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Embora a área emersa do território nacional seja 
relativamente reduzida é grande a sua diversidade 
geológica (geodiversidade) e seu registo geológi-
co bastante completo, pois, do Fanerozóico, só o 
Pérmico e o Triásico Inferior não estão represen-
tados.

Muito simplificadamente, podemos caracterizar 
geologicamente o território português continen-
tal nos seguintes conjuntos:

1. O soco antigo, constituído essencialmente por 
rochas quer magmáticas, em especial granitos, 
quer metassedimentares, do Precâmbrico Supe-
rior ao Carbónico, profundamente afectadas pela 
Orogenia Hercínica.

2. As bacias sedimentares mesozóicas (Lusitânica 
e Algarvia), onde se depositaram calcários, mar-
gas e arenitos, de ambientes marinhos de plata-
forma a fluviais, excepcionalmente fossilíferas, 
tendo nomeadamente revelado uma grande ri-
queza em fósseis de dinossauros (ossos e pegadas). 
De salientar, também, os fenómenos cársicos que 
se observam nas regiões calcárias, e que se deram 
durante o Quaternário.

3. Os 3 maciços magmáticos do final do Cretáci-
co: Sintra, Sines e Monchique, cuja instalação foi 
acompanhada por intenso vulcanismo sub-aéreo 
(Lisboa).

4. As bacias cenozóicas do Tejo e Sado, de fácies 
marinhas a continentais, por vezes com ricas fau-
nas de vertebrados.

5. As formações dunares, móveis e consolidadas, 
terraços marinhos e fluviais, aluviões e areias de 
praia do Quaternário, bem como vestígios da gla-
ciação Würm (Serras da Estrela e Gerês).

Quando viajamos pelo nosso território, temos 
a sensação de percorrer regiões pertencentes a 
países diferentes, tal é o contraste que apresen-
tam entre si, o qual é acentuado pelas influências 
climáticas atlânticas e mediterrânicas. Quando 

a isto juntamos as belíssimas ilhas da Madeira e 
Açores, de génese vulcânica, de clima ameno, em 
pleno oceano, bem podemos agradecer a sorte 
com que a Natureza nos brindou. Assim soubés-
semos cuidar capazmente do que nos foi dado...

Esta diversidade geológica e climática influen-
ciou profundamente a forma de ocupação e de 
utilização do território, através da matéria prima 
disponível (materiais de construção, minérios, 
solos). Assim, ainda hoje é perfeitamente visível 
como essa diversidade se reflecte na vegetação, na 
agricultura, nos hábitos das populações, na ar-
quitectura popular e, mesmo, na gastronomia re-
gional e nos vinhos.

O empenhamento do Estado no conhecimen-
to geológico do nosso território iniciou-se em 
1848, com a Comissão Geológica e Mineralógica 
chefiada por Charles Bonnet. Os resultados ob-
tidos não foram satisfatórios e, por isso, aquela 
Comissão foi extinta cerca de dez anos depois.

É com a criação da Comissão Geológica, em 1857, 
que podemos dizer que nasceu a Geologia portu-
guesa. Os nomes de Carlos Ribeiro, Nery Delga-
do e Paul Choffat, são bem conhecidos de todos, 
como os pioneiros do conhecimento geológico do 
nosso território, que incansavelmente desenvol-
veram durante as últimas décadas do sec. XIX e 
princípios do sec. XX.

A par da publicação de notáveis estudos científi-
cos, começou a surgir a cartografia geológica do 
nosso país, primeiro com esboços e finalmente 
em 1867, numa carta colorida à mão sobre a então 
recente base topográfica á esc. 1/500.000, versão 
essa apresentada na Exposição de Paris, onde foi 
premiada. A sua publicação oficial dá-se só em 
1876.

Esta actividade não mais parou até aos dias de 
hoje, embora, atravessando por vezes, períodos 
demasiado longos em que o desinteresse e a in-
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competência das entidades responsáveis e a con-
sequente falta de meios, motivaram atrasos signi-
ficativos nesses trabalhos.

