análise, 

classificação e comparação dos geossítios identificados. A definição de “critérios claros (e 

objetivos) para descrever e mencionar as diferentes componentes de um geomorfossítio” 

(neste caso geossítio) (Reynard e Panizza, 2005), e a “constituição de inventários com 

suporte científico e para a definição de estratégias de gestão” (Pereira et al, 2007), são 

imprescindíveis, dado o valor e vulnerabilidade do geopatrimónio que “constitui a base 

sobre a qual se desenvolvem as atividades humanas” (Vieira e Cunha, 2006). 

 Nas últimas décadas têm vindo a ser desenvolvidas várias metodologias de 

avaliação do geopatrimónio, embora quase sempre centradas nos objetos geológicos 

(Reynard et al, 2007). Ainda assim, nos últimos anos foram desenvolvidas outras 

metodologias, mais generalistas, que permitem avaliar outros tipos de geopatrimónio, 

nomeadamente o património geomorfológico. 

 Segundo Pereira (2006) e Pereira et al (2007), na maioria das vezes a avaliação e 

classificação dos geomorfossítios, deriva de Estudos de Impacto Ambiental, de estratégias 

de promoção do turismo ou de situações que envolvem a perigosidade (e vulnerabilidade 

do geossítio e/ou a infraestruturas associadas ao mesmo). Pereira (2006), elaborou um 

estudo aprofundado sobre os métodos de avaliação do património geomorfológico, 
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contemplando a avaliação global das várias metodologias existentes e o desenvolvimento 

de uma metodologia de avaliação do património geomorfológico que pretendeu 

generalizar a todo o território português e aplicar a áreas de dimensões variadas. Esta e 

outras metodologias (Panizza et al, 1995; Cendrero, 1996; Rivas et al, 1997; Pro-GEO, 

2001; Restrepo, 2004; Brilha, 2005; Brushi e Cendrero, 2005; Pralong, 2005) foram 

analisadas por forma a ser selecionada a que melhor se pode adaptar à realização desta 

parte fundamental do trabalho. 

 Foi adotada a metodologia proposta por Pralong (2005) para avaliar o valor 

turístico dos geossítios, uma vez que inclui não só os valores do geopatrimónio 

(científico/didático, socioeconómico, histórico-cultural e paisagístico), como também o 

valor de exploração ou potencial de uso das áreas geopatrimoniais, calculados através de 

critérios relacionados com o grau de exploração (uso espácio-temporal) e com a 

modalidade de exploração (usos dos valores considerados). Tal como se procedeu quanto 

às fichas inventário, nas fichas de avaliação do valor turístico também foram ponderadas 

algumas alterações à metodologia original com vista à sua adaptação às características 

físicas do concelho de Loures, tanto ao nível das particularidades dos geossítios como à 

escala de análise. Isto porque a metodologia original foi desenvolvida para ser aplicada 

em regiões montanhosas, com características muito distintas das do concelho de Loures, 

bem como a áreas consideradas a uma escala muito mais reduzida. 

 Este estudo consistiu no cálculo do valor turístico de cada um dos geossítios por 

forma a avaliar as potencialidades turísticas do geopatrimónio patente no território de 

Loures. Foram preenchidas, para cada geossítio, as fichas de avaliação do valor turístico 

apresentadas a seguir. Ainda que, na maioria das aplicações desta metodologia, surja em 

primeiro lugar a apresentação da tabela de cálculo do valor cénico, no presente trabalho 

optou-se por apresentar inicialmente a tabela correspondente ao cálculo do valor 

científico dada a fundamental importância deste valor relativamente aos restantes, 

considerados valores adicionais pela esmagadora maioria dos autores. 

 A esta tabela (fig. 3.2), que na sua forma original integra um conjunto de 6 

critérios para avaliação do valor científico, foram retirados dois desses critérios: i) o da 

Área, visto que não se verificou de interesse para o presente estudo incluir a área 
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ocupada por cada um dos geossítios no cálculo do valor científico, pois não pareceu 

relevante saber de entre um grupo de geossítios idênticos quais deles ocupam maior ou  

menor área; ii) o critério correspondente ao Interesse Ecológico, pois considerou-se que 

deve surgir de maneira independente, como valor adicional, tal como defende, entre 

outros autores, Reynard (2007). Modificou-se ainda a ordem dos critérios da tabela por 

forma a aparecerem segundo o seu grau de importância para o cálculo do valor científico. 

 

Fig. 3.2 – Critérios de valoração científica e respetiva forma de avaliação. 

Apresenta-se, de seguida, a tabela de cálculo do valor cénico (fig. 3.3), que não 

necessitou de qualquer alteração, sendo assim constituída por um total de cinco critérios: 

pontos de observação; distância média dos pontos de observação ao geossítio; superfície 

observável; elevação; contraste da cor do geossítio com a área envolvente. O valor cénico 

calculado nesta tabela depende essencialmente, de acordo com Panizza (1998) in Pralong 

(2005), da espetacularidade e aspeto intrínseco do geossítio. 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor científico 1: Raridade Mais de 7 Entre 5 e 7 Entre 3 e 4 Entre 1 e 2 Único 

Critério: A pontuação é atribuída pelo número de sítios idênticos na área de estudo. 

Valor científico 2: 
Representatividade 

Nula Reduzida Média Elevada Muito 

elevada 

Critério: Depende das características exemplares do sítio para fins didáticos e de esclarecimento de leigos 
em geopatrimónio. A legibilidade do sítio deve-se à sua qualidade e configuração geral. 

Valor científico 3: 

Integridade 

Destruído Fortemente 

deteriorado 

Moderadamente 

deteriorado 

Pouco 

deteriorado 

Intacto 

Critério: Depende dos processos de evolução e de riscos naturais e da interferência de fatores humanos 
(infraestruturas, vandalismo, multidões) que afetam o sítio/elemento e o seu grau de preservação. 

Valor científico 4: Interesse 

Paleogeográfico 

- Baixo Moderado Elevado Muito 

elevado 

Critério: Depende do interesse paleogeográfico do sítio como testemunho para a reconstituição da 
evolução morfoclimática do território. 

Valor científico total = (valor científico 1 + valor científico 2 + valor científico 3 + valor científico 4) / 4 



 

45 
 

Fig. 3.3 – Critérios de valoração cénica e respetiva forma de avaliação. 

Relativamente à tabela de cálculo do valor cultural (fig. 3.4), também não foram 

efetuadas alterações pois não se verificou necessidade de alterar nenhum dos critérios 

definidos na ficha original de Pralong (2005). Os critérios considerados foram então: os 

costumes culturais e históricos, a representação icnográfica, a relevância do património 

histórico e/ou arqueológico, a relevância religiosa ou metafísica e os eventos culturais e 

artísticos. 

 

 

 

 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cénico 1: Número de 

pontos de observação 

 1 2 ou 3 4 a 6 Mais de 6 

Critério: Considera-se o número de pontos de observação acessíveis por caminhos pedestres. Cada um 
deve apresentar um ângulo de visão particular e situar-se a menos de 1km do sítio. 

Valor cénico 2: Distância 
média aos pontos de 
observação (m) 

0 Menos de 50 Entre 50 e 200 200 a 500 Mais de 

500 

Critério: Relacionando com o “Cénico 1”, corresponde à soma das distâncias mais curtas entre cada ponto 
de observação e o sítio, dividido pelo número de pontos de observação. 

Valor cénico 3: Superfície 

(ha) 

- Pequena Grande Média Muito 

Grande 

Critério: É considerada toda a superfície do sítio. Para cada tipo de sítio a escala quantitativa da área é 
definida relativamente a todos os sítios semelhantes do território. 

Valor cénico 4: Elevação 

(m) 

Nula Baixa Moderada Alta Muito 

Alta 

Critério: É considerada a elevação do ponto de interesse. Para cada sítio é definida uma escala 
quantitativa de pontuação, elevação (m), em relação a todos os sítios de interesse idênticos no território. 

Valor cénico 5: Contraste 

da cor do geossítio com a 

área envolvente 

Cores 

idênticas 

- Cores 

diferentes 

- Cores 

opostas 

Critério: Considera-se o contraste da cor entre o sítio e a envolvente. Uma cor em particular inclui as 
respetivas sombras: Preto, Cinzento e Cinzento claro são consideradas cores idênticas. 

Valor cénico total = (valor cénico 1 + valor cénico 2 + valor cénico 3 + valor cénico 4 + valor cénico 5) / 5 
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Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor cultural 1: 

Costumes culturais e 

históricos 

Sem ligação Pouca ligação Ligação 

moderada 

Forte ligação Originário 

de 

costumes 

Critério: Depende da relevância simbólica e do peso hereditário do sítio/elemento para a comunidade. 
Este critério é definido pela tradição cultural e histórica sem ter em linha de conta vestígios físicos ou 
construções. 

Valor cultural 2: 
Representação 
iconográfica 

Nunca foi 

representado 

Representado 

1 a 5 vezes 

Representado 

de 6 a 20 vezes 

Representado 

de 21 a 50 

vezes 

Representa

do mais de 

50 vezes 

Critério: Todas as imagens históricas do sítio/elemento contam (pinturas, desenhos, gravuras, fotografias). 
A qualidade da(s) imagem(ns) pode ser tida em conta, dando uma pontuação superior. 

Valor cultural 3: 

Relevância histórica e/ou 

arqueológica 

Sem 

vestígios de 

construções 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido pela presença e relevância de património histórico, arquitetónico e/ou arqueológico e 
de vestígios e/ou construções no sítio. 

Valor cultural 4: 

Relevância religiosa ou 

metafísica 

Sem 

relevância 

Pouca 

relevância 

Relevância 

moderada 

Relevância 

elevada 

Relevância 

muito 

elevada 

Critério: É definido consoante a relevância religiosa e/ou metafísica do sitio, incluindo crenças populares. 

Valor cultural 5: Eventos 

culturais e artísticos 

Nunca - Ocasionalmente - Pelo menos 

1 vez/ano 

Critério: São considerados eventos realizados no sítio/elemento. O evento pode ser no próprio local ou 
não. Se o evento tiver deixado de se realizar, pode ser atribuída uma pontuação média. 

Valor cultural total = (valor cultural 1 + valor cultural 2 + valor cultural 3 + valor cultural 4 + valor cultural 
5) / 5 

Fig. 3.4 – Critérios de valoração cultural e respetiva forma de avaliação. 

 Na tabela de cálculo do valor económico (fig. 3.5) verificou-se a necessidade de 

alterar os critérios utilizados no cálculo do número de visitantes da área de estudo. Dada 

a importância deste critério como indicador do valor económico, foi mantido na tabela 

(bem como os respetivos intervalos), dado que se compatibilizam com os valores (número 

de visitantes) recolhidos para o concelho. Contudo, foi então considerado o número total 

de visitantes presentes nas iniciativas organizadas pela Divisão de Turismo do Município 

de Loures, no ano de 2012, acrescentando, de forma a obter um número significativo, o 

número estimado do total de visitantes que compareceram em atividades organizadas 

pelos restantes serviços da Câmara Municipal de Loures. Obteve-se assim um valor 

aproximado do número total de visitantes da área de estudo. 
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Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor económico 1: 

Acessibilidade 

Mais de 1km, 

em terra 

batida 

Menos de 

1km, em terra 

batida 

Estrada local Estrada 

regional 

Estrada 

nacional 

Critério: Depende da distância do sítio/elemento a meios de transporte e importância destes. 

Valor económico 2: 
Riscos naturais 

Incontrolável Não 

controlado 

Parcialmente 

controlado 

Controlado Sem risco 

Critério: Depende do grau de risco do sítio e das políticas de gestão do risco (nível de consciência, 
infraestruturas de proteção, etc.). O risco antrópico não é diretamente considerado neste critério. 

Valor económico 3: 

Número anual de 

visitantes da área de 

estudo 

< 10 000 De 10 000 a 

100 000 

De 100 000 a 

500 000 

De 500 000 a 

1 000 000 

> 1 000 000 

Critério: Em teoria, o número de potenciais visitantes pode ser obtido através do número de visitantes do 
maior complexo hoteleiro ou monumento, por ano, da área de estudo. Neste caso em particular foram 
considerados os valores obtidos a partir dos dados disponíveis (número total de visitantes em 
eventos/iniciativas dos vários serviços da Câmara Municipal de Loures, no ano de 2012). 

Valor económico 4: Nível 

oficial de proteção 

Integral Parcial - Não 

limitativo 

Sem 

proteção 

Critério: Neste caso, a exploração económica é vista de forma inversamente proporcional às 
características limitativas do nível de proteção. 

Valor económico 5: 

Atratividade 

- Municipal Regional Nacional Internacional 

Critério: Relaciona-se com “Económico 4”, porque a ausência de proteção pode ser uma desvantagem 
económica e turística para a exploração do local, no que diz respeito à atração de visitantes de várias 
origens. 

Valor económico total = (valor económico 1+ valor económico 2 + valor económico 3 + valor económico 4 
+ valor económico 5) / 5 

Fig. 3.5 – Critérios de valoração económica e respetiva forma de avaliação. 

Como referido anteriormente, o valor ecológico será calculado juntamente com os 

restantes valores adicionais. Para tal foi criada, para o presente trabalho, uma nova 

tabela (fig. 3.6), bem como definidos três critérios de valoração ecológica de geossítios. 

Os critérios criados contemplam os principais parâmetros de avaliação do impacto 

dos geossítios nos ecossistemas, nomeadamente a importância do geossítio como habitat 

natural de espécies de animais, bem como a raridade dessas mesmas espécies, e o nível 

de proteção do ecossistema onde se encontra o geossítio ou mesmo do próprio geossítio 

caso este constitua um ecossistema. Como os exemplos de ecossistemas estudados se 

localizam essencialmente em grutas, não pareceu necessário incluir os aspetos relativos à 

flora. 
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Fig. 3.6 – Critérios de valoração ecológica e respetiva forma de avaliação. 

 O valor turístico total dos geossítios resulta, então, da média dos valores obtidos 

para cada um dos critérios, resultantes da informação qualitativa convertida em 

quantitativa, segundo as indicações de Pralong, 2005. 

Valor Turístico total = (Valor cénico total + Valor científico total + Valor cultural total + Valor 

económico total + Valor ecológico total) / 5 

Fig. 3.7 – Cálculo do Valor Turístico total de cada sítio de interesse geopatrimonial. 

3.5. Fichas de Avaliação do Valor de Exploração 

 Por fim, apresentam-se as tabelas definidas por Pralong (2005) para calcular o 

Valor de exploração total, composto pelo Grau de exploração e pela Modalidade de 

exploração. 

O cálculo do grau de exploração (fig. 3.8) terá como finalidade avaliar o uso 

temporal e espacial do geossítio e integra como critérios: a superfície usada, o número de 

infraestruturas, a ocupação sazonal e a ocupação diária. 

 

Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valor ecológico 1: Habitat 

natural (número de espécies 

de animais) 

- Entre 1 e 3 Entre 3 e 5 Entre 5 e 7 Mais de 

7 

Critério: Neste critério são consideradas o número de espécies de animais conhecidas para as quais o 
geossítio é o seu habitat natural. 

Valor ecológico 2: Raridade 
da(s) espécie(s) de 
animal(is) Nome da(s) 
espécie(s): 
 
 

Muito 

comum 

Comum Pouco comum Rara Em vias 

de 

extinção 

Critério: Neste critério será sempre considerada(s) a(s) espécie(s) de animal(is) mais invulgar(es) e 
indicado(s) o(s) seu(s) nome(s) comum(ns). Colocam-se dois ou mais nomes quando se encontrarem os 
dois ou mais no mesmo patamar de conservação da espécie. Por exemplo, se houver duas espécies raras 
e nenhuma em vias de extinção, colocam-se as duas raras. 

Valor ecológico 3: Nível de 

proteção do ecossistema 

Acesso 

permitido 

Acesso sujeito a 

autorização 

Acesso com 

visitas guiadas 

Acesso 

reservado a 

investigadores 

Acesso 

proibid

o 

Critério: Este critério diz respeito ao nível de proteção do ecossistema, caso exista, associado ao geossítio 
(ex: grutas) ou à área onde se localiza o geossítio (ex: vertente de uma chaminé vulcânica). 

Valor ecológico total = (valor ecológico 1 + valor ecológico 2 + valor ecológico 3) /3 
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Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Grau de exploração 

1: Superfície usada 

(ha) 

Nulo ou 

residual 

Menos de 1 Entre 1 e 5 Entre 5 e 10 Mais de 10 

Critério: Depende da superfície usada para exploração económica e turística do sítio. Esta superfície pode 
situar-se total, parcialmente ou nem se situar exatamente no sítio de interesse. 

Grau de exploração 
2: Número de 
infraestruturas 

- 1 Entre 2 e 5 Entre 6 e 10 Mais de 10 

Critério: Tem em conta hotéis, postos de informação, transporte, visitas ou lojas de recordações situados 
na superfície usada. Caminhos pedestres não são considerados. 

Grau de exploração 

3: Ocupação sazonal 

(dias) 

- De 1 a 90 (1 

temporada) 

De 91 a 180 (2 

temporadas) 

De 181 a 270 (3 

temporadas) 

De 271 a 360 (4 

temporadas) 

Critério: Depende do número de dias ou temporadas em que é utilizada a área do sítio/elemento. Em 
caso de utilização descontinuada ao longo do ano, a pontuação é atribuída consoante a média anual. 

Grau de exploração 

4: Ocupação diária 

(horas) 

- Menos de 3 Entre 3 a 6 Entre 6 a 9 Mais de 9 

Critério: Depende do número de horas de utilização do sítio diariamente. Em caso de variar ao longo do 
ano, a pontuação é atribuída consoante a média anual. 

Grau de Exploração total = (Grau de exploração 1 + Grau de exploração 2 + Grau de exploração 3 + Grau 
de exploração 4) / 4 

Fig. 3.8 – Critérios de valoração do grau de exploração e respetiva forma de avaliação. 

 Relativamente à tabela do cálculo da modalidade de exploração (fig. 3.9) e apesar 

da mesma não ser aplicada ao trabalho, foi acrescentado o critério da utilização do valor 

ecológico atendendo às alterações efetuadas anteriormente. A tabela ficou então 

composta por cinco critérios, ou seja, a forma de uso do geossítio consoante os cinco 

valores fundamentais do geopatrimónio (científico, cénico, cultural, económico e 

ecológico). O valor didático, anteriormente discutido, devido às divergências de opinião 

por parte de autores que se dedicam ao estudo do geopatrimónio, deverá ser tido em 

conta, no futuro, como um dos valores que também regem este tipo de património. 
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Critérios/Pontuação 0 0,25 0,5 0,75 1 

Mobilidade de 

exploração 1: 

Utilização do valor 

cénico 

Sem 

publicidade 

1 Forma de 

apoio e 1 

produto 

1 Forma de 

apoio e 

diversos 

produtos 

Diversas 

formas de 

apoio e 1 

produto 

Diversas 

formas de 

apoio e 

produtos 

Critério: Depende do uso do recurso cénico do lugar, avaliado pela otimização da publicidade, através de 
diferentes formas de apoio (brochuras, painéis, Web site, media, etc.) e produtos. 

Modalidade de 
exploração 2: Utilização 
do valor científico 

Sem 

otimização 

didática 

1 Forma de 

apoio e 1 

produto 

1 Forma de 

apoio e 

diversos 

produtos 

Diversas 

formas de 

apoio e 1 

produto 

Diversas 

formas de 

apoio e 

produtos 

Critério: Depende da utilização do valor científico do local avaliado pela sua otimização didática, através 
de diferentes meios de apoio (exposições, excursões, sinais explicativos) e produtos. 

Modalidade de 

exploração 3: Utilização 

do valor cultural 

Sem 

otimização 

didática 

1 Forma de 

apoio e 1 

produto 

1 Forma de 

apoio e 

diversos 

produtos 

Diversas 

formas de 

apoio e 1 

produto 

Diversas 

formas de 

apoio e 

produtos 

Critério: Depende da utilização do ponto de vista cultural do local avaliado, pela sua otimização didática 
via diferentes meios de apoio (exposições, excursões, sinais explicativos) e produtos. 

Modalidade de 

exploração 4: Utilização 

do valor económico 

(pessoa) 

Sem visitas Menos de 

5.000 

Entre 5.000 e 

20.000 

Entre 20.000 e 

100.000 

Mais de 

100.000 

Critério: Depende da utilização do potencial económico do local, avaliado pelo número de visitantes 
anuais. A pontuação não representa o benefício ganho diretamente pelo local. 

Modalidade de 
exploração 5: Utilização 
do valor ecológico 

Sem 
otimização 
didática 

1 Forma de 
apoio e 1 
produto 

1 Forma de 
apoio e 
diversos 
produtos 

Diversas 
formas de 
apoio e 1 
produto 

Diversas 
formas de 
apoio e 
produtos 

Critério: Depende da utilização do potencial ecológico do local, avaliado pela sua otimização didática, 
através de diferentes meios de apoio (exposições, excursões, sinais explicativos) e produtos. 

Modalidade de Exploração total = (Modalidade de exploração 1 + Modalidade de exploração 2 + 
Modalidade de exploração 3 + Modalidade de exploração 4 + Modalidade de exploração 5) / 5 

Fig. 3.9 – Critérios de valoração da modalidade de exploração e respetiva forma de avaliação. 

Para concluir este subcapítulo apresenta-se um esquema (fig. 3.10), desenvolvido 

com base nas tabelas anteriormente apresentadas, que sumaria o processo realizado 

nesta fase do trabalho e aquilo que se poderá vir a realizar, quando existir informação 

disponível relativamente à exploração turística dos geossítios. 
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Raridade 

Valor 
Científico 

Total 

   Representatividade 
   Integridade 
   

Interesse Paleogeográfico 
   + 
   Número de pontos de observação 

Valor 
Cénico 
Total 

   Distância média aos pontos de observação (m) 
   Superfície 
   Elevação 
   Contraste da cor do geossítio com área 

envolvente 
   + 
   Costumes culturais e históricos 

Valor 
Cultural 

Total 

   Representação iconográfica 
   Relevância histórica e/ou arqueológica 
   Relevância religiosa ou metafísica 
   Eventos culturais e artísticos 
   + 
 

Superfície usada (ha) 
Grau de 

Exploração 
Total 

Acessibilidade 

Valor 
Económico 

Total 

 
Ocupação sazonal (dias) 

Riscos naturais 
 

Número de infra-estruturas 

O número anual de visitantes da área de estudo 
 

Ocupação diária (horas) 

Nível oficial de proteção 
 

+ 

Atratividade 
 

Utilização do valor científico 

Modalidade 
de 

Exploração 
Total 

+ 
 

Utilização do valor cénico 

Habitat natural (número de espécies de animais) Valor 
Ecológico 

Total 

 
Utilização do valor cultural 

Raridade da(s) espécie(s) de animal(is) 

 
Utilização do valor económico 

Nível de proteção do ecossistema 
 

Utilização do valor ecológico 

↓ 
 

↓ 

Valor Turístico Total + Valor de Exploração Total 

 

 

 
 

   Potencial de exploração turística    = 
  

     Fig. 3.10 – Esquematização do cálculo do potencial de exploração turística dos geossítios. 

 Na perspetiva do desenvolvimento sustentável, todos os valores anteriormente 

considerados devem ser utilizados de forma proporcional à sua relevância, a fim de 

garantir a sua conservação e exploração atual e futura, mantendo-se, assim, o seu nível 

de interesse. O método proposto neste trabalho para calcular o potencial de exploração 

turística deverá contribuir para alcançar esses mesmos objetivos, quantificando o valor 

dos geossítios e realçando os motivos que explicam os seus diferentes usos. 
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 Assim, de acordo com Pralong (2005), é necessário que todas as partes 

interessadas, direta ou indiretamente envolvidas, se tornem cientes destas questões, pois 

existe uma “grave” falha no que respeita ao reconhecimento dos interesses (e 

vulnerabilidade) da geodiversidade (e do geopatrimónio). As estruturas sociais, politicas, 

administrativas e económicas devem ser os principais interessados na dinamização dos 

geossítios, como forma de potenciar a valorização do território desde o nível local até ao 

nível internacional. Esta metodologia pode ser adaptada em função das caraterísticas da 

área de estudo (montanha, planície, litoral, etc.), da escala de análise que se pretende 

utilizar (municipal/local, regional, nacional, internacional) e da frequência e intensidade 

de utilização (afluência turística, influência “conservadora ou destruidora” da população 

local, etc.). Ainda assim, para realizar este trabalho, foram apenas efetuadas pequenas 

alterações à metodologia original e mantidas as classes de pontuação. 

 Segundo Pralong (2005), esta abordagem pode, subsequentemente, ser utilizada 

para definir a capacidade de suporte dos geossítios, em função da sua evolução em 

termos de potencial de exploração e das atividades recreativas. 

 Os resultados do cálculo dos valores científico, cénico, cultural, económico 

ecológico bem como do valor turístico final dos geossítios, cujas fichas de cálculo, onde 

consta a pontuação atribuída a cada geossítio por critério, estão disponibilizados no 

Anexo II. As pontuações são apresentadas em quadros síntese e discutidas no Capítulo 6 

em conjunto com um quadro do ranking do valor turístico dos geossítios. 

