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 No âmbito da disciplina de Geologia e Biologia, foi-nos proposto a realização de um 

relatório acerca de duas saídas de campo ao Geoparque Terras de Cavaleiros, efetuadas 

nos dias 18 e 19 de janeiro de 2020.  

Ao elaborarmos este relatório pretendemos analisar, informar e tirar conclusões sobre os 

aspetos mais significativos desta viagem gratificante. 

O relatório está organizado em função do programa proposto pelo professor responsável, 

necessitou de pesquisa, empenho e conhecimento já adquiridos.  

O objetivo destas visitas foi obter um melhor conhecimento da matéria de geologia do 

programa de 10º Ano, de forma motivadora, elucidativa e enriquecedora.  

Ao vermos in loco foi aprofundado, o que tínhamos falado durante as aulas lecionadas, e 

analisadas diversos problemas, encontrado soluções que só são possíveis neste contexto 

enriquecedor.  

Demos início ao programa de Biologia, continuação ao projeto de cidadania e 

desenvolvimento em que o tema era acerca do meio ambiente e agressões ambientais. 

 Nas páginas seguintes, estão incluídos os aspetos que concluímos ter uma especial 

importância para a melhor compreensão dos vários geossítios do geoparque. É esperado que 

este trabalho seja usado de forma didática e educativa por quem quer realizar uma saída de 

campo semelhante para aprender um pouco mais sobre a beleza e a geologia do Nordeste 

transmontano.  

 

Antes de podermos falar sobre os fenômenos geológicos presentes no parque é preciso 

saber o que é o geoparque terras de Cavaleiros e onde se localiza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que é um Geoparque? 

 
Um geoparque é um território, um notável património geológico, que pretende 

ser o motor para o desenvolvimento sustentável. Para atingir esse objetivo, os projetos de 

geoparque assentam em três pilares fundamentais: geoconservação, educação e geoturismo. 

Um geoparque procura criar sinergias alargadas entre os agentes ativos do concelho, 

dando visibilidade e notoriedade ao território, gerando riqueza nas empresas e para os 

cidadãos, de acordo com a estratégia de desenvolvimento. 

 

Introdução 

Contacto do geoparque: 

Largo Manuel Pinto de Azevedo 

5340-218 Macedo de Cavaleiros 

Telf: 278099166 

Correio eletrónico: geral@geoparkterrasdecavaleiros.com 
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Caracteriza-se como um território que conjuga o seu notável património natural, 

a sua identidade cultural, os produtos locais, a rica gastronomia e a arte de bem 

receber das suas gentes. O Geoparque Terras de Cavaleiros integra as redes Europeia e 

Global de Geoparques desde novembro de 2014, tendo sido reconhecido como um 

Geoparque Mundial da UNESCO em novembro de 2015. 

 

 

 

Localização geográfica 

A área do Geoparque Terras de Cavaleiros corresponde aos limites 

administrativos do concelho de Macedo de Cavaleiros. Este concelho, pertencente ao 

distrito de Bragança, localiza-se na região de Trás-os-Montes e estende-se por uma área 

geográfica de cerca de 700 𝐊𝐦𝟐, distribuída por 38 freguesias, num total de 67 

localidades onde residem cerca de 16500 pessoas (dados de 2010). 

 

  Está situado no centro do nordeste transmontano e é rodeado pelos concelhos de 

Vinhais, a norte, Bragança, a nordeste, Vimioso, a leste, Alfândega da Fé e Mogadouro, a 

sul, Vila Flor, a sudoeste, e Mirandela, a oeste. A área de estudo, correspondente à área 

do Geoparque Terras de Cavaleiros e periferia, é representada pelas folhas nºs 49, 50, 51, 

63, 64, 65, 77, 78, 79, 91, 92 e 93 da carta topográfica militar à escala 1:25 000 do Instituto 
Geográfico do Exército.  

Figura 1-Logotipo do Geoparque de Macedo de Cavaleiros 

 

Figura 2-Enquadramento geográfico e 

administrativo do concelho de Macedo de 

Cavaleiros. In: Câmara Municipal de 

Macedo de Cavaleiros. 
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Enquadramento geológico e tectônico 

 

 

 A região de Macedo de Cavaleiros apresenta características geológicas e 

tectônicas muito particulares que se refletem na origem, evolução e conservação dos depósitos 

sedimentares cenozoicos, bem como na geomorfologia. Sob o ponto de vista tectónico 

destacam-se essencialmente o acidente tectónico Bragança Vilariça-Manteigas (BVM), com 

orientação dominante NNE-SSW, e a falha de Morais, cujos movimentos não estão ainda 

totalmente esclarecidos. As características geomorfológicas da área, nomeadamente as 

depressões com preenchimento sedimentar, os relevos do tipo push-up, evidências da superfície 

da Meseta Ibérica, e ainda os aspetos da drenagem fluvial, parecem estar em muito relacionadas 

com o acidente tectónico BVM. 

 

  De notar que as depressões de Bragança, de Macedo de Cavaleiros e da Vilariça e as 

serras da Nogueira e de Bornes são as principais formas associadas ao segmento Bragança-

Vilariça do acidente tectónico Bragança-Vilariça-Manteigas. Este acidente tectónico constitui, 

no âmbito regional, o limite entre o setor a ocidente de maior regularidade da superfície 

fundamental da Meseta Ibérica e o setor ocidental de relevo mais irregular, marcado pelos altos 

planaltos centrais dissecados a sul do Douro e pela depressão de Mirandela a norte do Douro. 

 

 

Figura 3-Mapa Geológico 
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A região de Macedo de Cavaleiros integra-se na unidade geomorfológica Meseta 

Norte, a qual se enquadra na unidade morfoestrutural Meseta Ibérica, e faz parte de uma 

superfície reportável à peneplanície fundamental da Meseta, à exceção da serra da Nogueira e 

a serra de Bornes com orientações N-NE, controladas pela falha Portelo-Vilariça. Trata-se, 

portanto, de uma região com forte influência neotectónica relacionada com o sistema de 

falhas Portelo-Vilariça, que forma compartimentos abatidos ou levantados consoante a 

atuação das fases compressivas.  

 

 A Serra de Bornes, com uma altitude de 1200 metros, situa-se a sul de Macedo 

de Cavaleiros, e apresenta uma orientação NE-SW, sendo que a sua vertente NW, com 

forma abrupta, corresponde a uma escarpa de falha. Por sua vez, a norte de Macedo de 

Cavaleiros, encontra-se a serra da Nogueira, que consiste num bloco de soco elevado em 

monoclinal segundo uma direção NNE-SSW, mas inclinando para Oeste. 19 A NE de Macedo 

de Cavaleiros, a falha de Sendas desloca uma superfície aplanada com depósitos da 

formação Aveleda, situados entre Quintela de Lampaças e Feteira. Em situação distinta, a 

Formação de Bragança está representada num flanco da pequena depressão de Sendas. 

 

 Alguns quilómetros a leste de Macedo destaca-se o Monte de Morais, que 

corresponde a uma superfície aplanada a cerca de 750 metros de altitude, limitada no seu flanco 

sul pela falha de Morais. Este nível de aplanamento é definido sobre rochas ultrabásicas, 

essencialmente peridotitos e flaser-gabros do maciço de Morais. Estas rochas deram origem 

a um relevo de resistência com drenagem aproximadamente radial. A falha de Morais, com 

uma extensão de 20Km, orientada segundo ENE-WSW e inclinada 70 º para sul, corta este 

maciço, tendo sido interpretado o abatimento relativo do bloco norte, em consequência da sua 

provável movimentação inversa. Para além da referência à existência de evidências de uma 

escarpa bem conservada na zona de Chacim, a definição do tipo de movimento da falha assentou 

na presença dos depósitos cenozoicos a norte, supostamente no bloco abatido. Esta superfície 

bem conservada nos peridotitos do Maciço de Morais constitui uma referência para a 

interpretação das restantes superfícies regionais. Porções da mesma superfície estão também 

conservadas mais a norte, entre Sta. Combinha e Vinhas.  

 

A norte do maciço de Morais, entre Vale da Porca e Talhinhas desenvolve-se 

uma depressão de orientação E-W, situada a cerca de 150 metros abaixo das superfícies do 

referido maciço de Morais e de Vinhas. A sul da falha de Morais é percetível o bloco abatido, 

cerca de 100 metros, no setor entre Talhas e Lagoa, bem como a expressão da escarpa de falha. 

