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Com um passado geológico de cerca de cento e cinquenta milhões de anos, o
concelho de Cascais é um território diversificado onde ainda é possível usufruir
de um património natural invejável. Na legislação portuguesa refere-se que
todos temos direito a um ambiente, humana e ecologicamente, equilibrado que
devemos defender, cabendo ao Estado a promoção da melhoria da qualidade
de vida, tanto individual, como colectiva.
Para que possamos desempenhar convenientemente a parte que nos compete,
é importante compreender as razões que tornam único este património
natural e geológico.
Neste Roteiro do Património Natural e Geológico, os professores Eugénio
Sequeira e Miguel Magalhães Ramalho explicam o que há a salvaguardar e, ao
fazê-lo, desvendam uma outra faceta do concelho para a qual não estamos
habituados a olhar.
Com este roteiro e seguindo as sugestões dadas pelos autores, o leitor poderá
partir à descoberta da natureza por itinerários, cuja beleza não deixará
de o surpreender.
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apresentação
O património, nas suas diferentes manifestações, abrange todos os vestígios
de actividade humana num território, os quais constituem importantes fontes
de informação sobre a vida e as actividades das pessoas ao longo dos tempos.
Ele regista e exprime o longo processo do desenvolvimento histórico, formando
a essência das diversas identidades nacionais, regionais e locais. O património
individual e a memória colectiva de cada localidade ou de cada comunidade são
insubstituíveis, e assumem-se como um importante alicerce para o desenvolvimento das sociedades.
Como objectivo essencial da gestão do património deverá eleger-se a comunicação do seu significado e a necessidade da sua conservação através da
divulgação junto da comunidade residente e dos visitantes.
Promover o conhecimento do território através da observação dos vestígios do
passado, dos sítios e ambientes construídos, da biodiversidade, das tradições
e costumes, da produção técnica e científica, literária ou artística constitui um
desafio que se assume como essencial e imprescindível aos dirigentes e a todas
as instituições nacionais e locais.
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Investigador Coordenador do ex-Instituto Nacional de Investigação Agrária,
é actualmente Professor convidado da Escola Universitária Vasco da
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já mereceram prémios nacionais e internacionais.

Miguel Marques de Magalhães Ramalho, é geólogo, responsável pelo Museu
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Natureza e do património cultural português, temas que foram objecto de
numerosas conferências e artigos na imprensa.
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A colecção “Roteiros do Património de Cascais” reúne, em volumes temáticos,
da autoria de especialistas nas diversas áreas do Património, um conjunto de
informação de elevada qualidade, coligida de forma a optimizar a compreensão
sobre as características significativas do nosso património, permitir o seu usufruto, o seu entendimento, o conhecimento fundamental para a sua preservação
e valorização da nossa herança cultural.
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apresentação
O património, nas suas diferentes manifestações, abrange todos os vestígios
de actividade humana num território, os quais constituem importantes fontes
de informação sobre a vida e as actividades das pessoas ao longo dos tempos.
Ele regista e exprime o longo processo do desenvolvimento histórico, formando
a essência das diversas identidades nacionais, regionais e locais. O património
individual e a memória colectiva de cada localidade ou de cada comunidade são
insubstituíveis, e assumem-se como um importante alicerce para o desenvolvimento das sociedades.
Como objectivo essencial da gestão do património deverá eleger-se a comunicação do seu significado e a necessidade da sua conservação através da
divulgação junto da comunidade residente e dos visitantes.
Promover o conhecimento do território através da observação dos vestígios do
passado, dos sítios e ambientes construídos, da biodiversidade, das tradições
e costumes, da produção técnica e científica, literária ou artística constitui um
desafio que se assume como essencial e imprescindível aos dirigentes e a todas
as instituições nacionais e locais.
A colecção “Roteiros do Património de Cascais” reúne, em volumes temáticos,
da autoria de especialistas nas diversas áreas do Património, um conjunto de
informação de elevada qualidade, coligida de forma a optimizar a compreensão
sobre as características significativas do nosso património, permitir o seu usufruto, o seu entendimento, o conhecimento fundamental para a sua preservação
e valorização da nossa herança cultural.
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Introdução

Com uma história geológica de 150 milhões de anos e um património natural
invejável, o território que corresponde ao actual Concelho de Cascais, foi
habitado desde a Pré-História. Aninhado à sombra protectora da Serra de
Sintra, que serve de barreira «aos ventos do quadrante norte, carregados
de humidade oceânica» este território tinha então, como ainda hoje, um clima
de excepção. A proximidade do mar e a fertilidade da terra completavam
o cenário de paraíso que favoreceu ao longo dos tempos a instalação do
Homem na região. Desses nossos longínquos antepassados ficaram vestígios
importantes, de que as grutas do Poço Velho, de S. Pedro ou da Alapraia são
alguns exemplos. Muitos séculos mais tarde, por aqui também vão fixar raízes
os romanos que nos deixaram legados consideráveis em Casais Velhos, no Alto
do Cidreira, em Miroiços da Malveira da Serra e, sobretudo em Freiria.
Apesar de mais escassos, os testemunhos da presença tardo-romana e muçulmana também têm sido revelados através de várias escavações arqueológicas.
A história do município só começa verdadeiramente em 1364, quando D. Pedro I
eleva Cascais à categoria de vila e a desanexa da sujeição a Sintra. Com um
porto de águas mansas, paredes meias com o oceano e vizinho da Barra do
Tejo, cedo Cascais vai sentir na pele a ambição de piratas e corsários. Para evitar
este triste fadário e tendo em conta que o castelo medieval já não cumpria
as suas funções defensivas, Cascais recebe pela mão de D. João II uma torre
fortificada que, à semelhança das suas congéneres da Caparica e de Belém, é

o prenúncio da futura fortificação abaluartada. No final do século XVI, e dada
a importância crescente da defesa desta costa para a segurança de Lisboa, são
elaborados vários planos para a defender, sendo o mais consistente o levado
a cabo após a Restauração. Até finais do século XIX, apenas estas estruturas
militares humanizarão um litoral deserto que, em breve, se tornará no mais
concorrido do país.
A escolha de Cascais, em 1870, pelo rei D. Luís para aí passar a época balnear,
vai catapultar a humilde póvoa marítima para o lugar de primeira praia do
reino e ditar o desenvolvimento de todo este litoral. É neste contexto que se
vai desenvolver a arquitectura de veraneio que, com os seus belos palacetes
e chalets, vai marcar as novas estâncias balneares nascidas à sombra da vila
da corte.
No final da I Guerra Mundial, as atenções vão virar-se para um outro ponto do
concelho, quando começa a ganhar forma o sonho de Fausto Figueiredo, de
uma estância balnear de luxo nos antigos pinhais de Santo António do Estoril.
A chegada no final dos anos 20 à Câmara Municipal de Cascais do arquitecto
modernista Jorge Segurado, vai revolucionar as directrizes arquitectónicas que
vão passar a pautar o gosto da nova estância balnear.
Apostada em dar a conhecer a sua história e o seu património, a Câmara
Municipal de Cascais inicia agora uma colecção de Roteiros de Património que
terá, numa primeira fase, os seguintes títulos: Património Natural e Geológico,
Património Arqueológico, As Fortificações Marítimas, Arquitectura de Veraneio
(Cascais) e Arquitectura Modernista. Outros títulos poderão seguir-se-lhes já
que o património do concelho de Cascais é, por demais, rico e diversificado.
Contribuir para a sua divulgação alargada é, pois, o objectivo desta colecção.

▶
Limonium dodartii ssp.

