
 

 

 

 

Saída de campo: geodiversidade no substrato rochoso de Paimogo à Praia da Areia Branca.  
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Saída de campo 

Ao longo do percurso que vais efectuar, poderás observar vários aspectos relacionados com os ambientes 

sedimentares, nomeadamente aspectos geomorfológicos e geológicos, que traduzem uma longa história de 

processos e de formas, cuja génese terá tido início há cerca de 150 milhões de anos.  

Assim, o que te propomos, é um novo olhar sobre esta paisagem, que tão bem conheces, desde Paimogo à 

Praia da Areia Branca. 

1. Objectivos 

Conhecer a geologia da região. 

Identificar as litologias da região. 

Observar estruturas sedimentares. 

Reconhecer diferentes ambientes de sedimentação. 

Analisar situações relacionadas com aspectos de ordenamento do território e de risco geológico. 

Valorizar o papel do trabalho de campo no estudo da Geologia. 

Estimular o trabalho cooperativo. 

Familializar os alunos com os métodos de trabalho dos geólogos. 

Desenvolver atitudes de valorização do património geológico. 

2. Material 

Bússola de geólogo com clinómetro; 

Martelo de geólogo; 

Lupa de mão;  

Caderno de campo ou guião do aluno; 

Fita-cola 

Máquina fotográfica; 

Sacos de plástico, 

Caneta indelével, 

Calçado e vestuário apropriado. 

3. Itinerário  

Percurso: Forte de Paimogo, rampa de Paimogo, Praia de Paimogo, Praia do Caniçal, Ponta de Vale 

Frades, Praia de Vale Frades, Malhada, Praia da Areia Branca. 

Extensão: aproximadamente 2 Km. 

Duração prevista: 3 horas. 
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Figura 1. Itinerário e paragens do percurso (adaptado do relatório técnico – Caracterização Hidrogeológica Geral do 

Concelho da Lourinhã, IGM, 2002). 

 

Ao longo do percurso deves ter em atenção os aspectos relacionados com a tua segurança e a dos teus 

colegas. Este património é de todos e devemos assegurar a sua preservação. A recolha de material só deve ser 

efectuada quando estritamente necessária, e nunca deve pôr em causa as potencialidades do afloramento. Apanha 

de preferência as amostras já caídas na praia, não destruas o afloramento com o martelo e opta pela fotografia. 

Qualquer descoberta paleontológica “fabulosa” deve ser comunicada ao Museu da Lourinhã. 

4. Paragens 

1ª paragem: Forte de Paimogo (tempo de paragem 30 minutos). 

Aspectos geomorfológicos: Arribas, praias e plataformas de abrasão. 

 

Nesta paragem, junto ao forte é possível avistar grande parte do percurso que vais efectuar. A localização 

deste forte é ideal para visualizar vários conteúdos geomorfológicos do litoral. 

 

Actividades a desenvolver: 

1. Faz um desenho ou esquema e indica os principais aspectos que observas na paisagem. 

2. Refere alguns elementos da paisagem que permitem afirmar que estamos perante um litoral 

essencialmente catamórfico. 

3. Localiza estes afloramentos na Carta Geológica da Lourinhã. 

4. Situa o Jurássico Superior na tabela cronostratigráfica e indica a idade destes afloramentos.  

500 m 
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Sugestões: sugere-se que ao longo do percurso fotografes os aspectos que considerares relevantes, 

nomeadamente os fósseis1 que encontrares, sem esquecer os icnofósseis2. Não te esqueças da escala na foto e 

regista o local onde encontraste as estruturas. 

 

2ª paragem: rampa de acesso à Praia de Paimogo (tempo de paragem 20 minutos) 

Aspectos geológicos: Estratificação, ambientes de deposição, arenitos e argilas, bioturbação. 

 

Os sedimentos do Jurássico Superior da Formação da Lourinhã, Kimeridgiano- Titoniano são 

maioritariamente representados por areias micáceas, areias finas e siltes. 

Observa a paisagem (de Norte para Sul), e centra a tua atenção nas litologias presentes nas arribas. 

Facilmente observas que se dispõem em camadas.  

 

Actividades a desenvolver: 

1. Indica a posição segundo a qual se dispõem as camadas. 

2. Refere quais são as camadas mais antigas e as mais recentes. 

3. Procede à colheita de amostras das litologias presentes, escolhendo preferencialmente as que se 

encontram caídas, ou destacadas da arriba. Com a ajuda da lupa de mão, identifica as litologias presentes, 

tendo em conta aspectos como a granulometria, arredondamento dos grãos e coloração.  

