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O legado deixado pelos diversos povos que, ao longo dos tempos, ocuparam este território, em conjugação com a
biodiversidade e a geodiversidade existente fazem de Valongo um local de visita, de estudo e de descoberta. A diversidade
geológica conta uma história de milhões de anos, levando-nos numa viagem até há cerca de 540 Ma, percorrendo os
diferentes períodos geológicos até aos nossos dias. Esta diversidade foi decisiva para a fixação de gente nesta região que, no
decurso dos tempos, foi cravando na história da região o registo das suas vivências.

Nota introdutória

Geografia

Valongo é um concelho localizado na região norte litoral de Portugal Continental, pertencente ao distrito do Porto e faz
parte da Área Metropolitana do Porto. O concelho é composto por 4 freguesias: Alfena, Ermesinde, Campo e Sobrado, e
Valongo. 

No território destacam-se as suas serras, que constituem um relevo alongado, na direção noroeste-sudeste, que fazem parte
de um relevo mais alargado, com uma extensão de mais de 90km, desde Lagoa Negra a Castro Daire. Localizadas a poucos
quilómetros da cidade do Porto, as serras de Santa Justa (367m de altitude), de Pias (385m de altitude) e o rio Ferreira
originam um relevo de grande valor natural e paisagístico.



História Geológica

Valongo está inserido numa megaestrutura geológica à
escala regional, o Anticlinal de Valongo, formado durante

a primeira fase da Orogenia Varisca. A Orogenia Varisca foi
responsável, em grande parte, pela estruturação do
território português. O Anticlinal de Valongo é de enorme
importância no contexto geológico do noroeste da
Península Ibérica, sendo constituído por formações
metassedimentares de idade essencialmente (ou mesmo
exclusivamente) Paleozoica. A sua importância acresce na
medida em que comporta uma relevante região mineira, o
“Distrito Mineiro Dúrico-Beirão”, cujos primórdios de
exploração remontam ao período romano.

Há 540Ma as rochas do Anticlinal de Valongo
encontravam-se cobertas por um mar relativamente
profundo que originaram as rochas que constituem
atualmente o “Complexo Xisto-Grauváquico - CXG” de
idade Câmbrica (Piçarra & Gutiérrez-Marco, 1997) e, talvez,

Precâmbrica (Couto, 1993). 

Este é essencialmente constituído por xistos (zonas muito
profundas), quartzitos, vaques e conglomerados (zonas
mais proximais da costa).

No final do Câmbrico, a diminuição do nível do mar
permitiu a deposição de sedimentos. A alteração do
regime tectónico originou dobras, de grande amplitude,

nas rochas promovendo um levantamento e consequente
erosão, contribuindo para a formação de superfícies
aplanadas (Couto, 1993).

No início do Ordovícico, a abertura de um novo mar
provocou a deposição de sedimentos mais grosseiros
devido à baixa profundidade. A progressão do mesmo para
o continente, e posteriores transgressões, originaram uma
sequência de xistos, vaques e quartzitos. A sua origem
esteve relacionada com a abertura de um rifte (fratura que
separou o continente em duas microplacas por fenómenos
distensivos) (Couto & Lourenço, 2011).



Neste mar, de pouca profundidade, depositaram-se, a topo
dos sedimentos do Câmbrico, sedimentos como seixos e
areias que, mais tarde, viriam a originar conglomerados e
quartzitos, respetivamente. Com o aumento da
profundidade, depositaram-se sedimentos de tendência
mais argilosa que, conjugados com outros fatores, como o 

 baixo  teor  em  oxigénio, permitiram preservar os restos
mortais de alguns animais e as marcas da sua atividade
dando, mais tarde, origem às famosas ardósias de Valongo
muito ricas em fósseis e outras rochas xistentas (Couto &

Lourenço, 2011). No final do Ordovícico, uma grande
glaciação originou uma extinção em massa, fragilizando as
trilobites. 

Com o degelo, no Silúrico, o nível do mar atingiu a sua
profundidade máxima, promovendo a deposição de
sedimentos arenosos e argilosos que permitiram preservar
os restos de alguns graptólitos. 

A partir do Devónico Médio / Superior, último período de
sedimentação marinha, formaram-se arenitos e xistos.

Na sequência da colisão entre duas placas continentais –

Gondwana e a Laurússia, e o fecho do oceano Rheic (o “pai”
do atual Oceano Atlântico), formou-se uma dobra 

kilométrica, o Anticlinal de Valongo; este mergulhou para

NW e tombou para oeste, fazendo com que a sequência
estratigráfica ficasse invertida (flanco inverso) (Ribeiro et al.,
1987).