Margarida Magalhães Ramalho
Coordenadora da Colecção
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Roteiros do Património
de Cascais
O Património Natural
do Concelho de Cascais
Eugénio Menezes de Sequeira

Introdução
Na legislação portuguesa vem referido que todos os cidadãos têm direito a
um ambiente humano e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender,
incumbindo ao Estado, por meio de organismos próprios e por apelo a
iniciativas populares e comunitárias, promover a melhoria da qualidade de vida,
quer individual quer colectiva (Artigos 6º e 9º da Constituição da República e
artigo 2º da Lei de Bases do Ambiente).
Por outro lado, a política de ambiente tem por fim “optimizar e garantir a
continuidade de utilização dos recursos naturais, qualitativa e quantitativamente, como pressuposto básico de um desenvolvimento auto-sustentado”
(Artigo 2º da Lei de Bases do Ambiente).
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Mas o que se entende por desenvolvimento sustentado?
O que é qualidade de vida?
O que é o ambiente humano e ecologicamente equilibrado?
São estas as questões básicas, relativas ao concelho de Cascais a que importa
responder quando nos referimos ao património natural.
O desenvolvimento sustentado é aquele que consegue responder aos quatro
pilares do desenvolvimento (vide Conselho de Ministros da UE de Gottembourg 2001), crescimento económico, com melhor equilíbrio e justiça social,
com melhor governança, e ambiente equilibrado, isto é, com respeito pela
conservação e promoção dos recursos naturais.
Tal sustentabilidade implica que a governação do bem público permita que o
crescimento económico e a melhoria social sejam feitas não consumindo os
recursos naturais a uma velocidade superior à sua reposição natural, ou à sua
substituição por outros recursos, isto é, respeitando a capacidade biofísica do
território utilizado.
A qualidade de vida implica, para além da satisfação das necessidades
individuais económicas – rendimento, decisão, propriedade, portanto o
usufruto de um bom nível de vida, uma boa resposta a outras necessidades
vitais (Dansereau, 1989), tais como, a luz, a qualidade do ar e da água,
alimentação capaz, boa habitação, espaço e paisagem, paz, saúde, boa e
agradável vizinhança, boa educação, informação e participação, trabalho,
liberdade e democracia, etc…
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A conservação do património natural, compreende, portanto, a salvaguarda dos
componentes ambientais naturais (Artigo 6º da Lei de Bases do Ambiente), o ar,
a luz, a água, o solo vivo e o subsolo, a flora, a fauna; bem como os componentes
ambientais humanas (Artigo 17º da Lei de Bases do Ambiente) a paisagem, o
património natural e construído, a salvaguarda contra a poluição, o que só será
possível com um correcto ordenamento do território.
De facto, não será possível um desenvolvimento sustentável e uma boa qualidade de vida sem que as componentes naturais e humanas do ambiente
sejam salvaguardadas.

Ordenamento do Território e Espaços Verdes
Um ordenamento do território correcto, segundo os conceitos de continuum
naturale “sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte
de vida silvestre e que contribui para o equilíbrio e estabilidade do território”
(Artigo 5º da Lei de Bases do Ambiente), implica, tal como vem consagrado no
PROTAML (Ferreira & Vara, 2000), a existência de uma Estrutura Metropolitana
de Protecção e Valorização Ambiental, concretizada através da “Rede Ecológica
Metropolitana”, no caso de Cascais, da Rede Ecológica Concelhia, com a sua
“Estrutura Verde Principal” e “Secundária”.
Sem contar com a população flutuante, o concelho de Cascais tem
aproximadamente 170.000 residentes (41.000 fogos ocupados) o que implica,
segundo as normas para espaços verdes urbanos (Magalhães, 1992), elevada
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carência de espaços verdes principais, que neste concelho deveriam ter no
mínimo 510 hectares, e que, em situação óptima, para servir o turismo e os
habitantes eventuais (mais 23.000 fogos devolutos e 28.000 aprovados e
não iniciados, mais os turistas, que corresponde a cerca de 350.000 utentes)
deveria ocupar 1.100 ha.
As linhas de água, as zonas com bons solos e as áreas sujeitas a cheias, as
zonas de máxima infiltração, as cabeceiras das ribeiras, em especial aquelas
áreas que seriam integrados na Rede Ecológica Concelhia, isto é, as áreas
dos vales dos principais cursos de água concelhios: a ribeira de Carcavelos, a
ribeira das Marianas, a ribeira de Caparide, a ribeira de S. Pedro, a ribeira das
Vinhas (da Mula) e a ribeira dos Mochos, deveriam ter sido salvaguardadas
como “Estrutura Verde Principal”, constituindo o pouco que resta de um
património natural inalienável.
Por sua vez estes vales, pela sua relação com as “Áreas Vitais”, as “Ligações
/ Corredores Vitais” de ligação com as “Áreas Estruturantes Secundárias”
(Serra da Carregueira, Serra de Sintra) e com as “Áreas Estruturantes Primárias” (Parque Natural Sintra/Cascais), referidas no PROTAML (Ferreira & Vara
2000), são património natural de grande importância, que correspondem à
componente ambiental solos (Lei de Bases do Ambiente; EU Commission,
2002; Commission of the European Communities, 2006), que a Comissão
Europeia e o Parlamento Europeu tentam salvaguardar a todo o custo.
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Zonas Agrícolas e Património Solo
Trata-se das antigas Quintas, respectivamente a Quinta dos Ingleses, a Quinta
da Alagôa, as Quintas da Samarra, da Ribeira, etc. e as Quintas da Ribeira das
Vinhas (Horta de Santa Clara, Pisões de Baixo e de Cima, etc.) que seriam vitais
para reduzir o efeito das cheias, para a saúde pública, para a produção de frescos
e para a integração do espaço urbano no espaço natural, o que permitiria um
desenvolvimento sustentável, e não a criação de uma sociedade disfuncional.
A importância do parque de Caparide, da ligação ribeira das Marianas, ribeira
de Carcavelos, ribeira da Lage é apontada como vital para a Rede Ecológica

▼

Concelhia (Ferreira & Vara, 2000), para a Estrutura Verde Principal do Concelho

Ribeira de Caparide,

de Cascais.

Quinta da Ribeira.
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Assim, a criação do grande Parque Municipal de Caparide, resguardando e
protegendo os solos de elevada qualidade, e aquele espaço verde de eleição,
em memória do grande agrónomo, professor e botânico D. António de Pereira
Coutinho, seria uma medida minimizadora do impacto do excesso de construção e permitiria salvaguardar uma das últimas ribeiras do concelho que,
em 1992, ainda não era, como as outras, um caneiro de esgoto (Brioso, 1992).

▼

Partir do Livramento para Norte, ao longo desta ribeira, a nascente das quintas,

Ribeira de Caparide, a

até montante do Aeródromo de Tires é, ainda, um passeio de grande interesse

Norte da auto-estrada.

e beleza.
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Igualmente, se deveria privilegiar e salvaguardar, na medida do possível:
1. Em Carcavelos / S. Domingos de Rana – o que resta da Quinta do Barão e
das outras quintas que produziram o vinho de Carcavelos, as áreas a Norte
do Arneiro em ligação com a Quinta do Marquês, em Oeiras e ao que resta
da Quinta dos Ingleses,
2. No Estoril / Alcabideche – as zonas a norte de Bicesse / Adroana, para além
do vale da ribeira de Caparide.