3.6. Base de Dados 

 Tendo em conta que a grande maioria dos geossítios se distribuem isoladamente 

pelo território, a sua valorização e promoção pode ser apoiada na elaboração de uma 

base de dados, onde irá constar toda a informação relativa aos geossítios, potenciando 

assim as atividades turísticas desenvolvidas na natureza, nomeadamente o geoturismo. A 

base de dados deverá ser complementada por informação cartográfica, particularmente 

pelo mapeamento dos geossítios (mapas do geopatrimónio ou geoturísticos). O valor 

científico dos geossítios tem sido geralmente o motivo que leva ao estudo dos mesmos 

por parte da comunidade científica. Ainda assim a sua divulgação ao público em geral é 

cada vez mais importante dadas as crescentes necessidades de conhecer, valorizar e 
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promover o território como forma de aproveitar ao máximo os recursos naturais 

presentes no mesmo. Além do valor científico dos geossítios, na base de dados irão 

também ser destacados os valores cénico, cultural, económico e ecológico direcionando o 

seu potencial para o turismo de/na natureza, que é o objetivo final do trabalho. Para isso, 

a base de dados ficará associada a uma ficha inventário onde irá constar a informação de 

base relativa ao geossítio e serão ainda utilizadas as check-lists para determinar o 

potencial de exploração turística dos geossítios. 

 Segundo a IUGS (International Union of Geological Sciences) várias organizações 

têm vindo a demonstrar interesse em trabalhar na valorização e promoção dos geossítios, 

destacando-se a importância da criação de bases de dados, em cooperação com alguns 

organismos como é o caso da PROGEO (Associação Europeia para a Conservação do 

Património Geológico). 

 Assim, um dos principais objetivos deste trabalho incidiu precisamente na criação 

de uma base de dados cuja finalidade será a sua posterior disponibilização na internet, 

permitindo que geoturistas (e quaisquer outros interessados pelo conhecimento do 

geopatrimónio) possam ter um conhecimento de partida dos geossítios e da sua 

distribuição no concelho de Loures. A partir da base de dados será possível aceder a 

material fotográfico e às fichas inventário correspondentes a cada geossítio. Desta 

maneira os utilizadores poderão, a partir do seu computador ou dispositivo móvel com 

internet, ter conhecimento dos valores geopatrimoniais do concelho de Loures, 

motivando a sua futura exploração no terreno, para a qual foram definidos percursos que 

contemplam os geossítios identificados. 

3.7. Definição de Percursos Geoturísticos 

 Numa fase final deste trabalho foram definidos percursos geoturísticos que 

contemplem a maioria dos geossítios identificados durante o levantamento no município 

de Loures. O objetivo principal da produção deste tipo de cartografia é possibilitar a 

exploração orientada dos geossítios, para a qual será também disponibilizado um 

conjunto de informação essencial de apoio ao (geo)turista. Como cartografia de base para 

estes percursos optou-se pela utilização de ortofotomapas, dado que facilitam, 

comparativamente a outro tipo de cartografia de base, a orientação no terreno. 
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CAPÍTULO 4 – CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1. Enquadramento Geográfico 

 O concelho de Loures pertence ao distrito de Lisboa e localiza-se mais exatamente 

na parte a Norte da cintura urbana do mesmo. Considerando as unidades territoriais 

utilizadas pelo INE (Instituto Nacional de Estatística), designadas por NUTS, faz parte da 

NUT III, designada por “Grande Lisboa”, e ao nível mais generalizado da NUT II, à região 

de Lisboa, a qual agrega as NUTS III “Grande Lisboa” e “Península de Setúbal”. 

 Segundo os dados da Carta Administrativa Oficial de Portugal (IGP, 2007), o 

concelho de Loures ocupa uma área de 169 km2 e confina com os concelhos de Arruda 

dos Vinhos (a Norte), Vila Franca de Xira (a Nordeste), Lisboa (a Sul), Odivelas (a 

Sudoeste), Sintra (a Oeste), Mafra (a Noroeste) e o Rio Tejo (a Este). O concelho integra 

um total de 18 freguesias e divide-se em três grandes áreas distintas, a rural (a Norte), a 

urbana (a Sul) e a industrializada (a Oriente). Segundo a Carta Arqueológica de Loures, 

constata-se, com recurso à Carta de Ocupação do Solo, editada em 1966, que a dispersão 

da densidade urbana não foi uniforme, localizando-se essencialmente a Sudeste áreas 

bastante urbanizadas, onde não é espectável a identificação de geossítios, e a Norte áreas 

rurais, cujo potencial geopatrimonial é bastante maior, não só pela menor ocupação 

urbana mas também pelas características físicas desta área, nomeadamente as 

geomorfológicas. Contudo podem existir geossítios pontualmente espalhados pelo 

concelho, nomeadamente a Sudoeste, como iremos ver. 

 Tendo em conta as divisões geográficas estabelecidas por Orlando Ribeiro, em 

1987, para o continente português, (Norte Atlântico, Norte Transmontano e Sul), é na 

região Sul que se encontra a província da Estremadura, na qual se insere o concelho de 

Loures, integrado na parte meridional da mesma. O município atinge uma altitude de 409 

metros no ponto mais elevado, situado no Cabeço Montachique e uma altitude mínima 

junto à margem do rio Tejo e em quase toda a área da bacia de Loures, onde a média das 

altitudes se aproxima dos 20 metros. 

Este concelho possui uma vasta área com elementos naturais ainda bem 

preservados, sobretudo na parte norte, ainda que nunca se tenha dado muita 
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importância aos elementos com potencial interesse geopatrimonial. De acordo com o 

regime jurídico estabelecido no Regulamento do Plano Diretor Municipal de Loures, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 54/94, publicada no D.R. nº 161, I 

Série B de 14 de Julho de 1994 (com as alterações introduzidas pela última versão 

resultante da Resolução de Conselho de Ministros nº 149/2001 publicada em D.R. nº 233, 

I Série B de 8 de Outubro de 2001 e Declaração nº 55/2003 (2ª série) publicado no D.R. nº 

35, II Série de 11 de Fevereiro de 2003), nos termos do artigo 28º, os valores patrimoniais 

do concelho de Loures encontram-se classificados nas seguintes categorias: monumento 

nacional e imóvel de interesse público. Sendo que as áreas de proteção incluem zonas 

non aedificandi e condicionamentos especiais para a realização de obras. Ainda associado 

ao artigo 28o do PDM, o artigo 29o evidencia a importância da proteção do património 

natural, definindo que “aquando da elaboração de outros planos municipais de 

ordenamento do território serão definidas (as tais) zonas non aedificandi visando a 

proteção dos seguintes elementos do património natural: Oliveira notável e classificada 

de interesse público; Chaminé vulcânica do Cabeço de Montachique, formação geológica 

interessante”. 

Considerando a informação relativa aos Monumentos Nacionais e Imóveis de 

Interesse Público nomeados como património classificado e protegidos por legislação 

específica, e contrapondo com a que respeita ao Património Natural, conclui-se, ao 

analisar os dois artigos anteriormente indicados, que segundo o PDM de Loures, a 

esmagadora maioria do património do concelho corresponde a património histórico-

cultural. Facto, no mínimo, questionável pois o território abrangido pelo concelho de 

Loures integra um leque de recursos naturais muito diversificado e cujo potencial 

(geo)patrimonial se encontra ainda muito pouco estudado, sendo a divulgação do já 

analisado praticamente contida no seio da comunidade científica. Este trabalho pretende 

então contribuir para menorizar o desconhecimento da população sobre o território, 

colocando à sua disposição toda a informação adquirida ao longo do mesmo. 

4.2. Características gerais do clima 

 Segundo Suzanne Daveau (1995), a região onde se localiza o concelho de Loures 

encaixa-se no tipo climático do Sul e num subtipo marítimo de transição. As temperaturas 

médias anuais atingem os 15/16oC. Os valores anuais de precipitação não ultrapassam os 
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800mm. A época seca prolonga-se 3 a 5 meses por ano. A humidade relativa do ar ronda 

os 73-77%. O vento faz-se sentir com maior intensidade na Primavera e no Outono. 

 Os maciços de colinas exercem uma forte influência no clima regional, fortemente 

reguladas pela ação do Atlântico, devido à relativa proximidade com a costa. O maciço de 

Sintra e o alinhamento de serras Sintra/Montejunto/Candeeiros, que constituem o limite 

interior da faixa atlântica, protegem os vales do efeito direto do vento, sobretudo nas 

estações em que sopra com maior intensidade. Os vales existente no concelho, mais 

concretamente o de Bucelas e a Depressão de Loures, são caracterizados por fortes 

amplitudes térmicas diárias, acumulação noturna de ar frio e maior humidade relativa do 

ar, reunindo condições favoráveis à formação de geadas, orvalhos e nevoeiros de 

irradiação. 

 Nas encostas nota-se uma menor amplitude térmica diária, uma boa drenagem 

atmosférica, humidade relativa média do ar e reduzida formação de nevoeiros, geadas ou 

orvalhos. As zonas de topo são, no geral, bem ventiladas e caracterizam-se por médias 

amplitudes térmicas diárias, forte irradiação solar e baixa humidade relativa do ar. Na 

região da Estremadura, devido à proximidade do mar, os ventos fazem-se sentir com 

maior intensidade nas áreas mais elevadas, daí a presença e forte dispersão de moinhos, 

também muito comuns nos lugares mais elevados do concelho de Loures. A ação 

simultânea de ventos e de chuvas, associada por vezes à ação antrópica, contribuem 

fortemente para a erosão dos solos com eliminação progressiva das camadas superficiais. 

 Seguindo agora uma abordagem paleoclimática da região onde se insere o 

concelho de Loures é de referir que, no que respeita à relação entre o clima e a 

morfologia do terreno, os climas frios do quaternário não possibilitaram a ocorrência de 

ambientes de tipo periglaciário na região a Norte de Lisboa, dadas a latitude e altitude 

onde esta se encontra. 

 Ainda assim, as reduções de temperatura ocorridas nos períodos glaciários 

atingiram mínimos que permitiram “a retenção sazonal da água no estado sólido nas 

vertentes e o desenvolvimento de um modelado crionival, que teve como expressão o 

aparecimento de fenómenos de solifluxão nas vertentes basálticas e a formação de 

groizes nas vertentes calcárias” (Zêzere, 1991). Segundo Ferreira (1985) in Zêzere (1991) a 
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regularização das vertentes, desenvolvimento de formas em glacis e formação de valeiros 

de fundo em U devem-se às já anteriormente referidas manifestações crionivais. 

4.3. Estrutura 

 O concelho de Loures, bem como toda a região a norte de Lisboa integra-se na 

Orla Mesocenozoica Ocidental Portuguesa, próximo do contacto desta unidade 

morfoestrutural com a da Bacia do Tejo (figs 4.1 e 4.2). Segundo Zêzere (1991) esta área 

caracteriza-se pela presença de uma estrutura monoclinal inclinada para Sul e Sudeste, 

em direção ao estuário do Tejo. Embora localmente existam algumas complicações no 

dispositivo estrutural, pode considerar-se que a Região a Norte de Lisboa se desenvolve 

no flanco sul de uma grande deformação em anticlinal, centrada em Arruda dos Vinhos, 

onde atualmente existe uma inversão de relevo (Ferreira et al., 1987). O sinclinal do Tejo, 

com orientação geral NE-SW, é o elemento estrutural mais importante do concelho de 

Loures, embora se destaquem também unidades estruturais secundárias como o sinclinal 

que se prolonga segundo um eixo orientado no sentido Oeste-Este desde A-dos-Cãos até 

Loures e o pequeno sinclinal do Alto do Penedo Mouro, localizado a Norte de Ponte de 

Lousa. 

Apesar do “escalonamento de vários níveis de erosão parciais”, bem como do 

“vigoroso encaixe da rede hidrográfica” (Zêzere, 1991) predominantes na região, a “rede 

de falhas relativamente densa, com orientações NW-SE, N-S, NNE-SSW” (Zêzere, 2001), 

não condicionou, de um modo geral, diretamente a morfologia do terreno (Zêzere, 1988). 

Já a deformação tectónica positiva relativamente à Bacia do Tejo teve um papel 

determinante na génese morfológica desta área do território, pois “o papel passivo da 

tectónica manifesta-se ao longo dos contactos anormais, resultantes de rejeições verticais 

e horizontais, entre afloramentos de natureza e comportamento mecânico diferentes, 

através de variações locais na inclinação das camadas e existência de faixas de 

esmagamento que tendem a ser aproveitadas para a instalação de cursos de água” 

(Ferreira et al., 1987). Resumindo, a individualização das costeiras, produto do 

afloramento simultâneo de rochas com diferente resistência à erosão mecânica, resultou 

essencialmente de processos tectónicos de levantamento e erosão consequente. Ainda 

assim, as falhas e a sua orientação determinaram a densa fracturação visível nas 

formações predominantemente calcárias, acelerando a alteração das rochas e 
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promovendo a ação dos processos mecânicos (erosão) e químicos (carsificação) das 

mesmas. 

Quanto à sismicidade “a região de Lisboa e Vale do Tejo encontra-se num dos 

sectores mais perigosos do território do ponto de vista sísmico, não só pela sua 

proximidade aos acidentes tectónicos ativos submarinos que se localizam a SW e a S do 

território, potencialmente geradores dos sismos máximos regionais” (Grácia et al., 2003 

in Ramos et al., 2010). Segundo um estudo elaborado no âmbito do PROT-AML, a 

suscetibilidade sísmica é moderada na parte Oeste do concelho de Loures, elevada na 

parte Central e Este e muito elevada num troço do concelho junto ao rio Tejo. No período 

de 1901 a 1972 os valores de intensidade sísmica atingiram máximos entre VIII e X na 

Escala Internacional de Mercalli. Os sismos são fenómenos de causa geológica que 

provocam um movimento brusco de falhas tectónicas, podendo desencadear outros 

processos de evolução do relevo. 

 
Fig. 4.1 – Unidades Morfoestruturais de Portugal Continental. 
Fonte:http://snirh.pt/index.php?idMain=4&idItem=3&idISubtem=link4  
Fig. 4.2 – Localização do Concelho de Loures no conjunto dos concelhos de Portugal. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Loures 

 

 

 

http://snirh.pt/index.php?idMain=4&idItem=3&idISubtem=link4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Loures
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4.4. Litologia 

 Em termos litológicos, o aspeto mais relevante consiste, de acordo com Zêzere 

(1991), na alternância de rochas com dureza, permeabilidade e plasticidade muito 

distintas como calcários, basaltos, conglomerados, arenitos e argilitos, entre outros, 

datados do Jurássico ao Miocénico superior (fig. 4.3). Este facto, combinado com a 

disposição monoclinal das formações, permitiu o desenvolvimento de relevos de costeira 

(sendo os principais constituídos pelas costeiras de Lousa-Bucelas e de Odivelas-

Vialonga). No concelho de Loures a estrutura dos materiais rochosos é essencialmente 

monoclinal, embora, do ponto de vista da sua influência no desenvolvimento de 

geossítios, se destaquem duas formações: certos materiais do Complexo Vulcânico de 

Lisboa e os calcários do Cenomaniano, em particular os do Cenomaniano Superior. 

As formações litológicas chave para a ocorrência de geopatrimónio no concelho de 

Loures são as que integram o Complexo Vulcânico de Lisboa e os calcários do 

Cenomaniano. 

De facto, a riqueza em geopatrimónio de uma determinada área do território, 

nomeadamente de um concelho é influenciada pelas características litológicas dessa 

mesma área. Nestes termos podemos afirmar que Loures se situa numa região 

privilegiada no que respeita à diversidade de formações geológicas, daí podermos definir 

dois principais tipos de modelado ligados com as formações calcárias e do CVL, que 

contribuem para a diversidade de geoformas existentes no concelho. 

 O Complexo Vulcânico de Lisboa (CVL) é constituído por erupções essencialmente 

basálticas que deram origem a uma sucessão de derrames lávicos, separados por níveis 

de materiais piroclásticos (brechas, aglomerados, cineritos, cinzas, etc.) e tufos. Estas 

formações assentam, em descontinuidade, quer sobre o Turoniano ou o Cenomaniano, 

apresentando uma espessura bastante variável em toda a extensão de afloramento, 

atingindo mais de 400 metros na área entre Caneças e Odivelas. Supõe-se que as 

erupções magmáticas se tenham iniciado no Cenomaniano, prolongando-se ao longo do 

decorrer do Eocénico. O CVL abrange uma área relativamente extensa a Oeste e a Norte 

do concelho, onde o relevo é mais acidentado e a paisagem caracterizada por penedos e 

vales. 
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Legenda 

 
    Aluviões, aterros 

  Depósitos de terraços fluviais, areias e cascalheiras de génese indiferenciada 

  Calcários, areias, argilas, areolas e grés 

  Conglomerados, arenitos, argilitos e intercalações calcárias do Paleogénico 

  Filões e massa de traquito 

  Filões e massa de basalto, riolito e dolerito 

 
Rochas piroclásticas do CVL 

  Complexo Vulcânico de Lisboa 

  Conglomerados, pelitos e arenitos 

  Calcários com rudistas da formação de Bica: (nível com Neolobites vibrayeanus) 

  Calcários, margas, arenitos, dolomitos e pelitos 

  Calcários, margas e arenitos do Jurássico Superior (Titoniano) 

Fig. 4.3 – Mapa litológico simplificado do concelho de Loures. 
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Outra das formações onde se desenvolve grande parte do geopatrimónio 

identificado no concelho é a Formação da Bica, constituída por calcários com rudistas 

incluindo um nível com Neolobites vibrayeanus. Estes afloramentos do Turoniano e 

Cenomaniano Superior estão patentes na parte Oeste do concelho, na periferia dos 

anticlinais de A-da-Beja e de Caneças e na parte Norte, ao longo de uma faixa de 

orientação W-E, entre Pedra Furada, Ponte de Lousa, Salemas, Casaínhos, Fanhões, Santa 

Cruz, Santa Olaia e Verdelha, onde terminam contra uma falha de orientação NNE-SSW. 

Existem ainda alguns afloramentos isolados, como o de Portela a NW de Ponte de Lousa, 

o de Lousa e o do Cabeço de Montachique. É de referir ainda a Formação de Caneças, 

que, apesar de não ter uma relevância fundamental para o geopatrimónio do concelho de 

Loures, não deixa de ser imprescindível na génese de determinados geossítios, 

nomeadamente as exsurgências de barreira identificadas em alguns pontos de contacto 

entre esta formação e a Formação da Bica. 

Por último, têm de se referir os filões que, juntamente com as massas de basalto, 

traquitos e riolitos, constituem parte fundamental da geologia com interesse no 

desenvolvimento de geopatrimónio, sendo as intrusões de basaltos, a Norte, e de 

traquitos, a Oeste, aquelas onde se identificaram geossítios com maior valor científico, 

didático e paisagístico. 

4.5. Geomorfologia e Hidrologia 

 Os grandes traços do relevo presente no concelho de Loures estão diretamente 

relacionados com a estrutura e a litologia. A área de estudo carateriza-se pela presença 

de dois importantes relevos em estrutura monoclinal que correspondem dois 

alinhamentos de costeiras: a costeira de Lousa-Bucelas, com orientação W-E, situada na 

parte norte do concelho, estendendo-se ao longo de 12km; a costeira de Odivelas-

Vialonga, com orientação SW-NE e uma extensão de aproximadamente 18km, localizada 

no sector Este do concelho. Outra importante unidade de relevo é a constituída pela 

Bacia de Loures, desenvolvida na parte frontal da costeira de Odivelas-Vialonga, 

ocupando uma ampla área deprimida de fundo plano e muito baixa altitude (fig. 4.4). 

Constitui uma bacia sedimentar, datada dos períodos terciário e quaternário, enquadrada 

por formas fluviais, que abrangem fundos fluviais e terraços, conferindo ao território uma 

paisagem singular. 
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 É ainda de referir um outro fator importante na individualização das grandes 

unidades morfológicas da região onde se insere o concelho, que corresponde, segundo 

Ferreira et al. (1987), a uma deformação tectónica positiva relativamente à Bacia do Tejo. 

Esta deformação tectónica positiva permite compreender, por um lado, o escalonamento 

dos vários níveis de erosão parciais, que tiveram um papel determinante na 

individualização das costeiras, na medida em que possibilitaram o afloramento de rochas 

de distinta resistência, posteriormente exploradas pela erosão diferencial, e, por outro, o 

vigoroso encaixe da rede hidrográfica, como é o caso do rio Trancão, levando ao 

rompimento da continuidade dos relevos monoclinais (Zêzere, 1991). 

 Certos aspetos morfológicos da área de estudo, nomeadamente as vertentes 

regularizadas, os valeiro não funcionais de fundo em U e os diversos depósitos 

atualmente conservados na Bacia de Loures e ao longo dos vales da ribeira de Loures, 

ribeira de Fanhões e rio Trancão, testemunham a forte dinâmica geomorfológica do 

Quaternário recente que marcou a área das costeiras a norte de Lisboa. Em redor da 

Bacia de Loures “os planaltos dispõem-se em plataformas escalonadas que ultrapassam 

os 300 metros, constituindo um anfiteatro natural no qual se entalham os rios que 

vertem para os fundos dos vales” (Raposo, 1993:93). 

Já no que respeita à hidrologia, as características da rede de drenagem da Região 

Norte de Lisboa, segundo Zêzere (2001), adaptam-se à litologia do substrato, assim como 

à inclinação das camadas, ao alinhamento de fraturas e falhas e às principais 

características da morfologia. Assim sendo, a organização da rede hidrográfica encontra-

se diretamente relacionada com a geomorfologia e a estrutura da região. O principal rio 

que drena o concelho de Loures é o rio Trancão, cuja bacia corresponde a uma grande 

área de captação de água, encaixada em maciços rochosos que atingem os 250-300 

metros de altitude. A partir da nascente, o rio Trancão atravessa sucessivas formações 

mesozóicas, infletindo para sul, após Bucelas, e percorrendo um vale apertado até atingir 

as terras baixas, onde se lhe juntam os seus subsidiários, desaguando no rio Tejo através 

de um vale apertado, em Sacavém (Raposo e Carreira, 1994). Além deste rio, que nasce 

próximo da Venda do Pinheiro e passa pelas freguesias localizadas na parte Este do 

concelho, é importante salientar também o rio de Loures, no sector Sudoeste do 

concelho. A bacia deste rio é caracterizada por ser uma área deprimida da região, 
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segundo Zêzere (2001), uma vez que se desenvolve na parte central da depressão 

ortoclinal da costeira Odivelas-Vialonga. Esta depressão é uma área ampla e de baixa 

altitude (Zêzere, 2001) e devido a isso, este território é um local favorável à 

sedimentação, muito significativa em todo o Quaternário. O rio de Loures tem a sua 

cabeceira localizada em terrenos da Formação de S. Lourenço e Santa Suzana 

indiferenciados, compostos por pelitos e arenitos. Esta bacia é caracterizada como local 

de convergência das principais ribeiras integradas na bacia-vertente do Trancão, apesar 

destes troços terem um traçado regularizado na Bacia de Loures devido a intervenções 

antrópicas (Zêzere, 2001). 

 

Fig. 4.4 – Localização da Bacia de Loures na Região Norte de Lisboa (adaptado de Ferreira (1973) em Zêzere, 
1991). 1 – Curso de água; 2 – Cornija de relevo monoclinal (a - comando inferior a 100 m; b – comando 
entre 100 e 150 m; c – comando superior a 150 m); 3 – relevo testemunho; 4 – escarpa de falha ou escarpa 
de linha de falha; 5 – gargantas de vales atuais; 6 – depósitos argilo-arenosos de terraço; 7 – enchimento 
aluvial da Bacia de Loures; 8 – alto e base de vertente; 9 – rechã; 10 – superfície de erosão culminante; 11 – 
superfície de erosão embutida; 12 – arribas; 13 – superfície de abrasão; L – Lisboa; S – Sintra; C - Cascais; LR 
– Loures; LS – Lousa; B – Bucelas; V – Vialonga. 

 Ainda no que respeita à hidrografia é importante referir a Várzea de Loures e a sua 

representatividade no território. A Várzea de Loures corresponde a uma zona aplanada 
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que se encontra a muito baixa altitude, geralmente a cota inferior a 10m, pelo que as 

marés, que se fazem sentir no Tejo, penetram para o seu interior através do rio Trancão. 

O aquífero aluvionar da Várzea de Loures localiza-se na área do concelho em estudo, 

ocupando a zona deprimida situada na confluência de várias linhas de água como a 

ribeira da Póvoa, o rio de Loures e o rio Trancão. 

 Segundo Silva (2003), a depressão de Loures encontra-se colmatada por uma 

importante cobertura aluvial associada às aluviões da bacia hidrográfica do rio Trancão, e 

comporta depósitos diretamente associados ao leito principal deste rio e a todas as 

ribeiras e linhas de água que a ele afluem, em especial na margem direita. 

 A espessura das aluviões pode variar bastante de local para local, sendo de acordo 

com Zbyszewski (1964) in Silva (2003), na zona terminal da bacia (em Sacavém) que as 

aluviões atingem maior espessura, chegando a alcançar os 60 metros. Um dos principais 

contribuintes para a formação destes solos aluvionares foi o Complexo Vulcânico de 

Lisboa, tanto pela área que ocupa na bacia hidrográfica do rio Trancão, como pelo seu 

avançado estado de alteração. Estes depósitos apresentam grandes variações 

composicionais, que dependem das litologias erodidas, o que por vezes dificulta a sua 

delimitação, devido à semelhança com o substrato, que, no caso da Várzea de Loures, é 

constituído pelas rochas do Complexo de Benfica (Eocénico-Oligocénico). 