A formação desta grande estrutura aumentou a taxa de
erosão diferencial, que atuou ao longo do plano axial e,

cujos flancos da dobra são realçados pelas cristas
quartzíticas da Serra de Santa Justa (flanco inverso) e da
Serra de Pias (flanco normal). Há aproximadamente 300
milhões de anos, a sudoeste do anticlinal, desenvolveu-se
uma flora luxuriante e depositaram-se sedimentos do
Carbonífero (358-298 Ma), formando aquilo a que hoje se
denomina de “Bacia Carbonífera do Douro” (Lourenço &

Couto, 2011). Estes deram origem a xistos, arenitos,

conglomerados e carvões. Posteriormente, sucedeu o
cavalgamento das formações do Paleozóico Inferior
marinho sobre as do Paleozóico Superior continental. Foi
também nesta fase que se instalaram em profundidade os
granitos que afloram na região, de que é exemplo o
granito do Porto (±300 Ma). 



Fig.1. Excerto das folhas 9-C e 9-D da Carta
Geológica de Portugal, à escala 1:50.000,

adaptadas.
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O granito, é uma rocha muito abundante particularmente no norte do país, nas Beiras e no Alentejo, sendo utilizado tanto para a construção como rocha
ornamental. Os granitos portugueses contemplam uma grande diversidade, com propriedades diferentes que depois são tidas em consideração em função
da aplicação a que se destinam. A título de exemplo, o granito com duas micas (biotite e moscovite), abundante na zona norte, é apropriado para a
construção de edifícios, monumentos, balaustradas e peças de escultura. Na região do Porto, nomeadamente na Senhora da Hora, a alteração do granito de
duas micas esteve na origem da ocorrência de importantes jazidas de caulino, cuja exploração findou no início dos anos 90. Por seu lado, os granitos
biotíticos, exibem propriedades que lhe conferem um carácter mais resistente que o tornam mais favorável para o fabrico de brita, perpianho, esteios, guias
de passeios e pavimentos (Moreira, 2013). Assim, todas as características são determinantes na seleção dos tipos mais adequados às mais diversas aplicações.

A cor é uma outra propriedade, igualmente interessante, e que está intrinsecamente associada à composição mineralógica e ao estado de alteração,

podendo variar entre fácies de cor cinzenta, amarela e rósea. 

Uma outra rocha magmática utilizada como rocha ornamental em Portugal é o basalto, tendo este uma aplicação mais local. Os basaltos, são rochas
vulcânicas e têm aplicação sobretudo no património edificado encontrado nos arquipélagos da Madeira e dos Açores (Gomes e Silva, 1997). Importante
referir que na região de Mafra, encontram-se afloramentos do complexo basáltico de Lisboa que está na origem da exploração de pedreiras e de onde se
extraiu basalto para construção de muros, calcetamento de ruas e fabrico de britas para estradas.

O xisto tem a sua aplicação materializada, com maior notoriedade nas regiões do Douro e das Beiras. A ardósia portuguesa é aplicada na construção civil, é
extraída da região de Valongo e Arouca, representando uma importante componente da indústria extrativa nacional e com grande implantação nos
mercados internacionais. Em consequência da sua estrutura planar, é largamente utilizada em revestimentos, pavimentos, telhados, soleiras e mesas de
bilhar, sendo pelo contrário pouco utilizada em alvenaria. 

As principais rochas sedimentares que são exploradas em Portugal são os calcários. As explorações de calcários localizam-se em particular nos distritos de
Lisboa, Coimbra, Aveiro, Leiria, Santarém, Setúbal e Faro. Portugal possui dos monumentos mais notáveis construídos em calcário e que mereceram a
nomeação de Património da Humanidade: Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça e Mosteiro da Batalha. Além
destes exemplos é ainda de salientar a sua utilização na típica calçada à portuguesa. Estas rochas quando sujeitas a metamorfismo, formam o mármore. O
mármore constitui um recurso geológico de extrema importância económica, ocorrendo jazidas em extensas áreas no Alentejo, como por exemplo em
Estremoz, mas o seu uso ultrapassa as fronteiras do nosso país.

Rochas Ornamentais Portuguesas



Fig. 2. Mapa de Portugal mostrando as principais ocorrências de
recursos minerais. 