▼
Vale da Ribeira das Vinhas
e auto-estrada.
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▶
Ribeira das Vinhas
vista da 3ª Circular.
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3. Em Cascais / Alcabideche – o vale do rio da Mula / ribeira das Vinhas, o Pisão
de Baixo, com o que resta de uma floresta de carvalho lusitano e o Pisão de
Cima; o vale do rio dos Mochos e a zona de protecção do Parque Natural
(Areias, Aldeia de Juzo, Zambujeiro).
Trata-se de zonas de grande aptidão agrícola – incluídas na Reserva Agrícola
Nacional – RAN, e na Reserva Ecológica Nacional – REN, protegidas teoricamente
por lei, e que em qualquer país civilizado, dado o tipo de solo, localização
e proximidade de mercados exigentes, estariam a ser aproveitados para a
produção de primores e produtos para consumo fresco, no que é chamado de

19

▼
Ribeira da Mula
Quinta do Pisão de Cima.
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◀
“Agricultura Urbana e Peri-Urbana” de enorme importância económica e para

Parque Gandarinha.

a saúde pública (Baker et al., 2000).
Este uso agrícola, complementar da constituição de parques urbanos infraestruturados para uso público, em que os únicos existentes no concelho são
o Parque Gandarinha, o Parque da Ribeira dos Mochos, o Parque Palmela e a
Quinta da Alagôa, que pouco mais são do que espaços verdes secundários, seria
uma forma económica de manter estes espaços verdes, tal como é praticado
em Londres e em outras grandes cidades europeias.
Os jardins inseridos nas nossas urbanizações e incluindo os CEVAR (Espaços
Verdes de Área Reduzida e mantidos directamente pelos moradores), estão

▼

muito longe do desejável. De facto, no mínimo, e para um correcto ordena-

CEVAR em São João do Estoril.

◀
CEVAR do Livramento.
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mento deveriam existir entre 170 e 310 ha de espaços verdes secundários
(10 metros por habitante), não se incluindo aqui, os triângulos, os separadores
etc., que tanto dinheiro e água gastam, mas que não servem para o fim desejado [exige-se que cada um destes espaços tenha pelo menos 30 metros de
raio, que tenham fácil acesso a velhos e a crianças, sem risco de atropelamento,
e que sejam infra-estruturados, etc., (Magalhães, 1992)].

Parque Natural Sintra Cascais
O Parque Natural Sintra Cascais, é uma infra-estrutura estratégica base para o
desenvolvimento turístico da Área Metropolitana de Lisboa (Ferreira et al., 2000),
contribuindo para a salvaguarda dos componentes naturais e humanos, solo,
água, flora e fauna, e paisagem de grande valia.
Este parque natural não constitui um espaço verde do concelho de Cascais,
nem é um património de Cascais, mas sim um importante património nacional
e europeu quando integra partes da Rede Natura 2000, fazendo parte da Rede
Nacional de Parques e Reservas (ICN/MA, 1999, DGA/MAOT, 2000).
É uma infra-estrutura base da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza,
responde à Lei de Bases do Ambiente, e é um dos recursos base do desenvolvimento do turismo de qualidade da área metropolitana.
Simultaneamente, faz parte da “Lista Nacional de Sítios”, respondendo à criação
da Rede Natura 2000 (Directiva Habitats- DH- Directiva 92/43/CEE do Concelho
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de 21 de Maio), e sendo por isso um património europeu, salvaguardando
“Habitats” e “Espécies” em risco (Directiva 92/43/CEE do Conselho de 21 de Maio
e Directiva 79/409/CEE do Conselho de 2 de Abril).
Igualmente responde a uma imposição internacional, “a conservação da diversidade biológica, através da conservação, in situ, dos ecossistemas e Habitats
naturais e manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies no seu
meio natural”, tal como é referido na Convenção sobre a Diversidade Biológica,
ratificada por Portugal através do Decreto-Lei nº 21/93 de 29 de Junho.
A sua importância e o valor dos seus habitats reflecte-se nos inúmeros trabalhos
já publicados, de entre os quais devem ser referidos: Barbosa, 1942 e 1945; Car-

▼
Falésias com vegetação das costas

valho & Flores, 1942; Flores, 1943; Vasconcelos, 1964; Vasconcelos, 1988; Pinto da

mediterrâneas com Limonium spp.

Silva, 1979, 1981 e 1997; Pinto da Silva et al., 1975, 1991 e 1992; Moreira, 1998, etc.

endémicas.
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No concelho de Cascais, dentro do parque natural são referidos alguns dos
habitats classificados no anexo I da Directiva, que, pela sua importância, devem
ser o guia para a avaliação do património natural do concelho de Cascais:
• Falésias com vegetação das costas mediterrâneas com Limonium spp
endémicas
De facto, desde o farol de Santa Marta até à ribeira do Falcão existem

▼

espécies de grande interesse conservacionista como o Limonium dodartii

Mais um aspecto de Limonium spp.

ssp. lusitanicum e o Limonium oleifolium, espécies constantes do anexo II da
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Directiva habitats, bem como um deles no anexo I da Convenção de Berna,
bastando a presença de plantas do género Limonium spp. para tornar a falésia
protegida.
O Lápiás, que acompanha este habitat, é uma formação calcária cársica, em que
a erosão, principalmente a dissolução do carbonato de cálcio pelo dióxido de
carbono, dissolvido na água, desenha formas de aspecto ruiniforme, que criam
nichos, onde se instalam as diferentes espécies.
A maior ou menor proximidade do mar, de que depende a quantidade de sal
transportado pela salsugem (aerossol marinho com a poalha da água do mar
resultante da espuma das ondas a quebrar nas rochas), condiciona as plantas
que resistem mais ou menos ao sal.
Assim, a distância ao mar, a altura da costa, a forma das rochas, a composição
do calcário e portanto do solo, o facto de existir ou não deposição de areia
em cima da “terra rossa” (material de cor vermelha resultante da dissolução
do calcário, muito rico em óxidos de ferro), condiciona as espécies presentes
em cada local, dependendo a sua presença da resistência à secura, ao sal, da
exposição ao Sol, e do solo ao qual estão adaptadas.
Constitui, portanto, um local de grande interesse pedagógico, onde é possível
mostrar uma sequência de condições, desde a orla da falésia até ao interior,
e desde Santa Marta até ao Guincho, exemplificando de forma clara a noção
de nicho ecológico, as diferentes formas de resistência à secura, a adaptação
aos diferentes solos, etc.
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▶
Aspecto da falésia costeira,
zona cársica.
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▶
Assim, logo na Boca do Inferno, desde o mar para o interior observam-se uma

Lápias com gramínea resistente ao

sequência de espécies (Pinto da Silva, 1997) desde uma gramínea formando

sal (Parapholis incurva).

pequenos relvados (Parapholis incurva), os Limónium spp., a Acelga do Mar
(Beta vulgare ssp. maritima) com pequenas e grossas folhas amareladas ou
arrocheadas (de cerca 5 cm de comprimento) devido ao sal, o Funcho ou
Perrixil do Mar (Critmum maritimum), os pequenos tapetes de delicadas flores
lilases (Spergularia rupicula), até às zonas mais próximas da estrada em que
se iniciam os arbustos.
Aqui, a Acelga do Mar tem folhas de mais de 25 cm, delgadas; começam a
aparecer a Salgadeira (Atriplex halimus) de folhas brancas e cobertas de cristais
de sal que, reflectindo a radiação, aumentam a sua resistência à secura; a
Tamargueira (Tamarix africana), que parece um cedro mas de bonitas flores
cor de rosa, e que deu o nome ao Tamariz, também resistente à salsugem e

◀
Zimbro (Juniperus turbinata)
no Cabo Raso.
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▲

▲

Lápias com Funcho do Mar (Critmum maritimum).

Lápias com Funcho do Mar (Critmum maritimum).