No que respeita à rede de drenagem fluvial, é de particular interesse o facto da depressão de 

Macedo de Cavaleiros ser drenada no sentido do rio Tuela, pelo rio Macedo e ribeira de 

Carvalhais. O restante território enquadra-se na sub-bacia do rio Sabor, que limita o 

concelho a leste. O Rio Sabor apresenta vertentes de declive acentuado e um encaixe 

pronunciado, com cerca de 200 metros nas margens e 400 metros relativamente à superfície 

fundamental. Os vales dos afluentes têm vales encaixados que se abrem nas depressões 

tectónicas, onde correm em fundo aplanado. 
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Passado geológico do Geoparque de Macedo de Cavaleiros 

 

 Tem para nós particular interesse o supercontinente Pangeia (toda a Terra). 

Resultou da colisão entre o continente Laurentia-Báltica (América do Norte – Europa do Norte) 

e o continente Gondwana (América do Sul, África, Antártida, Austrália e Índia). Estes blocos 

continentais são derivados do desmembramento do supercontinente Rodínia. Do confronto 

entre os blocos mencionados resultou a formação da Cadeia de Montanhas ou orogénese 

Varisca, desenvolvida entre os montes Urais, na Europa de Leste e os montes Apalaches, na 

América do Norte e englobando ainda os Mauritanides do NW de África. 

 

 

A expansão do oceano e acumulação de sedimentos na bacia oceânica tiveram 

lugar entre os períodos Ordovícico e Silúrico (ca 490-410 Ma); o fecho do oceano e início da 

colisão continental processa-se entre aquele período e o Devónico Médio (ca 390 Ma) e a 

Cadeia Varisca foi edificada no Devónico-Carbonífero (ca 390-280 Ma).  

 

 

O oceano maior entre estes continentes era o Oceano Rheic de que também fazia 

parte um ramo menor, hoje designado Oceano de Galiza e Trás-os-Montes, situado entre um 

bloco continental menor, a Armórica, e a margem do grande continente Gondwana. Por sua 

vez, a Armórica seria um fragmento continental destacado da margem do Gondwana no início 

do período Ordovícico tendo permitido a expansão do Oceano de Galiza e Trás-os-Montes até 

ao final do Silúrico e início do Devónico (ca 410 Ma).  

 

 

O conjunto de episódios, tais como, rutura de um continente, abertura de um 

oceano e acumulação de sedimentos na bacia oceânica, fecho do oceano, deformação e 

metamorfismo daqueles sedimentos e colisão de continentes acompanhada de magmatismo é 

repetitivo ou cíclico ao longo da história da Terra, gerando as megacadeias de montanhas e os 

supercontinentes acima referidos. Estes ciclos são designados Ciclos Geológicos ou Ciclos de 

Wilson, devido ao facto de Tuzo Wilson ter sido o primeiro autor a reconhecê-los. É hoje 

perfeitamente notório que a colisão de continentes é sempre acompanhada de intensa atividade 

tectónica (sísmica), magmática (vulcânica e/ou plutónica) e metamórfica (deformação e 

transformação dos sedimentos acumulados na bacia oceânica extinta). Verifica-se que as 

fronteiras de placas são locais de grande atividade geológica confirmando insofismavelmente 

que a formação de cadeias de montanhas, sismos e vulcões são compatíveis com o paradigma 

do movimento das placas litosféricas sobre a camada viscosa de manto, parcialmente fundida, 

designada astenosfera. 

 

 

 Demonstra-se, por mais esta via, que os movimentos das massas continentais e a 

expansão ou destruição da crusta oceânica não são episódios especulativos, mas são antes 

episódios mensuráveis. A geografia atual de continentes e oceanos e respetivos movimentos de 

escassos centímetros por ano são controlados via satélite; as antigas geografias da Terra são 

reconstituídas através de datações radiométricas de idade das formações rochosas e do 

paleomagnetismo que define as paleolatitudes das mesmas formações. Tais episódios, sendo 

mensuráveis, dão suporte e fundamentação científica ao paradigma da Tectónica de Placas.  
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Figura 4- Colisão entre os blocos continentais Laurentia-báltica e o continente Gondwana 

Descontinuidades do Modelo Interno da Terra e Escala do Tempo 

Geológica 

 

 

 

 

As descontinuidades são o que a determinadas profundidades indicam que 

atravessamos zonas com diferenças significativas nas suas propriedades e composição de 

uma zona do interior da Terra para outra. 

 

a) A cerca de 30 km de profundidade (35 km nos continentes e 60 km nas cadeias 

montanhosas), as ondas atravessam a descontinuidade de Moho ou descontinuidade 

 

 

de Mohorovicic, e mudam de comportamento, aumentando de velocidade. Evidenciam 

a saída de uma zona, a crosta, e a entrada numa zona diferente, o manto. 

 

b) A cerca de 100 km de profundidade, no manto, as ondas entram numa zona de baixa 

velocidade, indicando que atravessam material com propriedades plásticas - esta zona 

é a astenosfera. 

Fig.4 – Colisão entre os blocos continentais Laurentia-báltica e o continente Gondwana, de que a Ibéria 

faria parte integrante, após o fecho do Oceano Rheic, aos cerca de 390 Ma. Daqui resultou a formação 

da Cadeia de Montanhas Varisca e a amalgamação de todos os blocos continentais, existentes 

naquela época, para formar o Supercontinente Pangeia. Os blocos de tom cinzento, na atual geografia, 

representam os testemunhos aflorantes da Cadeia Varisca, hoje muito erodida e afetada pela 

sobreposição do novo Ciclo Orogénico Alpino  
 

Descontinuidades geológicas 
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c) A partir dos 250 km, a velocidade não para de aumentar, indicando que as ondas 

deixaram a astenosfera.  

 

d) Aos 2900 km de profundidade, as ondas P sofrem uma brusca queda de velocidade e 

as S deixam de se propagar - descontinuidade de Gutenberg. O novo meio em que 

entraram - o núcleo externo - além de muito denso é fluído. 

 

e) A 5150 km localiza-se descontinuidade de Lehmann -, as ondas P voltam a aumentar a 

velocidade de propagação, compatível com um núcleo interno no estado sólido e as 

ondas S voltam a propagar-se. 

 
♦ Para além destas, ainda existem a descontinuidade de Conrad que pode ser vista no geoparque 

no geossítio G32. A descontinuidade de Conrad (em homenagem ao sismólogo Victor Conrad) 

é considerada o limite entre a crosta continental superior e a inferior. Não é tão pronunciada 

quanto a descontinuidade de Mohorovicic e ausente em algumas regiões continentais. Até 

meados do século XX, a crosta superior das regiões continentais consistia de rochas félsicas 

como granito (sílica-alumínio) e a inferior consistia de rochas máficas mais ricas em magnésio, 

como o basalto (sílica-magnésio). Portanto, os sismólogos da época consideravam que a 

descontinuidade de Conrad deveria corresponder a um contato nitidamente definido entre as 

duas camadas quimicamente distintas. 

 

Estrutura Física e Química da Terra 

 

 A estrutura química da Terra, de um modo simplista, reduz-se a três níveis fundamentais 

(Fig. 5):  

 

a) Crusta, pouco espessa, é composta essencialmente por silicatos de alumínio, cálcio, 

sódio e potássio;  

 

b) Manto, até aos 2885 Km de profundidade, consta essencialmente de silicatos de 

magnésio e ferro;  

 

 

c) Núcleo, entre os 2885 e 6370 km, é composto por ligas metálicas de ferro e níquel.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sism%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Victor_Conrad
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Granito
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Basalto
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 A Crusta pode ser oceânica ou continental:  

A crusta oceânica tem uma espessura entre 6-8 km, é mais densa que a crusta continental 

e tem uma estratigrafia uniforme, designada sequência ofiolítica, tal como segue:   

a) Sedimentos dos fundos oceânicos;   

 

b) Lavas basálticas em almofada (pillow basalts);   

 

c) Complexo de diques (sheeted dikes); 

 

d) Gabros laminados (flaser gabros) e gabros maciços cumuláticos;   

 

e) Rochas ultramáficas – peridotitos do manto.  

 

 

 

A crusta continental tem espessura compreendida entre 30-70 km, média aproximada de 

40 km, e consta de uma sequência de rochas de composição variável:   

a) Sedimentos não deformados de cobertura; 

 

b) Metassedimentos mais ou menos deformados de cobertura;  

 

c) Rochas ígneas e metamórficas da crusta média;   

 

d) Rochas ultrametamórficas da crusta inferior.  

 

Figura 5- Estrutura Química da Terra 
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A estrutura física da Terra é mais complexa (Fig. 6):  

 

A crusta é toda ela sólida e, bem assim, a 

parte superior do manto até á profundidade de 

cerca de 100 km. Esta parte rígida externa da 

Terra forma a litosfera.  

 

Segue-se, até à profundidade da ordem 

de 250 km, uma parte viscosa, parcialmente 

fundida, designada astenosfera, sobre a qual a 

litosfera pode deslizar e movimentar-se.  