Fonte: 

http://e-geo.ineti.pt/divulgacao/materiais/guioes/folheto_minerais.pdf



As rochas transformam-se através de processos
naturais e cíclicos, o que revela a dinâmica ativa do
sistema Terra. Uma rocha vai modificar-se para outro
tipo consoante as condições a que é sujeita. Os
sedimentos, por exemplo, formam-se a partir da
meteorização e erosão de rochas pré-existentes e
estes, por sua vez, através da diagénese, transformam-

se em rochas sedimentares consolidadas. São
processos, tal como o da fusão ou o do metamorfismo,

que geram rochas magmáticas e metamórficas,

respetivamente.

O ciclo geológico das
rochas ornamentais de
Valongo



O granito é uma rocha plutónica (gerada em profundidade, na crosta), granular, rica em sílica (mais de 70%), com

quartzo, expresso e abundante (20 a 40%), feldspato alcalino (ortoclase, microclina, albite) e micas (moscovite e biotite).

No granito, o feldspato altera-se, transformando-se superficialmente, em argila. Alterando-se o feldspato, os restantes
grãos minerais descolam-se uns dos outros e a rocha perde coesão (desfazendo-se facilmente - saibro). Os grãos de biotite
alteram-se e dessa alteração resulta o seu aspeto “enferrujado”, o que confere à rocha exposta as cores de castanho-

amarelado, devido à presença de ferro na biotite. O quartzo não sofre qualquer alteração, o mesmo sucedendo à mica
branca (moscovite), que apenas se divide em palhetas cada vez mais pequenas e delgadas.

A ardósia pode considerar-se como um tipo particular de xisto argiloso. O xisto argiloso, que, além de argila, contém

quartzo em grãos de pequenas dimensões, microscópicos. De cor geralmente negra, azulada, esverdeada ou arroxeada,

de brilho acetinado. A ardósia é uma rocha metamórfica de baixo grau de metamorfismo e apresentam uma clivagem
ardosífera. As rochas sujeitas a novas condições de pressão e temperatura reajustam-se e originam novos minerais
(recristalização) que são estáveis para as novas condições e ocorrem, também, variações na textura da rocha inicial. 

O mármore é uma rocha metamórfica cristalina e carbonatada, composta por cristais de calcite (mármore calcítico), ou

dolomite (mármore dolomítico), resultante da recristalização (metamorfismo) de rochas calcárias ou dolomíticas, na
maior parte de natureza sedimentar, previamente existentes.

As rochas carbonatadas são rochas sedimentares que se caracterizam pela sua composição química, uma vez que possuem

grandes quantidades de carbonato e correspondem aos calcários e os dolomitos.
São as rochas sedimentares não detríticas mais importantes e constituem cerca de 25 a 35% do registo estratigráfico.

Uma outra rocha sedimentar de grande valor estético e de ocorrência única no país, a brecha da Arrábida, próprio nome o

indica, foi até há algumas décadas explorada na Serra da Arrábida. É constituída por fragmentos carbonatados de diversas
tonalidades (branco, vermelho, amarelo, cinzento), no seio de uma matriz argilosa vermelha, que lhe conferem uma beleza
particular. 



Percursos Interpretativos



TRILHO
RASGANDO

 A CIDADE



Objetivos da Visita

Esta atividade visa sensibilizar os participantes para a importância da
geodiversidade, mesmo no meio urbano, recorrendo a edifícios históricos
da cidade de Valongo. Esta sensibilização é essencial para compreender o
equilíbrio e a complexidade do Sistema Terra do qual dependemos e
fazemos parte, contribuindo para a sua protecção e valorização. 

É da maior importância a sensibilização de todos para: 

- A exploração e utilização sustentada dos recursos geológicos;

- A aplicabilidade dos recursos minerais no dia-a-dia;

- Inserção dos processos geológicos no quotidiano;

- A minimização e remediação dos problemas ambientais;

Distância: 1.9 Km                          

Grau de dificuldade: Fácil
Pontos de Interesse Geológico – 8
CIA; Eixo Antigo de Valongo; Igreja Matriz; Antigos Passos do Concelho; Praça Machado
dos Santos; Casa do Anjo; Senhor do Padrão e Edifício do Parque das Serras do Porto.





Ponto 1 | CIA - Centro de Interpretação Ambiental

O Centro de Interpretação Ambiental (1) constitui o local de receção ao visitante das

Serras de Santa Justa e Pias. Este centro promove a divulgação e sensibilização para o
património geológico, biológico e cultural das serras.

Localiza-se numa área de elevada relevância geológica e patrimonial. Próximo
deste local é possível observar vestígios, de importância internacional, de antigas
explorações mineiras romanas, onde se extraía o ouro, tais como, galerias, poços,

fojos, de importância internacional, de onde se destaca o Fojo das Pombas.