▲

▲

Salgadeira (Atriplex halimus)

Tamargueira (Tamarix gallica)

perto do Raio verde.

perto do Cabo Raso.
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à secura pela pequenez das folhas, bem como, o Zimbro (Juniperus turbinata)
ou sabina das praias, etc.
Sem estrada, ou onde a falésia é mais alta aparecem o pinheiro (neste caso o
Pinheiro de Alepo – Pinus halepensis adaptado ao calcário), a Aroeira (Pistacia
lentiscus), ainda que, por vezes, queimados da salsugem e depois seguiria a
vegetação do carrascal, caso não existissem urbanizações.
Seguindo pela costa, depois do farol da Guia, e ao aproximar da duna de
Oitavos, inicia-se a influência da deposição de areia do cordão dunar (Rebelo,
1995), com areia sobre o substrato de “terra rossa”, alterando-se a vegetação,
e aparecendo a vegetação dunar misturada com a vegetação do Lapiás e
reflectindo mais ou menos a influência da salsugem.
Aqui aparece a Arméria ou erva divina (Armeria welwitschii Boiss), planta
endémica de bonitas flores rosadas e que só existe com areia, a Joina das
Areias (Ononis natrix) formando autênticas almofadas verde e amarelo e
que é a primeira a florir, os tufos brancos e macios dos Cordeiros da praia
(Otanthus maritimus), as pequenas cravinas cor de rosa da Alforna (Silene
litorea), as grande Umbelas amarelas da Thapsia maxima e as grandes flores
brancas e muito perfumadas, entre folhas cor de zinco do Narciso das areias
(Pancratium maritimum), etc.
Dá-se então a transição para as dunas, desde as dunas móveis embrionárias
da praia do Guincho e praia da Cresmina, às dunas móveis do cordão dunar
(duna grande da Cresmina), às dunas cinzentas e dunas litorais com zimbro
e pinhal do triângulo Guincho, Oitavos e Cabo Raso.
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◀
Aspecto da zona cársica coberta
por areia da duna onde se vêem
Armérias, Joina da praia, Cordeiros
da praia, Thapsia spp, etc.

▲
Cordeiros da praia
(Otanthus maritimus).

◀
Erva divina (Arméria welwitschii).
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▶
Aspectos das grandes flores de
Thapsia spp.

▶
Narciso das areias (Pancractium
maritimum) flores, frutos e lagarta
que o parasita.

▶
Narciso das areias (Pancractium
maritimum) flores, frutos e lagarta
que o parasita.
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▲
• Dunas móveis embrionárias; Dunas móveis do cordão litoral com

Eruca da praia (Cakile maritima),

Ammophila arenaria (dunas brancas); Dunas fixas com vegetação herbácia

no Guincho.

(dunas cinzentas); Dunas litorais com Juniperus spp (phoenicea); Dunas
com florestas de Pinus pinea e/ou Pinus pinaster
No corredor dunar com uma dinâmica bem caracterizada no trabalho de
Rebelo (1995), que vai da praia do Guincho até Oitavos, atravessando completamente o cabo Raso, desenvolvem-se sequencialmente os habitats classificados, numa transição perfeita do Lápias costeiro para as dunas, e nestas
de um habitat para outro.
Desde as primeiras colonizadoras (Vasconcelos, J. C., 1964 – Vegetação Natural
do Concelho de Cascais, Pinto da Silva, 1997) que ocupam a orla superior da
praia, onde se acumulam detritos, depois as dunas móveis embrionárias, onde
vegeta a Eruca-da-praia (Cakile maritima), a Soda ou barrilha (Salsola chali), o
Femo-das-areias (Elymus fartus), passando depois à duna da Cresmina, com
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▲
Estorno na duna da Cresmina e
Guincho (Ammophila arenaria).

▶
Aspecto da duna com Estorno
cardo, (com pegadas de um
vertebrado).

▶
Cardo rolador na Cresmina
(Eryngium maritimum).
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os montículos de areia contidos pelo Estorno (Ammophila arenária), pela
Joina das areias (Ononis natrix), pelos Cordeiros-da-praia (Othantus maritimus),
pelo Cardo rolador ou marítimo (Eryngium maritimum), pela Ganza da praia
(Crucianela marítima) com as suas raízes ruivas e os seus picos onde volta a
aparecer o Narciso das areias (Pancratium maritimum) com as grandes flores
brancas e muito perfumadas, etc., passando depois para as dunas móveis do
cordão litoral com Ammophila arenaria, com dunas brancas, numa sequência
gradual.
Seguem-se as dunas mais estabilizadas (dunas fixas com vegetação herbácea – dunas cinzentas), em que, para além destas plantas das dunas móveis,
aparecem a Perpétua das areias (Helichrysum italicum, ssp serotium), o Açafate
de prata (Lobularia maritima), a Luzerna das praias (Medicago marina), e o
Cornichão das areias (Lotus creticus) em moitas esbranquiçadas de flores
douradas, etc., em transição para as dunas com vegetação arbustiva e arbórea
(dunas litorais com Juniperus turbinata; dunas com florestas de Pinus pinea
e/ou Pinus pinaster), que cobria todo o interior do cordão dunar no centro do
cabo Raso, e que depois dos fogos está a ser substituido pela Acácia, como
se vê na duna de Oitavos.
É igualmente nesta zona, nas partes abertas mas protegidas, que aparecem
duas plantas: uma a Cocleária – menor (Ionopsidium acaule) nas zonas quase
sem areia, espécie em risco do anexo I da Convenção de Berna e do anexo II
da Directiva Habitats (Espécies de interesse comunitário, cuja conservação
requer a designação de zonas especiais de conservação), outra o Miosótis-das-praias (Omphalodes kuzinskyanae), que aparece nas zonas mais húmidas
de areia, espécie em risco do anexo I da Convenção de Berna e do anexo IV
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▲
Cocleária menor (Ionopsidium

da Directiva Habitats. (Espécies de interesse comunitário que exigem uma

acaule) planta em risco.

protecção rigorosa).
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• Matagais arborescentes de Juniperus phoenicea; Matos termomediterrânicos pré-deserticos; Prados secos semi-naturais e fácies arbustivo em
substrato calcário (importante habitat de orquídeas);
Quem seguir da praia do Guincho, ou melhor ainda da praia do Abano para
a Malveira, em solos calcários vermelhos vai encontrar o que resta destes
habitats classificados, muito degradados pelos vários fogos que já os percorreram, invadidos pelo pinheiro de Alepo e pior ainda pela Acácia, espécies
exóticas e pirófagas.
No entanto, nas zonas onde não existiam pinheiros de Alepo e Acácias, após
os fogos aparecem as Campainhas amarelas (Narcissus bulbocodium L. var.
obesus) e os matagais que têm retomado, onde ainda existem os carrascais
com Zimbro (Juniperus turbinata = a Juniperus phoenicea) que fazem a transição da zona costeira com efeito da salsugem (matagais arborescentes de
Juniperus phoenicea) para as zonas mais abrigadas do sal, no interior (matos
termomediterrânicos pré-deserticos) onde outras espécies de rara beleza
transformam estes Habitats em verdadeiros jardins.
Logo que a acção do vento dominante se amortece instalam-se arbustos de
maior estatura e até algumas árvores. Assim, e consoante o tipo de rocha e
solo, com ou sem areia, mais ou menos descarbonatada, aparecem matos de
diversos tipos. Aparece o Sargaço (Cistus salvifolius), os Tojos (Ulex parviflorus
U.minor, U. densus) com as suas flores amarelas na Primavera. Por vezes aparece
a Esteva (Cistus ladanifer) com as suas grandes flores brancas maculadas, as
Urzes e Torgas (Erica umbelata, E. arbórea, E. scoparia, Calluna vulgares) com
as suas flores rosadas, o Trovisco (Daphne gnidium) com bagas cor de fogo,
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o Rosmaninho (Lavandula soterras ssp luisieri) de flores roxas, que são, entre
outros, componentes dos matos mais acidófilos.
Nas zonas calcárias e básicas, a par do Carrasco (Quercus coccifera), vegetam
o Lentisco bastardo (Phillyrea angustifolia) da família da oliveira, a Aroeira
(Pistacia lentisco), agora de maior dimensão, sem ser afectada pelo vento, o
Zambujeiro que se transforma em bonita árvore (Olea europaea var. silvestres),
a Aderno bastardo (Rhamnus alaternus), as Madressilvas (Lonicera etrusca, L.
implexa), os Espargos bravos, e algumas flores como o Lírio roxo (Iris biflora)
o Lírio amarelo (Iris lusitanica, espécie do anexo V da Directiva Habitats), tal
como a Gilbardeira (Ruscus aculeatus) com as suas bagas vermelhas, e as Bocas
de lobo (Antirrhinum majus ssp. linkianum).
Também aqui aparecem orquídeas, mas, em especial, nos locais onde
anteriormente se fez cereal e pastagem (Prados secos semi-naturais e fácies
arbustivo em substrato calcário – importante habitat de orquídeas) onde
aparecem a Orquídea piramidal ou Satirião menor (Anacamptis pyramidalis)
com o seu conjunto piramidal de flores rosadas muito bonitas e que se
continua a vender na beira da estrada, as orquídeas em forma de insecto
como a Erva abelha, a Erva mosca , a Erva moscardo fusco, a Erva vespa

▲

(Ophrys apilare, O sepultam, O bombyliflora, O. fusca, O. lutea) e as Orquídeas

Orquídea (Anacamptis pyramidalis).

linguiformes (Serapias língua, S. parviflora).
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▲
• Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canadenses.

