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“Milagres feitos devagar são obras da natureza; 

  obras da natureza feitas devagar são milagres.” 

Padre António Vieira 
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Caracterização e Valorização do Património Geológico da Penha  

(Guimarães, Norte de Portugal) 

Augusta Maria Rodrigues Torres Pinto 

2011, Tese de mestrado, Universidade do Minho 

 

RESUMO 

 

A Penha é uma área localizada na freguesia de Costa, concelho de Guimarães. A 

localização privilegiada, a cinco quilómetros da cidade de Guimarães, cidade berço de 

Portugal e património da humanidade, bem como as suas características culturais e 

ambientais, particularmente de índole geológica, tornam a Penha um pólo turístico da região. 

O presente trabalho visa a valorização do património geológico da região da Penha, 

envolvendo designadamente a identificação e caracterização de locais de interesse geológico e 

a apresentação de propostas para a sua valorização. 

A região da Penha é granítica, predominando o Granito de Guimarães. É um granito 

biotítico, porfiróide de grão grosseiro. Apresenta encraves microgranulares máficos e félsicos 

e encraves metassedimentares. Encontra-se associado a um granito moscovítico-biotítico, de 

grão médio, com encraves sobremicáceos. O maciço granítico tem um diaclasamento de baixa 

densidade que origina geoformas de grande volume e que constituem características da Penha 

reconhecidas pela sua beleza natural. 

Uma análise detalhada revelou um património geológico relevante que merece ser 

conservado. A estratégia de geoconservação definida baseou-se na necessidade de dotar a área 

de meios de interpretação da sua geologia, que sensibilizem o público para as Ciências da 

Terra, que aumentem a literacia científica dos turistas que frequentam a área e que atraiam 

novos públicos. Além disso, a Penha tem um interesse muito significativo para a comunidade 

escolar da área envolvente, permitindo a realização de actividades de campo preconizadas nos 

programas de diferentes disciplinas. Foram caracterizados e avaliados quatro geossítios, com 

base no seu valor científico, didáctico e geocultural, bem como no valor cultural, estético e 

turístico. Na proposta de valorização e divulgação do património da região da Penha, 

apresentam-se trilhos geológicos, com finalidade didáctico-turística, e vários materiais 

interpretativos, incluindo painéis, folheto e guia geológico, entre outros. 

A implementação das propostas de valorização apresentadas e a sua inclusão nas redes 

de turismo local e nacional, em particular no âmbito do projecto Guimarães – Capital 

Europeia da Cultural 2012, constituirão uma mais-valia para a região e para o país. 
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ABSTRACT  

  

Penha is located in Costa, near the city of Guimarães. The prime location, four miles 

away from Guimarães, the birthplace of Portugal and a UNESCO World Heritage Site, as 

well as its cultural and environmental characteristics, particularly of geological nature, makes 

Penha a tourist attraction in the region.  

The present work aims to valuate the geological heritage in the Penha area, with 

particular focus on the identification and characterization of geosites and on the development 

of a set of promotion tools of its geological heritage.  

The region of Penha is of granitic nature, the Guimarães Granite being predominant. It 

is a porphyritic coarse-grained biotite granite, which displays mafic microgranular enclaves as 

well as felsic and metasedimentary enclaves. It is associated with a muscovite-biotite granite, 

medium grained, with surmicaceous enclaves. The granitic massif has low density jointing, 

hence producing large volume landforms that are a characteristic of Penha, recognized for its 

natural beauty.  

A detailed analysis revealed significant geological heritage worth preserving. The 

geoconservation strategy was defined based on the need to provide means of interpretation in 

order to raise the public awareness of the geosciences, increase the scientific literacy of the 

tourists and attract new audiences. Moreover, Penha has a very significant interest to the 

school community of the surrounding area, supporting field activities included in the curricula 

of different disciplines. Four geosites were characterized and evaluated, based on its 

scientific, educational and geo-cultural value, as well as cultural, aesthetic and tourism value. 

Aiming the valuation and promotion of the Penha heritage, geological trails are proposed, 

with tourist-educational purposes, as well as several interpretative materials, including panels, 

leaflets and a geology guide, among others.  

The implementation of the valuation proposals as well as their inclusion in the local and 

national tourism networks, in particular in the context of the project Guimarães - European 

Capital of Culture 2012, will be an asset for the region and the country.  
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1. Introdução 

 

1.1. Tema e enquadramento do trabalho 

 

Nos últimos anos tem-se assistido a um incremento do interesse científico no domínio 

da geoconservação e a uma maior sensibilização da sociedade por esta temática. 