4.6. Geopaisagens e tipos de modelado 

 Para finalizar o capítulo da caracterização física da área de estudo é feita uma 

breve alusão às geopaisagens e aos dois tipos de modelado identificados no concelho de 

Loures bem como ao tipo de geoformas associadas aos mesmos. 

4.6.1. Modelado Cársico 

 Para introduzir este tema é indispensável referir o conceito de geomorfologia 

cársica, que, em termos genéricos e segundo Guerra e Cunha (1994), corresponde ao 

estudo da forma, da génese e da dinâmica dos relevos elaborados em rochas passíveis de 

sofrerem processos de evolução pela água ou carsificação. A carsificação corresponde ao 

conjunto de processos baseados, fundamentalmente, na infiltração da água e na 

dissolução que esta provoca sobre as rochas, que conduzem à criação e evolução das 

paisagens cársicas. Desenvolvendo-se, sobretudo, sobre rochas carbonatadas, mas 
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também em rochas evaporíticas muito solúveis, conduz ao aparecimento à superfície, de 

formas lapiares, dolinas, vales secos, canhões, sumidouros e exsurgências e, em 

profundidade, de algares e condutas subterrâneas (Rodrigues, 2007). 

Em Portugal foram, até então, desenvolvidos inúmeros estudos sobre o carso, 

sobretudo na região Centro onde se situa o Maciço Calcário Estremenho (expoente 

máximo no que respeita à geomorfologia cársica portuguesa), como a obra de Alfredo 

Fernandes Martins (1949), referida em Rodrigues (2012). Os valores cársicos da região do 

Algarve, nomeadamente na área do Barrocal Algarvio, foram também contemplados em 

estudos desenvolvidos por vários autores como Crispim (1982 e 1987), Almeida (1985), 

Silva (1988), Tomé (1996) e Lopes (2006), embora, nesta região o carso se encontre ainda 

pouco estudado e reconhecido a nível regional e nacional. É ainda de referir, de acordo 

com Rodrigues (2012), o trabalho pioneiro de Ernest Fleury (1917) sobre o levantamento 

e caracterização dos lapiás calcários localizados a norte do Tejo, obra em que diferenciou 

três tipos de formas (juvenis, de maturidade e senis), bem como três fatores 

determinantes na evolução das formas lapiares (geográficos, petrográficos e biológicos). 

Esta predominância e dispersão de paisagens cársicas, com elevado valor 

geopatrimonial no território nacional, representa uma mais-valia que poderá contribuir 

consideravelmente para a dinamização das regiões, nomeadamente aquelas onde existe 

grande diversidade de geoformas. Assim, o estudo do carso e o levantamento dos 

geossítios em áreas predominantemente calcárias é fundamental quando se pretende 

implementar estratégias que incentivem a prática do geoturismo. 

 Em Loures, uma parte considerável do concelho é dominada por áreas cársicas, 

predominando grandes superfícies de calcário exposto onde se esculpiram formas 

cársicas, devido à ação conjunta de dois processos, a erosão hídrica e a carsificação, 

muitas vezes condicionadas pelas fragilidades tectónicas. As formas cársicas superficiais, 

inicialmente cobertas por solo residual, encontram-se agora expostas devido à erosão da 

sua cobertura. Após uma evolução sob cobertura, evoluem agora como carso nu, embora 

mostrem, na maioria dos casos, superfícies boleadas e arestas mais arredondadas. 

Contudo, é de salientar, de acordo com Rodrigues (1998), que a maior parte das formas 

cársicas atualmente visíveis à superfície não correspondem a processos de dissolução 

recentes e atuais, sendo que a carsificação é um processo contínuo, com fases mais ativas 



 

67 
 

ou mais lentas, cuja ocorrência depende apenas da presença de rochas solúveis e de água 

com teores variáveis de CO2. 

4.6.2. Modelado Vulcânico 

 O modelado vulcânico é também importante no concelho de Loures dada a vasta 

extensão de afloramento do Complexo Vulcânico de Lisboa, facto que contribui para 

aumentar o potencial geoturístico do concelho. As rochas e as formações vulcânicas, que 

suportam as paisagens, evidenciam estruturas típicas, muitas das quais estão 

intrinsecamente ligadas à sua génese, como é o caso da disjunção prismática, das lavas 

encordoadas ou das estruturas em rampa, entre outras. São ainda de referir as formações 

subvulcânicas que embora formadas a menores profundidades, podem originar relevos 

residuais que marcam igualmente a paisagem vulcânica (Nunes, 2002). 

 Tal como no modelado cársico, neste tipo de modelado vulcânico os agentes 

externos têm um papel determinante na formação e evolução das geoformas, tanto à 

superfície como em profundidade. Tais processos serão evidenciados posteriormente 

aquando a apresentação dos geossítios de maneira a estabelecer a ligação entre os 

mesmos e a sua génese e evolução. 

Posto isto, podemos distinguir dois tipos principais de geopaisagens no concelho 

de Loures - a paisagem vulcânica e a paisagem cársica (ver esquema da fig. 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5 – Esquema de Geopaisagens existentes no concelho de Loures. 

Modelado Vulcânico 

Modelado Cársico 

Formas Basálticas: 

Chaminés vulcânicas 

Disjunção colunar 

Disjunção esferoidal 

Escarpas 

Formas Maiores: 
Grutas 

Cornijas 
Algares 

Escarpas 

Geopaisagens 

Formas de Pormenor: 
Pias de dissolução 

Estalactites 
Alvéolos de dissolução ou 

lapiás alveolar 
Lapiás em ninhos ou favos de 

abelha 
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CAPÍTULO 5 – UNIDADES TERRITORIAIS COM INTERESSE GEOPATRIMONIAL 

E GEOSSÍTIOS INVENTARIADOS 

 

Foram definidas as seguintes unidades territoriais com interesse Geopatrimonial, 

tendo em conta a sua representatividade no concelho de Loures (ver fig. 5.1): 

 Chaminé Vulcânica do Cabeço de Montachique 

 Penedo da Toupeira 

 Penedo Mouro 

 Penedo do Gato 

 Vale da Ribeira de Casaínhos e Cabeços Adjacentes 

 Afloramentos de Montemor 

 
Fig. 5.1- Unidades territoriais com Interesse Geopatrimonial. 
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Os geossítios levantados são indicados ao longo do trabalho com a letra G e um 

número, que será diferente para cada um deles. Cada um dos geossítios integra um 

conjunto de valores sendo o mais importante o valor científico, pois é este valor que 

justifica a parte fundamental do seu valor geopatrimonial. Os outros valores, ditos 

adicionais, serão também contemplados, salientando-se a sua importância na valorização 

e promoção do geopatrimónio do concelho de Loures. 

5.1. Chaminé Vulcânica do Cabeço de Montachique – G1 

 A chaminé vulcânica do Cabeço de Montachique integra um conjunto de 

elementos com interesse geopatrimonial que conferem a este sítio um grande valor 

científico, didático e paisagístico, daí ter sido identificada como um geossítio. Neste caso, 

a unidade territorial corresponde na íntegra a um único geossítio. A área correspondente 

à chaminé vulcânica do Cabeço de Montachique localiza-se no sector mais a NW do 

concelho e diferencia-se pela sua elevação relativamente à paisagem envolvente, pois 

atinge 409m de altitude sendo o ponto mais elevado do concelho (fig. 5.2). Esta chaminé 

vulcânica é uma das mais caraterísticas entre as conservadas em todo o Complexo 

Vulcânico de Lisboa. Nesta área a morfologia é fortemente controlada pela estrutura. 

Segundo Pereira et al. (2008), as diferentes formações que aqui afloram inclinam em 

média entre 10o e 12o para Sul constituindo uma estrutura monoclinal. 

 
Fig. 5.2 – Chaminé vulcânica do Cabeço de Montachique. 
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Embora atualmente só existam em Portugal vulcões ativos no arquipélago dos 

Açores, outrora, há cerca de 70 milhões de anos, no decorrer do Cretácico Superior 

algumas áreas do continente português foram palco de intensa atividade vulcânica, da 

qual resultou o Complexo Vulcânico de Lisboa, onde se integra a estrutura vulcânica do 

Cabeço de Montachique. Alguns autores defendem ainda que a atividade vulcânica em 

Portugal continental se estendeu até parte do Terciário (Paleogénico). O Complexo 

Vulcânico de Lisboa, segundo Aires-Barros (1979), é constituído por uma sucessão de 

formações que correspondem a uma atividade vulcânica com períodos de intensidade 

alternados, uns mais calmos (mantos lávicos) e outros mais explosivos (leitos 

piroclásticos). Supõe-se, com base nos dados disponíveis, que a atividade vulcânica 

ocorrida sobretudo na região de Lisboa-Loures-Mafra tenha sido do tipo Estromboliano 

(misto), caraterizada pela efusão de lava entrecortada por períodos explosivos, de pouca 

violência, com projeção de cinzas e materiais piroclásticos, geralmente bombas e lapilli. 

 Apesar de hoje em dia existir um Índice de Explosividade Vulcânica que compara a 

violência de diferentes erupções vulcânicas, através da análise de diversos fatores (altura 

da pluma ou coluna da explosão, o volume do material emitido e a duração da erupção), a 

avaliação e caracterização que é possível fazer do vulcão do Cabeço de Montachique é 

bastante limitada. Ainda assim é possível, através da observação no campo, afirmar que a 

atividade deste vulcão, quando ativo, se enquadraria no tipo efusivo/misto, pois apesar 

da sua estrutura típica incluindo uma cratera principal e uma secundária ou adventícia, as 

vertentes suaves foram resultado da emissão lenta de lava, ainda que com algumas 

intercalações de episódios explosivos de pouca violência (fig. 5.3). As atividades 

vulcânicas deste tipo ocorrem quando o magma é bastante fluído (pouco viscoso) e 

caracterizam-se por derramamentos de lava pela cratera recobrindo extensões de área 

variável, podendo-se formar correntes/rios de lava, ou mesmo mantos de lava que 

cobrem vastas áreas de terreno. 
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Fig. 5.3 – Esquema representativo do que terá sido outrora o aparelho vulcânico do Cabeço de 
Montachique. 1 – Cratera (depressão cónica na parte superior); 2 – Cone principal; 3 – Chaminé principal 
(conduta tubular através da qual o magma sobe durante as erupções); 4 – Materiais expelidos (bombas, 
lapilli, piroclastos, etc.); 5 – Cone adventício; 6 – Chaminé secundária; 7 – Camara magmática; 8 – Nuvem de 
cinzas. Fonte: http://allvulcanism.no.sapo.pt/galeria%20de%20imagens.htm 

Apesar deste aparelho vulcânico se enquadrar no tipo efusivo/misto, é de 

salientar a presença de material piroclástico de textura detrítica o que revela a existência 

de atividade explosiva ainda que de curta duração. Tendo em conta que o depósito 

piroclástico tem uma matriz de dimensões reduzidas e clastos relativamente 

homométricos, poderá ser um depósito de fluxo (possivelmente ignimbrítico), mas seria 

necessário recorrer a análises laboratoriais para obter resultados conclusivos (Fisher et 

al., 1997). O principal indicador da existência de aparelhos vulcânicos, além da morfologia 

do terreno, é a presença de rochas basálticas aflorantes na região de Loures. O basalto é 

uma rocha ígnea eruptiva, de granulação fina, afanítica, constituída principalmente por 

plagióclases e piroxenas e, em muitos casos, por cristais de olivina. 

 Posto isto, segue-se a apresentação das geoformas aqui identificadas e cuja 

génese é essencialmente vulcânica. 

 Uma das geoformas com maior representatividade aqui identificadas, além da 

geopaisagem da chaminé vulcânica em si, é a disjunção prismática ou colunar que aflora 

no topo da estrutura (figs. 5.4 e 5.5). A disjunção colunar em rochas vulcânicas é um 

assunto que suscita alguma controvérsia, em especial no que diz respeito à sua génese e 

ao desenvolvimento da morfologia (Brilha et al., 1998). Esta geoforma, característica das 

http://allvulcanism.no.sapo.pt/galeria%20de%20imagens.htm
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paisagens vulcânicas, corresponde, em sentido restrito, a um tipo de alteração das rochas 

vulcânicas relacionada com contrações que se geram no seio da lava, aquando do seu 

arrefecimento e solidificação, formando assim prismas de forma hexagonal que são 

sempre perpendiculares à superfície de arrefecimento. Segundo Brilha et al. (1998), 

apesar desta geoforma ocorrer em vários tipos de rocha (filões e diques de rochas 

intrusivas, chaminés vulcânicas, etc.), a maioria esmagadora dos trabalhos publicados 

restringe-se ao estudo destas estruturas em escoadas lávicas subaéreas. No Cabeço de 

Montachique esta geoforma desenvolveu-se na lava solidificada no interior da chaminé 

na qual é possível observar não só os prismas patentes no corpo basáltico como também 

as colunas resultantes do mesmo processo de formação. 

Em termos globais, a “Calçada de Gigantes” localizada em Antrim, na Irlanda do 

Norte, é o exemplar mais popularizado a nível mundial dentro deste tipo de estrutura, em 

que a geometria das secções transversais prismáticas é bastante regular com invulgar 

representação de formas hexagonais. Embora a forma hexagonal seja a que se atribui à 

disjunção prismática, é de referir que, segundo Budkewitsch e Robin (1994), na maioria 

dos afloramentos a forma predominante é a pentagonal. Muitos autores justificam a 

ocorrência de prismas de secções hexagonais com base na teoria de que o hexágono é a 

forma geométrica mais estável em condições de rutura de uma dada superfície (Brilha et 

al., 1998). Ainda assim, estudos recentes acerca da evolução do padrão e das estruturas 

colunares defendem uma nova teoria, segundo a qual as formas hexagonais não resultam 

imediatamente dos processos de alteração pela contração térmica durante o 

arrefecimento da lava, mas sim de processos que derivam da evolução prolongada da 

rocha. 

Em Portugal, a disjunção prismática encontra-se ainda pouco estudada no que 

respeita aos processos de evolução da mesma, apesar de em estudos efetuados por 

Brilha et al. (1998) se encontrar explicado ao pormenor, com base no índice de 

hexagonalidade aplicado na chaminé vulcânica do Penedo do Lexim, que, tal como as 

chaminés vulcânicas do concelho de Loures, é parte integrante do “Complexo Vulcânico 

de Lisboa”. Contudo, não é possível estabelecer uma relação direta entre a morfologia e a 

génese da disjunção prismática do Penedo do Lexim com a do Cabeço de Montachique. 
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Dado o tema do presente trabalho não faz sentido realizar um estudo 

aprofundado da morfologia e da génese da disjunção prismática existente no Cabeço de 

Montachique tal como a que foi efetuado no Penedo do Lexim por Brilha et al. (1998), 

ainda assim, esta geoforma continua a ser parte integrante do geossítio possuindo 

fundamental importância e conferindo-lhe um maior valor científico, pedagógico e 

cénico. 

 
Fig. 5.4 – Aspeto da disjunção prismática ou colunar do Cabeço de Montachique (em perfil; vista de Sul para 
Norte). 

 Como se pode observar na fig. 5.4, a disposição das colunas é quase paralela à 

superfície topográfica, estendendo-se por cerca de 10m junto ao topo da vertente Sul da 

chaminé vulcânica, sendo que o diâmetro de cada coluna não varia de modo significativo 

ao longo do afloramento. Em concordância com as observações científicas realizadas no 

Penedo do Lexim, por Brilha et al. (1998), apesar de não se verificar qualquer tipo de 

estriamento ou bandeamento nas faces dos prismas da chaminé vulcânica do Cabeço de 

Montachique, notou-se que, ao longo de todo o afloramento, a ocorrência de prismas 

com faces laterais planas é muito pontual, pois apresentam quase na sua totalidade 

ondulações devidas à deformação. A não ocorrência de bandas ou estrias nas faces dos 
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prismas sugere que o avanço das fraturas tenha sido contínuo e não por incrementos, 

como se verifica em ambientes subaéreos (Brilha et al., 1998). 

 
Fig. 5.5 – Disjunção Prismática ou Colunar do Cabeço de Montachique (em plano; topo da vertente SW da 
chaminé vulcânica). 

Os prismas aqui identificados (fig. 5.5) têm um diâmetro médio de 30cm e 

apresentam formas muito variadas sendo, ainda assim, mais comum a forma pentagonal. 

Outro aspeto importante que se pode observar é o efeito da erosão natural, 

nomeadamente da bioerosão e da alteração. A erosão provocada pelas plantas e raízes 

das mesmas acentua a individualização das colunas através das superfícies de contato 

entre colunas e contribui para o alargamento das fendas entre os blocos prismáticos (ver 

as figs. 5.6-A e 5.6-B). 

 
Figs. 5.6-A e 5.6-B – Aspetos da bioerosão e da individualização dos blocos prismáticos. 
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 Parte do afloramento basáltico onde se observa a disjunção prismática formou 

uma escarpa na vertente Oeste da chaminé vulcânica com grande expressão na paisagem 

(fig. 5.7), cujo valor científico está associado à morfologia e génese deste afloramento e 

aos processos de erosão natural que, por sua vez, têm um papel fundamental na evolução 

das chaminés vulcânicas. 

 
Fig. 5.7 – Escarpa basáltica do Cabeço de Montachique. 

 Esta escarpa basáltica corresponde a um corpo rochoso com aproximadamente 

10m de altura, exposto a Oeste. A estrutura foi posta a descoberto ao longo dos anos 

devido à ação erosiva dos elementos climáticos, nomeadamente da precipitação e do 

vento que, associados à bioerosão, promovem o alargamento das fendas entre colunas e 

consequente individualização de saliências rochas, posteriormente sujeitas a queda de 

blocos basálticos. Este movimento de massa é designado por desabamento (fall) e, 

segundo Rodrigues et al., (2007), inicia-se com a separação da rocha de uma parede ou 

vertente declivosa, ao longo de uma superfície onde existe pouca ou nenhuma tensão de 

deslocamento, promovendo um movimento rápido a extremamente rápido dos materiais 

instabilizados. O material desloca-se essencialmente pelo ar, por queda livre, saltando ou 

rolando ao longo da base da escarpa. Resumidamente, e segundo a definição proposta 

pelo Working Party on World Landslide Inventory, referida por Zêzere (2000:11), este tipo 

de movimento corresponde à “deslocação de solo ou rocha a partir de um abrupto, ao 

longo de uma superfície onde os movimentos tangenciais são nulos ou reduzidos”. 
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Segundo Varnes (1978), a génese deste tipo de movimento pode residir em diferentes 

fatores, como a formação de gelo ou acumulação de água nas fissuras, as vibrações 

intensas (naturais ou antrópicas) ou a erosão e intervenção antrópica, que, impulsionados 

pela força da gravidade exercida pela massa de solo, rocha ou detritos, origina a queda 

repentina desse mesmo material, com impactos muito destrutivos (fig. 5.8). 

 

Fig. 5.8 – Representação esquemática de um 
desabamento (Cruden e Varnes, 1996, adaptado 
por Highland e Bobrowsky, 2008). 
Fonte: 
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/dow
nload/isabel/risco_geomorfologico.pdf 

  

 

 

Ainda que com menor frequência de ocorrência, ocorre neste local um outro tipo 

de movimento de massa, o balançamento (topple). Embora não sejam tão comuns como 

outros movimentos de vertente, ou dificilmente observáveis, os balançamentos ocorrem 

com alguma frequência em regiões do nosso país, sobretudo naquelas onde predominam 

superfícies abruptas e escarpadas com declives muito fortes, como no presente caso, 

onde se verifica a queda após balançamento dos blocos basálticos com maior 

desenvolvimento vertical (fig. 5.9). 

 

Fig. 5.9 – Representação esquemática de um 
balançamento (Cruden e Varnes, 1996, adaptado 
por Highland e Bobrowsky, 2008). 
Fonte: 
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/dow
nload/isabel/risco_geomorfologico.pdf 

 

 

 

http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/risco_geomorfologico.pdf
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/risco_geomorfologico.pdf
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/risco_geomorfologico.pdf
http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/risco_geomorfologico.pdf
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Desta forma, os “desmoronamentos ou desabamentos e a queda de blocos 

afetam, sobretudo, os bordos das escoadas lávicas e das escoadas piroclásticas soldadas 

(ignimbritos) e são facilitados pela existência de uma disjunção colunar. O alargamento de 

fissuras leva ao recuo de uma cornija, com a formação de um depósito caótico, de blocos 

com dimensões e formas muito variadas” (Nunes, 2003). 

Este depósito caótico ou caos de blocos dispersos sobretudo ao longo das 

vertentes Norte e Oeste da chaminé vulcânica do Cabeço de Montachique corresponde 

também a um outro elemento constituinte do geossítio G1, uma vez que se trata de um 

depósito correlativo da evolução deste. Geralmente os caos de blocos constituem a 

paisagem típica das regiões graníticas ou granitoides onde as condições de modelado se 

exercem de maneira natural, caracterizando-os pela aglomeração e abundância de blocos 

ou penhas que dão à paisagem um aspeto caótico. O mesmo acontece nas regiões 

basálticas apesar do efeito na paisagem ser muito menos expressivo, dada a forma e 

dimensão dos blocos basálticos. Contudo o caos de blocos aqui identificado abrange uma 

área relativamente vasta cobrindo uma parte considerável das encostas Norte, Noroeste 

e Oeste da chaminé vulcânica (fig. 5.10); daí ter sido contemplado no presente trabalho 

como elemento de interesse geomorfológico constituinte do geossítio G1. 

Fig. 5.10 – Aspeto do caos de blocos basálticos no Cabeço de Montachique. 
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 Posto isto, pode-se afirmar que, atualmente, a área do topo da chaminé vulcânica 

do Cabeço de Montachique evolui essencialmente por movimentos de massa subaéreos 

que são, por sua vez, condicionados e desencadeados por fatores naturais 

(nomeadamente o vento, a precipitação, a temperatura ou o coberto vegetal). Note-se 

que intervenções antrópicas desajustadas podem potenciar estes fenómenos de 

instabilidade. 

 Seguindo agora uma abordagem à vertente nascente da chaminé vulcânica, 

distingue-se, no troço entre a chaminé principal e a chaminé secundária do “vulcão”, um 

afloramento de blocos calcários (pertencentes à Formação da Bica), nos quais se 

desenvolveram algumas formas lapiares, como alvéolos de dissolução e pias ou bacias de 

dissolução. Os alvéolos de dissolução ou lapiás alveolares (Grubchenkarren) são formas 

lapiares centimétricas que se desenvolvem em calcários independentemente do declive 

das superfícies. Esta geoforma é fortemente condicionada pela ação orgânica (líquenes, 

raízes, musgos, etc.) que, de acordo com Rodrigues et al., (2007), parece desempenhar 

um papel dominante no seu desenvolvimento (fig. 5.11). Por sua vez, as pias ou bacias de 

dissolução (Kamenitzas) aqui identificadas desenvolvem-se, na sua totalidade, em 

estruturas calcárias subhorizontais, adquirindo formas dissimétricas. Correspondem a 

depressões inscritas no substrato rochoso e apresentam, regra geral, formas circulares, 

podendo vir a evoluir para formas ovais ou elípticas. As pias ou bacias de dissolução 

identificadas neste geossítio têm um diâmetro de aproximadamente 6cm e algumas delas 

encontram-se ligadas por aberturas que se desenvolvem na parede das mesmas, devido à 

inclinação das camadas onde se encontram (fig. 5.12). 

 
Fig. 5.11 – Alvéolos de dissolução ou lapiás alveolar   Fig. 5.12 – Pias ou bacias de dissolução do Cabeço de 
do Cabeço de Montachique.        Montachique. 
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 Terminada a caracterização dos elementos com valor geopatrimonial integrados 

na área topograficamente mais elevada da chaminé vulcânica e que compõem e 

caracterizam o geossítio G1, segue-se a apresentação de um último elemento, localizado 

a meio da encosta Oeste da chaminé, nas traseiras da fábrica de produtos farmacêuticos 

(Lecifarma). Corresponde a um corte e destaca-se pela presença de um filão camada 

resultante da intrusão de um corpo ígneo entre as camadas sedimentares aqui patentes 

(Formação de Caneças) (fig.5.13). 

 
Fig. 5.13 – Filão camada localizado na vertente oeste do Cabeço de Montachique. 

 No mapa seguinte (fig. 5.14), ampliado à escala local, são apresentadas a 

localização do geossítio G1 e a delimitação da unidade territorial com interesse 

geopatrimonial Chaminé Vulcânica do Cabeço de Montachique. Este mapa permite-nos 

perceber a real dimensão da chaminé vulcânica cuja altura excede os 400m acima do 

nível do mar, sendo o ponto mais elevado do concelho de Loures. As diferenças no tipo 

de uso do solo que se podem observar neste mapa devem-se essencialmente à inclinação 

das vertentes que, no sector sudeste, onde ainda perdura o relevo residual da chaminé 

secundária (fig. 5.2), é bastante reduzida relativamente aos restantes, nomeadamente 

aos sectores noroeste e oeste, onde a escarpa basáltica, o caos de blocos basálticos 

desabados e a densa vegetação dominam a paisagem tal como se pode verificar nas figs. 