Quinta do Marquês, com Carvalhal
cerquinho (Quercus faginea).

Somente na Quinta do Marquês, em Alcabideche, e na Quinta do Pisão
de Baixo restam ainda alguns resquícios da floresta climática do Carvalhal
cerquinho (Quercus faginea) que convive com o Carrasco, agora arbóreo,
(Quercus coccifera), com a Azinheira (Quercusilex ssp. rotundifólia) que seriam
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acompanhadas do Folhado (Viburnum tinus), do Medronheiro (Arbutus unedo),
vestígios da qual, no restante espaço, se restringem a raríssimas árvores isoladas.
No entanto, mesmo com o pinhal de Alepo, nas zonas dos vales, mais frescos,
a vegetação aproxima-se da climática aparecendo as trepadeiras, como a
Salsaparilha bastarda (Smilax aspera var. nigra) de cachos de flores brancas e
de frutos negros, a Silva (Rubus ulmifolius), de flores brancas rosadas e amoras,
a Ruiva brava (Rubia peregrina), a Previnca (Vinca difformis) de bonitas flores
azuis a atapetar o chão nas clareiras.
• Florestas – galerias com Salix alba e Populus alba
Nos vales encaixados da ribeira da Mula ou das Vinhas, em especial no Pisão
e na Quinta do Marquês, da ribeira do Abano ainda existem algumas galerias
ripícolas de grande beleza, onde aparece o Salgueiro (Salix alba), o Choupo
(Populus alba), a par com as trepadeiras da vegetação climática; a Salsaparilha
bastarda (Smilax aspera var. nigra); a Silva (Rubus ulmifolius); a Ruiva brava
(Rubia peregrina), etc.

Património Solo e Agricultura
A Sul da Serra de Sintra, na Biscaia, Figueira do Guincho (Camara, 1989) e a
zona entre a Figueira do Guincho e Almoinhas Velhas, com os seus socalcos;
na zona da Peninha, com a antiga produção de cavalos e que agora deveria
ter floresta climácica e grandes zonas de pastagem com gado, em solos deri-
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▲
vados de granitos na zona do Pisão, desenvolvido em solos aluvionares com

Antigos socalcos agrícolas entre

mistura de influência granítica e calcária, e nos topos em solos derivados de

Almoinhas Velhas e a Figueira do

rochas calcáreas, mais ou menos, metamorfizadas, a agricultura diversificada

Guincho.

dá guarida a uma população de mamíferos, de aves e répteis fundamentais
para a diversidade biológica, mas também para a paisagem.
Infelizmente, como em toda a zona envolvente tem sido dada pouca importância à manutenção dos espaços rurais, em especial à manutenção de pastagens
e da cultura de cereais, de forma a manter, não só a paisagem, como a favorecerem a base de alimentação das aves de rapinas.
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De facto, algumas das aves de rapina presentes no PNSC são raras ou pouco
comuns, destacando-se a Águia de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), a Águia de asa
redonda (Buteo buteo), o Gavião (Accipiter nisus), o Milhafre preto (Milvus nigrans),
o Falcão peregrino (Falco peregrinus), o Bufo pequeno (Asio otus), entre outras,
as quais estarão em risco sem o espaço agrícola.
Trata-se de uma área de grande beleza, em especial o Pisão, com as suas
várzeas encaixadas do rio da Mula, como também às áreas aplanadas no topo
das colinas e vales suaves, de grande potencialidade para cereais e pastagens,
base de todo o sistema trófico.
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Sugestões de percursos
1º – Lápiás costeiro. Saída da Boca do Inferno, passando por Oitavos até ao Cabo
Raso, vendo o habitat falésias com vegetação das costas mediterrâneas com
Limonium spp endémicas, nas suas diversas variantes.
2º – Dunas – percurso desde a duna do Guincho, passando pela Cresmina até à duna
de Oitavos, vendo os habitats: Dunas móveis embrionárias; Dunas móveis
do cordão litoral com Ammophila arenaria (dunas brancas); Dunas fixas
com vegetação herbácia (dunas cinzentas); Dunas litorais com Juniperus
spp (phoenicea); Dunas com florestas de Pinus pinea e/ou Pinus pinaster, e
observando as transições entre elas.
3º – Carrascal – percurso saindo da praia do Abano até às Almoinhas Velhas, vendo
os habitats Matagais arborescentes de Juniperus phoenicea; Matos termomediterrânicos pré-deserticos; Prados secos semi-naturais e fácies arbustivo
em substrato calcário (importante habitat de orquídeas), e observando as
transições entre eles.
4º – Galerias ripícolas e zonas agrícolas – trilho da Ribeira das Vinhas de Cascais ao
Pisão, vendo os habitats Florestas – galerias com Salix alba e Populus alba;
Matos termomediterrânicos pré-deserticos; Prados secos semi-naturais e
fácies arbustivo em substrato calcário (importante habitat de orquídeas),
para além das zonas agrícolas, pinhais e pastagens.
5º – Falésias e zonas agrícolas acidófilas – percurso saindo do Abano até à Biscaia
6º- Zonas aluvionares agrícolas – percurso ao longo do vale de Caparide, saindo do
Livramento até montante do aeródromo de Tires.
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Roteiros do Património
de Cascais
Património Geológico
do Concelho de Cascais
Testemunhos de 150 milhões de anos de história
Miguel Magalhães Ramalho

A morfologia e a paisagem do concelho de Cascais são muito influenciadas pelo
seu substracto geológico. Basta atender que a parte ocidental do seu território
é dominada visualmente pelo Maciço de Sintra, que funciona, também, como
barreira aos ventos do quadrante norte, carregados de humidade oceânica,
para benefício dos banhistas da Costa do Estoril.

◀
Base do campo dunar da Crismina.
Em primeiro plano, e parcialmente

O leitor que estiver interessado em seguir mais detalhadamente a descrição da

coberto por vegetação, aspecto
da erosão eólica nos calcários que

geologia do Concelho, deverá consultar a Carta Geológica de Cascais à escala

afloram junto à estrada, na zona do

1/50.000 e a sua Notícia Explicativa.

Muxacho.

49

R o t e i R o s

d o

P a t R i m ó n i o

d e

C a s C a i s

As rochas mais antigas que afloram no território do Concelho têm cerca de
cento e cinquenta milhões de anos e correspondem às espessas séries calcárias
do Jurássico Superior, que foram trazidas à superfície pela intrusão do Maciço
eruptivo de Sintra. O calor libertado pelos magmas do maciço foi suficiente para
recristalizar os calcários do contacto e transformá-los em mármore.
Até ao final do Jurássico depositou-se um possante conjunto de camadas de
calcários com intercalações de margas cuja espessura atinge os 1.500m.
O estudo desta série foi feito com base nos seus abundantes microfósseis
(fósseis de dimensões microscópicas) de alguns macrofósseis e também, nas
características dos sedimentos.

