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Objetivos da Visita

O percurso permite a observação dos aspetos geológicos mais significativos
e representativos da história geológica da região. Inicia-se no Lugar da
Azenha - Campo - e desenrola-se pela margem direita do rio Ferreira. Ao
longo do percurso serão abordados temas relativos à geodiversidade,

biodiversidade, património cultural e mineiro.

Pretende-se com as temáticas abordadas;

- Compreender a estrutura dinâmica da Terra – estruturação Varisca;

- Processos de geodinâmica interna e externa;

- Formação do Anticlinal de Valongo;

- Identificação das principais litologias desta estrutura;

- Observação do legado mineiro deixado pelos romanos;

Distância: 2.5 Km (5 Km, ida e volta)                         

Grau de dificuldade: Fácil
Pontos de Interesse Geológico – 8
Ripple Marks, Camadas dobradas, Rio Ferreira, Filão mineralizado, Litologias e
estratificação, Conglomerado, Conheiras e Cristas quartziticas, Aldeia de Couce.
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Fig. Mapa do percurso Fig. Enquadramento geológico do percurso



Ponto 1 | Ripple Marks

Os ripple marks são estruturas sedimentares que se podem encontrar nos nossos dias
em locais mais arenosos, como desertos e zonas costeiras, onde a acção do vento ou
da água origina ondulações na superfície da areia. 

Estas rochas formaram-se, há milhões de anos, em ambiente marinho tendo os ripple
marks resultado do movimento oscilatório da água sobre a rocha sedimentar, pela
ação de uma corrente de água.



Ponto 2 | Camadas Dobradas e Falhas

As rochas adquirem diferentes comportamentos quando sujeitas à
deformação. Esta deformação é da responsabilidade da dinâmica interna da
terra que origina tensões que resultam no aparecimento de estruturas
geológicas como as falhas e dobras. A pressão e a temperatura aumentam
com a profundidade, favorecendo a deformação plástica, promovendo o
comportamento dúctil das rochas, formando dobras, como as que se
observam nas imagens (1 e 3) e demonstrado na figura (4).

À medida que a pressão e a temperatura diminuem, o comportamento das
rochas modifica e a plasticidade diminui. As rochas sujeitas a temperaturas e
pressões baixas tendem a fratura-se originado as falhas. (2)
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Ponto 3 | Rio Ferreira

Neste ponto é possível observar a confluência entre o rio Simão e o Rio
Ferreira. Os processos de geodinâmica externa são visíveis ao longo de
todo o vale do rio Ferreira. A ação da água, em conjunto com o vento
vai desgastando as rochas, formando-se alguns pequenos aluviões.

Estes depósitos tomam especial expressão nas zonas alargadas dos
vales e são, em geral, aproveitados para a agricultura.

Este curso de água está profundamente ligado ao desenvolvimento da
industria de panificação e biscoiteria nesta região. Ao longo das suas
margens é possível observar alguns moinhos, ou o que resta dessas
construções, que utilizavam a força motriz destas águas para moerem
os cereais.

Este rio, num passado distante, também teve a sua importância nas
atividades ligadas à exploração mineira aurífera levada a cabo pelo
Império Romano.



Ponto 4 | Filão Mineralizado

É possível observar um filão mineralizado, representativo das

mineralizações de Au-As (ouro - arsénio) do Anticlinal de Valongo.

Trata-se de um filão de quartzo mineralizado com sulfuretos, tais

como pirite e arsenopirite. 

O filão encontra-se no contacto entre os quartzitos e uma zona de

alternâncias de xistos com quartzitos. Este tipo de estruturas é

muito frequente nas serras de Valongo. O ouro, explorado pelos

romanos, encontra-se em forma de micropartículas dentro das

fraturas destes sulfuretos. Para explorar estes filões os romanos

desmontavam estas zonas mineralizadas, fragmentando e

diminuindo a granulometria do material, para libertar o minério, 

 separando depois o ouro, do restante material, por um processo

hidrogravítico.



Ponto 5 | Litologias e Estratificação

De uma forma simplificada, as principais litologia observadas neste local são os quartzitos e os xistos (níveis pelíticos). 

Os quartzitos são formações com um aspeto maciço e mais resistentes. Ao invés, os xistos apresentam uma foliação característica destas

litologias. 

A foliação é definida pela orientação preferencial de minerais, em rochas de granularidade fina. 

Observando-se as rochas à escala do afloramento é possível identificar o plano de estratificação horizontal entre as diferentes camadas, o que

poderá evidenciar a posição deste local na charneira da grande dobra.



Ponto 6 | Conglomerado

Ao longo do percurso é possível perceber a passagem das formações do Ordovícico para
as formações mais antigas, que correspondem a litologias do Complexo Xisto-

Grauváquico, situadas no núcleo do anticlinal. 
É possível observar a alternância de xisto e grauvaques com frequentes intercalações de
conglomerados. Os conglomerados são quartzosos com os clastos bem rolados e
calibrados. (1)
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Ponto 7 | Conheiras e Cristas Quartzíticas

A área de Valongo é caracterizada por uma grande abundância de trabalhos subterrâneos que
no seu conjunto formam um dos maiores complexos mineiros subterrâneo do Império Romano.

Na paisagem, destacam-se os numerosos poços verticais e galerias de grande longitude. 

Durante trabalhos recentes verificou-se a existência de um aqueduto mineiro, com
características tipicamente romanas, relacionado com algumas escombreiras presentes nas
margens do rio Ferreira. 

Os materiais estéreis mais grosseiros eram descartados no processo de separação do minério,

pelo que, eram separados manualmente e acumulados no terreno, constituindo as
escombreiras. Também designadas como "murias" (Espanha) ou "conheiras" (Portugal), são o
principal vestígio do processo de recuperação de ouro na mineração hidráulica.
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Ao longe, no cume
da serra, é possível
observar um relevo
resistente, formado
por quartzitos, que
formam o topo das
serras de Valongo.

Esta litologia ficou
em relevo positivo,

visto ser mais
resistente que as
restantes. (2)



Ponto 8 | Aldeia de Couce

A aldeia de Couce, recentemente classificada como Aldeia de Portugal, marca o terminus
desta rota. Trata-se de um pequeno povoado rural de origens remotas com marcadas
vivências rurais, cujo estilo de vida provém da estreita relação com a terra e com os recursos
naturais locais.  O final da visita é por isso uma nova oportunidade de viajar através do tempo,

para um passado mais recente.
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