Com o progressivo conhecimento do território 
foram sendo evidenciados locais de particular in-
teresse geológico, quer por motivos científicos ou 
pedagógicos, quer, ainda, pela sua espectaculari-
dade. Em consequência foi surgindo o interesse 
pela sua protecção.

Estes locais são considerados como geossítios ou 
geótopos e, nos casos em que a sua importância é 
excepcional, são assumidos como geomonumen-
tos. Podem considerar-se como justificativos des-
sa importância, os seguintes argumentos: 

- Por serem testemunhos do passado da história 
da Terra, ocorrendo de forma particularmente 
interessante e pouco frequente ou rara e sendo 
muitas vezes, locais únicos.

- Por terem interesse científico, permitindo o 
conhecimento aprofundado do passado da Terra, 
e, mais localmente, da evolução do nosso terri-
tório.

- Por possuírem interesse pedagógico, oferecen-
do aos alunos e ao público em geral, a exemplifi-
cação dos fenómenos geológicos.

- Por apresentarem interesse turístico, uma vez 
que o Turismo da Natureza é uma componente 
com crescente interesse económico.

Estes sítios têm características e importância 
muito variadas. Assim, podemos referir geossí-
tios que têm importância científica excepcional, 
como acontece com o estratotipo da passagem do 
Aaleniano-Bajociano no Cabo Mondego, que se 
tornou uma referência estratigráfica internacio-
nal; a antiga mina da Guimarota (Leiria) pela 
sua fauna jurássica de vertebrados única a nível 
mundial, ou, ainda, algumas das jazidas com tri-
lhos, dos mais longos que se conhecem, de pe-
gadas de dinossauros, como acontece no Parque 
Natural da Serra de Aires e Candeeiros e em 
Carenque (Sintra). Há locais que são notáveis, a 
nível nacional, do ponto de vista paleontológico, 
como são os casos de Arouca (trilobites) de Penha 
Garcia (icnofósseis) e de Lourinhã (dinossauros) 
ou pela importância estratigráfica das séries que 
afloram: Cabo Espichel, Barrancos, Sagres, Pe-

niche, cabo Mondego, litoral do SW Alentejano 
e outros. 

Duma forma geral, todo o nosso litoral rochoso, 
a par da sua grande beleza, apresenta um notável 
registo geológico, com excelentes condições de 
observação, como acontece para as séries jurássi-
cas e cretácicas das costas ocidental e algarvia.

Bons exemplos de geomorfologia cársica podem 
ser observados no Parque Natural da Serra de Ai-
res e Candeeiros, Pedra Furada (Sintra), Cabo 
Carvoeiro, Cascais, Algarve, etc. As Serras da 
Estrela e do Gerês apresentam os vestígios mais 
meridionais que se conhecem na Europa das gla-
ciações quaternárias (Würm).

Os Arquipélagos dos Açores e da Madeira são um 
repositório de belos exemplos de fenómenos vul-
cânicos, quer do passado quer ainda em activi-
dade.

Entre nós, e do meu conhecimento, uma das pri-
meiras manifestações públicas em prol da sal-
vaguarda de um local com interesse geológico, 
deve-se a A. J. Marques da Costa (Comun. Serv. 
Geol., 1916, p. 115) a propósito da Pedra Furada, 
em Setúbal, que se refere, em termos que conti-
nuam actuais, a este tipo de problemas:

“A Pedra Furada é um exemplar geológico muito 
raro senão único e que deve, por isso mesmo, ser 
conservado à vista de todos os visitantes ilustra-
dos. Já, por vezes, tem estado em risco de desa-
parecer para dar lugar à passagem de uma estrada 
ou à construção de qualquer oficina. Pessoas in-
teligentes têm intervindo para evitar tais vanda-
lismos, que aliás a actual proprietária do terreno, 
em que se acha esse notável exemplar é a primeira 
a não consentir. Oxalá que os futuros sucessores 
da actual dona pensem do mesmo modo que ela 
ou, ainda, que qualquer entidade oficial adquira 
o terreno, para que se assegure definitivamente 
a existência desta manifestação geológica, digna 
do estudo dos competentes, que nela procurem a 
explicação do modo como se formou”.