 

Até à profundidade de 660 km, sucede-

se o manto superior e a zona de transição. A 

constituição do manto superior consta de olivina 

(ou peridoto), um mineral formado por silicato 

de magnésio e algum ferro; na zona de transição, 

verifica-se a mudança de estrutura dos minerais 

para estruturas compactas, mais densas, 

mantendo a mesma composição química.  

 

O manto inferior, sólido, até 2898 km de 

profundidade, é constituído por óxidos densos e 

silicatos de magnésio com estruturas mais 

compactas e mais densas que as do manto superior.  

 

 

O núcleo externo vai até 5145 km de profundidade, é líquido e muito denso, verificando-se aqui 

a anulação das ondas sísmicas de tipo S.  

O núcleo interno, é sólido, composto de ligas metálicas muito densas terminando no centro da 

Terra à profundidade de 6370  

 

Figura 6- Modelo Físico do interior da 

Terra (à esquerda) e Modelo Químico do 

interior da Terra (à direita) 
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Tabela 

Cronostratigráfica 

 

 

 

 

Figura 7-Tabela Cronostratigráfica 
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 A singularidade do Maciço de Morais assenta, portanto no facto de, numa 

pequena área geográfica situada entre o vale do rio Sabor e Macedo de Cavaleiros, 

podermos encontrar e definir todos os elementos de uma Cadeia Orogénica ou Cadeia de 

Montanhas. Deste modo, o Maciço de Morais está conformado à sobreposição das 

seguintes unidades alóctones, em sequência do topo para a base:   

 
a) Complexo Alóctone Inferior – Consta de uma sequência de rochas sedimentares 

e vulcânicas que sofreram metamorfismo e representam uma margem continental 

em fase de rutura (rifte continental), representativa da margem continental 

gondwânica. As rochas deste complexo foram transportadas, em primeiro lugar, 

para o continente Gondwana, localizando-se na base do Maciço de Morais.  

 

 

b) Complexo Alóctone Intermédio ou Ofiolítico – Um Terreno exótico constituído 

por escamas tectônicas da crosta oceânica de um ramo menor do oceano Rheic 

que se sobrepuseram às rochas do Complexo Alóctone Inferior (Fig. 7).  

 

 

c) Complexo Alóctone Superior – Um Terreno exótico, constituído por escamas 

tectônicas da crosta do continente situado na margem oposta do referido ramo do 

oceano Rheic, eventualmente o continente Armórica. Com origem mais 

longínqua, estes fragmentos sofreram um transporte maior e permanecem no topo 

do Maciço de Morais (Fig. 7).  

 

 

 O empilhamento dos diferentes complexos alóctones constitui o aspeto mais 

relevante na perspetiva da tectónica varisca. Carreamentos maiores limitam as diferentes 

unidades alóctones. É ainda relevante o carreamento de Limãos que duplica o Complexo 

Alóctone Intermédio. As falhas da Vilariça e de Morais estabelecem contatos bruscos 

entre várias unidades e são também estruturas com movimento tardi-varisco, com 

relevância na evolução do relevo regional.  

 

 No Geoparque Terras de Cavaleiros são ainda relevantes as ocorrências de rochas 

ígneas, que cortam de forma discordante as unidades metassedimentares e metavulcânicas 

referidas anteriormente. Para além dos filões, maioritariamente de quartzo, diferenciam-

se diferentes fáceis de rochas 12 granitoides, entre as quais: Granito e Granodiorito de 

Rebordelo; Granito de Lebução; Granito da Serra de Bornes e Pombares; Granito de 

Romeu; Granito de Torre de Dona Chama e Granito de Burga. 
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Flora e fauna 

 

 

Rochas ultrabásicas são, sem dúvida, o habitat da flora e vegetação de maior interesse 

científico e de conservação em Trás-os-Montes e no Monte Morais. Essas rochas dão 

origem a solos - genericamente designados por solos serpentinos ou ultrabásicos - com 

características únicas, mais seletivas para a vida das plantas. Os fatores que mais 

condicionam a instalação, o crescimento e a reprodução das plantas em solos serpentinos 

são, presumivelmente, o alto grau de níquel, a alta relação magnésio/cálcio e a baixa 

disponibilidade para plantas de nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio. Além das 

características químicas desfavoráveis do solo, a flora ultrabásica de Morais deve suportar 

uma acentuada escassez de água no verão, exaltada pelas cores escuras do solo e pelo 

acúmulo de sais da desagregação físico-química (intemperismo) das rochas. Tais 

condições ecológicas extremas explicam a alta diversidade de espécies endêmicas 

(espécies exclusivas, de distribuição restrita) de disjunções biogeográficas (espécies que 

ocorrem em outros territórios a grandes distâncias) e de outras plantas raras nos maciços 

ultrabásicos. Sabe-se também que as plantas generalizadas que habitam os solos 

serpentinos frequentemente apresentam características genéricas únicas, diferentes dos 

indivíduos da mesma espécie que vivem em solos derivados de outros tipos de substrato.  

Plantas de rochas ultrabásicas, endêmicas e não endêmicas compartilham algumas 

características morfológicas; em particular, o tamanho pequeno (nanismo), folhas 

pequenas (microfilia), galhos altamente ramificados, raízes grossas (macrorrizia), cor 

arroxeada de caules e folhas e a tendência a prostrar-se (rastejar) (rente ao solo). 

Reconhece-se que essa síndrome morfológica é devida à toxicidade intrínseca dos solos 

serpentinos. Rochas ultrabásicas são raras em Portugal. As áreas mais importantes com 

esta litologia estão localizadas nos distritos de Bragança e Portalegre. Um pequeno 

número de afloramentos, muitos intemperados, sem uma flora ou cobertura vegetal 

peculiar, estão espalhados por todo o nordeste de Portugal. Embora as rochas ultrabásicas 

do Alentejo abriguem um pequeno número de plantas de interesse para a conservação, os 

afloramentos de Trás-os-Montes são os maiores e mais ricos em espécies endêmicas e 

raras do país. Em Trás-os-Montes, eles são organizados em dois maciços: o Maciço de 

Bragança (próximo à fronteira espanhola) e o Maciço de Morais (ver Geologia de 

Morais). 

Uma flora tão importante e rica quanto a de Monte Morais merece a atenção de habitantes 

locais, pesquisadores, municípios e naturalistas. A conservação da flora e vegetação de 

Morais é uma tarefa coletiva que as gerações futuras apreciarão. Mas, para conservar algo, 

é necessário conhecê-lo. Assim, este texto introdutório à flora e vegetação de Monte 

Morais pretende atuar como um primeiro estímulo na exploração da vida vegetal de 

Morais. Apesar de tentar evitar uma linguagem muito especializada, foi necessário 

incorporar alguns conceitos e noções de biologia e sistemática botânica no texto para não 

negligenciar aspetos científicos básicos. 
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Tabela 1- Espécies de plantasendémicas e raras de Trás-os-Montes 

Plantas vasculares endémicas e raras do Monte de Morais (Trás-os-Montes) 

Endemismo do Maciço de Morais  Armeria langei subsp. Marizii 

(Plumbaginaceae) 

Endemismos compartilhados pelos 

Maciços de Morais e Bragança 

Arenaria querioides ubsp. Fontiqueri 

(Caryophyllaceae) 

Avenula lusitânica (Poaceae) 

Endemismos das rochas ultrabásicas da 

Galiza e Nordeste de Portugal 

Alyssum serpylliofolium subsp. 

Lustanicum (Brassicaceae) 

Asplenium adiantum-nigrum subsp. 