5.7, 5.10 e 5.14. 
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Fig. 5.14 – Mapa da localização do geossítio da Chaminé Vulcânica do Cabeço de Montachique. 

5.2. Penedo da Toupeira 

 O Penedo da Toupeira surge como unidade territorial com interesse 

geopatrimonial devido essencialmente à presença de um extenso afloramento calcário, 

no qual se desenvolveram geoformas muito particulares das regiões cársicas, conferindo 

a esta área valor científico e paisagístico, entre outros (fig.5.15). 
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Fig. 5.15 – Sistema Cársico do Penedo da Toupeira. 

 O Penedo da Toupeira destaca-se na vertente nascente do vale do Rio de Lousa e 

constitui uma das três áreas de maior interesse em termos de geomorfologia cársica. 

a) Gruta de Salemas – G2 

A Gruta de Salemas é um dos geossítios de maior relevância identificados no 

concelho de Loures. Apesar de não ser única no município é a mais desenvolvida tanto 

em termos de dimensão e profundidade como ao nível das formas de pormenor que 

integra, nomeadamente espeleotemas. Esta gruta surge, muitas vezes e erradamente, 

definida como diaclase de Salemas. Embora a sua entrada se assemelhe a uma diaclase 

aberta (fig. 5.16) que, por sua vez, corresponde, segundo Rodrigues et al., (2007) a 

qualquer tipo de fissura ou descontinuidade em rocha carsificável, alargada por processos 

de dissolução, dando lugar a uma abertura profunda, o geossítio de Salemas deverá ser 

definido como gruta, pois, de acordo com toda a bibliografia consultada, não é 

confundível com uma diaclase ou diaclase aberta. 

Por gruta ou caverna entende-se uma cavidade subterrânea natural, que pode ser 

simples ou constituída por complexas ramificações, podendo apresentar um 

desenvolvimento vertical e/ou horizontal (Teixeira et al., 2000). 

Tal como uma parte considerável das geoformas identificadas durante o 

levantamento, as grutas são formas características do modelado cársico às quais se 
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dedica particular atenção. Embora as condicionantes estruturais possam estar presentes 

no início da sua formação e evolução, por originarem áreas de fraqueza (diaclases) que 

serão aproveitadas para a infiltração da água, que exercerá a sua ação física e química 

sobre os materiais, as grutas são, na realidade, resultado de um longo processo de 

carsificação (Tomé, 1996). 

Aquando da sua descoberta, na década de 50, a Gruta de Salemas continha no seu 

interior indústrias pré-históricas do Paleolítico superior e ossos de fauna quaternária: 

ursos (Ursus arctos e Ursus spelaeus), felinos (Felis pardus e Felis pardina), hienas 

(Hyaena croata spelaea), lobos (Covis lúpus), cavalos (Equus caballus), etc. Segundo Zilhão 

(1987:27), os instrumentos de pedra trabalhada encontrados no interior desta gruta 

correspondem a Zagaias típicas da indústria Solutrense. A pobreza dos utensílios 

encontrados indicará que esta gruta nunca deve ter servido de habitação permanente aos 

humanos. Inicialmente, no Paleolítico, constituiria um abrigo temporário e, mais tarde, 

durante o Neolítico, uma Necrópole. 

É ainda de referir, sustentando a aplicação do termo gruta à geoforma em causa, 

que, de acordo com Rodrigues et al., (2007), uma gruta para ser definida como tal deve 

possuir passagens e aberturas naturais com largura suficiente para serem exploradas 

pelos seres humanos. Assim, e dado que esta foi explorada e habitada no passado por 

humanos, é indiscutivelmente incorreto definir a gruta de Salemas de outra forma que 

não esta, ainda que não seja dotada de uma rede de galerias e grandes salas. 

 
Fig. 5.16 – Entrada da Gruta de Salemas. 
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Apesar da largura da gruta ser relativamente estreita, podem-se distinguir 

algumas formas cársicas no seu interior que são parte integrante da mesma enquanto 

geossítio. 

Em oposição ao carácter predominantemente erosivo da água, tanto à superfície 

como em profundidade, nas grutas estão patentes alguns aspetos construtivos 

representados por depósitos de precipitação química (espeleotemas), nomeadamente as 

formações resultantes da precipitação predominante de calcite no teto – estalactites – ou 

a partir do solo – estalagmites – que se desenvolvem devido ao gotejar continuo da água 

proveniente do teto no interior da gruta. Quando as estalactites e as estalagmites se 

unem, há a formação de colunas ou pilares. Em alguns casos a união de várias colunas 

pode originar uma parede (Galopim de Carvalho, 1996). Nesta gruta são apenas 

observáveis algumas estalactites (fig. 5.17) cuja formação recente se faz notar nos sítios 

mais profundos da gruta, onde a exploração é muito restrita devido ao difícil acesso. 

Foram ainda identificadas outras geoformas particulares no interior da gruta: uma 

marmita preenchida por terra rossa (fig. 5.18), uma pia (fig. 5.19) e uma janela cársica 

(fig. 5.20) cujos processos de formação se devem, igualmente, como nas estalactites e 

estalagmites, à dissolução (e posterior precipitação) do carbonato de cálcio, representada 

através da seguinte equação (Derruau, 1988): 

CaCO3 + H2CO3 ↔ Ca2+ 2HCO3
- 

 
Fig. 5.17 – Estalactite na Gruta de Salemas.                          Fig. 5.18  – Marmita de dissolução na Gruta de  
                Salemas. 
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Fig. 5.19 – Pia de dissolução na Gruta de Salemas.            Fig. 5.20 – Janela cársica (vista do interior da Gruta 
             de Salemas). 

Esta dissolução corresponde à erosão química ou físico-química das rochas por 

ação da água carregada de dióxido de carbono. No caso do relevo cársico, a água com 

teores variáveis de ácido carbónico promove a dissolução através da passagem do 

carbonato de cálcio (relativamente insolúvel) a bicarbonato de cálcio (solúvel) (Rodrigues 

et al., 2007). É ainda de salientar que, de acordo com Rodrigues (1998), a solubilidade das 

rochas é diretamente proporcional à pureza dos materiais carbonatados. Assim, as rochas 

devem apresentar-se fissuradas e fraturadas, permitindo que a água se infiltre, devendo 

também ser maciças e resistentes (Christofoletti, 1980). 

 Posto isto, para além das características físicas do território (como a natureza das 

rochas, e a estrutura), é de salientar a importância dos fatores climáticos, pedológicos e 

edáficos, a amplitude topográfica e o fator tempo, uma vez que também têm um papel 

determinante no processo de dissolução das rochas carbonatadas. 

 Em primeira análise é necessário que ocorra precipitação em quantidade 

suficiente para que haja dissolução das rochas; depois a água precipitada deverá ainda 

possuir um comportamento ácido, diretamente proporcional ao seu teor em CO2, dado 

que a solubilidade é tanto maior quanto maior for o teor de CO2 existente na água. Por 

sua vez, o teor de CO2 na água depende da temperatura, variando na razão inversa desta 

(Derruau, 1988). Quanto às condições pedológicas e edáficas, segundo Rodrigues (1998), 

a existência de matéria orgânica nos solos e de cobertura vegetal, para além de 

condicionar o teor em CO2 da água de infiltração, também contribui para aumentar a sua 

infiltração. Uma outra condição é a amplitude topográfica, ou seja, a altura da área acima 

do nível do mar, a qual deve ser elevada para permitir a livre circulação das águas 

subterrâneas (Christofoletti, 1980). Por último, e de acordo com Rodrigues (1998), é 
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imprescindível referir o fator tempo, quer o tempo de contato entre a água e as rochas 

(maior no carso coberto), até a primeira ficar saturada de carbonatos, quer o tempo de 

duração dos processos de dissolução e carsificação à escala geológica. 

 Posto isto, é espectável que as geoformas identificadas no interior da Gruta de 

Salemas evoluam de forma lenta. Poder-se-ão formar estalagmites, as estalactites 

poderão crescer em altura, podendo mesmo virem a formar-se colunas ou pilares, ainda 

que, para isso, seja necessário tomar medidas e definir estratégias de geoconservação 

que contemplem a preservação das geoformas, nomeadamente dos espeleotemas, 

incentivando a correta utilização dos geossítios no concelho de Loures que permita a sua 

evolução natural. Assim, e dado que o modelado cársico se encontra ainda pouco 

estudado nesta região do país, a conservação e promoção destas áreas com elevado 

interesse geopatrimonial deve ser uma questão prioritária para os organismos 

responsáveis pela gestão e ordenamento do território. 

 Posto isto segue-se a abordagem da área exterior à gruta na qual foram 

identificados um conjunto de geossítios de dimensões muito variadas também 

característicos do modelado cársico. 

b) Escarpa Calcária com Formas de Dissolução – G3 

Se analisarmos os geossítios identificados de Norte para Sul, surge-nos junto à 

entrada da Gruta de Salemas (ainda a norte de mesma), uma escarpa calcária com 

múltiplas formas de dissolução, muito características da paisagem cársica (ver fig. 5.39). 

Esta escarpa (fig. 5.21) mostra atualmente processos de dissolução ou corrosão em 

detrimento de processos de erosão mecânica que deram origem ao desnível observado. 

 
Fig. 5.21 – Escarpa calcária com múltiplas formas de dissolução. 
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c) Algar de Dissolução – G4 

Destaca-se, nas imediações da Gruta de Salemas (mais concretamente entre a 

entrada da gruta e a pedreira localizada cerca de 100m a Nordeste da mesma), um algar 

que foi posto a descoberto aquando da laboração da pedreira (figs. 5.22-A e 5.22-B). Os 

algares têm origem no desmoronamento do teto de uma sala ou galeria ou devido ao 

alargamento de uma fenda devido à ação corrosiva da água de infiltração ou da água 

subterrânea (Crispim, 1982). Em termos geomorfológicos este algar corresponde a um 

algar de dissolução, pois nota-se claramente que a ação química da água provocou o 

alargamento de uma fratura ou diaclase inicial através da dissolução dos calcários na 

vertical, levando ao seu alargamento e ao desenvolvimento desta geoforma. 

 
Fig. 5.22-A – Algar de dissolução a NE da Gruta de Salemas.     Fig. 5.22-B – Pormenor do algar (com escala). 

 Em termos de dimensões este algar tem cerca de 80 cm de altura e 50 cm de 

largura média, estando localizado a aproximadamente 2,20m do solo. Apesar de não se 

verificar uma relação forte entre este geossítio e os povos que habitaram outrora este 

troço do território, tal como acontece com a Gruta de Salemas, foram encontrados no seu 

interior instrumentos da indústria musteriense e restos humanos possivelmente do 

paleolítico médio, período dominado pelo Homem-de-Neandertal, que data de entre 

20 000 a 30 000 anos a.C.. 

 

 



 

88 
 

d) Deslizamento Complexo (translacional seguido de desabamento) do Penedo da 

Toupeira – G5 

 Seguindo para Este ao longo da base do modelado cársico, encontra-se, a cerca de 

30m do algar acima referido, um deslizamento fundamentalmente translacional que foi 

considerado neste levantamento dado o seu interesse geomorfológico e a sua 

integridade. Assim, é bom exemplar deste tipo de movimento de massa bem como mais 

um sítio de interesse associado ao afloramento calcário onde também estão patentes 

outros geossítios. Embora mais comuns nas vertentes dos vales encaixados do concelho, 

este tipo de movimento pode também ocorrer em outros locais onde predominam 

superfícies abruptas, como estas bancadas de calcários apinhoados que, após terminarem 

as escavações na pedreira, localizada imediatamente a Norte, ficaram bastante mais 

instáveis. 

A Região a Norte de Lisboa apresenta condições naturais (estrutura geológica, 

litologia do substrato e das formações superficiais, topografia, geomorfologia, clima, 

hidrologia) bastante favoráveis ao desenvolvimento de manifestações de instabilidade 

nas vertentes (Zêzere, 2001). Os deslizamentos translacionais (ocorrem ao longo de um 

plano de rutura plano, como se observa na fig. 5.23. 

 

 
Fig. 5.23 – Representação esquemática de um desabamento (Cruden e Varnes, 1996, adaptado por 
Highland e Bobrowsky, 2008).                                                                                                                  
Fonte: http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/risco_geomorfologico.pdf 

Estes movimentos implicam uma translação que ocorre na vertente, seguindo, na 

maior parte dos casos, uma superfície de rotura plana, bem lubrificada e com alguma 

inclinação (Rebelo, 1977, citado por Meneses, 2011), daí a sua designação como 

http://www.rc.unesp.br/igce/planejamento/download/isabel/risco_geomorfologico.pdf
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deslizamentos translacionais (translational slides). Este deslizamento tem um plano de 

rotura planar controlado pela estrutura, ou seja, desencadeou-se ao longo de uma fratura 

alargada, em parte preenchida por terra rossa (fig. 5.24). Imediatamente após a 

ocorrência do deslizamento que mobilizou materiais essencialmente argilosos, as 

bancadas calcárias localizadas junto à cicatriz acabaram por desabar por falta de 

sustentação. Daí que este movimento de vertente se possa considerar como um 

movimento complexo. Note-se (ver fig. 5.24) que os blocos calcários desabados de maior 

dimensão se deslocaram até maiores distâncias, localizando-se junto ao pé do 

deslizamento. 

 
Fig. 5.24 – Deslizamento complexo (translacional seguido de desabamento). Extremo NE da bancada de 
calcários apinhoados do Penedo da Toupeira. 

Relativamente à determinação dos fatores condicionantes e desencadeantes, 

Glade e Crozier (2005) referem três tipos de fatores: de predisposição, preparatórios e 

desencadeantes. 

Por fatores de predisposição da instabilidade das vertentes compreendem-se 

todos os fatores que são inerentes e estáticos ao terreno, que condicionam o grau de 

instabilidade potencial das vertentes, sendo estes determinantes na variação espacial do 

grau de suscetibilidade do território à instabilidade (Glade e Crozier, 2005; Zêzere, 2005). 

Estes integram os fatores geológicos, morfológicos e a ocupação do solo. Por sua vez os 

fatores desencadeantes são a causa imediata da instabilidade desencadeando o 
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movimento e englobam os processos naturais e os influenciados por intervenções 

antrópicas. Estes são os fatores que irão determinar o ritmo temporal dos movimentos de 

vertente (Zêzere, 2005). Ainda que não contemplados no quadro a seguir apresentado 

(fig. 5.25), é de referir que, segundo Hufschmidt et al. (2005), os fatores preparatórios são 

dinâmicos e restringem-se a aumentar a instabilidade das vertentes não tendo papel 

ativo no desencadeamento do movimento. Para relacionar de modo simplificado e 

elucidativo este geossítio e a sua génese foi elaborado o seguinte quadro: 

Predisposição Fatores geológicos Forte predominância de descontinuidades, 
fissuras e fraturas nos calcários apinhoados, 
particularmente sensíveis a processos de 
dissolução relacionados com uma elevada 
permeabilidade (dita "em grande"); 
Preenchimento das descontinuidades, alargadas 
por dissolução, por materiais finos 
(predominantemente argilosos) de tipo terra 
rossa. 

Fatores morfológicos 
e hidrológicos 

Declive acentuado; 
Concentração da água, de escorrência e da 
fornecida pelos calcários existentes a montante, 
ao longo do preenchimento argiloso. 

Ocupação do Solo Coberto vegetal arbustivo nos calcários que 
favorece a infiltração da água. 

 Fatores antrópicos Exploração de inertes calcários numa pedreira 
posteriormente abandonada. 

Desencadeantes Fatores climáticos O fator físico mais relevante é a precipitação, 
que atinge maior intensidade e duração nos 
meses de inverno ou final do outono. 

Fig. 5.25 – Tabela de caracterização dos fatores de predisposição e desencadeantes do deslizamento. 

e) Pias ou Bacias e Marmitas de Dissolução do Penedo da Toupeira – G6 

Outro geossítio, já localizado na parte superior do sistema cársico, é formado por 

geoformas postas a descoberto pela erosão natural da cobertura e cuja génese se prende 

com os processos de carsificação já abordados no presente trabalho. Este geossítio 

corresponde a pias ou bacias de dissolução desenvolvidas em blocos calcários 

individualizados pelos lapiás que sulcam toda esta área. As pias de dissolução 

(Kamenitzas) podem desenvolver-se em dois tipos de estruturas, horizontais, adquirindo 

formas simétricas, ou subhorizontais, possuindo, geralmente, formas dissimétricas, 

ambas presentes neste local. Incluem depressões escavadas no substrato rochoso e 

apresentam geralmente em planta, formas circulares ainda que possam evoluir, em 
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alguns casos, para formas ovais ou elípticas. Estas geoformas têm no geral um fundo 

calcário nu, ainda que por vezes coberto por materiais finos e pouco espessos, o 

suficiente, em alguns casos, para que se desenvolvam pequenas plantas no seu interior 

(figs. 5.26 e 5.29). Num estado mais avançado da carsificação o fundo destas pias 

desaparece resultando numa forma circular aberta desde o topo à base do lapiás (fig. 

5.28), através do qual, geralmente crescem plantas que, por norma, levam à fracturação 

das rochas. 

  Constituem locais de permanência mais ou menos prolongada da água da chuva 

cuja agressividade pode ser reforçada por ação orgânica (quando isso acontece as pias de 

dissolução alargam junto à base). Em superfícies inclinadas as bacias dissimétricas (fig. 

5.27) podem dar lugar a formas abertas e mesmo a pequenos sulcos alimentados pela 

água concentrada na bacia (Rodrigues, 2012). 

 Posto isto, pode afirmar-se que este local é muito diversificado em termos de pias 

ou bacias de dissolução, pois tal como se pode observar nas seguintes figuras, integra 

exemplares das várias “sub-formas” anteriormente referidas, testemunhando o modo 

como estas evoluem. 

 
Fig. 5.26 – Pias ou bacias de dissolução simétricas                Fig. 5.27 – Pia dissimétrica aberta. 
e dissimétricas. 
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Fig. 5.28 – Forma resultante do aprofundamento da pia.    Fig. 5.29 – Pias e marmitas de dissolução. Notar a 

influência da ação orgânica e das microfissuras             
existentes no calcário. 

Nesta área as pias ou bacias identificadas possuem diâmetros entre os 5 e os 20cm 

e algumas delas (dissimétricas) apresentam aberturas por onde escorre a água 

acumulada, formando mesmo um pequeno sistema de mini cascatas desde as pias 

situadas a maior altitude até às que se desenvolvem na base da formação rochosa 

calcária (fig. 5.29). 

É ainda de referir a presença de terra rossa no interior de fendas existentes nos 

lapiás (fig. 5.30). Trata-se de um depósito argiloso, resultante da acumulação de certos 

componentes como argilas, areia fina e óxidos de ferro, que existem geralmente no seio 

dos calcários e que ficam retidos como um solo residual, no fundo dos sulcos, em virtude 

do alargamento das diaclases, por dissolução da rocha mãe (Thornbury, 1969; Galopim de 

Carvalho, 1996). 

 
Fig. 5.30 – Terra rossa alojada em fendas dos calcários. 
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f) Clareira dos Fósseis do Penedo da Toupeira – G7 

Relativamente perto dos lapiás onde se desenvolveram as pias ou bacias de 

dissolução foi identificado um outro geossítio que comporta a área abrangida pela 

clareira localizada junto à base da vertente NE do Alto da Toupeira. Este geossítio define-

se como tal por integrar uma “colónia” de fósseis, alguns deles relativamente bem 

conservados. 

Vestígios paleontológicos encontrados em camadas calcárias do Cenomaniano 

Superior (Formação da Bica), revelam que, em determinados sectores da Bacia 

Lusitaniana, “os amonóides tornam-se comuns e formam uma associação tipicamente 

tetisiana, com Neolobites vibrayeanus, correlativa da zona de Guerangeri” (Kennedy, 

1985; Berthou, 1984a, 1984b; Callapez, op. cit.; Callapez & Soares, 2001; in Kullberg et al., 

2006). Este geossítio é um dos locais onde é possível identificar aglomerados de 

pequenos fósseis de amonóides incrustados em fragmentos calcários espalhados por toda 

a área da referida clareira. 

Segundo Berthou (1979) a Formação da Bica caracteriza-se, em parte, pela 

presença de um nível, situado na base, de Neolobites vibrayeanus com cerca de 10m de 

espessura e um outro, localizado no topo, com rudistas que atinge um máximo de 40m de 

espessura. Posto isto, e tendo em conta que a quase totalidade dos fósseis aqui 

identificados correspondem a amonóides do tipo Neolobites vibrayeanus (fig. 5.31), 

concluiu-se que nesta área em particular predomina a sedimentação mais antiga da 

Formação da Bica. Procedendo a uma abordagem in situ é possível distinguir, em áreas 

onde os afloramentos estão mais suscetível à erosão (hídrica, eólica, antrópica, entre 

outras), o substrato rochoso basáltico (Complexo Vulcânica do Lisboa), que aflora à 

superfície, sucedendo as camadas subjacentes da Formação da Bica. É perto desta zona 

de contacto entre as diferentes formações que foi identificada a maioria dos fósseis, facto 

que contribui como justificação das conclusões tiradas acerca da proveniência e idade dos 

mesmos. 
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Fig. 5.31 – Fragmentos de rocha calcária com Neolobites vibrayeanus. 

Estes fósseis, da família dos cefalópodes fósseis (superfamília: Hoplitoidea 

(Douvillé, 1890); família: Engonoceratidae (Hyatt, 1900); género: Neolobites vibrayeanus 

(Fischer, 1882); in Wiese e Schulze, 2005), não têm uma dispersão geográfica uniforme, 

pois segundo Wiese e Schulze (2005), apesar da sua abundância em regiões como o 

Médio Oriente e a África central, são progressivamente menos frequentes à medida que 

se “sobe” em latitude, desempenhando um papel irrelevante no que respeita à fauna do 

Cenomaniano na Província do Norte da Europa. Ainda assim, e apesar de se distribuírem 

pontualmente por determinadas regiões da Península Ibérica, são relativamente comuns 

na região da Bacia Lusitaniana em Portugal. 

Em suma, este local é relativamente privilegiado ao nível do património 

paleontológico visto que é possível identificar fósseis com relativa facilidade, dada a sua 

vasta abundância à superfície. 
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g) Cornija Calcária do Penedo da Toupeira – G8 

 A cerca de 50 metros a sul da entrada da Gruta de Salemas identifica-se uma 

cornija muito bem diferenciada na paisagem (fig. 5.32). Este exemplo é muito 

representativo deste tipo de geoforma. 

 
Fig. 5.32 – Cornija calcária do Penedo da Toupeira (encosta nascente do vale da ribeira de Lousa). 

 Em sentido restrito, uma cornija corresponde à parte superior da vertente 

sustentada por uma camada resistente. Apresenta declive geralmente forte, de convexo a 

retilíneo, seguido de um talude côncavo. A forma e o declive da cornija dependem da 

relação de espessura das rochas duras e brandas e do contraste de resistência entre 

ambas. Quanto mais delgada for a camada dura, menos imponente será a cornija, 

podendo ocorrer desabamentos por falta de sustentação motivada pela erosão das 

rochas brandas subjacentes. Esta cornija desenvolveu-se na vertente Este do Vale da 

ribeira de Lousa e foi considerada como um geossítio devido à sua grande dimensão, à 

sua forma bem delineada, à sua localização elevada e ao seu estado de conservação. 

Estas características permitem-nos identificar à primeira vista esta geoforma “esculpida” 

neste troço da formação calcária. 

h) Exsurgência do Penedo da Toupeira – G9 

 Continuando para Sul, no sentido de Lousa para Ponte de Lousa, identifica-se 

outro geossítio que, devido à sua génese, tem uma ocorrência sazonal. Este geossítio 

corresponde a uma exsurgência, definida por uma emergência à superfície de um 
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escoamento canalisado subterrâneo cujo caudal resulta de infiltrações diversas no maciço 

carsificado e da condensação em profundidade, não sendo visível, a superfície, qualquer 

escoamento concentrado que se dirija para uma perda ou sumidouro. Trata-se de uma 

nascente pela qual as águas, que circulam através das rochas calcárias, emergem à 

superfície. Estas nascentes podem apresentar caudais muito irregulares ao longo do ano 

(Thornbury, 1969; Tomé, 1996). Neste caso em particular, e dada a sua sazonalidade, 

define-se como exsurgência periódica ou sazonal dado que a água brota apenas durante o 

período pluvioso. Por outro lado, e no que respeita à sua génese, pode definir-se como 

exsurgência de barreira, pois localiza-se no contacto entre uma formação permeável e 

carsificável e uma formação mais impermeável. Como se pode observar na fig. 5.33, a 

camada permeável corresponde à Formação da Bica, constituída por calcários com 

rudistas, e camada impermeável corresponde à Formação de Caneças subjacente, onde 

predominam além de calcários, margas, arenitos e dolomitos, que conferem uma menor 

permeabilidade a esta formação. 

 
Fig. 5.33 – Localização da exsurgência num excerto do mapa geológico, folha 34B da Carta Geológica da 
Área Metropolitana de Lisboa. 