Em termos litológicos, observam-se formações englobadas na sequência do
Ordovícico, nomeadamente bancadas de xistos argilosos e ardosíferos, designados na
cartografia geológica da zona, como "Xistos de Valongo".

Nestas rochas ocorrem fósseis de trilobites, graptólitos, braquiópodes, cistóides
crinóides, gastéropodes, cefalópodes e bivalves (Couto, 1993).

Na figura 2 pode-se observar a xistosidade deste tipo de rochas, que é

característica das rochas metamórficas. Neste caso esta foliação é originada pela
presença de grande quantidade de micas alinhadas segundo uma dada direção, 

 devido a processos de metamorfismo que a rocha original sofreu.

1

2



Pontos de Interesse | Xisto

O termo “xisto” é usado para designar globalmente um grupo de rochas metamórficas mais amplo, que apresenta uma característica em comum, a
fissilidade (facilidade de a rocha se dividir em lâminas paralelas). Deste grupo fazem parte por exemplo as ardósias ou lousa, os filitos e os
micaxistos, que derivam de rochas semelhantes (ex. rochas sedimentares argilosas), que estiveram sujeitas a graus de metamorfismo diferentes.

Deste grupo a ardósia é o elemento de mais baixo grau metamórfico e o micaxisto o de mais alto grau metamórfico.

No percurso de ligação entre o ponto 1 e o ponto 2 é possível observar uma grande variedade de xistos, com utilizações distintas. Nos edifícios, por

exemplo, o do gaveto da Rua João de Deus com a Rua da Misericórdia, poderão aventurar-se à descoberta de alguns fósseis como o representado
na foto. Estão igualmente presentes nos muros das propriedades, onde é possível observar a técnica utilizada na construção em diversos
momentos temporais. Na região de Valongo esta rocha era muito utilizada na construção de casas, no revestimento de fachadas e telhados
(soletos). 

Os “xistos” de Valongo têm uma grande versatilidade de aplicação, as suas qualidades naturais de beleza, resistência e cor inalterável permitem a
sua utilização noutros domínios além dos mencionados: Por exemplo, no desporto em pedras para mesas de bilhar e na educação nos quadros
escolares em lousa.

As múltiplas aplicações desta rocha permitem que a industria lousífera continue em laboração até aos dias de hoje.



Ponto 2 | Igreja Matriz de Valongo

A edificação iniciou-se em 1794, com autorização régia e com a ajuda de um
imposto sobre bens alimentares, alargado, em 1796, à imposição de cinco reis
sobre cada alqueire de trigo . Ainda em construção, em 1809, foi quartel das
tropas invasoras francesas. Já em 1823 teve a celebração da missa nova e, em
1837, na sacristia ocorreu a primeira reunião da vereação do concelho de
Valongo, entretanto criado em 1836. 

De arquitetura neoclássica segue a traça da igreja da Lapa, Porto. A imponência
da volumetria destaca-se na paisagem e no seu interior encontramos um
excelente espólio de meados do séc. XIX. A decoração dos tetos engloba um
interessante conjunto de pinturas com os evangelistas, na capela-mor, e
emblemas marianos, na nave. Os altares neoclássicos foram concebidos para
receber imagens dos mais conceituados imaginários, encarnadores e pintores
da época, como João Baptista Ribeiro, João António Correia e Francisco José
Resende. 

A diversidade e grandiosidade dos materiais geológicos presentes neste
edificado é representativo da importância desta igreja na história de Valongo.

1
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A fachada exterior da Igreja é composta por granito amarelo de duas micas (rocha magmática) e por azulejos (1 e 9).  Sugere-se ainda a observação

das estátuas no átrio e da calçada que pavimenta o mesmo, constituídas por granito, calcário, mármore e basalto, respetivamente (1 e 2). Apesar dos

pavimentos calcetados terem surgido por volta de 1500, a calçada à portuguesa, tal como a entendemos hoje, foi iniciada, em Lisboa,  em meados do
séc. XIX utilizando essencialmente o calcário branco e negro, e, agora já raramente, o basalto.

No interior da igreja podemos observar uma grande diversidade geológica com aplicação de diversos tipos de rocha. Começamos pelas rochas
metamórficas, utilizadas em parte do pavimento (7) continuando nas lajes junto dos altares laterais. Junto a estes, representadas pelo calcário

travertino com fósseis rodistas temos as rochas sedimentares de origem quimiogénica (5).  No corredor central, junto ao altar-mor é possível distinguir

a brecha da arrábida (a escuro) alternando com o mármore (a cinza) (8). Na imagem 6 é possível observar uma grande variedade de litologias, desde a

brecha da arrábida, o mármore, calcário comum e o calcário Lioz (rosado, avermelhado).