Corunnense (Aspleniaceae) 

Espécies não endémicas, em Portugal 

exclusivas (ou quase) dos afloramentos de 

rochas ultrabásicas de Trás-os-Montes 

Antirrhinum braun-blanquetii 

(Plantaginaceae) 

Armeria langei subsp. Daveaui 

(Plumbaginaceae) 

Dianthus laricifolius subsp. Marizzi 

(caryophyllaceae)  

Notholaena marantae subsp. Marantae 

(Pteridacee) 

Reseda virgata (Resedaceae) 

Santolina semidentata (Asteraceae) 

Seseli montanum subsp. Peixotoanum 

(Apiaceae) 

 

 

Como explicado na introdução da flora, as rochas ultrabásicas favorecem a presença de 

plantas raras. As plantas vasculares endêmicas e menos comuns de Monte de Morais estão 

listadas na Tabela 1. Quercus rotundifólia, designado na região como sardão ou carrasco 

(a não ser confundido com Q. coccifera, o carrasco no centro e sul do país) domina as 

florestas de solos moderadamente húmidos a secos (florestas climatophilic e 

edafoxerophilous) das rochas ultrabásicas de por trás das montanhas. As florestas de 

sardão - os sardoais - nas encostas meridionais do Monte de Morais de presentam, às 

vezes enriquecidas com zimbro (Juniperus oxycedrus). 
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As florestas mistas de sobreiro (Q. suber) e “cerquinho” (Q. faginea subsp. Faginea) 

substituem a azinheira em solos derivados de rochas básicas que circundam e penetram 

no ultrassônico Morais. Nenhum outro Quercus consegue habitar solos ultrabásicos além 

do sardão. Às vezes, em um vale de solos grossos um pouco mais protegido do fogo, 

ainda são observados pequenos trechos de Sardoal (climácio) maduro no Monte de 

Morais. A toxicidade dos solos serpentinos reduz o crescimento das árvores; 

consequentemente, os sardoais de Morais são invadidos por plantas heliofíleas (que 

precisam de luz), como a Rosa-comum (Cistus ladanifer) e Enabium (Genista hystrix). A 

maioria dos sardoais primitivos foram convertidos em três tipos de cobertura vegetal pela 

ação de repetidos incêndios e pastagens, sendo substituídos por altos montes de tojo 

(estojo), estevais (montes de Common Rockrose) (montes baixos), montanhas rastejantes 

e/ou vários tipos de prados. Solos ultrabásicos são tóxicos para plantas cultivadas. 

Somente os solos ultrabásicos mais espessos de baixo, são beneficiados pela incorporação 

secular de esterco e cinzas, têm uso agrícola. 

 

As florestas de sobreiro (Q. suber) são escassas em Monte Morais, porque os solos foram 

amplamente ocupados pela agricultura. Esses solos têm um razoável histórico de 

fertilidade, sendo ricos em argila e permanecendo húmidos por mais tempo, dois desafios 

característicos no cultivo de cereais. Os montes de sardão ou sobreiro são um componente 

essencial da paisagem vegetação do Monte de Morais. As montagens são abanas 

antrópicas, isto é, áreas de pastagem com árvores espalhadas que foram mantidas pelo 

homem através de recursos como pastagem mecânica, fogo e pastagem. A supressão do 

fogo e a escovação mecânica possibilitam a restauração de árvores e arbustos (apenas o 

pasto não é suficiente para conter a vegetação lenhosa). Em alguns anos, os arbustos e as 

árvores retornam, em detrimento das plantas herbáceas mais destruídas pelo gado. A 

recuperação de árvores e arbustos é mais lenta em solos espessos e argilosos, encharcados 

na estação chuvosa. Para estes, no topo das encostas voltadas para o sul e sudoeste de 

Monte Morais, há uma extensa área de prados perenes secos, dominada por Agrostis 

castellana e Festuca ibérica, pontuados com sardões e vassoura (Erica scoparia subsp 

Scoparia). 

 

As florestas, que há pelo menos 5000 anos cobriam Trás-os-Montes e Monte Morais, 

desapareceram pela ação humana. A paisagem vegetal atual é composta por um mosaico 

de arbustos e comunidades herbáceas cuja composição depende, entre outros fatores, do 

clima, do ciclo de agitação, dos tipos de distúrbios (por exemplo: fogo, mato, pastoreio, 

agricultura sucedida pelo abandono), do substrato litológico e da profundidade do solo. 

Existem três tipos principais de arbustos no Monte de Morais: arbustos altos (até 3-4 m 

de altura), arbustos baixos (raramente mais de 2 m) e arbustos rasteiros (não excedem a 

altura dos joelhos). Os altos arbustos são dominados por tojo e arbustos da família das 

leguminosas, com carneiros finos e folhas de verão decíduas. Os arbustos preferem solos 

profundos e frequentemente coexistem com restos de floresta e árvores espalhadas. Na 

área de estudo, também podemos encontrar, em proporção variável, três tipos de 

vassouras - Cytisus scoparius (vassoura), C. striatus (vassoura amarela) e Cytisus 

multiflorus (vassoura branca) - duas urzes - Erica scoparia cubsp. Scoparia "urze de 

vassoura" e E. arborea (urze branca) - e um arbusto espinhoso, o Enabio (Genista 

hystrix). 
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Em solos mais finos, ciclicamente cobertos pelo fogo, abundam os verões de Cistus 

ladanifer. O comum é acompanhado por outros arbustos, dentre os quais destacamos o 

enabio (Genista hystrix), as Helichrysum stochas, a lavanda (Lavandula pedunculata) e 

a Thymus mastichina. Em abril e maio, os JARs estudam o arbusto de flores brancas 

manchadas com cinco manchas, comumente chamadas de cinco feridas de Cristo. A 

fragmentação da lavanda e da manjerona é conhecida por todos os habitantes de Trás-os-

Montes. Nos solos esqueléticos onde a rocha ultrabásica nua emerge, é onde as 

comunidades vegetais mais ricas em plantas raras e endêmicas são encontradas. Nessas 

plataformas rochosas, muitas vezes próximas à horizontalidade, um mosaico complexo 

de comunidades vegetais difíceis coexiste. Esses mosaicos envolvem pelo menos quatro 

comunidades vegetais: os arbustos Alyssum, os prados pioneiros da Avenula lusitânica e 

os prados pioneiros anuais. 

Os arbustos de Alyssum (Alyssum serpyllifolium subsp. Lusitanicum) e santonila 

(Santonila semidentata) são instaladas nas margens das estradas e nos sacos de terra 

entediados por javalis ou erguidos por cristais de gelo nas noites frias e secas de inverno. 

Em maio, a Alyssum está vestida com uma flor amarela brilhante, através da qual 

emergem as inflorescências alaranjadas da santolina. A Alyssum é uma das plantas mais 

emblemáticas do Monte de Morais, não apenas pela sua abundância, mas também por 

possuir uma característica fisiológica peculiar: a Alyssum acumula níquel em sua 

biomassa e pode exceder 3% do seu peso seco. 

As montanhas de fuga têm um grau escasso de cobertura e podem confundir suas folhas 

à distância com a rocha nua coberta de líquenes e musgos. São compostas por plantas 

pequenas, a maioria com menos de 20 cm de altura, perenes, lenhosas na base e com 

raízes grossas e profundas. 

 

 

Com alguma atenção, nas fendas e no meio dos fragmentos angulares das rochas 

ultrabásicas, é identificado o Plantago holosteum, a planta mais abundante nas montanhas 

reatrero. Uma vez reconhecido o P. Holosteum, será fácil detetar algumas das plantas 

mais florísticas de Monte de Morais, como a Arenaria querioides subsp. Fontiqueri la 

Armeria langei subsp. Marizii, Dianthus laricifolius subsp. Marizii e Seseli montanum 

subsp. Peixotoanum. Como indicado acima, Armeria langei subsp. Marizii é endêmica do 

Maciço de Morais, ou seja, em todo o mundo só pode ser encontrada neste pequeno 

território. Em mosaico com os montes à direita, floresce um contingente variado de 

plantas anuais, características dos prados pioneiros anuais e prados nitrofílicos anuais, 

como: Tuberaria guttata, Euphorbia falcata e "cabeça de água-viva" (Taeniatherum caput-

medusae) Essas plantas germinam com as primeiras chuvas de outono, passam o inverno 

na forma de pequenas rosetas de folhas e florescem rapidamente na primavera, antes do 

calor do verão. 

 

Nos solos mais delgados, com emergências de rochas nuas, sujeitas à erosão laminar 

durante a estação chuvosa, surge outro prado de caráter pioneiro, descoberto 

recentemente, presidido pela grama endêmica Avenula lusitânica. Entre outras espécies, 

acompanham a Avenula lusitânica, a Seseli montanum subsp. Peixoteno e uma grama 

freqüente em calcários ibéricos, Phleum bertoloni. A Avenula lusitânica apoia o solo ao 

seu redor, criando um habitat favorável para outras gramíneas e arbustos. Ele se comporta, 

como dizem os ecologistas, como uma espécie "facilitadora". Na área de sobreiro, em 

solos derivados de rochas básicas, também é possível ver altas montanhas  
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dominadas por tojo, verão e prados perenes e anuais. No entanto, nenhuma das plantas 

endêmicas mencionadas acima habita esses solos. As comunidades lusitânicas da 

Avenula são exclusivas de rochas ultrabásicas. Quando o verão chega, as piscinas de água 

livre do Monte de Morais se enchem de milenramas brancos (também chamados 

milenramas aquáticos) (Ranunculus peltatus). As margens dos cursos de água mais 

expostas ao solo são colonizadas por uma curiosa comunidade vegetal, onde predominam 

o Anglista Genista, o Arucanaceae Festuca e o Molinia caerulea. 