Em suma, a água da chuva infiltra-se no substrato calcário carsificado e, a meio da 

vertente, na zona de contacto entre formações com diferentes permeabilidades, surge à 

superfície formando uma cascata que assume maior relevância na paisagem consoante a 

intensidade da precipitação (fig. 5.34). 
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Fig. 5.34 – Exsurgência de barreira e cascata sazonais na encosta nascente do vale da ribeira de Lousa. 

i) Escarpa Calcária de Ponte de Lousa – G10 

Continuando para Sul pode-se observar, no topo da mesma vertente, a estrutura 

dos calcários que afloram ao longo de aproximadamente 300m, atingindo maior 

expressão já cerca da povoação de Ponte de Lousa. Esta escarpa calcária foi incluída no 

levantamento e considerada como um geossítio devido à sua importância como elemento 

de paisagem, ao seu interesse geomorfológico e à facilidade de interpretação da 

estrutura (fig. 5.35). 

 
Fig. 5.35 – Escarpa calcária de Ponte de Lousa na encosta nascente do vale da ribeira de Lousa. 
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 Esta escarpa calcária corresponde a bancadas de calcários, por vezes apinhoados, 

da Formação da Bica, onde são visíveis processos de fracturação e erosão natural, 

testemunhados pelas inúmeras diaclases observáveis na rocha (que conjuntamente com 

as linhas de fraqueza representadas pelas juntas de estratificação são favoráveis à 

ocorrência de desabamentos) e pelo recuo das camadas menos resistentes subjacentes 

da Formação da Caneças. A cornija, devido à densidade da cobertura vegetal, se encontra 

pouco exposta nalguns sectores. O esquema da fig. 5.36 representa a situação típica 

destas vertentes com cornija. 

 
Fig. 5.36 – Representação esquemática da erosão diferencial das vertentes (adaptado de Valter Casseti, 
http://www.funape.org.br/geomorfologia/cap2/index.php). 

j) Estrutura Monoclinal (Cornija Calcária de Ponte de Lousa) – G11 

Um outro geossítio identificado, no sector mais a Sul da mesma vertente, 

corresponde a uma estrutura monoclinal com forte inclinação para Oeste, que forma uma 

cornija relativamente extensa e larga. Este abrigo rochoso é utilizado como teto de uma 

pequena construção para animais domésticos e outros utensílios, como reboques, etc. 

(fig. 5.37). Visto que se encontra no interior de uma propriedade privada, este geossítio 

não constará posteriormente nos percursos geoturísticos definidos. 

http://www.funape.org.br/geomorfologia/cap2/index.php


 

99 
 

 
Fig. 5.37 – Estrutura monoclinal com uma cornija fortemente pronunciada. 

De facto, na encosta nascente do vale da ribeira de Lousa, o reverso da estrutura 

monoclinal aumenta a sua inclinação de Norte para Sul, atingindo um maior ângulo no 

troço imediatamente a Este da Ponte de Lousa. A forte inclinação das camadas no sentido 

do interior da vertente, no sector mais a sul, confere uma maior resistência a quedas de 

blocos da cornija, daí se verificar, no geossítio anteriormente abordado, áreas abrigadas 

tão extensas e largas. Por outro lado, no sector mais a norte, as camadas que constituem 

a cornijas calcárias apresentam-se horizontais ou pouco inclinadas (fig. 5.37), 

nomeadamente no sector junto ao Alto da Toupeira, sendo, por isso, mais suscetíveis a 

processos de evolução por desabamento de blocos. 

l) Nascente Cársica Sazonal de Ponte de Lousa – G12 

 Esta nascente corresponde a uma exsurgência cujo período de funcionamento é 

temporário correspondendo à estação chuvosa. A água precipitada infiltra-se no maciço 

calcário carsificado muito permeável e aflora à superfície devido ao contacto da 

Formação da Bica (calcários), bastante permeável, com a Formação de Caneças (calcários, 

margas, arenitos e dolomitos) pouco permeável (tal como ocorre com a exsurgência que 

corresponde ao geossítio 9 (G9), atrás descrito. 

Segundo Rodrigues et al., (2007), em Portugal, estas nascentes podem começar a 

funcionar no Outono e secar na Primavera, pelo que o período de funcionamento se 
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centra nos invernos chuvosos. Assim, é claramente a predominância de períodos 

chuvosos fundamentalmente invernais que determina a duração e intensidade de 

escoamento verificado na nascente. 

 Este geossítio localiza-se no reverso do relevo anteriormente abordado e junto à 

povoação de Ponte de Lousa (figs. 5.38-A e 5.38-B), sendo que o escoamento superficial 

das águas provenientes da nascente atinge o fundo do vale da ribeira de Lousa 

imediatamente a Sul desta localidade. 

 
Figs. 5.38-A e 5.38-B – Aspeto da nascente cársica sazonal localizada junto à povoação de Ponte de Lousa. 

 Imediatamente a jusante da exsurgência observa-se uma pequena cascata 

caracterizada pela presença de depósitos calcários (tufo calcário), que corresponde a 

incrustações irregulares resultantes de depósitos de carbonato de cálcio incorporando 

musgos e plantas e dando origem ao desenvolvimento de pequenos ecossistemas. 

 Para finalizar apresenta-se, no seguinte mapa (fig. 5.39), a localização exata dos 

geossítios identificados na unidade territorial com interesse geopatrimonial Penedo da 

Toupeira. Tal como na fig. 5.14, este mapa permite-nos uma melhor perceção da relação 

entre o relevo, o uso do solo e os geossítios aqui identificados. 
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Fig. 5.39 – Mapa da localização dos geossítios do Penedo da Toupeira. 

5.3. Afloramento Calcário do Penedo Mouro – G 13 

 O Alto do Penedo Mouro foi diferenciado como unidade territorial de interesse 

geopatrimonial pois corresponde a uma área topograficamente elevada com 

características muito particulares que se diferencia no território e na paisagem (fig. 5.40). 

Segundo Zêzere (2001), esta elevação corresponde a um sinclinal alcandorado formado 

durante o decorrer do Cretácico. Ainda que a génese deste Penedo se deva 

essencialmente à atividade vulcânica que aqui ocorreu há dezenas de milhões de anos, 

dando origem ao Complexo Vulcânico de Lisboa, os valores científico e paisagístico (entre 
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outros) desta área prendem-se essencialmente com a diversidade de formas cársicas 

patentes ao longo dos afloramentos calcários da Formação da Bica. 

 
Fig. 5.40 – Alto do Penedo Mouro. Paisagem observada a partir da encosta nascente do vale da ribeira do 
Tufo, situada a Este do Penedo Mouro. 

O afloramento calcário do Penedo Mouro foi definido como geossítio pois integra 

um conjunto de geoformas características do modelado cársico sendo algumas delas 

únicas devido ao seu aspeto muito particular. 

 É neste local que se concentram as geoformas de maior interesse geopatrimonial 

de toda esta área, pois é aqui que o carso nu identificado no concelho de Loures assume 

maior expressividade abrangendo uma superfície relativamente vasta que se pode 

denominar por campo de lapiás (fig. 5.41). Um campo de lapiás corresponde, segundo 

Rodrigues et al. (2007), a uma área cársica onde as formas dominantes são lapiares, 

ocorrendo em áreas de carso nu ou de carso exposto, podendo ser constituído por um 

único tipo de lapiás ou por vários tipos, em função das condições morfológicas e dos 

processos cársicos predominantes. No presente caso trata-se, de acordo com a 

terminologia para os tipos de lapiás definida em Rodrigues (2012), de um campo de lapiás 

onde predominam os lapiás em fendas ou ranhuras (fig. 5.41). 
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Fig. 5.41 – Pormenor do campo de lapiás. Topo da vertente Norte do Penedo Mouro. 

 Os lapiás em fendas ou ranhuras correspondem a formas lapiares orientadas pela 

presença de descontinuidades estruturais existentes nas rochas calcárias, que podem 

corresponder a falhas, fraturas, diaclases ou juntas de estratificação. Segundo Rodrigues 

et al. (2007), desenvolvem-se predominantemente em superfícies horizontais ou 

subhorizontais com exposição subaérea, ainda que possam evoluir sob cobertura 

sedimentar parcial ou total. Inicialmente as fendas apresentam formas em V (Dzulynski et 

al., 1988, citado em Rodrigues, 2012), podendo, devido ao seu alargamento progressivo, 

vir a apresentar formas em U ou de fundo plano. As suas dimensões variam em função da 

progressão dos processos de dissolução podendo ir de poucos centímetros a vários 

metros de profundidade e até dois metros de largura. 

Neste caso desenvolveram-se numa superfície subhorizontal com exposição 

subaérea, atingem entre 1 e 2,5 metros de profundidade e 1,5 metros de largura e nas 

suas formas mais comuns que apresentam fendas em U, o que significa que já ocorreu um 

alargamento progressivo e que este afloramento já se encontra exposto aos agentes 

erosivos há tempo suficiente para ser fortemente alterado. 
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 Na superfície destes mesmos lapiás desenvolveram-se, por sua vez, algumas 

formas de pormenor cuja génese reside igualmente na dissolução dos calcários. As 

geoformas mais comuns identificadas neste geossítio são as bacias ou pias de dissolução, 

distribuídas sobretudo ao longo das superfícies horizontais dos lapiás (figs. 5.42-A e 5.42-

B). Estas bacias ou pias de dissolução incluem, ao contrário das que foram identificadas 

no Penedo da Toupeira, depressões geralmente circulares com fundo calcário nu sem 

qualquer tipo de cobertura detrítica, o que se justifica pela sua altitude relativamente ao 

solo, dado que os lapiás (em fendas ou ranhuras) onde se desenvolveram têm uma altura 

média de cerca de 1,20m. Contudo, é de referir a presença de água da chuva no fundo da 

maioria destas geoformas, facto que se irá refletir na evolução das mesmas ao longo do 

tempo. As pias de dissolução aqui identificadas têm forma e dimensão relativamente 

homogéneas e, regra geral, assumem uma forma circular com um diâmetro de 

aproximadamente 20cm (fig. 5.42-A). No entanto, é possível identificar, ainda que em 

menor abundância, nas superfícies subhorizontais de alguns lapiás, pias dissimétricas, 

algumas delas com abertura lateral (fig. 5.42-B). 

 
Figs. 5.42-A e 5.42-B – Bacias ou pias de dissolução simétricas  e dissimétricas (desenvolvidas em estruturas 
horizontais e sub-horizontais, respectivamente). Campo de lapias do Penedo Mouro. 

 Já nas bancadas calcárias com uma inclinação ainda superior àquelas onde se 

desenvolveram as pias dissimétricas, situadas no sector mais a Oeste do afloramento, foi 

identificado um outro tipo de forma cársica – lapiás em sulcos ou regueiras (fig. 5.43). Tal 

como o próprio nome indica, estes lapiás devem-se aos processos de sulcagem por água 

de escorrência adotando formas semelhantes às dos sulcos desenvolvidos noutros tipos 

rochosos. Estas formas devem-se ao escoamento concentrado sobre a superfície rochosa 
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e à dissolução provocada pela presença de água, dado que a sua largura aumenta 

geralmente para jusante. 

 Segundo Rodrigues et al. (2007), apresentam arestas agudas, podendo o fundo ser 

levemente arredondado e desenvolvem-se em superfícies inclinadas apresentando 

dimensões variadas, em média 30 a 50cm de profundidade e 20 a 50cm de largura, 

podendo mostrar padrões diversos associados à drenagem, ainda que os mais frequentes 

sejam os padrões paralelos (no sentido do declive) e dendríticos. 

 
Fig. 5.43 – Lapiás em sulcos ou regueiras. Extremo Oeste do Afloramento Calcário do Penedo Mouro. 

No caso descrito apresentam as características gerais acima referidas ainda que, 

em termos dimensionais, sejam poucos centímetros inferiores à média considerada por 

Rodrigues et al. (2007). 

Ainda na parte mais elevada do afloramento identificaram-se duas formas 

calcárias talhadas pela mão humana que, pelo valor cultural que acrescentam ao 

geossítio, foram contempladas no trabalho. A primeira (fig. 5.44), corresponde a uma 

forma circular com um diâmetro de 1,5 metros e um metro de altura. Mais 
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concretamente, a uma mó que, já numa fase avançada do talhe, foi rejeitada e 

abandonada no local da extração. 

Relativamente à segunda forma (fig.5.45), encontrada parcialmente enterrada a 

escassos metros da primeira, tudo indica que é o talhe inicial de uma mó que por algum 

motivo não serviu para esse fim sendo deixada a poucos centímetros do local exato de 

onde foi “recortada”. 

 
Fig. 5.44 – Mó extraída do afloramento calcário                 Fig. 5.45 – Bloco extraído do afloramento calcário 
do Penedo Mouro.                                                                     do Penedo Mouro. 

Conclui-se com isto que a formação calcária do Penedo Mouro, além do valor 

geopatrimonial que acrescenta ao concelho de Loures, teve um papel importante na vida 

das gentes locais, dado que contribuiu em parte para a construção dos moinhos de vento 

que predominam por todo o concelho, nomeadamente na parte norte onde se atingem as 

maiores altitudes e as condições de vento são mais favoráveis ao funcionamento dos 

mesmos. 

O concelho de Loures apresenta assim uma variedade relativamente rica de tipos 

de carso sendo a área do Penedo Mouro bastante representativa nesse aspeto, pois 

integra além das variadas formas cársicas de pormenor e formas maiores, estruturas 

lapiares completamente cobertas e outras apenas parcialmente, o que testemunha, por 

sua vez, a evolução contemporânea deste geossítio, nomeadamente por ação de 

processos erosivos que provocam a denudação das formas cársicas. O campo de lapiás 

atrás mencionado apresenta um rebordo correspondente a uma escarpa calcária com 

uma altura média de aproximadamente 4m e uma extensão de cerca de 400m (fig. 5.46). 

Esta forma de relevo além do valor científico é dotada de grande valor paisagístico, 

conferindo a este geossítio valor enquanto geopaisagem. 
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Fig. 5.46 – Vista parcial da escarpa calcária do Penedo Mouro. 

 Nas bancadas de calcário, por vezes apinhoados, que constituem esta escarpa foi 

ainda identificada uma outra geoforma na sua parte central. Esta forma escavada na 

rocha corresponde a um bloco pedunculado (figs. 5.47). 

Os blocos pedunculados caracterizam-se por se assemelharem a cogumelos e são 

uma das várias formas resultantes da corrosão que tem lugar na base de relevos 

residuais. A corrosão na base é, geralmente, ocasionada pela humidade do solo, 

alterando a rocha em seu redor, sendo as paredes das concavidades basais 

frequentemente rugosas, pois estas superfícies corroídas desenvolvem-se 

fundamentalmente em rochas cristalinas de granulometria grosseira ou textura 

porfiroide. Ainda assim, este tipo geoforma pode surgir também no modelado cársico 

constituindo aquilo que alguns autores, como Lopes e Monteiro (2010), denominam 

como forma típica de megalapiás. Em Portugal, estas formas de relevo surge em maior 

abundância e com maior relevância na paisagem de áreas graníticas, nomeadamente no 

concelho de Portalegre. No entanto, estudos recentes sobre o carso algarvio 

identificaram em campos de megalapiás esta mesma geoforma. É ainda de referir que a 

sua génese se prende não só com processos erosivos provocados pelo vento e alteração 

de rochas graníticas, mas também com a dissolução dos calcários, nomeadamente 

quando este apresenta bancadas com diferente grau de solubilidade e/ou diferente 

http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/geomorf.html
http://www.dct.uminho.pt/pnpg/geol/geomorf.html
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resistência a processos de erosão mecânica (como ocorre entre bancadas de calcário mais 

compacto face a outras com fácies apinhoado). 

 
Fig. 5.47 – Bloco pedunculado do Penedo Mouro. 

 Segue-se a apresentação do mapa (fig. 5.48) da localização do geossítio do 

Afloramento Calcário do Penedo Mouro (G 13) onde se encontra também delimitada a 

unidade territorial com interesse geopatrimonial Penedo Mouro. Como se pode observar 

no mapa, este geossítio localiza-se junto à fronteira entre a área de estudo e o concelho 

de Mafra, numa área elevada, entre uma vertente inclinada e um topo relativamente 

plano dominado por solos agrícolas. Tal como na fig. 5.14, este mapa permite-nos 

perceber como o relevo determina o tipo de uso do solo neste troço do concelho de 

Loures e, neste caso, o papel desempenhado pelo afloramento no que respeita à divisão 

entre superfície inclinada dominada por vegetação arbustiva ou solo não cultivado e 

superfície plana compartimentada em parcelas agrícolas. 
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Fig. 5.48 – Mapa da localização do geossítio do Penedo Mouro. 

5.4. Penedo do Gato 

 O Penedo do Gato foi diferenciado como unidade de interesse geopatrimonial 

pois, tal como o Penedo Mouro, destaca-se na paisagem envolvente e é caracterizado por 

possuir um modelado cársico que assume aqui grande expressividade, nomeadamente a 

meio da vertente Norte. Nesta área foram identificados dois geossítios, ambos localizados 

na vertente norte: o afloramento calcário da Loca do Gato (sector Este da vertente Norte) 

e o afloramento calcário da Serra da Carva (sector Oeste da vertente Norte). 
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a) Afloramento Calcário da Loca do Gato – G 14 

 Este geossítio, além da sua importância enquanto geopaisagem (fig. 5.49), reúne 

um conjunto de formas cársicas que lhe conferem grande valor científico, tornando-o 

num dos sítios com maior valor geopatrimonial do concelho de Loures. Tal como acontece 

no Penedo Mouro e no Penedo da Toupeira, as formas cársicas aqui identificadas 

desenvolveram-se num afloramento de calcários do Cenomaniano – a Formação da Bica. 

 
Fig. 5.49 – Afloramento calcário da Loca do Gato no Penedo do Gato. 

Dos elementos com interesse geomorfológico que compõem este geossítio o mais 

expressivo é a gruta ou Loca do Gato (fig. 5.50). As grutas são das formas cársicas mais 

características do carso e às quais se dedica particular atenção. Esta gruta, tal como a 

Gruta de Salemas anteriormente abordada, resultou de longo processo de carsificação e 

corresponde a um corredor pouco sinuoso com cerca de 12m de comprimento e 1m de 

largura média, cuja entrada, aberta na bancada de calcários apinhoados do Cenomaniano 

superior, é facilmente identificável dada a sua forma e dimensão. A alteração cársica e a 

erosão neste troço do afloramento resultou num conjunto de passagens e aberturas 

naturais com largura suficiente para serem exploradas pelos seres humanos, o que as 

diferencia de grutas abertas ao longo de diaclases abertas por dissolução. 
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Fig. 5.50 – Entrada da Gruta/Loca do Gato, vista do interior. 

Apesar de no seu interior não se verificar a presença de espeleotemas ou outras 

formações cársicas bem desenvolvidas, é possível testemunhar o constante gotejar de 

água do teto da gruta e a formação pequenos depósitos de precipitação química bem 

como depósitos de calcite nas paredes da gruta nos sectores mais profundos da mesma 

(fig. 5.51). 

 
Fig. 5.51 – Depósitos de calcite na Gruta da Loca do Gato. 

É ainda de referir que esta gruta serviu de abrigo temporário a seres humanos há 

dezenas de milhares de anos, o que se testemunha, segundo a Carta Arqueológica de 

Loures, pela fauna abundante aqui encontrada na sequência sedimentar Plistocénica, 

localizada sob a sedimentação Holocénica, associada a uma indústria rara, onde 

predomina a utensilagem lamelar atribuível ao Paleolítico Superior. 
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Além da gruta, este geossítio é dotado ainda de algumas formas cársicas de 

pormenor, nomeadamente pias ou bacias de dissolução desenvolvidas essencialmente 

nos lapiás (fig. 5.52), localizados na parte superior do afloramento calcário, mais exposto 

aos agentes que aceleram os processos de carsificação deste tipo de rocha. Foram 

também identificados lapiás em fendas ou ranhuras (fig. 5.53), geoforma também já 

abordada na discussão do geossítio anterior G13. 

 
Fig. 5.52 – Pias de dissolução do Penedo do Gato.       Fig. 5.53 – Lapiás em fendas ou ranhuras do Penedo    
a                                                                                                  do Gato. 

b) Afloramento Calcário da Serra da Carva – G15 

 Este geossítio localiza-se junto ao limite Oeste do concelho, no topo da vertente 

Norte da Serra da Carva. Vulgarmente conhecida e erradamente referida como “Gruta 

Pequena da Serra da Carva”, a cavidade cársica aqui identificada corresponde a uma 

pequena abertura escavada na parede calcária (figs. 5.54-A e 5.54-B). A denominação de 

gruta pequena provem certamente do seu aspeto semelhante ao de uma gruta e à sua 

pequena dimensão relativamente às restantes grutas identificadas no concelho. Ainda 

que relativamente pequena, esta cavidade foi outrora utilizada como abrigo temporário 

durante a pré-história, tal como testemunham, segundo a Carta Arqueológica de Loures, 

os vestígios arqueológicos aqui encontrados. Tal facto pode também ter contribuído para 

a atribuição do nome a esta pequena cavidade, pois, segundo vários autores, especialistas 

em geomorfologia e espeleologia já anteriormente citados, uma gruta, para ser definida 

como tal, deve ter, entre outras características, dimensão suficiente para possibilitar a 

exploração humana. 
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Fig. 5.54-A – Cavidade cársica da Serra da Carva.            Fig. 5.54-B – Interior da cavidade cársica da Serra  
           da Carva. 

 Além desta pequena abertura na parede calcária, foi identificada, próximo desta, 

uma outra geoforma que se assemelha a uma espécie de alguidar fundo com uma 

abertura lateral. Esta forma cársica esculpida num bloco lapiar tem uma génese 

semelhante à das pias ou bacias de dissolução. Ainda assim, neste caso em particular, 

foram reunidas determinadas condições que levaram ao desenvolvimento vertical e 

horizontal do que seria inicialmente uma pia, levando a que, ao longo dos anos, ocorresse 

o seu alargamento e aprofundamento, sem destruir o bloco lapiar em que se inscreve. 

Geralmente a água da precipitação e os sedimentos acumulam-se no fundo destas formas 

escavadas na rocha calcária levando a que se fixe alguma vegetação cujas raízes vão 

contribuir para uma maior acidificação da água e erosão mecânica da rocha. Neste caso 

isso quase não ocorreu possivelmente devido ao facto da depressão de dissolução se 

encontrar aberta de um dos lados. Note-se, além disso, que o fundo não é plano como 

ocorre em muitas pias de dissolução, mas sim regularmente côncavo (figs. 5.55-A e 5.55-

B). 

 
Fig. 5.55-A – Geoforma lapiar inédita, de tipo pia,              Fig. 5.55-B – Geoforma lapiar inédita, de tipo  
vista de perfil.                                                                             pia, vista em plano. 
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 Igualmente ao que acontece no Penedo Mouro, os Afloramentos Calcários da Loca 

do Gato e da Serra da Carva, localizam-se no topo de uma vertente dividindo dois tipos de 

uso do solo em função da inclinação da superfície topográfica tal como se pode observar 

na fig. 5.56 onde consta a localização exata dos geossítios bem como a delimitação da 

unidade territorial com interesse geopatrimonial Penedo do Gato. 

 
Fig. 5.56 – Mapa da localização dos geossítio dos Afloramento calcário da Loca do Gato. 
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5.5. Vale da Ribeira de Casaínhos e Cabeços Adjacentes 

 Esta unidade territorial com interesse geopatrimonial é constituída pelos cabeços 

que se localizam ao longo do troço do vale entre o Cabeço de Montachique e Fanhões, 

nomeadamente os Cabeços da Torre e o Alto das Tomadas, a Norte, e os Altos dos 

Matinhos, da Fontainha e das Toracas, a Sul. Os elementos de interesse geopatrimonial 

aqui identificados estão patentes nos topos nas vertentes e no fundo do vale, conferindo 

a esta área um grande valor científico ao qual se agregam outros, nomeadamente o valor 

cénico. Foram identificados três geossítios de características muito diferentes e 

particulares de uma paisagem bastante heterogénea no que respeita à geologia. 

a) Cabeços da Torre Besoeira – G 16 

 Este relevo vulgarmente conhecido por Cabeços da Torre, corresponde ao relevo 

residual de duas chaminés vulcânicas (fig. 5.57). 

 
Fig. 5.57 – Cabeço Oeste dos Cabeços de Torre visto de Norte. 

Embora não tão expressivo e rico em elementos com interesse geopatrimonial 

como o geossítio G1 (Chaminé vulcânica do Cabeço de Montachique), este geossítio 

distingue-se essencialmente pela imponente parede de constituição basáltica escavada 
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no topo da vertente Sul da chaminé vulcânica localizada a Oeste, na qual é possível 

observar uma geoforma já anteriormente abordada, a disjunção prismática em formações 

basálticas (fig. 5.58). Tal como já referido, embora se dê maior enfase a este tipo de 

estrutura quando desenvolvida em escoadas lávicas subaéreas, estas podem-se 

desenvolver, como no presente caso, na lava que preenche chaminés vulcânicas, 

conferindo um importante valor à geopaisagem onde se integra. 