Mais tarde, o Professor Carlos Teixeira, da Facul-
dade de Ciências de Lisboa, teve uma intervenção 
notável neste campo, publicando diversos artigos 
onde não só pugnava pela salvaguarda de diver-
sos geossítios, como procurava chamar a atenção 
para o interesse científico e pedagógico de que se 
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revestiam, chegando a organizar uma colecção de 
diapositivos para divulgação de alguns desses lo-
cais.

Recordo-me bem quando, como aluno, partici-
pava nas excursões geológicas por ele orientadas, 
do entusiasmo que punha na salvaguarda do pa-
trimónio geológico nacional.

Em 1978, tive a oportunidade de solicitar ao Ser-
viço Nacional de Parques, Reservas e Património 
Paisagístico, através dos então Serviços Geológi-
cos de Portugal, a protecção oficial dos seguintes 
locais: lapiás de Cascais-Guincho, duna consoli-
dada de Oitavos, dunas actuais da Crismina, li-
toral entre o Guincho e Praia das Maçãs, lapiás 
da Pedra Furada, litoral entre Sesimbra e o Sei-
xalinho, Cabo Mondego e arriba fóssil da Costa 
da Caparica.

Com maiores ou menores dificuldades e demoras 
quase todos foram objecto de protecção oficial. 
Tiveram direito a diploma legal específico o lapi-
ás da Pedra Furada e a arriba fóssil da Caparica; 
outros ficaram incluídos nos Parques Naturais de 
Sintra-Cascais e no da Serra da Arrábida, entre-
tanto criados.

O único para o qual, até hoje, não foi possível 
obter um estatuto de protecção por parte da Ad-
ministração Central foi o cabo Mondego, embo-
ra tenha sido já classificado como “Património de 
interesse municipal” pela Câmara Municipal da 
Figueira da Foz.

Hoje, a questão da protecção do património ge-
ológico faz parte das preocupações da comuni-
dade científica nacional. Todos nos recordamos 
bem do que foram as campanhas e iniciativas por 
parte do Professor Galopim de Carvalho, da Fa-
culdade de Ciências de Lisboa e do Museu Nacio-
nal de História Natural, que tão bons resultados 
conseguiram, como a salvaguarda das jazidas de 
Carenque (Sintra), Pedreira da Galinha (P. N. 
Serra de Aires e Candeeiros), Pedra Furada (Se-
túbal) e outras.

Actualmente, a Lei portuguesa consagra e permi-
te a classificação desses locais e, embora não seja 
específica para os geossítios, estes encontram-se 
incluídos nos conceitos de “património cultural”, 
“conservação da natureza”, e “bens naturais”.

Assim, a Constituição da República Portuguesa, 
no seu artigo 66º, diz claramente que “incumbe 
ao Estado, por meio de organismos próprios e a 
participação dos cidadãos: criar e desenvolver re-
servas e parques naturais e de recreio, bem como 
classificar e proteger paisagens e sítios, de modo 
a garantir a conservação da natureza e a preserva-
ção de valores culturais de interesse histórico ou 
artístico” (alínea c do seu nº.2). E, mais adiante, 
no seu artº.78 diz que “todos têm direito à fruição 
e criação cultural, bem como o dever de preser-
var, defender e valorizar o património cultural” 
e ainda, que incumbe ao Estado, em colaboração 
com todos os agentes culturais: “promover a sal-
vaguarda e a valorização do património cultural, 
tornando-o elemento vivificador da identidade 
cultural comum (alínea c do nº.2).