9



Ponto 3 | Museu e Arquivo Histórico Municipal

Edifício mandado construir por Bernardo Martins da Nova, nos inícios do séc. XIX, com
capela dedicada a S. Bruno. Com a elevação de Valongo a Concelho em 1836, nele foi
instalada, no ano seguinte, a sede da Câmara, deixando de ter essa utilidade em 1989. Pelo
seu valor histórico e arquitetónico foi remodelado, de modo a torná-lo apto para a
instalação do Museu Municipal e Arquivo Histórico.

A fachada principal é constituída por granito amarelo (2), idêntico ao que está presente em

diversos edifícios ao longo do Eixo Histórico e por azulejos. Neste ponto, é possível observar
também a alteração do granito, quer pelos agentes erosivos, como a água e o vento, quer
pela poluição proveniente da circulação automóvel, que confere ao granito um tom mais
acinzentado.

·        
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2



1

432

Ponto 4 | Praça Machado dos Santos

Dada a amplitude do local é um excelente ponto de paragem para um
exercício de observação e de perceção de como as sociedades
modernas estão largamente dependentes da geodiversidade.

Desde os edifícios, os carros, a iluminação pública, os pavimentos, as
roupas que usamos, o telemóvel, grande parte dos elementos
existentes neste local e que transportamos connosco são proveniente
de materiais vindos da terra: os recursos geológicos.  

O pavimento desta praça é constituído por granito cinzento (mais
biotite). É ainda possível a identificação dos minerais e aspetos
relevantes do granito, tais como megacristais de feldspato (3) e

encraves máficos (4). Os encraves correspondem a um magma máfico

que misturou o magma granítico quando este se encontrava
parcialmente cristalizado.

Na iluminação também podemos encontrar diversos materiais
geológicos, como os metais que compõe as estruturas, as lâmpadas,

entre outros. Os utensílios de aço inoxidável são produzidos utilizando
uma mistura de ferro (obtido da exploração dos minérios magnetite,

hematite e siderite), crómio (a partir do processamento de cromite, um
óxido de ferro e de crómio encontrado em tipos específicos de rochas).

Os telemóveis, assim como todos os dispositivos designados como
"high-tech" têm cada vez mais na sua composição elementos (Li, Nb,

Ta, W, Sb...) provenientes de materiais geológicos. Para satisfazer estas
necessidades da sociedade atual é necessária,  a  exploração de
recursos geológicos, que deverá ter sempre presente a preservação
ambiental, e a sustentabilidade do planeta.



Ponto 5 | Edifício Parque das Serras 

Este edifício centenário fica localizado na Rua
do Padrão, em Valongo, Já foi casa particular, já
foi uma escola, já albergou a conservatória do
registo civil e, atualmente, é a sede da
Associação de Municípios Parque das Serras
do Porto - PSeP.

Na fachada e muro frontal (1 e 2) é possível

observar a aplicação do granito amarelo, menos
alterado que  os encontrados em outros
edifícios. Este facto poderá dever-se à
requalificação recente que o mesmo sofreu, o
que permite identificar melhor os minerais do
granito.

Os gradeamentos, amplamente distribuídos por
todos os locais, são feitos a partir de materiais
geológicos, tais como o ferro, alumínio entre
outros. Estes dois minérios são provenientes de
minas que se encontram a laborar em várias
partes do globo. Em Portugal, atualmente, não
existe nenhuma exploração destes minérios, no
entanto, no passado teve em laboração uma
mina de ferro em Torre de Moncorvo. 
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Ponto 6 | Senhor do Padrão

Esta construção de cariz religioso, situada nas imediações do edifício do PSeP, é

também conhecida como Cruzeiro de Valongo (1) e está classificada como

monumento nacional. 

Este cruzeiro foi construído em granito, rocha magmática, de coloração amarela
com duas micas (biotite e moscovite). Pela sua observação é possível a
Identificação dos minerais que constituem o granito: quartzo, feldspato e micas
(biotite e moscovite) (3)

É possível igualmente observar a ação dos agentes erosivos na rocha, que leva à 

 sua alteração (2).



TRILHO
DA ALDEIA



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.



1 Ripple Marks

2 Camadas dobradas e falhas

3 Rio Ferreira

4 Filão Mineralizado

5 Litologias e Estratificação

6 Conglomerados

7 Conheiras e Cristas Quartzíticas

8 Aldeia de Couce

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.

1 2

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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