 
Fig. 5.58 – Disjunção prismática no topo do Cabeço situado mais a Oeste, dos Cabeços da Torre. 

 Neste geossítio, os prismas desenvolveram-se de maneira inclinada em relação à 

superfície topográfica, estando inclinados para Sul com ângulos da ordem de 40 a 600, 

tendo, na sua maioria, uma forma pentagonal (fig. 5.59). Tal como já referido aquando da 

apresentação do geossítio G1, segundo Budkewitsch e Robin (1994) a forma pentagonal é 

a mais comum nos afloramentos onde predomina este tipo morfológico. 
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Fig. 5.59 – Forma pentagonal dos prismas da disjunção prismática dos Cabeços da Torre. 

 É ainda de referir que o diâmetro dos prismas nos Cabeços da Torre é 

consideravelmente superior ao dos que afloram no topo da chaminé vulcânica do Cabeço 

de Montachique, variando entre os 40 e os 90cm, facto que se justifica por se terem 

desenvolvido em diferentes tipos de ambiente onde “arrefeceram e solidificaram”. 

b) Fundo do Vale da Ribeira de Casaínhos (Fanhões) – G17 

 Este geossítio, considerado por alguns um dos sítios do concelho mais 

interessantes para a prática de turismo de natureza, apesar do seu valor cénico, divulgado 

em sítios na internet relacionados essencialmente com a prática do Geocaching, é 

também dotado de valor científico nunca mencionado. A geomorfologia deste fundo de 

vale é fortemente condicionada pela erosão hídrica sendo que, neste caso, a água tem 

vindo a desempenhar um papel construtivo, esculpindo a rocha calcária e aprofundando 

o entalhe do vale, nomeadamente junto à localidade de Fanhões, como se pode observar 

na fig. 5.60. 

 
Fig.5.60 – Garganta escavada nas vertentes calcárias do fundo do vale da ribeira de Casaínhos. 
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Esta garganta corresponde a um estreitamento no vale, esculpido por um curso de 

água perene, onde predominam vertentes abruptas com maior desenvolvimento vertical. 

Apesar do seu desenvolvimento em rocha calcária não se verificou correto definir este 

sítio como canhão cársico, pois embora o modelado cársico seja muito expressivo em 

algumas áreas do concelho, nesta área restringe-se, quase exclusivamente, ao fundo do 

vale onde a erosão hídrica teve um papel determinante (apesar da ocorrência 

concomitante de dissolução), daí se ter optado a denominação de garganta (termo 

também definido em Rodrigues et al., 2007). Ainda assim, imediatamente antes da ponte 

que passa sobre a ribeira de Casaínhos, próximo da entrada de Fanhões (acesso Sul), 

destaca-se, na vertente Sul do vale, um sector escarpado típico das geopaisagens 

associadas aos canhões cársicos propriamente ditos. Contudo, neste caso, a forma que se 

observa na fig.5.61 não corresponde a um típico canhão fluvio-cársico, correspondendo 

antes a uma vertente escarpada de um vale dissimétrico. A vertente Sul corresponde a 

uma área muito instável e em constante evolução devido à ocorrência frequente de 

movimentos de vertente, nomeadamente desabamentos, que serão debatidos no 

presente trabalho (a propósito do geossítio 18) dada a sua importância para a 

compreensão da geomorfologia neste troço do concelho de Loures. 

 
Fig. 5.61 – Vertente escarpada de vale da ribeira de Casaínhos em Fanhões. 

No extremo montante desta garganta desenvolveu-se uma geoforma muito 

particular à qual os praticantes turismo de natureza e geocaching deram o nome de 
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“ostra”, dado o seu aspeto muito semelhante ao deste bivalve (fig. 5.62). A sua génese 

deve-se às características litológicas da rocha onde se formou e, sobretudo, ao 

escoamento concentrado da água por diferentes. Estes canais desenvolveram-se em 

vários sectores do fundo de vale onde a água circula diretamente sobre a rocha calcária. 

Tendo em conta as várias observações feitas no local, tanto em dias posteriores à 

ocorrência de períodos chuvosos como em períodos sem precipitação, concluiu-se que o 

escoamento só “transborda” para fora dos pequenos canais escavados na rocha em 

períodos chuvosos e nos primeiros 2 a 8 dias após estes períodos, dependendo da 

duração e da intensidade da precipitação. 

Assim, e dada a escassez de escoamento durante grande parte do ano, a água 

circula à superfície quase exclusivamente pelos canais esculpidos na rocha, sendo o sítio 

onde se desenvolveu esta geoforma o canal principal por onde é feito o escoamento 

superficial neste troço da ribeira. 

 
Fig. 5.62 – A “ostra” é uma geoforma de aspeto particular situada imediatamente a montante da garganta 
do vale da ribeira de Casaínhos. 

 Neste local todos os pequenos canais escavados na rocha calcária vão confluir 

para o interior da garganta, formando cascatas (fig. 5.63) por onde a água se precipita de 

uma altura de aproximadamente 7m conferindo uma beleza singular e um maior valor 

cénico a este geossítio. 
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Fig. 5.63 – Cascata no sector inicial da garganta do vale da ribeira de Casaínhos. 

 Ainda no setor mais a montante da garganta, a rede de quedas de água é 

interrompida por uma estrutura rochosa resistente que se desenvolveu 

perpendicularmente às vertentes abruptas e à qual foi dado o nome de "ponte cársica" 

(fig. 5.64). 

 
Fig. 5.64 – "Ponte cársica" situada na garganta do vale da ribeira de Casaínhos. 
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c) Deslizamento Complexo de Fanhões – G18 

Já no sector NW do Alto das Toracas, imediatamente a Sul de Fanhões, foi 

identificado um outro geossítio que corresponde a um grande deslizamento cuja cicatriz 

tem uma extensão de cerca de 80m, podendo mesmo ser identificada a partir de 

ortofotomapas (fig. 5.65).  

A ocorrência de um deslizamento desta dimensão neste local deve-se em grande 

parte à litologia e à inclinação da vertente, que atinge o seu valor máximo neste troço, 

bem como à dinâmica fluvial. Ainda assim, ao contrário do que aconteceu no caso do 

deslizamento apresentado anteriormente (geossítio G5), neste deslizamento os fatores 

antrópicos constituem um fator desencadeante e fundamental para a sua ocorrência, pois 

a instabilização desta vertente (cuja base se localizava num setor côncavo de um 

meandro) foi motivada pela modificação do leito da ribeira. Esta modificação antrópica 

deveu-se ao facto de ocorrerem regularmente pequenos movimentos de vertente na 

margem esquerda do rio (situada no setor convexo do meandro) que provocavam danos 

no antigo campo de futebol de Fanhões aí localizado e atualmente transformado num 

estaleiro. Resumindo, por forma a evitar que o antigo campo de futebol fosse afetado por 

pequenos movimentos de vertente em situações de cheia da ribeira de Casaínhos, foi 

alterado antropicamente o leito criando-se um meandro artificial na margem direita e 

instabilizando uma vertente até aí sem vestígios de movimentos. Segundo Zêzere et al. 

(2001), este deslizamento enquadra-se na categoria dos movimentos de vertente 

complexos e compósitos, classe que integra alguns dos mais importantes movimentos de 

vertentes da região, fruto da associação de movimentos translacionais com movimentos 

rotacionais, ao longo das principais línguas de deslizamento. Estes movimentos 

distinguem-se dos demais pelo facto de apresentarem, em simultâneo, características de 

duas ou mais categorias de movimentos de vertente. 

Os movimentos complexos exibem mais do que um tipo de movimento numa 

sequência temporal nítida, enquanto que os movimentos compósitos apresentam, pelo 

menos, dois mecanismos em simultâneo, em diferentes sectores da massa deslocada 

(WP/WLI, 1993a, 1993b; Dikau et al., 1996; Cruden e Varnes, 1996 in Zêzere, 2001). 
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Fig. 5.65 – Aspeto do deslizamento complexo situado no vale da ribeira de Casaínhos, imediatamente a Sul 
de Fanhões. 

 Assim, podemos definir este movimento de vertente como um movimento 

complexo pois apresenta uma sequência temporal de alargamento absolutamente nítida 

e correspondente aos episódios chuvosos com cheias significativas na ribeira de 

Casaínhos. 

No mapa seguinte (fig. 5.66) encontram-se então localizados os geossítios e 

delimitada a unidade territorial com interesse geopatrimonial Vale da ribeira de 

Casaínhos e Cabeços Adjacentes. Esta unidade territorial tem uma maior dimensão 

relativamente às restantes como se pode verificar e a distância que separa o G16 dos G17 

e G18 relativamente extensa, daí a escala do mapa ser menor e o grau de pormenor ser 

mais reduzido. Ainda assim permite-nos distinguir, com base no que foi dito 

anteriormente, os cabeços e vales que caracterizam este troço do território onde se 

inserem alguns dos geossítios identificados na área de estudo. 
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Fig. 5.66 – Mapa da localização dos geossítios dos Vale da Ribeira de Casaínhos e Cabeços Adjacentes. 

5.6. Afloramentos de Montemor 

 O troço entre Montemor e A-dos-Calvos, onde foram identificados os geossítios 

G20 e G21, integra-se numa área topograficamente elevada onde o relevo é bastante 

acidentado e dotado de grande variedade geológica e geomorfológica. Segundo Zêzere 

(2001), esta grande deformação corresponde ao anticlinal de Caneças – Montemor e é 

uma das que mais perturba o dispositivo estrutural geral, pois abrange uma área 

aproximada de 6km2, tendo assim um papel fundamental na formação dos geossítios aqui 

identificados. 
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a) Afloramento Intrusivo de Montemor – G 19 

 Este geossítio, identificado a Noroeste da povoação de Montemor, é parte 

integrante da área abrangida pelo afloramento intrusivo de traquitos, sendo que, neste 

local, a rocha traquítica se encontra à superfície formando um caos de blocos. Esta rocha 

magmática é constituída essencialmente por feldspato alcalino e apresenta características 

muito particulares que marcam diferenças relativamente às restantes rochas vulcânicas, 

nomeadamente as basálticas. 

 Este geossítio destaca-se na paisagem tanto pela sua elevação como pelos caos de 

blocos de grande dimensão dispersos num raio de 50m (figs. 5.67-A e 5.67-B), tendo 

como ponto de referência central o marco geodésico implantado no topo do relevo. Os 

valores científico e cénico deste geossítio prendem-se essencialmente com a sua 

expressividade enquanto geopaisagem e com o tipo de geoformas aqui identificadas, 

nomeadamente a disjunção esferoidal visível nos blocos traquíticos, cuja ocorrência ao 

nível do concelho se resume a este local. 

 
Fig. 5.67-A e 5.67-B – Caos de blocos no topo do Alto de Montemor. A-vertente SE; B-vertente NW. 

O caos de blocos aqui identificado resulta da destruição, pela ação contínua dos 

processos de alteração/erosão das rochas do substrato (consequência da densa rede de 

fraturas que corta o maciço), dando lugar a um aglomerado desorganizado de blocos de 

rocha traquítica. As suas arestas são, por norma, arredondadas e as suas dimensões 

variadas, podendo atingir alguns metros cúbicos de dimensão como se pode observar nas 

figs. 5.67-A e 5.67-B. No esquema abaixo (fig. 5.68) encontra-se ilustrado o mecanismo de 

formação dos caos de blocos. 
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Fig. 5.68 – Mecanismo de formação do caos de blocos em granitos (semelhante ao que ocorre nos traquitos 
de Montemor). Adaptado de Coelho (1998). 

A geoforma mais relevante aqui identificada é constituída pela disjunção 

esferoidal que, na maioria das vezes, se desenvolve nos blocos que constituem o 

aglomerado anteriormente abordado. A disjunção esferoidal é um fenómeno de 

ocorrência relativamente comum e, apesar de ainda existirem algumas divergências de 

opinião quanto à sua génese, “tudo indica que seja um processo em que a fracturação da 

rocha ocorre devido a alterações químicas e de temperatura” (Press et al., 2003). Este 

tipo de meteorização ocorre, regra geral, em rochas maciças, como é o caso do traquito, 

em que através de fraturas quase perpendiculares se desenvolvem espaços por onde 

circula a água levando por sua vez à alteração da rocha. Esta alteração vai, ao longo do 

tempo, isolar blocos relativamente esféricos cuja parte exterior se encontrará sempre 

deteriorada comparativamente ao núcleo interior. Esta degradação exterior vai 

apresentar um aspeto semelhante ao de uma “cebola descascada”, com camadas de 

rocha arredondadas e concêntricas (fig. 5.69). 
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Fig. 5.69 – Disjunção esferoidal de Montemor.      Fig. 5.70 – Fase avançada da disjunção esferoidal   a                                                                                                        
a                                                                                              de Montemor. 

O bloco do núcleo poderá vir a ficar totalmente isolado numa fase “final” da 

alteração da rocha, originando por vezes, em fases da alteração já bastantes avançada, 

formas muito particulares como se pode observar na fig. 5.70. 

 Alguns autores, nomeadamente Press e Siever (1997), referem ainda um outro 

processo de meteorização denominado por esfoliação, definindo-o como processo de 

meteorização física pelo qual as placas grandes e achatadas ou curvas de rocha são 

fraturadas e destacadas de um afloramento. 

Segundo Borges (1984) este processo identifica-se nas rochas magmáticas quando 

estas se desagregam em capas paralelas à superfície topográfica, dando origem a uma 

descamação ou esfoliação da rocha. 

Para além dos inúmeros exemplos de disjunção esferoidal, foram também 

identificadas outras geoformas, nomeadamente pias, que, neste caso, têm uma génese 

diferente das que foram identificadas em áreas cársicas. Neste geossítio as pias 

desenvolveram-se na superfície de blocos de rocha traquítica e apresentam formas 

circulares e elípticas (figs. 5.71-A e 5.71-B). Estas depressões, inscritas no substrato 

rochoso, retêm a água da precipitação, que habitualmente desaparece por evaporação, 

sendo esta responsável pela formação inicial e desenvolvimento desta geoforma. Por 

vezes é visível a relação entre as pias e as fraturas ou fissuras na rocha, noutras vezes, 

como acontece no presente geossítio, é difícil explicar porque razão as pias se encontram 

em determinado local. Contudo, a frequente existência de heterogeneidades na 

constituição da rocha pode proporcionar zonas onde a meteorização é preferencial e nas 

quais se formam concavidades que evoluem posteriormente para pias. 
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Figs. 5.71-A e 5.71-B – Pias em bloco de traquito, Alto de Montemor. 

 Comparativamente às pias desenvolvidas em rocha calcária, é óbvio o aspeto 

ligeiramente diferente, pois em rochas magmáticas as pias apresentam contornos 

suavizados e arredondados. 

b) Alto da Pena – G 20 

Este geossítio corresponde a um afloramento calcário (Formação da Bica) cuja 

elevação se deve essencialmente à ação compressiva efetuada pela intrusão traquítica, 

que levantou e deformou as formações mais antigas (Formação da Bica e Formação de 

Caneças). Esta compressão fez com que este afloramento, vulgarmente conhecido por 

Alto da Pena (fig. 5.72), tenha ficado destacado na paisagem, conferindo a esta área um 

elevado valor paisagístico – geopaisagem, para além dos valores científico e didático. 

 
Fig. 5.72 – Alto da Pena. 
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 Tal como foi referido no capítulo da caracterização física, embora a área onde se 

localiza o concelho de Loures se caracterize “pela existência de uma estrutura monoclinal, 

com pendores para S e SE, em direção ao estuário do Tejo” (Zêzere, 1991), há algumas 

complicações locais no dispositivo estrutural, como é o caso do anticlinal de Caneças-

Montemor, relacionado com a importante intrusão de traquitos. O afloramento calcário 

do Alto da Pena localiza-se numa das vertentes Norte do monte anticlinal, dando lugar a 

um relevo escarpado, sobretudo nos sectores Norte, Este e Oeste. Estas escarpas 

apresentam uma predominância de diaclases (fig. 5.73) e de diaclases abertas (fig. 5.74). 

Entende-se por diaclase, de acordo com Rodrigues et al., (2007), qualquer tipo de fissura 

ou descontinuidade que interrompe a unidade de um corpo rochoso, podendo ocorrer 

isoladas, embora, na maioria dos casos, formem um reticulado relacionado com os 

esforços tectónicos sofridos pelas rochas. Uma diaclase aberta corresponde, por sua vez, 

a uma fissura ou descontinuidade alargada e aprofundada pelos processos de 

alteração/dissolução que atuam sobre a rocha. No presente caso representam ainda uma 

mais-valia para o ecossistema, sendo fundamentais para a proliferação de determinadas 

espécies (pequenas aves, morcegos, etc.). Neste geossítio podem mesmo distinguir-se 

redes de diaclases que testemunham claramente a ação tectónica compressiva que 

contribuiu para a formação e elevação deste geossítio. 

 
Fig. 5.73 – Rede de diaclases em afloramento     Fig. 5.74– Diaclase vertical aberta numa escarpa calcária do 
calcário do Alto da Pena.               Alto da Pena. 

 Na base Sudeste do setor escarpado, onde predominam os desabamentos de 

blocos calcários, formou-se uma grande cornija à qual se encontram associadas cavidades 

cársicas pouco profundas (fig. 5.75). Estas reentrâncias nos calcários, denominadas 
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erradamente por grutas pelas gentes locais e mesmo pelos praticantes de geocaching, 

desenvolvem-se a partir de pequenas fissuras ou diaclases horizontais existentes na rocha 

que evoluem, posteriormente, para diaclases abertas (fig. 5.76). Alargadas e 

aprofundadas pelos processos de dissolução, poderão originar, numa fase mais avançada 

de evolução, formas maiores como é o caso das grutas propriamente ditas. 

 
Fig. 5.75 – Aspeto da cornija, Alto da Pena.   Fig. 5.76 – Cavidade cársica correspondente ao          
aaaaaaaaaaaaaa                                                                       alargamento de uma diaclase (Alto da Pena). 

Além das geoformas já referidas, este geossítio integra também um conjunto de 

formas de pormenor particulares das áreas cársicas, ainda que, neste local, o carso se 

resuma aos referidos escarpados calcários. De entre as formas de pormenor aqui 

observadas, apenas uma não foi identificada em nenhum outro sítio do concelho, o que 

lhe confere um maior valor científico, dado que este estudo foi efetuado ao nível 

municipal. Esta geoforma, de ocorrência menos frequente, corresponde a lapiás em 

ninhos de abelha, definidos como microformas de dimensões variada (poucos milímetros 

a alguns centímetros) que podem evoluir para formas alveolares (fig. 5.77). Quando 

ocorrem em vertentes suaves talhadas em calcário nu podem ser iniciados pela ação 

mecânica e química das gotas da precipitação (rainpit). A coalescência destas formas 

elementares de variada dimensão pode dar lugar a um micromodelado irregular e 

cariado, ou mesmo à ocorrência de rochas perfuradas (Kavernosenkarren), segundo 

Rodrigues et al. (2007). 
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Fig. 5.77 – Lapiás em ninhos ou favos de abelha em escarpa do Alto da Pena. 

 Esta geoforma desenvolveu-se exclusivamente no extremo Nordeste do 

afloramento, ou seja, no topo da escarpa, sendo possível a sua identificação e observação 

utilizando um trilho que passa a escassos metros da base da escarpa. 

 Outras geoformas mais comuns como as bacias ou pias de dissolução (fig. 5.78), os 

alvéolos de dissolução ou lapiás alveolar (fig. 5.80) e os lapiás em fendas ou ranhuras (fig. 

5.79) podem também ser aqui observadas no topo do afloramento calcário. 

 
Fig. 5.78 – Pia de dissolução (Alto da Pena). 
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Fig. 5.79 – Lapiás em fendas ou ranhuras (Alto da Pena). 

 
Fig. 5.80 – Alvéolos de dissolução ou lapiás alveolar (Alto da Pena). 

 É ainda de referir a importante ação do coberto vegetal na evolução das formas 

cársicas. Como se pode observar nas figuras anteriormente apresentadas, as plantas e 

respetivas raízes, os musgos e os líquenes, entre outros organismos biológicos, 

desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das geoformas. As plantas e 

suas raízes são também, em parte, responsáveis pela ocorrência de desabamentos pois 

provocam o alargamento das fraturas pré-existentes na rocha, levando à individualização 

e queda de blocos, particularmente nas vertentes escarpadas. 

 Por fim, apresenta-se o mapa de localização dos geossítios da unidade territorial 

com interesse geopatrimonial Afloramentos de Montemor (fig. 5.81) que se divide em 

duas áreas dada a distância entre os dois afloramentos. Como se pode observar no mapa, 
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neste troço do território de Loures predomina a vegetação arbórea e a densidade de 

construção é bastante reduzida devido essencialmente ao relevo fortemente acidentado. 

Apesar da área ocupada pelo geossítio do Alto da Pena (G20) muito reduzida face aquela 

que ocupam os outros afloramentos, nomeadamente o Afloramento Intrusivo de 

Montemor é de frisar que o mesmo reúne um conjunto muito variado de geoformas 

sendo uma delas exclusiva no concelho. 

Fig. 5.81 – Mapa da localização dos geossítios dos Afloramentos de Montemor. 
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5.7. Interesse ecológico dos geossítios 

Para encerrar o capítulo é aqui feita uma breve alusão à importância ecológica de 

alguns dos geossítios estudados que, para além do seu valor geológico e geomorfológico, 

desempenham um papel fundamental no equilíbrio da biodiversidade do município, pois 

constituem o habitat de comunidades de vegetação e animais muito peculiares, como por 

exemplo os morcegos. Segundo Rodrigues e Palmeirim (2001), cerca de metade das 24 

espécies de morcegos que existem em Portugal continental utiliza cavidades subterrâneas 

para se abrigar durante uma parte do ano, dependendo, algumas delas, completamente 

da sua disponibilidade (fig. 5.82). Posto isto, verifica-se a necessidade inquestionável de 

sensibilizar a população e definir estratégicas, aplicáveis a curto prazo, que promovam a 

valorização e proteção de geossítios cársicos cujo valor geopatrimonial se agrega aos 

valores biológico e ecológico. De facto, para além dos morcegos terem uma grande 

importância ecológica (dado que consomem diariamente toneladas de insetos que 

“poderiam em alguns casos constituir pragas para a agricultura ou ser vetores de 

doenças” dando origem a avultados custos económicos), são ainda um elemento chave “à 

manutenção das espécies de invertebrados das grutas”, pois são geralmente os principais 

importadores de matéria orgânica para estes meios, da qual dependem algumas 

comunidades raras de animais (Rodrigues e Palmeirim, 2001). 

 
Fig. 5.82 – Morcego (Rhinolophus) cavernícola na Gruta de Salemas. 
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CAPÍTULO 6 – VALOR TURÍSTICO DOS GEOSSÍTIOS 

 

 Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados do cálculo do valor 

turístico dos geossítios. Tal como descrito no Capítulo 3 (metodologia), foram 

preenchidas para cada geossítio e para cada elemento com interesse geopatrimonial que 

o integra, cinco fichas de cálculo dos valores científico, cénico, cultural, económico e 

ecológico cuja média final de resultados corresponde ao valor turístico (Anexo II). Cada 

um dos valores integrou um conjunto de critérios devidamente adaptados à área de 

estudo e à tipologia de geossítios predominantes no concelho de Loures. Os geossítios 

identificados no concelho de Loures distinguem-se fundamentalmente pelo seu valor 

científico cuja média (de 0 a 1) rondou os 0,63 pontos. Com maior valor científico 

distinguem-se a Chaminé Vulcânica do Cabeço de Montachique (0,81), a Gruta de 

Salemas (0,81) e a Clareira dos Fósseis do Penedo da Toupeira (0,75), como se pode ver 

na fig. 6.1. 

 Relativamente aos valores adicionais, o valor cénico apresenta uma média, para o 

conjunto dos geossítios, de 0,66 pontos, devido essencialmente ao facto da maioria dos 

geossítios se encontrarem no topo dos relevos que caracterizam a área de estudo. 

Distinguem-se com maior valor cénico a Chaminé Vulcânica do Cabeço de Montachique 

(0,81), a Cornija Calcária do Penedo da Toupeira (0,9), a Escarpa Calcária de Ponte de 

Lousa (0,85), o Afloramento Calcário do Penedo Mouro (0,85), o Afloramento Calcário da 

Loca do Gato (0,75), os Cabeços da Torre Besoeira (0,8), o Fundo de Vale da Ribeira de 

Casaínhos (0,75), o Afloramento Intrusivo de Montemor (0,75) e o Alto da Pena (0,8), 

como se observa nas figs. 6.1, 6.2 e 6.3. Quando ao valor cultural, a média geral de 0,06, o 

que se justifica pela ausência deste tipo de valor na maioria dos geossítios, o que é 

perfeitamente compreensível dado o tipo de geopatrimónio identificado. Destacam-se, 

no entanto, a Gruta de Salemas (0,3) e o Afloramento Calcário da Loca do Gato (0,25), 

com os valores mais elevados (figs. 6.1 e 6.2). 

Por sua vez a média do valor económico dos geossítios foi de 0,62. A Chaminé 

Vulcânica do Cabeço de Montachique (0,75) e a Gruta de Salemas (0,7) foram os 

geossítios com maior valor económico (tal como esperado), pois no que respeita à 
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atratividade (critério do cálculo do valor económico) são indiscutivelmente mais fortes 

que os restantes. 