As poucas linhas de água permanentes neste território são ladeadas por comunidades de 

amieiros. O salgueiro branco (Salix salviifolia) prefere verão seco ou linhas de água 

permanentes com um forte caráter torrencial. Solos de inverno temporariamente 

encharcados, ricos em argila e compactados por animais, funcionam como habitat para 

uma variedade notável e ampla de plantas. Apenas duas espécies são citadas: Ctenopsis 

delicatula e Sedum maireanum. A chamada vegetação rupícola é típica de paredes e 

rochas. Duas espécies extraordinárias de samambaias rupícolas ocorrem nas rochas 

ultrabásicas de Morais: o Asplenium adiantum-nigrum subsso. Corunnense, geralmente 

localizado em fendas sombrias de rochas expostas ao norte, e Notholaena marantae, uma 

samambaia heliófila muito resistente à secura. Uma das espécies mais raras e belas das 

rochas ultrabásicas de Trá-os-Montes, o Antirrhinum braun-blanquetii, do qual duas 

populações ameaçadas de extinção são conhecidas no Maciço de Morais, também é 

rupícola. 

Apesar de haver uma riquíssima variedade na flora, também podemos observar uma 

grande variedade na fauna.  

Na paisagem protegida da Albufeira do Azibo é possível observar bastantes espécies de 

animais vertebrados. As espécies de aves mais icónicas da Albufeira são: águias; 

cegonha-branca; tartaranhão-caçador; maçarico-das-rochas; mergulhões-de-crista; patos-

reais; garças; corvos-marinhos-de-faces-brancas; borrelhos-pequenos-de-coleira. 

De mamíferos as espécies mais notáveis são: a raposa; a lontra; o texugo; o corço; o 

esquilo; o javali; e as lebres. Os primeiros três destes mamíferos podem ser mais difíceis 

de serem observados visto que tem hábitos diurnos. Outro mamífero que pode passar por 

este território é o lobo, que é uma espécie ameaçada, mas que tem recuperado os seus 

números ao longo do tempo. 

Os répteis e anfíbios que se encontram na Albufeira do Azibo, bem como em todo o 

nordeste transmontano são, a víbora-cornuda, o lagarto-de-água, e o tritão-marmorado. 

A presença de numerosas espécies de borboletas raras e exclusivas do Nordeste 

Transmontano como a Lycaena virgaureae, a Brenthis daphne, a Boloria dia e 

a Aphantopus hyperanthu, assim como das únicas populações viáveis do mexilhão-de-

rio Margaritifera margaritifera conhecidas em Portugal, realça a importância desta Área 

Protegida também para os invertebrados. 
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Dia I (18 de janeiro de 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A Ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar que poderemos 

encontrar noutro lugar o que ela não nos pode dar” - Sigmund Freud 
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O Dia I, da saída de campo ao GeoPark de Macedo de Cavaleiros, que se realizou 

no dia 18 de janeiro de 2020 (Sábado), teve um programa bastante extenso e criativo, 

elaborado pelos geólogos do GeoPark, subdividindo-se em duas partes: 

 

 
 Para uma melhor perceção dos conteúdos geológicos que foram abordados ao 

longo da saída de campo, fomos acompanhados por dois geólogos (um geólogo e uma 

geóloga) e dois professores (Prof.º João Valério e o Prof.º Sandro Sampaio), que tal como 

foi referido acima, organizaram ordeiramente um plano de geossítios, antes da saída de 

campo ser realizada, com o intuito dos alunos irem associando alguns conceitos 

geológicos mais básicos até aos mais complexos progressivamente, não tendo tantas 

dificuldades de perceção nesta fase. 

Manhã 

Hora Local/Geossítio 

07:45h Saída de Vila Flor (local de encontro: Município de 

Vila Flor) 

09:00h Encontro no Centro de Informação do GeoPark 

Terras de Cavaleiros (CIGTC) 

09:10h Sala dos Minérios (CIGTC) 

10:30h Geossítio Descontinuidades de Conrad e Moho em 

Lagoa (G32) 

11:15h Geossítio Gnaisses de Lagoa (G33) 

12:30h  Almoço (Restaurante Adega Regional)  

1º Parte- Manhã 

07:45h-12:30h 

2º Parte- Tarde 

14:00h-19:00h 
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Tarde 

Hora Local/Geossítio 

14:00h Peridotitos e Gabros em Morais (CIGM) 

14:35h Geossítio Cromite de Morais (G23) 

15:00h Início do Percurso Parcial da “Rota de Balsamão “- PR16 

MDC (3 Km ida e volta) 

15:30h Geossítio Poço dos Paus (G36) 

16:30h Geossítio Termas da Abelheira (G34) 

17:00h Visita Convento de Balsamão 

18:00h Regresso 

19:00h Vila Flor 

Vila Flor Mirandela 

Morais Sobreda 

Balsamão Macedo de Cavaleiros 

Macedo de Cavaleiros 

 

Lagoa 

 

Mirandela 

Vila Flor 

Extensão do percurso: 130 km 
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Percurso 
 

 

N 

N 

Figura 8-Extensão do Percurso (Google Earth 3D) 

Figura 9-Extensão do Percurso (Google Earth-2D) 
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► Pelas 08:00h, do dia 18 de janeiro de 2020, os alunos do 10º A concentraram-se à 

frente da Câmara Municipal de Vila Flor, saindo do local pelas 08:10h. O meio de 

transporte utilizado para todos os percursos foi o autocarro do Município, concedido 

gratuitamente pelo mesmo, bem como os respetivos motoristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Passados cerca de 20 minutos, paramos no centro de Mirandela (Avenida 25 de 

Abril), para que dois membros se pudessem juntar ao grupo, de modo a seguir viagem 

para Macedo de Cavaleiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Local de encontro (Câmara Municipal de Vila Flor) 

Figura 11- Avenida 25 de Abril 
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► O grupo chegou a Macedo de Cavaleiros, mais propriamente ao Centro de 

Informação do GeoPark, por volta das 09:00h, onde se aguardou cerca de 10 minutos, 

pela chegada dos geólogos. Após uma breve conversa entre os professores e os geólogos, 

fomos convidados a entrar no Centro de Informação do GeoPark, constituindo esta a 

nossa 1º Paragem.  

 
  

Figura 14- Rua Centro de Informação do GeoPark 

Figura 13- Centro de Informação do GeoPark 

Figura 12- Símbolo GeoPark 
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► Após um pequeno levantamento fotográfico do exterior do CIGTC, os geólogos 

tiveram a gentileza de nos convidar a entrar dentro do edifício, onde fomos direcionados 

para uma sala de apresentação teórica de todo o terreno do GeoPark, munido com um 

incrível maquete da região em questão, iluminada com um projetor, de acordo com o que 

se queria analisar (linhas de água, orogenias, estradas, relevo…).  

 

► Acresce ainda, um mapa na parede principal, mostrando a beleza geológica daquela 

região, bem como a sua complexa singularidade, sendo prova disso, o facto de a região 

ser reconhecido pela UNESCO. A sala é ainda constituída por várias informações 

relativas a minerais e rochas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15- Maquete da Região Interativa 

Figura 16- Mapa geológico da região 



 
 

25 
 

 

 

Paragem 2: Descontinuidades de Conrad e Moho de Lagoa (G32) 

(10:30/11:40) 

 

Coordenadas: 41º 25’ 06.10’’ N 6º 45’ 50.50’’W 

 
Altitude: 334 metros 

 

Condições atmosféricas: Como ainda era de manhã o terreno estava molhado devido à 

humidade, havia neblina (sol estava coberto) e vento fraco. 

 

● Para chegar a este geossítio foi preciso caminhar cerca de 200 metros. O geossítio fica 

relativamente perto ao rio Sabor, onde observamos grifos a sobrevoar. Neste geossítio é 

preciso ter um certo cuidado devido há existência de colmeias relativamente perto ao 

geossítio.  

 

● Este geossítio como o nome indica é possível ver a descontinuidade de Conrad, que é 

a separação da crusta continental superior (parte félsica) e a parte continental inferior 

(parte máfica). Em caso duvidas quanto às descontinuidades ver a introdução teórica do 

geoparque.  

 
► Nestas descontinuidades é possível observar o aumento da velocidade de propagação 

das ondas sísmicas ao longo da profundidade, pois, as rochas máficas têm maior 

densidade provocando o aumento da velocidade, uma vez que as velocidades das ondas 

sísmicas dependem da densidade dos materiais que atravessam. Foram feitos estudos de  

Figura 17- Separação dos montes vistos para lá do rio Sabor onde se pode observar as 

descontinuidades 
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datação absoluta que determinaram que estas rochas (granulitos) seriam uma das rochas 

mais antigas do geoparque tendo cerca de 1200 M.a. A descontinuidade pode ser 

observada claramente na imagem seguinte: 

 

 
 
● A rocha representada por “A” são granulitos, uma rocha félsica metamórfica de alto 

grau de metamorfismo, esta é uma das rochas mais antigas de Portugal. Neste geossítio 

também é possível observar anfibolitos da crusta oceânica onde estão plantadas Oliveiras. 