A inventariação de geossítios, a sua protecção, valorização e divulgação, constituem 

objectivos estratégicos da geoconservação, com evidentes repercussões no trabalho de 

pedagogos, na criação de alternativas ao turismo da Natureza, através do geoturismo, e no 

incremento da literacia científica da sociedade em geral. 

O concelho de Guimarães é conhecido pelo seu vasto património. Embora o mais 

reconhecido seja o cultural, o histórico e, recentemente, o arqueológico, este concelho possui 

ainda um interessante conjunto de valores do âmbito da Geologia. A região da Penha, pela 

diversidade que a caracteriza, tem potencialidade para a promoção de acções educativas e de 

divulgação das geociências. 

O ponto de partida para a divulgação do património natural da Penha reside já na sua 

ampla promoção turística em termos religiosos, recreativos e desportivos, que dependem, em 

grande parte, da sua beleza natural, concretamente de natureza geológica. 

 

1.2. Objectivos 

 

Este trabalho visa a valorização do património geológico na região da Penha 

(Guimarães) e tem como objectivos essenciais identificar e caracterizar geossítios, apontar 

estratégias de valorização desse património geológico, estabelecer percursos interpretativos 

com finalidade didáctico/turística e apresentar materiais interpretativos destinados à 

valorização/divulgação do património geológico da área em estudo. 

 

1.3. Metodologia 

 

Na metodologia utilizada, seguiram-se os seguintes passos principais: 

 Pesquisa bibliográfica sobre a temática em estudo, no que diz respeito ao 

enquadramento geológico, ao enquadramento geomorfológico, à inventariação, 

avaliação e valorização do património geológico e à presença de elementos 

naturais e culturais na área; 
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 Trabalho de campo - que incluiu o reconhecimento de campo e a elaboração de 

cartografia simples com base na adaptação de cartografia existente, a observação 

e interpretação geológica, com a recolha de fotografias;  

 Selecção e aplicação de um método de avaliação do património geológico na 

área em estudo, que envolveu o preenchimento de fichas de inventariação, 

caracterização e avaliação do património geológico; 

 Produção de conteúdos para divulgação do património geológico; 

 Redacção da tese. 

 

1.4. Estrutura da dissertação 

 

Após um enquadramento geológico e geomorfológico da região, apresentam-se os 

conceitos de geodiversidade, geossítio e geoconservação, descrevendo-se algumas estratégias 

de geoconservação com vista à preservação e valorização do património geológico, em 

particular, relativas à promoção do geoturismo ou à realização de actividade educativas 

formais ou de enriquecimento curricular. Faz-se uma breve referência à legislação relacionada 

com a geoconservação. 

Segue-se um capítulo inteiramente dedicado à inventariação e avaliação do património 

geológico da Penha, utilizando fichas de inventariação, de caracterização e de avaliação de 

geossítios.  

Posteriormente, apresenta-se uma proposta de valorização do património geológico da 

Penha. Na proposta de valorização, são elencados e produzidos conteúdos para vários tipos de 

materiais que poderão ser utilizados na divulgação desse património, contribuindo para um 

incremento da literacia científica e cultural do público que a visita e, em particular, do público 

escolar. 
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2. Enquadramento geral da área de estudo 

 

2.1. Enquadramento geográfico 

 

2.1.1. Localização 

 

A Penha situa-se no noroeste de Portugal, na freguesia de Costa do concelho de 

Guimarães. Este concelho pertence ao distrito de Braga e está inserido na região 

administrativa Entre-Douro-e-Minho (Fig. 2.1). É limitado a norte e noroeste pelos concelhos 

de Póvoa de Lanhoso e Braga, respectivamente, a oeste pelo concelho de Vila Nova de 

Famalicão, a sul pelo de Vizela e a este pelo concelho de Fafe. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.1- Localização geográfica e administrativa, em Portugal Continental, do concelho de 

Guimarães (adaptado de http://portugal.veraki.pt/). 

Distrito  de  Braga  
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A área em estudo encontra-se cartografada na folha 85 da Carta Topográfica Militar de 

Portugal, à escala 1:25 000, elaborada pelo Instituto Geográfico do Exército (Fig.2.2).  