4. Com o martelo testa o grau de resistência destas diferentes litologias e indica as mais e as menos 

resistentes. 

5. Raspa ligeiramente a superfície das amostras consolidadas com uma espátula, ou com o martelo e faz 

aderir uma pequena tira de fita-cola aos sedimentos. Cola esta fita no guião ou no teu caderno de campo, 

não esquecendo de identificar a amostra (nº, designação, paragem e local de colheita). 

6. Observa as camadas de argilas cinzentas na base da arriba desta paragem: 

• identifica o conteúdo fossílifero. 

• nos ambientes actuais onde podemos encontrar estes seres vivos? 

• identifica o ambiente que permitiu a sua deposição (continental, marinho ou de transição). 

7. Observa agora as camadas de arenitos: 

• averigua se existem fósseis marinhos. 

• em que ambiente se depositaram estas camadas? 

• então o que representam os “pacotes” espessos de arenitos tão frequentes nesta paisagem? 

Também ao nível da base das camadas de arenitos, podem ser encontradas estruturas antedeposicionais, 

nomeadamente as pegadas de dinossauros. Estas marcas são os negativos ou contramoldes das que se 

encontravam na superfície superior da camada que a antecede. Ao longo do percurso que vais efectuar é frequente 

encontrares algumas camadas de arenitos, que expõe por descalce a sua base (fig. 2).  

                                                
1 Fóssil – vestígios de estruturas somáticas de paleorganismos (somatofósseis) ou marcas de actividade orgânica, preservados por 
processos geológicos. 
2 Icnofósseis – marcas de actividade orgânica. 
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           Figura 2. Descalce das camadas de arenitos expondo os contramoldes. 

 
3ª paragem: Praia de Paimogo, junto ao restaurante Paimogo (tempo de paragem 10 minutos). 

Aspectos geológicos e geomorfológicos: Erosão das arribas e ocupação do litoral. 

 

Actividades a desenvolver: 

1. Identifica nesta paisagem os aspectos que evidenciam a forte erosão das arribas. 

2. Repara na localização do restaurante no sopé da arriba. Actualmente este estabelecimento está 

desactivado. A sul deste estabelecimento encontras uma construção completamente destruída. Indica 

algumas razões que consideres pertinentes para o encerramento deste restaurante. 

. 

4ª paragem: Praia do Caniçal, junto ao acesso de terra batida (tempo de paragem 10 minutos). 

Aspectos geológicos: Continuação dos episódios de sedimentação detrítica. Canais arenosos lenticulares. Falha 

tectónica. Filão magmático.   

A Norte do acesso em terra batida à Praia do Caniçal é possível observares uma falha tectónica.  

 

Actividades a desenvolver: 

1. Fotografa a falha tectónica. 

2. Classifica a falha. 

Continuando para sul e após passares este acesso é possível observar o único vestígio de rochas 

magmáticas neste troço do litoral. Repara como “corta” as camadas, indicando assim ser posterior a elas. Trata-se 

de um filão de doleritos situado nas arribas. Segundo a Notícia Explicativa da folha 30-A, Lourinhã, a rocha 

encontra-se muito alterada. A pasta é rica em horneblenda castanha, que forma cristais prismáticos alongados. 

Notam-se numerosas amígdalas com preenchimento principalmente de calcite.  

3. Fotografa o filão. 

Sensivelmente a meia praia e a meia arriba também podes observar a entrada definitiva do primeiro 

pacote espesso de arenitos. Encontra-se no topo da arriba e estende-se até à Ponta de Vale Frades.  

4. Fotografa a entrada deste canal. 

      Observa a paisagem para sul, seguindo o trajecto deste canal até à Ponta de Vale Frades. 

5. Na Ponta de Vale Frades, onde vão aparecer estes primeiros depósitos arenosos? 
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Continuando para sul, em direcção à Ponta de Vale Frades podes observar a existência de outros níveis 

lenticulares de areias fluviais, que aparecem e desaparecem em cunha.  

 

5ª paragem: Ponta de Vale Frades (tempo de paragem 15 minutos)  

Aspectos geológicos e geomorfológicos: Regressão marinha. Erosão marinha. Recuo da linha da costa. Plataforma 

de abrasão. 