A letra “B” representa o contacto dos granulitos com os gnaises (“C”), ou seja, a 

descontinuidade de Conrad. A letra “C” como referido anteriormente representa Gnaises. 

Neste geossítio aprendemos com o geólogo que nos acompanhou como utilizar a bussola 

de geólogo para medir a inclinação e a direção do afloramento rochoso, que não é muito 

complicado.  A direcção de uma camada é dada pelo ângulo formado pela intersecção do 

plano da camada com o plano horizontal. 

    A inclinação dos estratos, correspondente ao menor ângulo formado com o plano 

horizontal. 
 

O procedimento para a determinação da direção de uma camada é: 

1 – Colocar uma bússola na horizontal encostando-a ao estrato cuja direção se pretende 

medir; 

2 – Rodar a bússola graduada de modo a que a agulha magnética coincida com o norte 

magnético que está impresso na bússola; 

3 – Fazer a medição do ângulo entre o estrato e o ponteiro da bússola. 

 

 

Figura 18- Descontinuidade de Conrad 
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O procedimento para a determinação da inclinação de um estrato é: 

 

Tem de possuir uma bussola com inclinómetro 

1 – Alinhar a direção E-W da coroa graduada da bússola com a linha de referência; 

2 – Encostar o bordo longitudinal do corpo da bússola ao estrato; 

3 – Registar o valor da inclinação indicado pelo inclinómetro na escala graduada (0° a 

90°); 

4 – Determinar o quadrante para o qual se verifica o sentido da inclinação desse plano 

(NE, SW…). 
  

 

Paragem 3: Gnaisses de Lagoa (12:00/12:30) (G33) 

 
Coordenadas: 41º 25’ 30.00’’ N 6º 39’ 42.90’’ W 

 

Altitude: 343 metros 

 

Condições atmosféricas: Semelhantes à paragem anterior. 

 

 
 

 
 

 

Figura 19- Gnaisses de Lagoa (vista da água a correr) 
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► Os gnaisses formam-se a partir do metamorfismo do granito. O gnaisse possui grandes 

cristais claros e alongados de feldspato rodeado por diversos minerais mais pequenos. Os 

cristais destes Gnaisses constituem uma prova do transporte do continente pré-Pangeia, 

Armórica, o transporte dos continentes orienta-se de acordo com o sentido de transporte 

dos minerais. Esta rocha segundo datações absolutas têm uma idade de aproximadamente 

500 M.a. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almoço (12:35/13:55) 

 
Restaurante: Adega Regional  

 

Coordenadas: 41.4911273,-6.7801809 

 

Neste restaurante é possível comer típica da região do nordeste transmontano. 

 

 

Paragem 4: Peridotitos e Gabros em Morais (CIGM) 

 

Coordenadas: 41º 29’ 29.71’’ N 6º 47’ 02.74’’ W 

 

Altitude: 642 metros  

 

Condições atmosféricas: As mesmas desde a ultima paragem. 

 
 

 

 

 

 

Figura 20- Gnaisses de Lagoa (Foto pormenorizada 
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Neste geossítio é percetível a falha de Morais devido há existência de esterias. A 

vegetação fruto do solo do local básico, é bastante rasteira e única (endémica), ou seja, só 

existem ali. Uma destas espécies de plantas é a Armeria Langei. Esta planta só vive em 

solos bastante básicos ao contrário da maioria das plantas, esta planta é uma 

bioacumuladora de níquel. 

 

► Para além de dar importância ao endemismo ibérico, também é possível ver a 

descontinuidade de Mohorovicic. 

Esta descontinuidade pode ser vista pelos Peridotitos, uma rocha muito densa da litosfera, 

que provem do manto superior terrestre e pelo gabro metamorfizado laminado (ou flaser, 

de laminação, gabro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21- Armeria Langei 

Figura 22- Representação da descontinuidade de Moho presente no geossítio com 

rochas do geossítio. A rocha por baixo é um peridotito (“A”) e a rocha de cima é o 

Flaser gabro (“B”). 
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Paragem 5: Cromite de Morais (G23) (15:08/15:32) 

 

Coordenadas: 41º 29’ 48.14’’ N 6º 49’ 49.67’’ W 

 

Altitude: 684 metros 

 

Condições Atmosféricas: O tempo melhorou estando sol. 

 

Este geossítio fica perto da estrada, por isso é preciso ter um certo cuidado com 

os carros que circulam. Neste geossítio podemos observar Peridotitos com Olivinas ricas 

em Ferro. Estes peridotitos vieram do fundo do oceano Galiza Trás-os-Montes e 

chegaram até à superfície devido ao choque dos continentes. Os peridotitos para além de 

serem ricos em Olivinas também são ricos em Níquel e Crómio, dando assim ao solo 

propriedades que provocam a existência de espécies endémicas (como referido 

anteriormente por exemplo a vegetação). 

 

Figura 24- Peridotito com Opala 
(traços parecidos com veios) e com 
Cromite (pontos escuros) 

Figura 23- Peridotitos com Opalas e Cromite 
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Paragem 6: Poço dos paus (G36) (15:45/17:00) 

 

Coordenadas: Latitude 42.47153 Longitude 6.85847 

Altitude: 200 metros  

Condições atmosféricas: Sol, vento forte e céu encoberto 

► Para chegar a este geossítio é preciso fazer uma pequena caminhada, que esta 

demarcada com várias marcações. Para impedir os enganos durante o caminho decidimos 

colocar aqui o que cada símbolo significa, para a orientação. O percurso percorrido 

corresponde a uma parcialidade da “Rota de Balsamão” -PR16 MDC (3km ida e volta). 

Durante esta caminhada pelo campo com é obvio poderá avistar algumas espécies animais 

locais, no nosso caso observamos uma águia d’asa redonda, ave de rapina relativamente 

comum. 

A linha de água que se passa ao atravessar uma ponte para chegar ao geossítio é o 

rio Azibo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25- Simbologia dos 

trilhos e rotas 
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Este geossítio têm como nome poço dos paus assim chamado popularmente pelas pessoas 

da região pois nas bermas há muitos paus trazidos pela corrente de água. 

 

Figura 26- Curso de água do poço dos paus 

 

A nível geológico este geossítio apresenta o fundo oceânico, devido à presença de 

diques (representam os canais por onde as lavas provenientes do interior do Planeta Terra 

ascenderam até ao fundo do oceano) e lavas em almofada dos diques que contrastam com 

o gabro (rocha da crosta continental).  
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Figura 27- Diques (parte mais escura corresponde a basaltos e lavas em almofada e parte 

clara a gabros) 
 

O antigo oceano a que corresponde estas rochas é o Rheic. Este oceano 

desapareceu devido à colisão entre os continentes que o limitavam. Estas rochas tiveram 

a sua formação há cerca de 420 milhões de anos, durante a expansão de um oceano 

primitivo. 

Paragem 7: Termas da Abelheira (G34) (17:05/17:21) 

Coordenadas: 41º 28’42.03’’N 6º51’00.19’’W 

Condições atmosféricas: Chuva fraca, com neblina 

Neste geossítio visitamos as termas da Abelheira Termas desativadas. A água 

destas termas ascendia devido à falha de Morais. A água como vem do interior da Terra 

é rica em minerais, logo têm várias propriedades medicinais. O ph da água é básico devido 

ao solo onde se encontra. A água brota de diáclases de anfibolitos muito degradados.  
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Tabela 2-Constituição da Litosfera pelo se aprendeu neste dia 

E assim acabamos a parte de geologia do 1º dia ficando a conhecer o interior da litosfera. 

Paragem 8: Visita ao Convento de Balsamão (17:30/18:00) 

Coordenadas: 41.4740202 N, -6.856354 W 

Condições atmosféricas: Chuva forte 

Como referido na introdução teórica o geoparque não têm como única função 

proteger o património geológico, mas sim a função de motor do desenvolvimento 

sustentável da região, divulgando a cultura, a gastronomia e a biodiversidade da região, 

entre outras. 

Assim sendo, para finalizar a excursão do primeiro dia visitamos o Convento de 

Balsamão.  