 Valores  

Valor 

Turístico 

Científico Cénico Cultural Económico Ecológico 

UTIG Chaminé Vulcânica do Cabeço de Montachique             

G1 Chaminé Vulcânica do Cabeço de Montachique 0,81 0,9 0,15 0,75 0 0,52 

1.1 Disjunção prismática do Cabeço de Montachique 0,63 0,6 0 0,5 0 0,35 

1.2 Alvéolos de dissolução do Cabeço de 

Montachique 

0,19 0,4 0 0,4 0 0,20 

1.3 Pias ou bacias de dissolução do Cabeço de 

Montachique 

0,31 0,3 0 0,45 0 0,21 

1.4 Caos de blocos basálticos do Cabeço de 

Montachique 

0,44 0,5 0 0,45 0 0,28 

1.5 Escarpa basáltica do Cabeço de Montachique 0,56 0,7 0 0,45 0 0,34 

1.6 Filão camada do Cabeço de Montachique 0,56 0,4 0 0,65 0 0,32 

UTIG Penedo da Toupeira             

G2 Gruta de Salemas 0,81 0,75 0,3 0,7 0,33 0,58 

2.1 Estalactite 0,81 0,25 0 0,65 0 0,34 

2.2 Geoforma (Pia de dissolução) - Espeleotema 0,75 0,25 0 0,65 0 0,33 

2.3 Janela cársica 0,75 0,25 0 0,55 0 0,31 

2.4 Marmita de dissolução 0,75 0,25 0 0,6 0 0,32 

G3 Escarpa Calcária, com formas de dissolução, do 

Penedo da Toupeira 

0,38 0,75 0 0,6 0 0,35 

G4 Algar de dissolução do Penedo da Toupeira 0,63 0,4 0,15 0,6 0 0,36 

G5 Deslizamento Complexo do Penedo da Toupeira 0,50 0,45 0 0,6 0 0,31 

G6 Pias ou Bacias de Dissolução do Penedo da 

Toupeira 

0,38 0,55 0 0,6 0 0,31 

G7 Clareira dos Fósseis do Penedo da Toupeira 0,75 0,6 0 0,6 0 0,39 

G8 Cornija Calcária do Penedo da Toupeira 0,69 0,9 0 0,65 0 0,45 

G9 Exsurgência do Penedo da Toupeira 0,69 0,5 0 0,65 0 0,37 

G10 Escarpa Calcária de Ponte de Lousa 0,63 0,85 0 0,6 0 0,42 

G11 Estrutura Monoclinal / Cornija de Ponte de 

Lousa 

0,56 0,35 0 0,65 0 0,31 

G12 Nascente Cársica Sazonal de Ponte de Lousa 0,63 0,3 0 0,6 0 0,31 

Fig. 6.1 – Quadro síntese do cálculo do valor turístico dos geossítios G1 a G12. 

 Os resultados obtidos no cálculo do valor ecológico (que, aos contrário dos outros 

valores, não integra a metodologia de Pralong para o cálculo do valor turístico), foram 

obtidos com base numa uma tabela de cálculo na íntegra construída com base na 

bibliografia consultada, por forma a contemplar, ainda que muito superficialmente, a 

importância ecológica dos geossítios. Dada a natureza de alguns geossítios, 
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nomeadamente grutas e outras cavidades cársicas de Loures e, por outro lado, a raridade 

e vulnerabilidade de uma espécie de animal em particular como é o caso dos morcegos, 

verificou-se relevante integrar o valor ecológico como valor adicional (ver Cap. 3 e Anexo 

II). 

 Valores  

Valor 

Turístico 

Científico Cénico Cultural Económico Ecológico 

UTIG Penedo Mouro             

G13 Afloramento Calcário do Penedo Mouro 0,56 0,85 0,2 0,65 0 0,45 

13.1 Escarpa calcária do Penedo Mouro 0,56 0,75 0 0,6 0 0,38 

13.2 Bloco pedunculado do Penedo Mouro 0,56 0,35 0 0,4 0 0,26 

13.3 Pias ou bacias de dissolução do Penedo Mouro 0,31 0,4 0 0,4 0 0,22 

13.4 Mó calcária do Penedo Mouro 0,56 0,45 0,2 0,4 0 0,32 

13.5 Bloco circular talhado nos calcários do Penedo 

Mouro 

0,56 0,55 0,2 0,4 0 0,34 

13.6 Lapiás em sulcos ou regueiras do Penedo Mouro 0,63 0,4 0 0,4 0 0,29 

13.7 Campo de lapiás do Penedo Mouro 0,50 0,6 0 0,35 0 0,29 

13.8 Lapiás em fendas ou ranhuras do Penedo Mouro 0,63 0,6 0 0,45 0 0,34 

UTIG Penedo do Gato             

G14 Afloramento Calcário da Loca do Gato 0,63 0,75 0,25 0,6 0,33 0,51 

14.1 Escarpa calcária do Penedo do Gato 0,50 0,65 0 0,4 0 0,31 

14.2 Gruta / Loca do Gato 0,56 0,45 0,25 0,4 0,33 0,40 

14.3 Pias ou bacias de dissolução do Penedo do Gato 0,31 0,25 0 0,4 0 0,19 

14.4 Lapiás em fendas ou ranhuras do Penedo do 

Gato 

0,63 0,4 0 0,4 0 0,29 

G15 Afloramento da Serra da Carva 0,69 0,55 0,1 0,6 0,33 0,45 

15.1 Cavidade cársica/gruta pequena da Serra da 

Carva 

0,69 0,45 0,1 0,6 0,33 0,43 

15.2 Geoforma - Alguidar com abertura lateral da 

Serra da Carva 

0,69 0,45 0 0,45 0 0,32 

Fig. 6.2 – Quadro síntese do cálculo do valor turístico dos geossítios G13 a G15. 

 Assim, à semelhança do que se verificou aquando do cálculo do valor cultural dos 

geossítios, a maioria destes não parece ter qualquer valor ecológico (salienta-se que não 

foi feita uma abordagem aprofundada aos geossítios enquanto ecossistemas, pois isso 

distanciar-se-ia do objetivo principal do trabalho), sendo a média deste valor de 0,05 

pontos. Contudo, os geossítios G2, G14, G15 e G20 têm um importante valor ecológico de 

0,33 (figs. 6.1, 6.2 e 6.3). 
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 Valores  

Valor 

Turístico 

Científico Cénico Cultural Económico Ecológico 

UTIG Vale da Ribeira de Casaínhos e Cabeços 

Adjacentes 

            

G16 Cabeços da Torre Besoeira 0,50 0,8 0 0,6 0 0,38 

16.1 Disjunção prismática dos Cabeços da Torre 0,69 0,45 0 0,45 0 0,32 

16.2 Caos de blocos basálticos dos Cabeços da Torre 0,31 0,5 0 0,4 0 0,24 

G17 Fundo do Vale da Ribeira de Casaínhos 

(Fanhões) 

0,69 0,75 0 0,45 0 0,38 

17.1 Garganta flúvio-cársica de Fanhões 0,63 0,35 0 0,45 0 0,29 

17.2 A "Ostra" (geoforma) de Fanhões 0,63 0,25 0 0,45 0 0,27 

17.3 Cascata de Fanhões 0,56 0,25 0 0,45 0 0,25 

17.4 Ponte cársica de Fanhões 0,63 0,25 0 0,45 0 0,27 

G18 Deslizamento Complexo de Fanhões 0,63 0,6 0 0,45 0 0,34 

UTIG Afloramentos de Montemor             

G19 Afloramento Intrusivo de Montemor 0,75 0,75 0 0,7 0 0,44 

19.1 Disjunção esferoidal de Montemor 0,69 0,25 0 0,5 0 0,29 

19.2 Caos de blocos de Montemor 0,75 0,6 0 0,5 0 0,37 

19.3 Pias ou bacias de Montemor 0,56 0,35 0 0,5 0 0,28 

G20 Alto da Pena 0,63 0,8 0 0,65 0,33 0,48 

20.1 Diaclase aberta do Alto da Pena 0,56 0,35 0 0,45 0,33 0,34 

20.2 Cornija do Alto da Pena 0,56 0,4 0 0,45 0 0,28 

20.3 Cavidade cársica do Alto da Pena 0,50 0,45 0 0,45 0,33 0,35 

20.4 Lapiás em ninhos ou favos de abelha do Alto da 

Pena 

0,69 0,35 0 0,45 0 0,30 

20.5 Pias ou bacias de dissolução do Alto da Pena 0,38 0,35 0 0,45 0 0,24 

20.6 Lapiás em fendas ou ranhuras do Alto da Pena 0,50 0,3 0 0,45 0 0,25 

20.7 Alvéolos de dissolução ou lapiás alveolar do Alto 

da Pena 

0,50 0,35 0 0,45 0 0,26 

Fig. 6.3 – Quadro síntese do cálculo do valor turístico dos geossítios G16 a G20. 

 A fim de discutir os resultados obtidos no cálculo do valor turístico dos geossítios 

foi elaborado um quadro com o ranking deste mesmo valor (fig. 6.4). Em primeiro lugar 

surge a Gruta de Salemas (G2) com 0,58 pontos que, dado o importante valor científico 

que a caracteriza, bem como pelos valores cénico, cultural, económico e ecológico que 

reúne, fazem deste geossítio o local com maior valor turístico do concelho de Loures. Em 

comparação com a segunda posição da Chaminé Vulcânica do Cabeço de Montachique 

(G1), com 0,52 pontos (que se diferencia claramente em termos paisagísticos), a Gruta de 

Salemas salienta-se essencialmente por possuir valor ecológico, que é um valor ausente 

na maior parte dos geossítios identificados, nomeadamente no G1. Na terceira posição 

surge o Afloramento Calcário da Loca do Gato (G14), com 0,51 pontos, devido ao facto de 
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ser dotado de todos os valores considerados no cálculo, em oposição à maior parte dos 

geossítios estudados. Os restantes geossítios enquadram-se no quadro do ranking como 

esperado, embora alguns possam suscitar algumas interrogações, como é o caso da 

Cornija do Penedo da Toupeira (G8) que aparece em quinto lugar devido a dois fatores 

importantes, a sua integridade e a espetacularidade em termos paisagísticos. 

Por outro lado, destacam-se os Cabeços da Torre Besoeira (G16) e o Fundo de Vale 

da Ribeira de Casaínhos (G17), nas 11ª e 12ª posições, atrás de alguns geossítios que 

podem aparentar ter menos importância. Não obstante o valor científico destes 

geossítios, bem como o cénico e o económico, ambos carecem de valores culturais e 

ecológicos, o que justifica a sua posição na classificação. 

Geossítios Valor Turístico 

G2 Gruta de Salemas 0,58 

G1 Chaminé Vulcânica do Cabeço de Montachique 0,52 

G14 Afloramento Calcário da Loca do Gato 0,51 

G20 Alto da Pena 0,48 

G8 Cornija Calcária do Penedo da Toupeira 0,45 

G13 Afloramento Calcário do Penedo Mouro 0,45 

G15 Afloramento da Serra da Carva 0,45 

G19 Afloramento Intrusivo de Montemor 0,44 

G10 Escarpa Calcária de Ponte de Lousa 0,42 

G7 Clareira dos Fósseis do Penedo da Toupeira 0,39 

G16 Cabeços da Torre Besoeira 0,38 

G17 Fundo do Vale da Ribeira de Casaínhos (Fanhões) 0,38 

G9 Exsurgência do Penedo da Toupeira 0,37 

G4 Algar de Dissolução do Penedo da Toupeira 0,36 

G3 Escarpa Calcária, com formas de dissolução, do Penedo da Toupeira 0,35 

G18 Deslizamento de Fanhões 0,34 

G5 Deslizamento Complexo do Penedo da Toupeira 0,31 

G6 Pias ou Bacias de Dissolução do Penedo da Toupeira 0,31 

G11 Estrutura Monoclinal / Cornija de Ponte de Lousa 0,31 

G12 Nascente Cársica Sazonal de Ponte de Lousa 0,31 

Fig. 6.4 – Quadro do ranking do valor turístico dos geossítios. 
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CAPÍTULO 7 – SÍTIOS DE INTERESSE ARQUEOLÓGICO – ANTAS “ISOLADAS” 

DE LOURES 

 

As Antas no concelho de Loures localizam-se em terrenos relativamente 

acidentados e recortados do Complexo Vulcânico de Lisboa. Identificaram-se as antas do 

Alto da Toupeira, de Casaínhos e de Carcavelos. Analisadas no âmbito do tipo de sepulcro 

e implantação, as duas últimas surgem isoladas, sem uma relação de proximidade que as 

permita integrar em conjuntos funerários (Boaventura, 2009). Segundo a Carta 

Arqueológica do Município de Loures os vestígios arqueológicos encontrados junto às 

antas aqui identificadas, datam do Neolítico (10 000 a 3000 a.C.) e do Calcolítico (2500 a 

1800 a.C.). 

Já existem vários trabalhos publicados onde, para a definição de roteiros 

geoturísticos é realizado quer o levantamento do geopatrimónio, quer o do património 

arqueológico, incluindo em Portugal (ver Levratti et al., 2011), no sentido de mostrar as 

inter-relações entre a distribuição dos patrimónios geológico e geomorfológico e o 

património arqueológico. Assim, por forma a complementar o presente trabalho e no 

intuito de aprofundar as relações existentes entre o geopatrimónio, a paisagem e o 

património arqueológico serão aqui apresentados, de forma breve e sintética, alguns 

exemplares de interesse arqueológico, incluídos posteriormente nos percursos 

geoturísticos traçados como informação complementar. 

Além do concelho de Loures ser dotado de uma grande geodiversidade possui 

também valores arqueológicos muito interessantes e uma enorme diversidade de 

exemplares que testemunham uma série de identidades socioculturais que aqui se 

desenvolveram. Os materiais arqueológicos, como instrumentos da indústria pré-histórica 

e vestígios de fauna (património paleontológico) encontrados no interior das grutas, 

algares e outras cavidades cársicas, foram brevemente contemplados aquando da 

apresentação dos geossítios. 
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7.1. Anta do Alto da Toupeira ou Dólmen de Salemas (CNS-2754) 

O dólmen de Salemas como é designado pelo IPPC (1986, p. 47), também conhecido 

como “Anta do Alto da Toupeira” ou mesmo por “Toupeira” (em Oliveira et al., 2000, p. 

44), data de um período pertencente ao Neolítico/Calcolítico e corresponde segundo 

Boaventura (2009) a um sepulcro ainda hoje existente, constituído por cinco esteios 

visíveis, formando uma grande câmara, aparentemente poligonal, ainda que não se 

conheçam vestígios de corredor (fig. 7.1). 

Em 1960 iniciaram-se intervenções ao nível da limpeza deste vestígio de interesse 

arqueológico, mas, ainda assim, até hoje não se procedeu a qualquer tipo de escavação, 

valorização e promoção. Este monumento tem uma dimensão superior aos restantes 

identificados nesta área a norte do concelho e, relativamente aos materiais recolhidos 

deste local durante as intervenções aqui feitas, destacam-se, segundo Boaventura (2009), 

um ídolo cilíndrico em calcário, um machado de xisto anfibólico, um escopro de cobre, 

uma ponta de seta com aletas e um espigão, em cobre, e pendente de calaíte. 

Das várias opiniões defendidas por diferentes autores acerca da proveniência exata 

deste achado arqueológico, destacam-se as que foram descritas por Ferreira (1963), onde 

é referida como “possivelmente megalítica”, e por Boaventura (2009): “Quando 

explorávamos a gruta das Salemas, em Ponte de Lousa, encontrámos nos terrenos da 

parte superior da cornija de calcários do Turoniano que servem de cobertura à gruta, 

alguns objetos que pertencem à cultura do vaso campaniforme e que pensamos terem 

feito parte dum monumento destruído. Ainda se nota na pequena chã uma elevação que 

poderia muito bem ter pertencido ao «tumulus» assim como fragmentos de grandes lajes 

de calcário, semelhantes às que constituem os esteios do monumento megalítico do Alto 

da Toupeira que dista cerca de 250m para sul”. 

Posto isto é de salientar a forte ligação espacial testemunhada pelos vestígios 

arqueológicos desta área, para além da relação nítida entre os geossítios identificados e 

localização do património arqueológico. 
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Fig. 7.1 – Dólmen de Salemas. 

7.2. Anta de Carcavelos (CNS-3502) 

A anta de Carcavelos (fig. 7.2), definida como monumento megalítico na Carta 

Arqueológica do Município de Loures foi, segundo a mesma, intervencionada na década 

de 90 do séc. XX, o que resultou na recolha de um abundante espólio. Ainda assim e 

segundo Boaventura (2009), este sítio teria vindo a ser alvo de pesquisas desde Janeiro de 

1944 pelo casal de arqueólogos alemães, G. Leisner e V. Leisner. 

Tal como aos restantes monumentos megalíticos patentes no concelho de Loures, 

foram-lhe atribuídas diferentes designações. Boaventura (2009) cita duas das principais 

designações atribuídas a este sítio, nomeadamente “Cemitério dos Mouros” (A.G. 

Marques, 1987) e “Casa dos Mouros” (Estêvão e Marques, 1997), ambas da autoria das 

gentes locais. Ao longo dos anos este sítio foi várias vezes intervencionado, algumas delas 

clandestinamente, o que resultou certamente na recolha de materiais até hoje 

desconhecidos. Ainda assim, muitos dos trabalhos desenvolvidos em torno da anta de 

Carcavelos (documentação e espólio arqueológico, nomeadamente artefactos e restos 

osteológicos humanos e faunísticos), encontram-se salvaguardados no Museu Municipal 

de Loures. Segundo Marques (1987) o espólio recolhido por ele na anta corresponderia a 
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pelo menos três momentos cronológicos: um inicial, o “Neolítico II”, um médio, o 

“Neolítico III” e o “Calcolítico/Campaniforme” (Boaventura, 2009), ainda assim, muita da 

informação documental bem como do espólio aqui recolhido foi extraviada limitando de 

certa forma uma melhor reconstituição do sítio. Posto isto, é de notar o importante valor 

arqueológico deste sítio bem como a necessidade de proteção, conservação e valorização 

de sítios com determinado valor patrimonial. 

 
Fig. 7.2 – Anta de Carcavelos. 

7.3. Anta de Casaínhos (CNS-650) 

A anta de Casaínhos (fig. 7.3) foi identificada na sequência de notícia providenciada 

por morador na aldeia homónima, que trabalhava na escavação da gruta das Salemas 

durante a campanha de 1960 (Leisner, Zbyszweski e Ferreira, 1969; Roche e Ferreira, 

1970, citado em Boaventura, 2009). Encontra-se atualmente classificada como 

Monumento Nacional ao abrigo do Decreto-Lei nº 129/77, de 29 de Setembro. Esta anta, 

localizada em Casaínhos próximo da antiga pedreira de calcários do Cretácico 

(Cenomaniano superior), surge definida como monumento megalítico na Carta 

Arqueológica do Município de Loures, apesar da sua pequena expressão em termos de 
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dimensão. No entanto, os trabalhos arqueológicos aqui efetuados revelaram a verdadeira 

importância deste sítio, dotado de um espólio muito diversificado, identificado aquando 

da retoma das escavações anos mais tarde, que pôs a descoberto um “sepulcro um 

comprimento de 9,70m repartido por três áreas distintas: um possível vestíbulo, um 

corredor curto e a câmara” (Boaventura, 2009). 

 
Fig. 7.3 – Anta de Casaínhos. 
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CAPÍTULO 8 – PERCURSOS PEDESTRES GEOTURÍSTICOS 

 

São aqui propostos três percursos pedestres temáticos por forma a promover o 

geoturismo no concelho de Loures. Os percursos foram definidos por forma a integrar o 

maior número de geossítios possível ao longo do trajeto. Devido à dispersão de uma 

parte dos geossítios situados na parte norte do concelho, não se verificou viável (tanto 

pela ausência de caminhos ou trilhos, como pelas distâncias entre dos pontos de 

interesse), definir percursos que contemplassem a totalidade dos mesmos. Ainda assim, 

após a avaliação das áreas com maior valor geopatrimonial, foram propostos roteiros que 

se verificaram exequíveis por qualquer geoturista com as mínimas capacidades físicas, 

pois os trajetos variam entre 2 e 5km (fig. 8.1). 
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Fig. 8.1 – Mapa dos percursos geoturísticos propostos para o concelho de Loures. 

8.1. Percurso da Toupeira 

 Para os vários percursos definidos neste trabalho foram delineados os trajetos a 

efetuar desde a freguesia de Loures (ponto mais central do concelho) até ao ponto de 

partida de cada um deles. 

 O roteiro da Toupeira é um percurso circular que se inicia e termina no mesmo 

local – a Gruta de Salemas (fig. 8.2 no final deste ponto). 
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 Para chegar ao ponto mais a norte do Alto do Penedo da Toupeira, próximo da 

Gruta de Salemas, sai-se de Loures pela estrada nacional 8 (N8) em direção a Lousa. 

Imediatamente antes de entrar nesta última localidade e após passar a saída para a Torre 

Pequena (à esquerda), vira-se na intersecção à direita (Rua da Carrasqueira) pela qual se 

sobe em direção a Salemas. Ao final da subida chega-se a um cruzamento no qual se irá 

seguir pela direita (caminho de terra batida) que termina, ao fim de 550m, no ponto de 

partida do Percurso da Toupeira. 

 Este percurso tem início junto à Gruta de Salemas, local onde é possível observar 

dois dos geossítios identificados durante o levantamento: a escarpa calcária com formas 

de dissolução (ver G3 do Cap. 5), logo no sector inicial da bancada de calcários 

apinhoados; a cornija calcária (G8 do Cap. 5), que se destaca imediatamente a sul 

constituindo não só um elemento de interesse geomorfológico como também 

geopaisagístico. É ainda de referir toda a geopaisagem que se pode observar a partir 

deste ponto, nomeadamente o relevo cársico do Alto do Penedo Mouro que se destaca 

na vertente oposta. 

 Segue-se a visita à Gruta de Salemas (G2 do Cap. 5), no interior da qual é possível 

observar algumas geoformas cuja génese reside nos processos cársicos de dissolução dos 

calcários e precipitação dos carbonatos pela ação da água. Cerca de dois metros após 

ultrapassar a entrada da gruta na parede à direita destaca-se uma abertura na rocha 

denominada por janela cársica (ver fig. 5.20). Pode seguir-se para o interior da gruta 

através de um corredor sinuoso que alarga consideravelmente e depois volta a estreitar, 

diminuindo de amplitude progressivamente até ao final da cavidade. No sector mais 

profundo da gruta, a cerca de 35m da entrada, é possível observar algumas formas 

resultantes da ação da água, que pode assumir um papel construtivo (deposição de 

carbonato de cálcio) ou erosivo (dissolução das rochas carbonatadas). As formas 

identificadas correspondem a uma estalactite, uma marmita de dissolução preenchida 

por terra rossa e uma pia de dissolução no topo de uma microforma cónica com um 

aspeto muito particular, evidenciando a ação constante da água precipitada do teto da 

gruta. 

 Depois da visita à gruta inicia-se então o percurso propriamente dito que segue 

pelo troço entre a pedreira aí existente e a parede calcária de declive vertical facilmente 
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identificável. Alguns metros após se iniciar a caminhada é possível identificar na parede 

calcária um algar de dissolução, posto a descoberto aquando a laboração da pedreira (G4 

do Cap. 5). Ao longo desta forma são observáveis algumas diaclases, que, embora sejam 

pouco representativas enquanto forma de interesse geopatrimonial, estão na origem da 

evolução e alargamento do algar. 

 Continuando o percurso, imediatamente após se contornar a escarpa calcária 

destaca-se um deslizamento complexo (translacional seguido de desabamento) – G5 do 

Cap. 5, representativo deste tipo de movimento de massa. Este geossítio foi inserido no 

levantamento dado o seu interesse geomorfológico e a sua integridade, pois encontra-se 

perfeitamente conservado. 

 A partir do deslizamento segue-se para sul ao encontro de um trilho que sobe em 

direção ao Penedo da Toupeira. No percurso chega-se a uma clareira onde é possível 

identificar alguns lapiás dispersos, nos quais se desenvolveram formas cársicas como pias 

e marmitas de dissolução (G6 do Cap. 5). A forte exposição destes lapiás aos agentes 

erosivos, nomeadamente à precipitação é testemunhada pela sua posterior carsificação. 

Em alguns dos lapiás desenvolveram-se mesmo pequenos sistemas de cascatas pelos 

quais a água escorre, regra geral, desde as pias subhorizontais (dissimétricas), da parte 

superior do lapiás, até às pias horizontais (simétricas) situadas na base dos mesmos. Estas 

pias constituem locais de permanência, mais ou menos prolongada, da água da chuva 

cuja agressividade pode ser reforçada pela ação orgânica (como também se observa 

neste local), em lapiás onde existe solos residuais e as plantas, musgos e fungos têm um 

papel ativo na evolução das formas. 