Na Ponta de Vale Frades observa a zona de fundão que se instalou na base da arriba e repara na enorme 

quantidade de blocos de grandes dimensões que aí se concentram. 

Actividades a desenvolver: 

1. Identifica a rocha que cobre o fundo da zona de fundão na Ponta de Vale Frades. 

2. De que modo estas litologias contribuíram para a instalação do fundão neste local? 

3. A que se deve a enorme quantidade de blocos caídos no sopé da arriba? 

Dirige-te para a plataforma de abrasão e repara no seu modelado. Há vários aspectos que podes observar, 

como a exposição da plataforma à ondulação, a inclinação, a existência de fissuras e a sua orientação, o tipo de 

poças, o escarpado marginal e a bioerosão. 

Dirige-te para a Praia de Vale Frades, agora com cuidados acrescidos para a tua segurança. Não pises os 

“recifes” de barroeira (construções de areia em “favos”, construídas por anelídeos marinhos, do género Sabellaria) 

e evita deslocar-te sobre blocos com cobertura algal, principalmente as algas verdes, pois são bastante 

escorregadias. 

Durante este trajecto terás a oportunidade de observar troncos fossilizados na arriba. 

 

6ª paragem: Praia de Vale Frades (tempo de paragem 30 minutos) 

Aspectos geológicos: Restos de vegetais incarbonizados. Paleossolos. Planície de inundação. Depósito de fundo de 

canal. Aspectos geomorfológicos: Erosão diferencial. Fracturação.  

Observa a laje a descoberto na base da arriba. 

 

Actividades a desenvolver: 

1. Fotografa na laje os aspectos que possam traduzir situações de menor energia das águas dos rios que 

depositaram estes sedimentos. 

2. Formula uma hipótese que permita explicar a abundância de micas e de pedaços de carvão nestas 

camadas. 

Observa agora a arriba, começando da base para o topo: 

3. Fotografa o paleossolo. 

4. Observa os depósitos de base do canal arenoso e repara na granulotriagem dentro do próprio canal 

arenoso. 

• faz um esquema do que observas. 

5.  Relaciona o que observaste, relativamente à granulotriagem, com as condições de energia do ambiente de 

sedimentação em que ocorreu o preenchimento deste canal. 

 

Dirige-te para a Malhada e repara que começamos a observar canais fluviais completamente instalados, 

estritamente arenosos e sem intercalações de argilas deltaicas. 

7ª paragem: Malhada (tempo de paragem 30 minutos)  

Aspectos geológicos e geomorfológicos: Fracturas. Erosão diferencial. Marmitas marinhas. 
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 Podes voltar a encontrar bioturbação nas camadas avermelhadas de arenitos micáceos e mais concreções 

nas camadas de arenitos. 

 

Actividades a desenvolver: 

 Na plataforma de abrasão da Malhada observa as estruturas pedunculadas, que são bastante frequentes. 

Facilmente constatas que têm uma forma de cogumelo. Repara nas fracturas existentes nas camadas 

sobreelevadas da plataforma e procura no canal arenoso no topo da arriba estas superfícies de fracturação.  

1. Que relação poderão ter estas superfícies de fracturação, e estas camadas, na formação das estruturas 

pedunculadas? 

2. Com a ajuda do martelo testa o grau de resistência das rochas, no topo e na base destas formações 

pedunculadas. 

3. Formula uma hipótese que permita explicar a forma de cogumelos destas estruturas. 

Também podes observar marmitas marinhas. Repara no interior destas estruturas.   

4. Fotografa uma marmita marinha.  

5. Averigua a existência de seres vivos nas paredes laterais da marmita marinha. Podes elaborar um 

esquema.  

6. Qual a forma dos blocos que se encontram no fundo destas cavidades? 

7.  Fotografa aspectos relacionados com a bioerosão. 

 

8ª paragem: Praia da Areia Branca (tempo de paragem 20 minutos) 

 

Actividades a desenvolver: 

1. Repara na posição do pilar assinalado na fotografia antiga. Compara com a situação actual. 

Ao longo do percurso realizado foi possível observares vários aspectos relacionados com a forte erosão a 

que este litoral energético está sujeito. 

2. Fotografa neste local uma situação de risco geológico associada a erosão diferencial. 

Repara nas construções edificadas nas cristas destas arribas activas. Já na Praia da Areia Branca também 

podes observar algumas intervenções realizadas para a estabilização das arribas. 

 

 

                              Figura 3. Casal dos Patos, casa no topo da arriba, na década de 60. 

 