▲

Duma forma esquemática podem apresentar-se as etapas desta evolução

Litoral a Norte da Praia do Abano.

durante o Jurássico Superior:

Facíes típica dos chamados “Xistos
do Ramalhão” (Jurássico Superior)
com um fóssil de amonite.

1. Calcários maciços, metamorfizados, depositados em mar relativamente
profundo, com poucos fósseis, entre os quais alguns restos de amonites
(espessura com cerca de 100m).

▶

2. Níveis finos de calcários xistificados, alternando com níveis mais margosos,

Aspecto da fácies dos Xistos do

e alguns microconglomerados, que traduzem o transporte longínquo de

Ramalhão (Jurássico Superior).

fragmentos biogénicos ao longo da vertente de uma zona recifal, situada a

Alternância de leitos finos de

W da costa actual. Estes níveis foram afectados pelos fluidos emanados pela

calcário com margas, depositadas
em ambiente marinho profundo,

intrusão do magma do Maciço de Sintra, apresentando um típico aspecto

confirmado pela presença de

listado de branco (Xistos do Ramalhão). Além de frequentes microfósseis

amonites.

pelágicos, ocorrem vários níveis com amonites (espessura superior a 400m).
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▲
Arriba a Norte da praia do Abano.

3. Camadas de calcários e margas, mais espessas que os do item anterior,

Calcários do Jurássico Superior

mostrando, ao longo do litoral a N da praia do Abano, intercalações

com estratificação bem marcada

bréchicas com fragmentos mais ou menos grosseiros, provenientes da

vendo-se a rede de diáclases

destruição daquela zona recifal situada a W, embora mais perto, atendendo

à superfície e no interior das

às maiores dimensões desses blocos (espessura com cerca de 540m).

camadas.

4. Calcários argilosos e margas, por vezes com níveis nodulares provocados
pela bioturbação (galerias escavadas por crustáceos, que viviam no interior
do sedimento). O estudo dos microfósseis (foraminíferos, ostracodes e algas)
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▲
permitiu concluir que o ambiente de deposição correspondia a uma laguna

Norte da praia do Abano.

marinha confinada, cuja profundidade foi diminuindo ao longo do tempo,

Alternância de finas camadas de

tendo tido, no final, influências de água doce (espessura com cerca de

calcário e margas do Jurássico

400m).

Superior indicando sedimentação
calma e rítmica.

Do ponto de vista da evolução paleoambiental pode dizer-se que, no Jurássico
Superior, os sedimentos depositaram-se em meio marinho de águas quentes,
cuja profundidade foi diminuindo progressivamente, passando a ambientes
lagunares confinados.
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▶
Vista sobre a costa norte da praia

O estudo destes níveis pode ser feito em excepcionais condições de observação

do Abano. Ao fundo vê-se a arriba

no litoral entre o contacto com o granito (Ponta da Abelheira) e a praia do

granítica de cor avermelhada

Abano e ao longo da estrada Malveira- Murches.

do Maciço Eruptivo de Sintra,
em contacto com os calcários
acinzentados do Jurássico Superior,

O Período geológico seguinte, o Cretácico, tem início há cerca de 145 milhões

por vezes atravessados por filões

de anos. O ambiente de deposição dos primeiros níveis é semelhante ao do final

magmáticos, cuja idade vai

do Jurássico ou seja, laguna marinha confinada. No entanto, começaram tam-

diminuindo para Sul.

bém, a manifestar-se acarreios de material arenítico, ricos em grãos de quartzo,
e que traduzem a influência de rios que, periodicamente, vêm descarregar a
sua carga sedimentar proveniente da erosão das áreas do continente emerso,
situado a oriente, mas também a ocidente.
De forma igualmente sintética, apresentam-se as etapas principais da evolução
do Cretácico na área do concelho de Cascais. Assim, a seguir aos níveis do
Jurássico, que vimos anteriormente, vêem:
1. Calcários, margas e arenitos, geralmente fossilíferos (moluscos, equinodermes, braquiópodes, foraminíferos etc.) depositados, primeiro, em ambiente
ainda lagunar confinado mas, passando depois, para regime mais marinho.

▼

Os arenitos são um indicador da esporádica influência continental sub-aérea

Arriba costeira, entre a Boca

(a espessura é de 190m).

do Inferno e o farol da Guia,
constituída por calcários fossilíferos
com algumas intercalações

2. Calcários e margas, muito fossilíferos, incluindo amonites, passando a calcários dolomíticos e dolomitos, em bancadas espessas, contendo fósseis

argilosas, do Cretácico Inferior,
dispostas quase horizontalmente,

recifais (corais, estromatoporídeos, rudistas, etc.) e, na parte final, a calcários

o que condicionou a morfologia

e margas, também muito ricos em fósseis. O ambiente de deposição evoluiu

do litoral.
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de meio marinho franco, que, por diminuição de profundidade, passou a
recifal e depois a marinho interno (a espessura ronda os 155m).
3. Arenitos, argilitos, margas e calcários, muito fossilíferos. Os níveis calcários, por vezes, apresentam-se extremamente ricos em orbitolinas, que
são grandes foraminíferos com forma cónica. É de referir a ocorrência de
arenitos, com espessuras significativas e que contêm restos de vegetais
incarbonizados, traduzindo o acarreio destes materiais detríticos por rios
que vinham das terras emersas, que se situavam quer no interior do actual
território português, quer a oriente, onde hoje existe o oceano Atlântico,
mas que, naquela altura, correspondia a uma zona continental sub-aérea
(a espessura tem cerca de 130m).
4. Calcários e margas, com alguns níveis areníticos, aqueles bastante fossilíferos
(rudistas, moluscos, equinodermes, amonites, grandes foraminíferos, com
orbitolinas e alveolinas, etc.). Estes sedimentos depositaram-se em ambiente
marinho de pequena profundidade, mas com algumas entradas esporádicas
de material terrígeno fluvial (a espessura tem cerca de 155m).
5. Calcários argilosos dolomíticos, com um espesso nível argilítico. Os níveis
calcários são bastantes fossilíferos, nomeadamente microrganismos, como
foraminíferos (alveolinídeos e outros), lamelibrânquios, gastrópodes e equinodermes (160m de espessura).
6. Calcários argilosos, ricos em alveolinídeos, gastrópodes, algumas amonites
e, no topo, microfósseis planctónicos.
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Estes dois últimos níveis depositaram-se em meio marinho de pequena
profundidade, a qual vai aumentar para o topo, pois está associada ao
máximo da transgressão dos mares do Cretácico.

▼

Quase toda a série cretácica, que acabamos de descrever sucintamente, pode
ser na sua maior parte observada, em muito boas condições, em cortes ao
longo das arribas litorais.

Praia da Crismina. Sucessão de
bancadas de arenitos do Cretácico
Inferior correspondentes aos
canais fluviais com algumas
intercalações argilosas, depositadas

Assim, a passagem Jurássico-Cretácico pode ser estudada na continuidade do

durante episódios de fraca energia

corte ao longo da estrada Malveira-Cascais. Os níveis 1 a 4 afloram ao longo das

hidrodinâmica.
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arribas entre a Boca do Inferno e a Praia Grande do Guincho; este último nível
pode, também, ser observado no litoral entre o Estoril e a praia de Carcavelos.
Para o nível 5, é preciso ir até à zona oriental do concelho, por exemplo nas

▼

imediações de Trajouce, mas as condições de observação são muito más, no
meio daquele caos de desordenamento urbanístico.