Os agentes do Estado que são aqui referidos, no 
que respeita à conservação dos valores culturais 
naturais, (biológicos e geológicos), são, funda-
mentalmente, dois: o Instituto da Conservação 
da Natureza (ICN) e as Autarquias.

O processo de classificação de maior peso le-
gal será, obviamente, através do ICN, mas tem 
a grande desvantagem de ser mais complicado e 
demorado. 

A Lei de Bases do Património Cultural Português 
(Lei nº.107/01) permite, entre outros, a classifi-
cação de “bens naturais, ambientais, paisagísticos 
ou paleontológicos” (artº.14º.) o que, obviamen-
te, inclui os geológicos e atribui aos municípios a 
faculdade de classificação de bens culturais como 
de interesse municipal, (artº. 94º), o que, à par-
tida, permite dar, de forma expedita, um esta-
tuto de protecção àqueles locais. Posteriormente, 
quando se justificar, poder-se-á iniciar o proces-
so de classificação de maior importância (bens 
de interesse público e de interesse nacional). No 
entanto, aquele é o processo mais eficaz de pro-
tecção, dado que as Autarquias estão no local e, 
desde que o queiram, serão as melhores zeladoras 
desses sítios. Por outro lado, numerosos geossí-
tios estão incluídos na rede de Parques Naturais 
portugueses, que actualmente cobrem cerca de 
10% da área do território português ou são objec-
to de legislação de protecção específica ou geral 
(Reserva Ecológica Nacional, Domínio Público 
Marítimo, Rede Natura).
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Sabemos bem, que o facto de um determinado 
local possuir um estatuto de protecção não signi-
fica que a sua integridade esteja automaticamen-
te salvaguardada, mesmo quando integrado num 
Parque Natural . A vigilância desses locais deixa 
muito a desejar e as acções judiciais contra os pre-
varicadores só raras vezes surtem efeito, prevale-
cendo a ideia de que quem não cumpre a lei é que 
é beneficiado!

Desde há muito que tenho vindo a defender que 
quando estão em jogo valores relevantes do patri-
mónio natural (geológico e biológico), o Estado 
deve adquirir essas áreas, por um preço justo, aos 
seus proprietários. Desta forma, não só se garan-
tirá melhor a protecção daqueles, como o dinhei-
ro de todos nós servirá para adquirir um patri-
mónio que é do interesse geral, não obrigando 
os particulares a arcarem com essa responsabi-
lidade, que tantas vezes corresponde a um onus 
económico.

É necessário, portanto, um grande trabalho de 
sensibilização das entidades governamentais e 
locais, pois as questões do património geológico 
ainda estão longe da aceitação de protecção que 
é dada aos valores da fauna e da flora. Isto deve-
se, principalmente, à deficiência em Geologia 
nos currículos do Ensino Secundário, atingindo 
a iliteracia geológica grande parte da população 
portuguesa, nomeadamente a nível dos respon-
sáveis.

Boa parte desta falta de sensibilidade para a sal-
vaguarda dos valores naturais, incluindo os es-
téticos-paisagísticos, por parte dos responsáveis 
interventores no território, deve-se à ausência 
destas preocupações a nível dos cursos superiores 
que lidam com estas matérias. Por aquilo que te-
nho visto ao longo de muitos anos, com honrosas 
excepções, gerações de engenheiros, arquitectos, 
economistas, advogados e outros, devem sair da 
universidade muito pouco, ou mesmo nada, sen-
sibilizados para este tipo de questões.

Ciente da necessidade de sensibilizar a opinião 
pública para a importância dos valores geológicos 
e, obviamente, dos responsáveis políticos, o Ins-
tituto Geológico e Mineiro iniciou a publicação 
de roteiros geológicos simplificados, com carta 
e notícia explicativa, relativos aos Parques Natu-
rais. Assim, foram já editados os correspondentes 

aos Parques Naturais de Peneda-Gerês, de Sin-
tra-Cascais, da Serra da Estrela, estando a aguar-
dar impressão o da Ria Formosa e em preparação 
os de Montesinho e do Douro Internacional. Foi, 
também, publicado o roteiro do Parque Arqueo-
lógico do Vale do Côa e um folheto sobre a geolo-
gia das Berlengas.