O Convento de Balsamão para além de Convento da congregação dos Marianos 

da Imaculada Conceição, também oferece dormida Tal como diz 

o texto presente no website da camara Municipal de Macedo de Cavaleiros: 

“Um convento da Congregação dos Marianos da Imaculada Conceição, no cimo de um monte, 

é hoje também lugar que acolhe. Um lugar de infinito, como o singular céu estrelado que dali se 

pode observar. 

Nos seus 37 quartos acolhedores, luminosos e funcionais, repousa quem aqui chega, em tempo 

de descanso ou de trabalho (colóquios, simpósios e congressos) ou simplesmente para umas 

férias diferentes. O refeitório permite sentar à mesa, para uma viagem ao mundo dos sabores 

guardados no tempo. 

 

Litosfera

Lava em 
almofada, e 
anfibolitos

diques em 
gabro

gabro

Flaizer gabro

Peridotito
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Todo o espaço envolvente convida a descobrir-se e a descobrir silêncios e sons, tons e cores, 

espaços e lugares de verdadeira contemplação. Um lugar onde natureza e espiritualidade em 

reciproco diálogo, nos transportam para outros mundos, de forma quase tão simples, como 

quando se abre uma janela...” 

 

 

Depois de uma visita tão espiritual regressamos a Vila Flor passando pelo Centro 

de Informação do Geoparque Terras de Cavaleiros e por Mirandela, sendo que o dia 

seguinte nos esperava um dia tão preenchido como este. 

 

 

 

 

Figura 28- Convento de Balsamão 
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Dia II (19 de janeiro de 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Serras sobrepostas a serras. Montanhas paralelas a montanhas. Nos intervalos, apertados 

entre os rios de água cristalina, cantantes, a matar a sede de tanta angústia.”        

                                                                                                                     - Miguel Torga 
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Nota: Não foi referido o local de partida de forma alusiva, pois tal como no primeiro dia 

a excursão partiu em Vila flor, passando por Mirandela.  

 

 

 O segundo dia esteve mais focado na Falha da Vilariça. A Falha da Vilariça 

tem uma extensão de 250 quilômetros começando em Bragança e acabando em 

Manteigas (Serra da Estrela). É possível observar várias formações geológicas 

originadas pela Falha como é o caso da Serra de Bornes e Serra da Nogueira (estas são 

observáveis nos miradouros e nos vários geossítios, como Serra de Bornes norte e sul).  

Para além de obter conhecimentos no ramo da geologia, também ficamos a 

conhecer vários aspetos culturais da região (na Casa do Careto e Casa de Artesanato) e 

aspetos no âmbito da biologia, devido à biodiversidade da região. Os geoparques, para 

além de terem como objetivo a preservação do património geológico, também têm 

como objetivo a tentativa de promover o desenvolvimento económico sustentável, 

através de um turismo rico baseado nos valores culturais, históricos e naturais da área, 

com vista a difundir medidas de dinamização social, formação, empreendedorismo, 

inclusão e educação para o futuro.   

Âmbito do 2º dia 

 

N 
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80Km (Macedo-Lamas-Santa Combinha-Podence-Bornes-Macedo) 

Paragem 1: Miradouro da Nossa Senhora do campo (G9) 

 

Hora: 9:30-9:45 

Coordenadas: 41º 35’ 12’’ 95’’ N; 6º 57’ 37.40’’ W 

Altitude: 814 metros  

Condições Atmosféricas: Estava sol de média intensidade, céu limpo, vento fraco e o 

solo estava molhado devido à geada que se formou de noite. É um local bonito com uma 

paisagem agradável onde é possível observar várias espécies, maioritariamente aves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensão do Percurso 

 

Figura 29- Vista Paisagística do Miradouro de Nossa Srª do Campo 
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É possível observar várias formas de relevo (nomeadamente vales. planaltos e 

planícies), as montanhas mais elevadas correspondem à Serra da Nogueira, à Serra de 

Bornes e à Serra do Cabo, sendo que estas serras se formaram devido à existência da Falha 

da Vilariça. O pequeno planalto visível é o Monte de Morais (elevação de 750 metros), 

sendo um planalto, pois não sofreu grande ação da erosão, devido à rigidez das rochas e das 

vertentes circundantes. 

É possível observar também à distância Torre de Moncorvo. Na Serra de Felgar 

é onde há exploração de ferro. A zona plana vista à distância é território espanhol (Meseta 

Ibérica). Todas as elevações que se encontram acima do Monte de Morais são o resultado 

das falhas uma vez que a água da chuva provoca uma maior erosão nas zonas de vertentes 

mais acentuadas do que nas planícies. 

 O relevo é o elemento estruturante de uma paisagem. A observação e 

interpretação do relevo permite compreenderem o importante papel das rochas e da 

tectônica na evolução da superfície terrestre. Essa observação permite compreender 

também as relações entre a geodiversidade, a biodiversidade e os aspetos culturais. 

 

• O Miradouro da Nossa Senhora do Campo é um local excecional para observar e 

compreender os traços mais significativos do relevo regional, nomeadamente: 

a) A Serra de Mogadouro, no horizonte, constitui um excelente exemplo de relevo de 

dureza, um tipo de relevo formado por rochas mais resistentes à erosão;  

 

b) A superfície do Monte de Morais representa uma porção isolada da Meseta ibérica, 

superfície aplanada bem conhecida bem conhecida no planalto Mirandês e na Beira Alta; 

 

 

c) Os valores fluviais que se encaixam nas formas de relevo anteriores, bem 

representados pelo Vale do rio Azibo; 

 

 

d) A Serra da Nogueira, a norte, e a Serra de Bornes, a sul, constitui relevos levantados por 

ação de impulsos sísmicos com epicentros na Falha da Vilariça, também esta percetível na 

paisagem.  
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A interpretação do relevo do norte de Portugal tem enfatizado a importância do acidente 

tectónico que se desenvolve entre Bragança, Vilariça e Manteigas, conhecido por Falha da 

Vilariça (Fig. 29). Este acidente tectónico tem forte expressão no concelho de Macedo de 

Cavaleiros, no âmbito da qual se desenvolveram bacias de desligamento, como as de Sta. 

Combinha, Macedo de Cavaleiros ou da Vilariça, e relevos soerguido num modelo de pushup, 

como as serras de Bornes e da Nogueira (Cabral, 1995; Pereira, 1997; 2010). No âmbito 

regional a Falha da Vilariça constitui também o limite entre o sector a ocidente de maior 

regularidade da superfície fundamental da Meseta Ibérica e o sector ocidental de relevo mais 

irregular, marcado pelos altos planaltos centrais dissecado a sul do Douro e pela depressão de 

Mirandela a norte do Douro. Todos os resultados deste acidente tectónico podem ser 

observados neste geossítio, miradouro da Nossa Senhora do campo, (como referido 

anteriormente) é por isso que este geossítio é de tão grande interesse. 

 

Paragem 2: Museu dos Caretos e visita guiada, em Podence (10:00-

10:45) 

Coordenadas: 41º 36’ 03.10’’ N ; 6º 54’ 03.90’’ W  

Altitude: 700 metros  

Continuava sol de média intensidade, céu limpo e alguma humidade 

 

 

Figura 30- Paisagem do Miradouro - Falha da Vilariça (assinalada a vermelho) 
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Figura 32- Interior a casa dos caretos 

 

No museu dos Caretos foi possível aprender sobre a história dos caretos de 

Podence, quando começou, em que consiste a festividade, a sua quase extinção devido à 

emigração dos jovens, e a festividade presentemente.  

Com o objetivo de perpetuar a sua história e a sua identidade, os registos que deles 

fizeram e de construir uma sede própria que, com o apoio da Câmara Municipal de 

Macedo de Cavaleiros, foi inaugurada, a 22 de fevereiro de 2004, a Casa do Careto. 

Em Exposição Permanente podem ser encontradas telas da pintora Graça Morais 

e de Balbina Mendes e outros artistas da região, fotografias de António Pinto e Francisco 

Salgueiro, algumas publicações, os Fatos, os Chocalhos, as Máscaras e toda a 

indumentária destas figuras sedutoras e enigmáticas. 

Podem ainda ser encontrados os únicos seres que os Caretos respeitam nas suas 

tropelias, gritarias, chocalhadas: as Marafonas. 

Neste espaço polivalente, aberto diariamente ao público, funciona igualmente uma 

tasquinha regional onde podem ser saboreados os “produtos da terra de Podence”. 

A Casa do Careto foi inaugurada no dia 22 de fevereiro de 2004, com o apoio da 

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros. Este espaço proporciona a realização de 

vários eventos culturais e recreativos enquadrados no Roteiro Turístico do Nordeste 

Transmontano e de apoio ao Parque de Natureza do Azibo. 