 

 

O monte da Penha está rodeado a noroeste pelos montes Outeiro e Penedice, Santa 

Marta e Sameiro, a norte pelo monte de Santa Marinha e a sudeste pela Senhora do Monte. A 

região enquadra-se nas bacias hidrográficas dos rios Ave e Vizela. A sul corre o Rio Vizela, a 

noroeste o Rio Ave e o seu afluente o Rio Selho. O padrão da rede hidrográfica no monte da 

Penha é radial, sendo os cursos de água da vertente oeste afluentes do Rio Ave (Fig.2.3).  

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2- Extracto da Carta Topográfica Militar, folha 85, à escala 1:25000 (IGEOE, 

1998), com localização da área em estudo. 

  

1 km 
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 Figura 2.3- Extracto do Mapa Hipsométrico de Portugal, adaptado do Atlas do 

Ambiente Digital (www.iambiente.pt/atlas/est/index.jsp). A ponta da seta 

indica a localização do monte da Penha. 

 

A Penha é um lugar cimeiro, visível de muito longe, situando-se a SE da cidade 

Guimarães (Fig. 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4- O monte da Penha observado a partir da cidade de Guimarães. 
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2.1.2. Aspectos socioculturais 

 

A história da cidade de Guimarães está intimamente associada com o estabelecimento 

da identidade nacional portuguesa e da língua portuguesa no século XII. O seu património 

reflecte a evolução de alguns edifícios particulares desde os tempos medievais até ao presente, 

com particular incidência entre os séculos XV e XIX. A cidade é de um considerável 

significado universal, na medida em que aqui se desenvolveram técnicas especializadas de 

construção de edifícios durante a Idade Média que depois foram exportadas para as colónias 

portuguesas, na África e no Novo Mundo, transformando-se, mesmo, em características 

essenciais. Dadas essas suas características, em 2001, o Centro Histórico foi classificado 

como Património Mundial (www.unesco.pt). 

A Penha reúne Natureza e Religiosidade. É um local de grande beleza paisagística, 

enriquecida pelo contraste de cores, o cinzento do granito e o verde da vegetação. O 

Santuário, construído no topo do monte, é muito frequentado durante todo o ano, assim como 

as várias capelas existentes na área. Do ponto de vista lúdico e turístico, a Penha possui 

grandes potencialidades, caracterizando-se pela predominância das actividades e 

equipamentos ligados ao desporto, ao lazer e ao turismo religioso 

(www.penhaguimaraes.com). 

O monte da Penha tem fornecido espólio arqueológico, nomeadamente a área 

actualmente ocupada pelo Santuário. De acordo com Silva & Santos (1989), teve uma 

ocupação calcolítica compreendida, genericamente, entre meados do III e inícios do II milénio 

a.C. Segundo os autores, o espólio desta estação apresenta particularidades (ausência de certas 

decorações e presença de formas inéditas) que podem reflectir algum regionalismo a nível de 

cultura material. Realçam, no entanto, o facto de que estas diferenças poderão ter resultado do 

processo de recolha de cerâmicas utilizado pelos autores do trabalho e nele devidamente 

descritas. De acordo com Sampaio et al. (2009), um espaço natural não existe enquanto 

entidade isolada, é permanentemente humanizado e recriado pelas comunidades que o 

vivenciam e o percepcionam, quer através de histórias e lendas quer através de acções que 

deixam evidências materiais. Estes autores interpretam, portanto, a ocupação humana da 

Penha, datada do Calcolítico, da Idade do Bronze e, talvez, da Idade do Ferro, como 

representativa de um lugar de celebração e/ou de comemoração (possivelmente comunal), de 

grande importância social e simbólica para as comunidades pré-históricas que frequentaram e 

interagiram com aquele espaço natural. Se assim aconteceu, as referidas comunidades 

vivenciaram e incorporaram o lugar no seu universo cognitivo. 
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Em termos religiosos, este local é muito procurado, sendo o culto bastante antigo e 

justificado, entre outros aspectos, pelo seu lugar elevado e isolado (Fig. 2.5). Segundo Pinto 

& Barroso (2005), os lugares de culto no cimo dos montes e outeiros são frequentes, sendo 

sempre símbolos de profunda e remota devoção popular. A devoção no monte da Penha tem 

três séculos (desde 1702). O culto iniciou-se com a adaptação de um abrigo natural dedicado à 

Nossa Senhora do Carmo, que, depois de conhecido, passou a ser local de peregrinação e de 

devoção à Virgem, quer por vimaranenses quer por forasteiros. 