Aspecto do relevo granítico, nos
arredores da Malveira da Serra,
quando atacado pela erosão.
Esta faz-se sentir, em especial,

Vimos, assim, que a evolução paleoambiental do Cretácico nesta região foi
bastante diferente da do Jurássico Superior. A partir do ambiente lagunar

através das fracturas e zonas

confinado, semelhante, ao do final do Jurássico, passou-se depois a ambiente

mais alteráveis pelos agentes

marinho, de profundidade variável, periodicamente com francas influências

atmosféricos

fluviais, mas onde se pôde desenvolver também, um importante edifício recifal.
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Os níveis finais traduzem uma subida generalizada da profundidade e, a seguir,
bruscamente, a sedimentação cessa e a região é levantada, ficando exposta à
acção meteórica. Os tempos subsequentes são marcados pela ascensão do
Maciço de Sintra e ao intenso vulcanismo que se seguiu. Segue-se um longo
intervalo de tempo (60 milhões de anos) em que não há deposição de rochas
sedimentares, dominado em profundidade por intrusões de rochas magmáticas
que constituem hoje a Serra de Sintra, seguidas por fenómenos vulcânicos
superficiais.
O Maciço eruptivo de Sintra corresponde a um corpo magmático com um
núcleo sienítico, associado a brechas ígneas, envolvido por uma importante
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massa de granitos e afloramentos dispersos de gabro-dioritos. A este maciço
devem estar ligados numerosos filões (basaltos, aplitos, microssienitos, etc)
O calor libertado pelo magma provocou a recristalização dos calcários que
envolviam o maciço, transformando-os em mármores .
Estas rochas magmáticas constituem o relevo mais importante da região, a
Serra de Sintra, consequência não só dos movimentos verticais de ascensão
do magma, mesmo após a sua consolidação, mas também à erosão diferencial
que desmantelou mais rapidamente as rochas sedimentares que envolviam o
maciço.
A idade da intrusão deste maciço está calculada entre setenta e cinco a noventa
e cinco milhões de anos, portanto próxima do final do Cretácico e terá sido
posto a descoberto pela erosão da cobertura sedimentar só cerca de quarenta
milhões de anos depois, no Terciário Inferior (Oligocénico). A maior parte dos
sedimentos que cobriam o maciço foi destruída pela erosão. No entanto, é
ainda hoje possível observar alguns pequenos retalhos de calcários, assentando
directamente nas rochas eruptivas, como acontece no afloramento que se situa
a cerca de 1,6km da Malveira da Serra, na estrada para o cabo da Roca.
Considera-se que a instalação deste maciço esteja relacionada com os fenómenos de distensão da crusta terrestre, relacionados com uma das fases de
abertura e desenvolvimento do oceano Atlântico.
À intrusão do Maciço de Sintra deve estar ligado um enorme conjunto de
filões eruptivos, de composição diversa (riolitos, basaltos, doleritos) que se
dispõem quer concentricamente em relação àquele maciço, quer radialmente.
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▲
É, também, ao longo da costa que melhor se vêem, podendo, quando

Arriba a Norte da praia do Abano.

desaparecem por erosão, dar fendas profundas nos calcários (“mata-cães”)

Calcários do Jurássico Superior

ou, então, aqueles cuja composição os fez resistir, aparecem salientes na orla

atravessados por filões eruptivos

costeira, em especial nas grandes lajes formadas pelas camadas cretácicas
quase horizontais, que são postas a descoberto na maré vazia, como se vê
por exemplo, nas zonas da Parede ou de S. João do Estoril. Algumas massas
basálticas importantes, ligadas à instalação do maciço, ocorrem em vários
pontos (Aldeia de Juzo, Alcabideche, Manique) mas são mal visíveis por se
encontrarem alteradas e cobertas por construções.
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De assinalar ainda, o pequeno afloramento que resta duma antiga chaminé
vulcânica basáltica, com encraves de rochas sedimentares, o qual se vê bem
na maré vazia, mais ou menos a meio da praia Grande do Guincho.
Os diversos aspectos geológicos do maciço podem ser observados junto ao
litoral, em que o granito se apresenta bastante são, devido à permanente erosão
marinha. Para o interior, junto à Pedra Amarela, pode ver-se um belo conjunto
de grandes blocos arredondados típicos das formas da erosão do granito.
Estes aspectos podem ser, também, apreciados ao longo da estrada da Lagoa
Azul-Malveira da Serra.
O Complexo Vulcânico de Lisboa corresponde a uma sequência de rochas
lávicas, principalmente escoadas basálticas e vulcano-sedimentares (tufos,
brechas, piroclastos), onde se intercalam leitos sedimentares argilosos, depositados em antigas lagoas, contendo alguns fósseis de gasterópodes e de
vertebrados (crocodilos e batráquios). O conjunto, cuja espessura pode atingir
várias centenas de metros, aflora numa vasta área que se estende até Mafra
e em direcção a Lisboa, onde se podem identificar escoadas lávicas, filões,
chaminés vulcânicas, etc. Supõe-se que toda esta actividade vulcânica tivesse
como aparelho principal um vulcão, com altura superior a 2 km e diâmetro de
base da ordem dos 40km, localizado na zona de Mafra. Este vulcanismo terse-á dado há cerca de 70 milhões de anos (Cretácico Final) e estaria, também,
relacionado com a abertura do oceano Atlântico.

◀
Camadas de calcário do Cretácico
Inferior, quase horizontais,

Embora ocorram na área do concelho algumas massas vulcânicas importantes,

atravessadas por filão basáltico,
que sobressai devido à maior

o seu estado de alteração e cobertura não permitem uma boa observação.

resistência à erosão marinha

Os solos derivados destas rochas são dos mais férteis do país e, durante

(Parede)
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séculos, serviram de base à prosperidade das populações aqui fixadas, desde a
Pré-História. As áreas destes solos estão francamente mais desenvolvidos para
Leste (Oeiras, Amadora).
O Terciário, período que se segue ao Cretácico, não tem uma grande representação no concelho, aflorando no seu extremo oriental, com calcários argilosos
e areníticos e margas, muito fossilíferos (gastrópodes lamelibrânquios, corais
e foraminíferos) depositados em ambiente marinho de profundidade variável.
Esses afloramentos encontram-se, em grande parte, ocultos por construções.
O melhor local para observar os níveis do Miocénico é ao longo da arriba
oriental da praia de Carcavelos, onde afloram diversas camadas de arenitos
margo-calcários amarelados muito fossilíferos. São visíveis níveis com grandes
ostras e conglomerados que passam superiormente a arenitos bioturbados,
ricos em fragmentos de fósseis (lamelibrânquios, gastrópodes, equinodermes
e foraminíferos, como miogipsinas); correspondem a ambientes marinhos de
profundidade variável, com influências salobras.
Os últimos depósitos a constituir-se correspondem ao período Quaternário,
o qual ocupa os últimos 2 milhões de anos da História da Terra. Durante este
período, devido às glaciações, o nível do mar sofreu oscilações significativas.
Assim, nos máximos das glaciações, em que parte importante da água dos
mares se acumulou sob a forma de gelo nas calotes glaciares, o nível das águas
descia, mas quando o clima aquecia, o gelo derretia e o nível do mar subia.
Isto verificou-se durante todo esse período, com os níveis mais altos do mar
correspondendo ao Quaternário mais antigo, indo progressiva e tendencialmente
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◀
Arriba a Norte da praia do Abano.
Calcários do Jurássico Superior
inclinados fortemente para Sul,
cortados por um filão eruptivo
rectilíneo. No topo, vê-se um nível
de uma antiga praia marinha,
quaternária, constituído por
calhaus rolados depositados
quando o nível do mar estava
cerca de 20 m mais elevado do que
o actual.
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▶
Duna consolidada de Oitavos.

diminuindo ao longo do tempo, até hoje, chegando aos – 120m há 18.000 anos.