Com estas publicações pretende-se, também, for-
necer uma boa base de apoio à actividade de cam-
po dos professores e alunos do Ensino Secundá-
rio e às actividades geoturísticas das empresas que 
desenvolvem acções de turismo de Natureza.

O IGM lançou, em 1998, o projecto “Geologia 
para Todos”, por ocasião das Comemorações dos 
150 anos da 1ª. Comissão Geológica, que previa 
excursões no terreno destinadas, principalmen-
te, a despertar no grande público o interesse pela 
geologia. Este projecto acabou por estar na ori-
gem da “Geologia no Verão”, patrocinado pelo 
programa Ciência Viva.

As visitas realizadas ao longo de vários anos de-
monstraram que os temas geológicos, vistos no 
campo, são capazes de despertar um grande inte-
resse na maior parte do público.

Finalmente, está em fase de conclusão a 1ª. fase 
do projecto “Geo-Sítios”, com o apoio de vários 
colegas, do Instituto e de universitários, que pre-
tende constituir uma base de dados de geossítios 
nacionais, acessível pela Internet. A questão da 
divulgação pública dos locais com interesse geo-
lógico deve, no entanto, ser encarada com pre-
caução, pois existem alguns, nomeadamente ja-
zidas de fósseis ou de minerais, que rapidamen-
te podem ser destruídos por coleccionadores, 
comerciantes ou simples curiosos. Nestes casos, 
também, os professores devem evitar levar alunos 
a esses sítios. É um hábito salutar, nas visitas de 
estudo, proibir o uso do martelo em certos aflo-
ramentos. É bem conhecida a devastação que estas 
visitas, ao longo de anos, podem causar.

Um outro aspecto a ter em conta, no tema da di-
vulgação, é o tratamento a dar a certos locais visi-
táveis. Em meu entender, dever-se-á respeitar ao 
máximo as características naturais do local, evi-
tando a artificialização exagerada dos acessos ou a 
colocação de painéis interpretativos que descarac-
terizem a paisagem ou o envolvimento natural. É 
preferível à colocação destes painéis, em especial 



Património Geológico Português    Importância científica, pedagógica e sócio-económica 9

quando em locais despropositados, a existência 
de roteiros ou folhetos explicativos, que têm a 
vantagem de poder ser levados para casa, evitan-
do-se, assim, também a sua rápida vandalização, 
até porque eles são bastante dispendiosos.

No nosso país, a protecção da zona costeira , em 
especial a rochosa, merece um cuidado especial. 
Esta, que representa cerca de 60% do nosso lito-
ral, apresenta troços de grande beleza paisagística 
e corresponde a afloramentos com excepcional 
exposição, de séries de várias idades. São locais 
em que o registo geológico pode ser estudado e/
ou apreciado, constituindo frequentemente cor-
tes geológicos de referência nacional ou, mesmo, 
internacional.

É com grande preocupação que se vê o recrudesci-
mento das intervenções no litoral, mesmo aque-
las ligadas aos Planos de Ordenamento da Orla 
Costeira. Não tenho dúvidas que a tónica que ul-
timamente se tem posto no problema da erosão 
costeira e da instabilidade das arribas faz parte da 
propaganda para que a opinião pública aceite os 
muitos milhões que se prevêem gastar em betão. 
Um dos casos mais escandalosos que tive conheci-
mento foi a cimentação das arribas de S. João do 
Estoril, tecnicamente injustificada, que custou 
cerca de 150.000 contos e de efeito paisagístico 
desastroso. Para grande parte desses casos, o mais 
seguro e mais económico seria retirar o que lá foi 
construído, muitas vezes abusivamente, mesmo 
que se tivessem de pagar indemnizações justas. 
Mas nestas coisas do betão, os interesses econó-
micos têm razões que a razão desconhece...