O careto de Podence faz parte de uma das culturas e tradições do nordeste 

transmontano. A festividade decorre durante o período de Carnaval. Os caretos foram 

declarados Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO a 12 de 

Dezembro de 2019. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragem 3: Falha da Vilariça em Podence (G7) (10:52-11:25) 

Coordenadas: Latitude- 41.60159 Longitude- -6.9003 

Altitude: 650 metros  

Figura 31- Ruas de Podence pintadas com o tema 

dos caretos 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gra%C3%A7a_Morais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marafona
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_Cultural_Imaterial_da_Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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O Sol continuava igual, céu limpo, mas o vento ficou mais forte. O sítio geológico 

fica perto de uma estrada logo é preciso ter-se cuidado ao visitá-la. Nas proximidades da 

povoação do Azibeiro, em talude de estrada, junto ao viaduto sobre a A4, é possível 

observar a Falha da Vilariça, com a qual se relaciona a atividade sísmica regional. Neste 

local destaca-se a caixa de falha de 10 metros de largura, que coloca em contato abrupto 

xistos antigos e sedimentos mais recentes. O facto de os sedimentos serem mais recentes 

que os xistos e terem sido abatidos pela falha, comprova a atividade, relativamente, 

recente deste troço da falha.    

 

Figura 33- mapa geológico com a falha da Vilariça identificada (porção da falha) 
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Figura 34- Falha da Vilariça em Podence; A-metavulcanitos básicos; B- caixa de falha; c- 

metavulcanitos ácidos 

 

A rocha de cor cinzenta é a zona da caixa da falha. A rocha escura são 

metavulcanitos, “meta” de metamorfização e “vulcanito” do baixo teor em sílica, rochas 

de cor escura indicam ser básicas. A caixa de falha referida há pouco é a porção de rochas 

que fica triturada, quando há sismos devido à força exercida pela falha tectónica. A caixa 

tem uma espessura de 10 metros. Este local é um dos melhores sítios para ver a falha. A 

rocha que compõe a caixa de falha tem um aspeto argiloso, pois é composto por 

metavulcanitos reduzidos a pó e com a ação da água da chuva vai-se decompor em argilo, 

podendo-se moldar como se fosse barro, já que se infiltra pelas diaclases. Nos 

metavulcanitos encontramos o que nos parecia ser um granito este acontecimento pode 

ser explicado através do movimento da falha (forças de cisalhamento), que se prolonga 

durante vários quilómetros, levando o granito a estar aqui. 

 

Características do geossítio: Os clastos possuem uma grande dimensão na vertical 

estando propícios a movimentos de massa ligeiros que eram drenados para um rio. Os 

metavulcanitos do lado direito eram ácidos tendo elevado teor em sílica alto teor em 

feldspato, potássio, cor um pouco esverdeada podendo ser olivina.  
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A cor da caixa de falha 

esbranquiçada pode ser explicada devido ao fenômeno de lixiviação pela infiltração de 

água da chuva.  

 

 

Paragem 4: Metavulcanitos da fraga da Pegada (G8) (11:30-11:50) 

 

Coordenadas: 41º 35’ 00.42’’ N; 6º  53’ 59.20’’ W 

Altitude: 607 metros    

Como era de prever neste ponto do dia o sol estava mais forte e o céu permanecia limpo. 

Como estamos perto da albufeira do Azibo foi possível observar algumas espécies 

emblemáticas da zona como é o caso de corvos marinhos, mergulhão de crista e outras 

espécies de aves bem como animais aquáticos. A fraga da pegada para além de ser um 

sítio de interesse geológico também é um sítio de interesse arqueológico. A existência das 

bolinhas de quartzo da fraga deve-se a que as cinzas com areias que vão caindo num 

talude (depositam-se na horizontal). Este sítio é de interesse arqueológico, porque tem 

marcas de como antigamente demarcados os territórios de bragança e Macedo. Estas 

marcas têm uma espécie de forma de uma pegada e de cruz daí o nome da fraga. Boa sorte 

para encontrar as marcas.  

A fraga da Pegada é constituída por uma rocha vulcânica antiga (cerca de 430 

milhões de anos), com origem em vulcões, que se situavam nas margens de um oceano 

primitivo representado no Monte Morais. As rochas vulcânicas originais evoluíram para 

rochas metamórficas pelo que se designam agora por metavulcanitos. Este geossítio 

encontra-se classificado como Sítio Arqueológico de Interesse Municipal, pelos diversos 

motivos gravados, pegadas (podomorfos), cruzes, ferraduras e covinhas, dentro dos quais 

vários podomorfos, como já referido, que estão na origem do nome atribuído a esta fraga. 

Figura 37- caixa da falha (aspeto 

argiloso) 

Figura 36- divisão entre metavulcanitos 

ácidos e a caixa 

Figura 35- metavulcanitos 
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A arqueologia está presente não só na fraga da pegada, mas noutras rotas que se podem 

fazer no geoparque. Como por exemplo, a rota da fraga do corvo, onde teve lugar várias 

escavações arqueológicas, que descobriu vários vestígios de um povoado da Primeira 

idade do Bronze. 

 

 

 

Figura 39- Marca na fraga Figura 38- Metavulcanito 

Figura 40- Fraga da pegada 
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Paragem 5: Miradouro de Santa Combinha (12:00-12:30) 

Coordenadas: Latitude-41.57196 Longitude- -6.88771 

Altitude: 660 metros 

Apareceram umas nuvens no céu provocando obviamente uma baixa na 

luminosidade do sol e vento fraco. 

Nesta área é possível encontrar 43 espécies de borboletas, libélulas e libelinhas, 

sobreiros e azinheiras, que são árvores autóctones da região, mais raramente podem ser 

observados lobos na parte mais selvagem e lontras (devido ao ambiente aquático não 

poluído), e diversas aves como: Garça-real; Cegonha-Branca; Mergulhão de crista; 

milhafre preto; águia d’asa redonda. 

 

 

A falha da Vilariça passa num paredão foi feita com um material feito para 

suportar com possíveis sismos ou com a criação de fraturas. A partir deste ponto é 

possível fazer um percurso da biodiversidade (2.7 km) sempre próximo da superfície da 

água. 

Figura 40- Vista do miradouro da Santa Combinha Figura 41- Vista do miradouro da Santa Combinha 
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No miradouro de Santa Combinha, o geoparque para além da geologia também 

promove o artesanato com a casa de artesanato “Zé das casinhas”.  

 

 

 

 

Paragem 6: Almoço no restaurante Dona Antónia (12:35/15:00) 

No cardápio do restaurante temos uma vasta gama e variedade da gastronomia 

local. A gastronomia também é algo que é promovido pelo geoparque uma vez que um 

dos objetivos do geoparque é desenvolver e promover a economia local. A gastronomia 

regional do Nordeste transmontano é uma típica dieta mediterrânica. 

 

 

Figura 42- Artesanato da casa de artesanato “Zé das casinhas” 

Figura 43- Posta com couve e batatas à murro 
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Paragem 7: Serra de Bornes vertente sul (15:10/16:00) (G41) 

Coordenadas: 41° 25'48.08'' N 7°00' 29.28'' W 

Altitude: 1058 metros 

Neste geossítio pode-se ver a depressão tectónica da Vilariça uma área abatida 

que resulta do deslocamento vertical da falha da Vilariça, para além do território 

demarcado como geoparque terras de cavaleiros. A leste (do lado esquerda) a depressão 

tectónica está limitada pela escarpa de falha. À sua direita a escarpa e o vale retilíneo da 

ribeira da Burga são também a expressão do movimento da falha. A norte, a serra da 

Nogueira e onde estamos localizados (serra de Bornes) também resultam do movimento 

ao longo da falha da Vilariça, relacionado com a atividade sísmica. A Serra de Bornes 

encontra-se a uma altitude muito elevada sendo recomendado o uso de roupa adequado 

tanto devido ao frio como ao vento forte. Um geossítio que inunda o olhar e que desafia 

os sentidos. A Falha da Vilariça estende-se ao longo de 250 km, desde Portelo, a norte de 

Bragança, até ao maciço central da serra da Estrela. 

Figura 44- Indicações para o restaurante desta saída de campo de gastronomia regional 
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Conclusão 

Em suma, esta atividade cumpriu todos os objetivos, previamente enunciados, tendo sido 

uma importante “ferramenta” na total e melhor compreensão da matéria lecionada, 

promovendo o contacto com o meio ambiente, com pessoas com outro tipo de 

conhecimento, não apenas acerca de geologia, mas também na cultura e nas tradições da 

região, que por ser a nossa, muitas vezes nos passam despercebidas. Esta visita aumentou 

também o espírito crítico e de equipa entre os alunos da turma.  
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Figura 45- Vista paisagística da serra de Bornes onde se vê a depressão tectónica da Vilariça 
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