Observam-se os leitos inclinados

Nessa altura, a paisagem seria bastante diferente, com uma extensa planície

da estrutura interna da duna

litoral que se estendia cerca de 30 Km para Sul e Oeste, a partir da actual linha

que indicam a direcção dos
antigos ventos que a formaram
no Quaternário antigo e que

de costa. Para ter uma melhor ideia do que isto significa, basta dizer que se
podia ir, a pé enxuto, até às Berlengas.

sopravam mais para Oeste que os
actuais.

Os depósitos atribuídos ao Quaternário mais antigo (Plistocénico) correspondem, essencialmente, a níveis de terraços marinhos, distribuídos a cotas diversas,
testemunhos do alto nível em que o mar se encontrava, estando o mais antigo,
a cerca de 130 m acima do actual. Correspondem a cascalheiras, calhaus rolados
e areias, onde, por vezes, se encontram utensílios pré-históricos e que se podem
observar, entre outros locais, na arriba a N do Guincho.
Vale a pena, também, referir a duna consolidada de Oitavos que pertence a
um conjunto dunar que se prossegue cerca de 2 centenas de metros para N.
Neste local, devido à exploração de areia que aí funcionou, é possível observar
a estrutura interna da duna. Esta é constituída por leitos inclinados de areia
consolidada mais ou menos grosseira, que se sobrepõem a uma camada
acastanhada, com matéria orgânica e caracóis fósseis (Helix), a qual corresponde
a um antigo solo e onde, também, foram encontrados utensílios pré-históricos.
O estudo das estruturas da duna indicam que os ventos predominantes vinham
de mais a W que os actuais. Supõe-se que a duna se tenha formado durante
o último máximo da glaciação (Würm), quando o clima era mais frio e seco.
É, ainda, no Quaternário, que as camadas calcárias do Mesozóico, expostas às
intempéries, foram carsificadas, devido à dissolução do calcário pelas águas das
chuvas. Ao longo da costa, entre o farol de Santa Marta e o Guincho, é possível
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observar diversas superfícies carsificadas, em que a rocha toma formas diversas,
estando o fundo das cavidades preenchidas pelos resíduos da sua dissolução,
que constituem a chamada terra-rossa, de cor castanho avermelhada, muito
rica em óxidos de ferro.
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A dissolução dos calcários e dolomitos fez-se, também, em profundidade, dando
origem a uma rede de cavernas. A Boca do Inferno é uma antiga caverna cujo
tecto desabou. São conhecidas mais grutas no concelho de Cascais, como as
do Poço Velho e Alvide, em que as primeiras foram habitadas pelo homem
pré-histórico.

▼

Podem, ainda, referir-se por entre os sedimentos quaternários, os aluviões dos

Aspecto do lapiás do topo da

diversos cursos de água do concelho, as dunas da zona do Guincho e as areias

arriba junto à Boca do Inferno.

das praias actuais.
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◀
Cresmina. Efeito da erosão
provocada pela areia transportada
pelo vento sobre a superfície de
uma camada calcária do Cretácico
Inferior.
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Movimentos tectónicos

antigas cavernas do concelho, cujo
tecto abateu e um dos ex libris de
Cascais.

As camadas inicialmente depositam-se na horizontal. Se forem, depois,
afectadas por movimentos tectónicos, podem ser basculadas, dobradas ou
fracturadas.
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▲
As principais acções tectónicas na área do concelho de Cascais, foram

Grande falha da Praia do Abano

originadas pela intrusão do Maciço de Sintra. A ascensão do magma, provocou o

instalada na zona da escada de

arqueamento num grande doma, das camadas do Jurássico e do Cretácico que

acesso ao topo da arriba e que

estavam por cima. A inclinação dessas camadas atinge os valores mais elevados
na faixa à volta do maciço. Na zona do Guincho, as camadas formam uma

põe em contacto os calcários do
Jurássico Superior, à esquerda, com
os calcários maciços do Cretácico
Inferior, à direita da escada.
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grande dobra em sinclinal, ocorrendo com inclinações opostas nos extremos
da praia Grande.
Toda a região apresenta numerosas falhas, algumas injectadas por filões.
As mais espectaculares são as da arriba sul da praia do Abano e a que ocorre
junto ao Farol da Guia, mostrando belas superfícies de deslizamento dessas
falhas.
*
*

*

Como vimos, o território do concelho de Cascais guarda testemunhos
importantes da sua história ao longo de 150 milhões de anos e as excepcionais
condições de observação de muitas das suas “páginas”, em especial daquelas
que se vêem ao longo da escarpa litoral, conferem-lhe particular interesse no
âmbito do património geológico nacional.
A faixa costeira, onde se concentra a maior parte dos sítios com interesse
geológico do concelho deve, portanto, ser mantida com as suas características
naturais, evitando intervenções que a artificializem ou ocultem os seus valores
geológicos. O caso da cimentação das arribas, ao longo do paredão entre as
praias do Estoril e de S. João é um exemplo paradigmático do que se não
deve fazer.

◀
Litoral da Parede. Arenitos

A isto há que acrescentar o excepcional valor paisagístico de algumas zonas

ferruginosos com intercalações de
argilitos cinzentos, do Cretácico

do concelho o que, em boa parte, se deve às suas características geológicas.

Inferior, depositados em ambiente

Aqui podemos considerar incluídos, todo o troço litoral que vai da Ponta da

fluvial.
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▲
Pedra do Sal, São Pedro do Estoril,

Abelheira até ao Farol de Santa Marta, a arriba litoral entre S. João do Estoril e

constituída por camadas de

Carcavelos, o belo campo dunar do Guincho-Cresmina-Oitavos, o vale da ribeira

calcário compacto do Cretácico

das Vinhas, e, sem qualquer dúvida, todas as vistas da Serra de Sintra que se

Inferior, quase horizontais. A sua
superfície encontra-se lapiesada,
o que foi facilitado pela rede de

podem desfrutar desde o Guincho, esta verdadeiramente excepcional, até ao
limite oriental do concelho.

fracturas.

Todos estes valores científicos, didácticos e paisagísticos, têm, como vimos,
uma excepcional importância, constituindo um património natural de interesse
nacional, cuja salvaguarda se impõe, para que possa continuar a ser usufruído
por todos nós e legado às futuras gerações.
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Sugestões de percursos
1.º – Jurássico Superior: Saída da Ponta da Abelheira até á praia do Abano, observandose a evolução das fácies marinhas profundas a talude recifal e a lagunar marinho.
Filões básicos e ácidos injectados nos calcários. Aplanamento terciário e respectivos
terraços marinhos.
2.º – Cretácico: Saída da Boca do Inferno até à praia do Guincho. Série cretácica composta por calcários fossilíferos e dolomitos marinhos, arenitos e argilitos fluviais,
traduzindo as oscilações do nível do mar. Fenómeno de carsificação: campo de
lapiás, cavernas, terra-rossa. Intrusão de filões basálticos e os “mata-cães”.
3.º – Duna fóssil de Oitavos: Observação da sua estrutura interna. Paleossolo com
gastrópodes do Quaternário.Do alto da Duna, o aplanamento terciário da região.
4.º – Cretácico do litoral entre a Pedra do Sal e o Hospital de Santana: Série sedimentar do Cretácico Inferior com arenitos fluviais, calcários nodulares laguno-marinhos
e calcários compactos para-recifais. Filões basálticos e falhas . As grandes lages e a
biodiversidade Exposição fotográfica e guia de campo no Centro de Interpretação
Ambiental da Pedra do Sal.
5.º – Dunas do Guincho-Crismina: Formas dunares. Marcas de vento e formas de erosão
eólica nos calcários.
6.º – O Maciço de Sintra : Percurso entre a Ponta da Abelheira e Cabo da Roca: diversos
tipos de rochas magmáticas: granitos, sienitos, gabro-dioritos e brechas vulcânicas.
Aspectos do contacto do Maciço com as rochas encaixantes: calcários metamorfisados em mármore e inclusões de calcários no magma do Maciço. Formas de erosão
litoral. Ribeiras suspensas.
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