Apesar de, em muitos casos, os geossítios “resis-
tirem” bastante bem às agressões da intervenção 

humana, o facto é que com a urbanização desen-
freada a que hoje se assiste (sem se perceber quem 
irá habitar as casas construídas ou a construir, 
cujo total dará já, para 30 milhões de pessoas...) 
aliada á abertura de estradas e auto-estradas, 
implantação de pedreiras, barragens e marinas, 
entre outras, tudo feito sem grande preocupação 
pelo ordenamento e sustentabilidade económica 
e pelos valores naturais, têm provocado impactos 
negativos em sítios com interesse geológico, e não 
só.

A isto acresce, nestes últimos tempos, a implanta-
ção, nas zonas cimeiras dos relevos, de antenas de 
todos os tipos e dos aerogeradores. Por aquilo que 
já é dado saber, não parece haver quaisquer pre-
ocupações estético-paisagísticas na escolha desses 
locais, e a “procissão ainda vai no adro”...

Se é certo que o desenvolvimento económico é 
indispensável, não o é menos a salvaguarda dos 
valores naturais quando estes são relevantes. A 
descaracterização da paisagem ou a destruição 
do património natural ou arquitectónico, que 
são valores culturais insubstituíveis, representam 
também perdas económicas significativas, que é 
indispensável contabilizar, em especial quando se 
afirma pretender um turismo de qualidade para 
o nosso país. Será que os responsáveis do nosso 
turismo saberão o que isso implica?

É, no entanto, muito triste constatar que, ain-
da no sec. XXI, as entidades responsáveis e boa 
parte dos seus técnicos continuem a actuar como 
se fazia há décadas. A falta de sensibilidade e de 
cultura estética continuam hoje, como ontem, a 
destruir o que de melhor possuímos e que temos a 
obrigação ética de deixar às gerações futuras.
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1 Vale glaciário do rio Zêzere (P .N. Serra da Estrela). 
Foto M. Ramalho

2 - Formas de erosão do granito (P.N. Serra da Estrela). 
Foto Narciso Ferreira

3 - Fórnea do Barranco do Zambujal, em calcários do Jurássico 
(P.N. Serras de Aire e Candeeiros).
Foto M. Ramalho 

4 -  Lapiás da Pedra Furada nos calcários do Cenomaniano (Ne-
grais, E de Sintra), 
Foto M Ramalho

5 - Disjunção colunar (Ilha de Porto Santo). 
Foto João Mata

6 - Dobra nos sedimentos de fácies fliche, do Carbónico (P.N. 
Costa Vicentina e SW Alentejano)
Foto M. Ramalho
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11. Figuras de escape em sequência fluvial do Jurássico Superior 
(Foz do Lizandro ). 
Foto M. Ramalho

12. Disjunção colunar em basaltos (Portela de Teira). 
Foto M. Ramalho

7. Discordância angular entre o Carbónico e o Triásico (P.N. 
Costa Vicentina e SW Alentejano).
Foto M. Ramalho

8. Filões nos calcários do Jurássico Superior 
(P.N. Sintra-Cascais). 
Foto M. Ramalho

9. Trilho de pegadas de dinossáurio, nos calcários do 
Jurássico Médio (P.N. Serras de Aire e Candeeiros). 
Foto Museu Nacional de História Natural.

10. Dobras sin-sedimentares, tipo “slump”, nos calcários do 
Caloviano (Sagres). 
Foto M Ramalho
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13. Arribas do Cretácico da praia de S. João do Estoril, antes  
da intervenção. 
Foto M. Ramalho

14. Aspecto das arribas da praia de S. João do Estoril depois  
da intervenção. 
Foto M. Ramalho

15. Coral em posição de vida, assente num nível oncolítico, do 
Jurássico Superior (a S. da Nazaré). 
Foto M. Ramalho

16. Arribas do Jurássico Superior do Cabo Espichel. 
Foto M. Ramalho