 Seguindo para sul chega-se a uma área aberta com solo argiloso avermelhado 

(clareira dos fósseis, G7 do Cap. 5), onde é possível identificar fragmentos de rocha 

calcária com fósseis de Neolobites vibrayeanus relativamente bem conservados. Estas 

amonites têm dimensões compreendidas entre os 3 e os 5cm de diâmetro. A cerca de 

30m para Este deste geossítio, do outro lado do trilho principal, é ainda possível observar 

o Dólmen de Salemas ou Anta do Alto da Toupeira cujo valor patrimonial se prende 

fundamentalmente com o seu interesse arqueológico (ver ponto 7.1 do Cap. anterior). 

A partir deste local segue-se o trilho que passa junto à clareira seguindo para Sul e 

contornando o Penedo da Toupeira pela esquerda (direção N–S). Após se ultrapassar uma 
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área com menos densidade arbustiva e coberta por blocos calcários, situada 

imediatamente a sul do Penedo da Toupeira, encontra-se uma bifurcação onde se irá 

optar pelo caminho à direita que conduz ao topo da vertente onde afloram os calcários 

do Cenomaniano. Continuando chega-se a um ponto onde o trilho se divide em estreitos 

caminhos que seguem em várias direções. Dependendo da estação do ano e da 

capacidade física de cada individuo, assim se poderá realizar uma maior ou menor 

exploração da área, nomeadamente para Oeste do trilho principal, onde predominam 

algumas formas muito particulares como grandes pias de dissolução e outras 

desenvolvidas nas bancadas de calcários apinhoados. Contudo, o trajeto principal segue 

para Este sempre junto aos terrenos cultivados. Quando se chega-se a um caminho de 

terra batida segue-se pelo mesmo em direção à pequena localidade da Torre dos Trotes. 

A partir daqui o percurso desenvolve-se pela estrada principal em direção a Ponte de 

Lousa. No entanto, após se sair da Torre dos Trotes, pode-se optar por fazer mais 300m e 

seguir pelo primeiro caminho de terra batida à direita (direção Torre dos Trotes–Ponte de 

Lousa), através do qual (atravessando uma pequena clareira) se irá chegar a uma cascata 

que a água talhou na rocha calcária. Dado que se encontra a meia encosta e 

topograficamente acima da área urbanizada, esta cascata encontra-se perfeitamente 

conservada e a água que aqui escoa provem diretamente de uma nascente cársica situada 

a montante da mesma (G9 do Cap. 5). 

Voltando ao trajeto principal segue-se a descida em direção a Ponte de Lousa, no 

final da qual é possível observar uma cornija bastante pronunciada, localizada no interior 

de uma propriedade privada. Embora a estrutura monoclinal aqui observável se encontre 

parcialmente degradada pelas intervenções antrópicas, destaca-se, ainda assim, na 

paisagem onde se insere (G11 do Cap.5). O trajeto segue até ao cruzamento com a 

estrada principal (N8), local onde se pode observar toda a geopaisagem do Alto do 

Penedo do Gato (ver fig. 5.49). 

Retorna-se à rua Joaquim António Dias pela qual se segue em direção a Lousa. 

Neste sector final do percurso será possível observar os geossítios identificados nas 

vertentes encaixadas do vale da ribeira de Lousa, além da geopaisagem correspondente a 

este mesmo vale. Na vertente nascente do vale destacam-se uma grande escarpa calcária 

ainda junto a Ponte de Lousa, a exsurgência cársica de contacto do Penedo da Toupeira, 
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situada a meia encosta, entre as duas localidades (G9 do Cap.5), e, já nas imediações de 

Lousa, a cornija o Penedo da Toupeira, já aqui referida, mas ainda assim observável de 

uma perspetiva diferente. É de referir ainda que o trajeto segue pela EN 8 quando 

termina a rua Joaquim António Dias. Esta permuta de caminho faz-se quando se chega ao 

local onde se observa a exsurgência atrás mencionada. O percurso continua então até 

Lousa, local a partir do qual se pode contemplar (de N para S) a geopaisagem do vale da 

ribeira de Lousa. Imediatamente antes da entrada em Lousa segue-se pela estrada que se 

apresenta à direita em direção a Salemas. Durante a subida desta encosta pode-se 

observar de outro angulo as geopaisagens já vistas anteriormente e ao chegar ao topo 

encontra-se uma bifurcação e segue-se pela estrada de terra batida à direita que passa ao 

lado da antiga pedreira e segue até à Gruta de Salemas onde termina o percurso. 
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Fig. 8.2 – Percurso da Toupeira, com indicação dos geossítios a visitar. 

8.2. Percurso dos Lapiás 

 O percurso dos lapiás, tal como o nome indica contempla uma vasta diversidade 

de formas cársicas. O percurso pedestre terá início no Alto do Penedo do Gato, localizado 

imediatamente a Norte da localidade de Moninhos e terminação em Ponte de Lousa, 

sendo, assim, aproximadamente circular (fig. 8.3 no final deste ponto). 

 O primeiro ponto de referência de início do percurso é o gerador eólico que está 

mais a leste na área do Penedo do Gato. Saindo de Loures, segue-se pela EN 8 até chegar 

a Guerreiros, onde se irá virar à esquerda na Travessa de Santo André, após passar pelo 
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restaurante “A Tina” (à esquerda da EN 8). No fim da travessa vira-se à direita e segue-se 

pela Rua de S. Sebastião até uma bifurcação localizada imediatamente após um complexo 

industrial (à esquerda da estrada). Nesta bifurcação segue-se pela rua da esquerda e 

percorrem-se cerca de 2,2km sem virar em qualquer intersecção. Chega-se então à última 

moradia construída junto à estrada (do lado esquerdo), imediatamente após a qual se irá 

optar pelo caminho de terra batida que surge à direita. Chega-se de novo a uma 

bifurcação, com uma casa no meio, onde se seguirá pelo troço da direita, que leva ao 

gerador eólico referido anteriormente como ponto de referência. Ao chegar próximo 

deste gerador eólico segue-se pelo caminho à esquerda do mesmo que desce em direção 

ao conjunto calcário que se pretende observar. 

No fim da descida atrás referida observa-se o conjunto calcário abaixo do caminho 

que segue pela direita. É então possível identificar um campo de lapiás, junto ao lado 

esquerdo do caminho, com algumas formas cársicas que correspondem às geoformas 

descritas no Capítulo 5 como lapiás em fendas ou ranhuras (fig. 5.53) e bacias ou pias de 

dissolução (fig. 5.52). 

Continuando pelo mesmo caminho chega-se a uma bifurcação devendo seguir-se 

pela esquerda, contornando assim o conjunto calcário que aqui aflora. Segue-se então 

pelo trilho à direita deste caminho que passa imediatamente abaixo do conjunto calcário. 

Durante este percurso é possível observar de perto a escarpa calcária (fig. 5.49 do Cap.5) 

e perceber como a sua dimensão (altura e comprimento) a torna num geossítio de 

interesse não só do ponto de vista geomorfológico como também do geológico e 

paisagístico (G14 do Cap.5). Esta geopaisagem é, definitivamente, a que se encontra em 

melhor estado de conservação em todo o Município de Loures, facto testemunhável pela 

sua integridade e do espaço envolvente (ver fig. 5.49). Por fim, pode fazer-se uma breve 

“visita” à Loca do Gato (fig. 5.50), que corresponde a uma entrada na parede calcária (no 

Maciço Calcário Estremenho designada por "lapa") referida também como Pego do Diabo. 

Apesar de não se identificarem formas desenvolvidas no seu interior, nomeadamente 

espeleotemas de dimensão significativa, esta gruta tem uma dimensão ainda considerável 

(aproximadamente 12m desde a entrada até à parte mais interna). É ainda de referir que 

serviu de abrigo temporário a povos pré-históricos que habitaram esta área do território, 

o que confere um maior valor adicional a este local. 
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 Regressando pelo mesmo trilho até ao caminho anterior (topograficamente acima 

do afloramento calcário), o percurso continua para Oeste, em direção à Gruta Pequena da 

Serra da Carva, seguindo pelo caminho na direção oposta à anteriormente tomada. Após 

se percorrerem cerca de 800m chega-se próximo de outro gerador eólico, que pode ser 

tomado como ponto de referência pelos geoturistas. Imediatamente abaixo deste 

gerador aflora um pequeno conjunto calcário (G15 do Cap. 5) onde se localiza (na parede 

calcária) a Gruta Pequena da Serra da Carva (ver figs. 5.54-A e B). Apesar de ser apelidada 

de gruta e de ter sido utilizada como abrigo por povos pré-históricos, esta abertura na 

rocha calcária não é mais do que uma cavidade cársica pouco profunda. Ainda assim esta 

lapa ou buraca (na terminologia da Serra de Sicó) foi classificada como geoforma 

integrada no Afloramento calcário da Serra da Carva (G15 do Cap. 5) e incluída no roteiro 

geoturístico pelo seu interesse geomorfológico. Uma outra geoforma identificada, 

próxima da anterior, tem um aspeto muito particular correspondendo a um tipo de pia 

aberta, profunda e com forma côncava (ver figs. 5.55-A e B). Esta geoforma resulta, tal 

como outras identificadas durante este percurso, de processos de carsificação resultantes 

da dissolução dos calcários. 

 O percurso segue agora para Norte na direção do Alto do Penedo do Gato. Segue-

se pelo caminho de acesso ao gerador eólico, vira-se à direita e depois novamente à 

direita pelo caminho que desce toda a encosta da Serra da Carva até ao fundo do vale 

junto ao limite interior do concelho de Loures. Chega-se então à estrada municipal 1205 

(EM 1205) onde se vira à direita seguindo ao longo da mesma por cerca de 800m. Após 

realizar este percurso encontra-se à esquerda da estrada uma saída que corresponde à 

Rua Principal (também designada como estrada nacional 539-1 (EN 539-1), por onde se 

deve prosseguir até Fontelas. Continua-se por cerca de 500m pela mesma até ao gerador 

eólico que é facilmente identificado a partir da estrada. Chegando a este local segue-se 

pelo trilho que parte para Oeste, em direção ao campo de lapiás que se pode observar 

desde logo dada a sua extensão. O trilho passa pelo meio do campo de lapiás, o que 

facilita a identificação geoformas levantadas durante o trabalho de campo realizado. 

Estas geoformas correspondem a lapiás em sulcos ou regueiras (fig. 5.43), bacias ou pias 

de dissolução (figs. 5.42-A e B) e duas formas de origem antrópica correspondentes a uma 
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mó e outra em início de talhe, mas abandonada, com aspeto de uma roda, o que mostra 

o interesse cultural da rocha calcária do substrato (ver figs. 5.44 e 5.45). 

 Chegando ao final do trilho vira-se à direita e contorna-se o afloramento calcário 

por forma a observar, durante o retorno ao ponto de referência (gerador eólico) as outras 

geoformas aqui patentes, nomeadamente um bloco pedunculado, formado pela erosão 

diferencial (ver fig. 5.47), bem como os lapiás em fendas ou ranhuras que se sobressaem 

ao longo de todo este conjunto calcário (ver fig. 5.46). 

Ao chegar novamente à EN 539-1, pela qual segue, o percurso vai até à localidade 

de Carcavelos, onde se deverá virar na Rua das Antas (1ª intersecção à direita) e seguir 

até à Anta de Carcavelos (ver fig. 7.2 no Cap. 7). Após uma breve visita a este sítio de 

interesse arqueológico o percurso segue ao longo do trilho que desce em direção ao 

fundo do vale da ribeira do Tufo pelo qual se continua a descer até Ponte de Lousa onde 

termina o percurso dos lapiás. 
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Fig. 8.3 – Percurso dos Lapiás, com indicação dos geossítios a visitar. 

8.3. Percurso dos Cabeços 

Para aceder ao ponto de partida deste percurso a partir de Loures (freguesia), 

segue-se pela estrada nacional 115 (EN 115) em direção ao Fanqueiro. Chegados à 

rotunda sai-se na terceira saída para a estrada regional 374 (ER 374). Percorre-se 

aproximadamente 8km para chegar a um cruzamento situado ao final de uma longa 

subida. Aí opta-se pela estrada à direita que leva ao ponto mais elevado do concelho 

(Montachique, ver fig. 5.2) onde tem início o percurso dos Cabeços. Este percurso de 

traçado linear irá terminar na povoação de Fanhões (ver fig. 8.4 no final deste ponto). 
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No início do percurso situado no Cabeço de Montachique (correspondente ao G1 

analisado no Cap. 5), será possível observar diversas geoformas típicas de paisagens 

vulcânicas, nomeadamente a disjunção prismática ou colunar dos basaltos solidificados 

no interior da chaminé vulcânica (ver figs. 5.4, 5.5 e 5.6-A e B), a escarpa basáltica (fig. 

5.7) que se destaca na vertente oposta ao principal caminho de acesso (vertente Oeste) e 

o caos de blocos basálticos disperso por toda a vertente Norte da chaminé vulcânica (fig. 

5.10). Além destas geoformas, este local é dotado de uma vista panorâmica de beleza 

singular. A Sudeste destaca-se a Serra de Sintra pela sua elevação e dimensão, a Oeste e 

Sudoeste pode-se observar o Tejo e a Serra da Arrábida, a Norte e a Sul sobressaí uma 

paisagem de relevo acidentado dominada por vales e cabeços que caracterizam a região a 

Norte de Lisboa. 

A descida efetua-se pelo caminho da direita e, ao chegar a uma bifurcação, 

seguindo pelo caminho da esquerda. Junto a este caminho encontra-se um bloco calcário 

onde se podem observar alvéolos e pias ou bacias de dissolução – geoformas de 

pequenas dimensões que deriva da dissolução dos calcários (figs. 5.11 e 5.12). 

Depois de chegar ao local de estacionamento, inicia-se a descida, junto à estrada 

alcatroada, em direção ao antigo sanatório Grandella localizado junto à estrada regional 

374 (ER 374). Após uma breve visita às ruínas da antiga construção, o percurso segue 

junto à estrada que parte em direção a Casaínhos. O percurso prossegue pela quinta 

intersecção à esquerda, que sobe em direção aos Cabeços da Torre. Chegando ao final 

deste caminho é possível observar uma imponente “parede” dominada por basaltos na 

qual se destaca uma rede de fracturação denominada por disjunção prismática, 

destacando-se, na base da escarpa, blocos com forma prismática de grandes dimensões e 

muito representativos deste tipo de geoforma. Ao longo da vertente Sudoeste predomina 

um caos de blocos basálticos que testemunham por sua vez a evolução natural deste 

cabeço de origem vulcânica. 

O percurso continua com a descida em direção a Casaínhos, pelo mesmo caminho 

de regresso à estrada, e, depois, virando à direita e seguindo pela mesma até à Torre da 

Besoeira onde se poderá efetuar uma eventual paragem (G16 do Cap. 5). 

Posteriormente segue-se em direção a Casaínhos onde se pode visitar um 

monumento megalítico conhecido por Anta de Casaínhos (ver fig. 7.3 no Cap. 7). O 
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percurso irá então seguir na direção da ribeira à qual se acede pela Rua do Rio do Porto, 

que parte da Rua Principal que atravessa a localidade. Ao chegar à ribeira, continua-se 

junto à mesma pelo substrato rochoso existente junto às margens do leito. Cerca de 

150m após se ter iniciado o trajeto ao longo das margens da ribeira é possível observar, 

na vertente a Sul da mesma, um deslizamento translacional superficial muito bem 

conservado e representativo deste tipo de movimentos de vertente. 

Continua-se a descida e, já nas imediações Fanhões, chega-se a um dos pontos 

mais interessantes deste percurso, pois num troço de cerca de 200m é possível observar 

um conjunto de formas particulares do modelado cársico, que predomina no fundo de 

vale e na vertente Sul (G17 do Cap. 5), em contraste com o que acontece nas vertentes a 

Norte do vale da ribeira de Casaínhos. Uma das geoformas aqui identificadas corresponde 

a uma garganta fluvio-cársica que, pela verticalidade das suas vertentes calcárias, se 

assemelha às características dos canhões cársicos (ver fig. 5.60). Imediatamente a 

montante desta garganta fluvio-cársica pode-se observar uma geoforma muito particular 

conhecida localmente como “a ostra” devido à sua semelhança com este crustáceo (fig. 

5.62). As cascatas que convergem para a garganta fluvio-cársica conferem, por sua vez, 

uma beleza particular a este local (ver, por exemplo, a fig. 5.63). Uma outra geoforma que 

se pode observar é uma ponte cársica que liga os dois lados da garganta (fig. 5.64). Este 

local testemunha de forma muito expressiva a evolução geomorfológica deste fundo de 

vale evidenciando a ação erosiva da água. Os deslizamentos aqui predominantes são 

outro elemento que testemunha a ação erosiva da água no fundo de vale que, por sua 

vez, contribui para a instabilização das vertentes a montante. 

Ao prosseguir o percurso pela margem Sul da ribeira, encontra-se um grande 

deslizamento complexo com uma cicatriz muito bem definida com cerca de 70m de 

extensão (fig. 5.65). Finalmente sobe-se em direção à povoação de Fanhões onde termina 

o trajeto. 

 



 

160 
 

Fig. 8.4 – Percurso dos Cabeços, com indicação dos geossítios a visitar. 
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CAPÍTULO 9 - CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho centrou-se na identificação, levantamento, classificação e 

avaliação do geopatrimónio do concelho de Loures e na criação de percursos 

geoturísticos, tendo como fundamental objetivo promover o património natural abiótico 

atribuindo-lhe o seu devido valor. 

 A importância de realizar inventários do geopatrimónio a nível municipal, com 

vista a promover o seu conhecimento, conservação e promoção, inseridos num contexto 

de divulgação turística dos valores concelhios a geoturistas e outros setores da população 

interessados em atividades na natureza, mostrou-se uma estratégia com sucesso, 

nomeadamente junto das entidades municipais responsáveis pelo desenvolvimento do 

turismo. 

Verificou-se que, neste concelho, localizado na periferia a norte de Lisboa, 

contrastam duas realidades bem distintas, o sector norte onde o espaço rural domina 

numa paisagem de relevo acidentado e o sector sul onde o meio urbano tem vindo a 

ganhar progressivamente maior dimensão, dada a sua proximidade à metrópole lisboeta. 

Tal localização confere a este município uma considerável vantagem no que respeita ao 

geoturismo, pois, além de possuir de um leque de geossítios com importante valor 

geopatrimonial, inseridos num meio natural (que integra tanto paisagens cársicas como 

de origem vulcânica), beneficia de uma proximidade chave à grande massa populacional 

citadina para a qual a disponibilização, a escassos quilómetros, de novas formas de 

explorar a natureza e conhecer o território se pode tornar verdadeiramente atrativa. 

A diversidade de geoformas identificadas na área de estudo foi surpreendente e 

estimulante sobretudo devido ao facto de nunca ter sido realizada anteriormente 

qualquer abordagem ao geopatrimónio do concelho, tornando a fase correspondente ao 

trabalho de campo (identificação, classificação e avaliação dos geossítios) 

verdadeiramente aprazível. Esta etapa consistiu no preenchimento de uma ficha-

inventário e cinco fichas de cálculo dos valores científico, cénico, cultural, económico e 

ecológico para os vários geossítios identificados, por forma a determinar o valor turístico 

de cada um deles. 
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Concluiu-se que o município de Loures é favorecido por integrar no seu território 

um conjunto de características físicas (tectónica, litologia, hidrologia) que conduziram ao 

desenvolvimento das mais variadas geoformas, com particular realce para as de génese 

cársica e vulcânica, dotadas de um elevado valor turístico. Foram identificados um total 

de 20 sítios com interesse geopatrimonial e 3 sítios com interesse arqueológico. 

Embora a primeira etapa do trabalho tenha sido dedicada maioritariamente à 

identificação de geossítios, serviu ainda para fazer uma avaliação geral do espaço natural 

onde se integram os mesmos. Durante este levantamento de campo notaram-se, desde 

logo, alguns pontos negativos, nomeadamente no que respeita à preservação dos 

geossítios, ou seja, à quase total ausência de políticas de geoconservação. 

Existe uma forte tendência para a utilização indevida dos geossítios tanto por 

turistas como por simples curiosos que param para "espreitar" determinada geoforma 

com aspeto singular, para entrar numa gruta sem as devidas precauções ou simplesmente 

desfrutar das paisagens e tirar fotografias. Como principal causa deste tipo de situação 

destaca-se a falta de sensibilização da população para os valores do geopatrimónio do 

concelho, provocando, por vezes inadvertidamente, a degradação dos geossítios e/ou do 

espaço envolvente. 

Assim, determinou-se que, para uma melhor gestão do território em causa, é 

imprescindível conhecer a importância dos geossítios e aplicar estratégias, tanto ao nível 

do planeamento e ordenamento (desflorestação indevida de matos, construções em 

áreas próximas de geossítios e/ou vulneráveis à ocorrências de movimentos de vertente, 

lixeiras a céu aberto em espaços impróprios nas imediações dos geossítios), como da 

valorização e promoção dos geossítios (painéis informativos, mapas geoturísticos, 

divulgação online no site da câmara municipal). Ainda associado à preservação dos 

espaços naturais de Loures e nomeadamente aos geossítios, percebeu-se que, para além 

do seu valor do ponto de vista geológico, geomorfológico ou hidrológico, as grutas 

desempenham um papel determinante no equilíbrio da biodiversidade do concelho, pois 

abrigam comunidades de animais vulneráveis, como por exemplo os morcegos, que 

necessitam da imposição de regras restritivas sobre a visitação. 

Dedicou-se ainda um pequeno capítulo aos sítios de interesse arqueológico por 

forma a complementar o trabalho dado, por um lado, a sua importância histórico-cultural 
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e, por outro, a sua proximidade e afinidades com os geossítios. Estes sítios de interesse 

arqueológico correspondem a três Antas cujos vestígios encontrados nas suas 

imediações, conjuntamente com aqueles que foram descobertos no interior de algumas 

grutas, testemunham a ocupação humana deste troço do território em várias épocas 

(Paleolítico Superior, Neolítico e Calcolítico). Daí, serem também contempladas nos 

mapas dos percursos geoturísticos que foram criados. 

A produção de mapas geoturísticos correspondeu à última fase deste trabalho, 

visando essencialmente a promoção dos geossítios e possibilitando, a qualquer 

geoturista, uma exploração pedestre orientada dos mesmos. Daí terem sido utilizados 

ortofotomapas como cartografia de base. Foram propostos e criados 3 percursos 

geoturísticos, o Percurso da Toupeira, o Percurso dos Cabeços e o Percurso dos Lapiás, 

todos eles com dimensões diferentes, dependendo da localização dos geossítios e da 

distância entre os mesmos. Apesar de abordados de igual forma nas outras etapas do 

trabalho, os geossítios identificados nos Afloramentos de Montemor, não foram 

contemplados em nenhum percurso pelo facto de se situarem a uma grande distância dos 

outros geossítios. 

É ainda de referir que o relatório é acompanhado por 2 volumosos anexos, onde 

constam as fichas inventário de todos os geossítios e geoformas considerados no trabalho 

(Anexo I) e as fichas que serviram de base ao cálculo do valor turístico (Cap. 6), 

igualmente preenchidas para cada geossítio. 

Toda a informação contida no relatório e anexos testemunha a riqueza 

inquestionável do património natural abiótico do município de Loures, que não se resume 

àquilo que aqui foi apresentado, pois ainda existe muito por explorar e estudar neste 

território onde o tempo levou ao desenvolvimento de geoformas e geopaisagens de uma 

beleza e valor extraordinários. 

Relativamente a futuros trabalhos que possam vir a ser desenvolvidos sobre o 

geopatrimónio de Loures, partindo da informação contida no presente relatório, 

nomeadamente a determinação do Potencial de Exploração Turística dos geossítios, é de 

frisar que serão necessários dados concretos sobre a visitação dos geossítios que 

permitam preencher com rigor os parâmetros propostos por Pralong (2005) relativas ao 

cálculo do valor de exploração (Grau de Exploração e Modalidade de Exploração). 
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Este relatório deve ser entendido como um suporte para futuras abordagens ao 

geopatrimónio do concelho e da região, apoiando novas investigações sobre este tema e 

servindo de base à promoção de uma nova forma de turismo em Loures, aproveitando o 

potencial deste território. 

Para implementar uma estratégia de conservação e promoção do geopatrimónio 

identificado será necessário criar uma base de dados municipal dos geossítios e 

geoformas que inclua toda a informação atualmente disponível sobre cada um e permita 

acrescentar dados novos que forem posteriormente recolhidos. Para além da informação 

relativa à identificação, classificação e avaliação dos geossítios é necessário incluir dados 

sobre medidas de geoconservação implementadas e informação sobre medidas de 

promoção realizadas, incluindo uma avaliação sobre o volume da visitação. 

Estas medidas de ordenamento do geopatrimónio concelhio são imprescindíveis 

para garantir uma monitorização dos geossítios e, através de avaliações periódicas, 

introduzir as necessárias correções à sua gestão. 

Em conclusão, a realização do estágio (e do respetivo relatório) foi muito 

gratificante do ponto de vista pessoal e o acompanhamento por parte da Divisão de 

Turismo do Departamento de Atividades Económicas e Turismo da Câmara Municipal de 

Loures, em particular a orientação da Dra. Carla Ferreira, foi excelente. Contudo, a 

implementação das propostas aqui apresentadas necessita de uma continuidade por 

parte das entidades municipais. 
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