 

 

 

Figura 2.5- Aspecto do domo, em 1929, onde foi edificado o Santuário da 

Penha (fonte: colecção de Raimundo Fernandes). 

 

A sacralização do monte da Penha, à semelhança do que aconteceu noutros montes 

similares, seguiu-se a um processo natural de crenças baseadas na ideia da salvação ou 

protecção, protagonizada, neste caso, por um eremita. Acredita-se que a invocação à Nossa 

Senhora do Carmo da Penha tenha surgido em 1702, quando o ermitão Guilherme Marino se 

fixou numa das grutas naturais existentes no cimo do monte. Este mandou esculpir, em Braga, 

uma imagem da Virgem, colocando-a na gruta, para devoção. Esta gruta é hoje em dia 

conhecida como Gruta Nossa Senhora do Carmo. O ermitão foi descoberto por caçadores que 

divulgaram a sua presença pela população. O local passou a ser alvo de visitas e orações. A 

comunidade de carmelitas descalços sucedeu-se ao ermitão, dando continuidade e 

desenvolvimento ao culto (Pinto & Barroso, 2005).  
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Durante a segunda metade do século XIX, surge uma associação religiosa, a Irmandade 

da Nossa Senhora do Carmo da Penha, com expressas intenções de administrar, fomentar o 

culto já existente à imagem e Gruta Nossa Senhora do Carmo da Penha e de beneficiar todo o 

conjunto de valores do espaço sagrado. Esta associação teve os seus estatutos aprovados em 

1872 e desde então “tem gradualmente cumprido com os seus objectivos para os quais se 

propôs, como a administração do espaço e do património, celebração festiva às entidades 

divinas evocadas no planalto da Montanha da Penha, preservação e fomento do culto ou 

valorização turística do local” (Fig. 2.6) (Pinto & Barroso, 2005).  

 

Pode ler-se no livro publicado pela Câmara Municipal de Guimarães, no âmbito das 

Sete Maravilhas de Portugal 07/07/2007, “O País das Maravilhas - Castelo de Guimarães 01- 

7 ícones – Penha, e a obra nasce”, que o culto ganhou força quando, em 18 de Julho de 1873, 

o Papa Pio IX concedeu indulgência plenária e remissão de todos os pecados aos fiéis cristãos 

cumpridores da devoção a Nossa Senhora do Carmo da Penha. Onze anos depois, realizou-se 

a primeira grande peregrinação ao local. Nos finais do século XIX, os vimaranenses 

começaram a arborizar o monte da Penha. Em 1930, com projecto de arquitecto Marques da 

Silva, iniciou-se a construção do Santuário. Hoje em dia, encontra-se ali um local aprazível e 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6- Miradouro e o monumento Pio IX. Zona já com intervenção 

humana, arborizada, com infra-estruturas e acessos melhorados (fonte: 

colecção de Raimundo Fernandes). 
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bem equipado, sendo a Irmandade da Penha a entidade responsável pela gestão/manutenção 

do espaço. 

É possível realizar longas caminhadas na Penha, seguindo ou não trilhos já identificados 

para o efeito, fazer piqueniques (há uma rede de abastecimento de água e também de recolha 

de lixo), explorar grutas e miradouros. Existe um teleférico, com 40 cabinas de seis lugares, 

que constitui uma alternativa à rede viária. Possui ainda uma série de infra-estruturas, como 

um campo de minigolfe, parque de campismo, uma residencial, restaurantes, cafés e parques 

de estacionamento.  

 

2.2. Enquadramento geológico 

 

A área em estudo insere-se no noroeste do Maciço Hespérico ou Ibérico, que ocupa a 

parte ocidental e central da Península Ibérica (Fig. 2.7). A região é predominantemente 

granítica, sendo dominante na Penha o Granito de Guimarães (Fig. 2.8). 

 

 
Figura 2.7- Esquema ilustrativo do Maciço Ibérico e Cadeias Alpinas, destacando as unidades 

morfoestruturais da Península Ibérica (Adaptado de Pérez-Estaún et al. (2004) por Pereira, 

2006). 

 

A evolução geodinâmica da Península Ibérica representa a actividade de ciclos de 

Wilson, relacionados com a tectónica de placas, desde há pelo menos 1000 Ma (Ribeiro, 

2006). Será feita uma abordagem restrita a alguns dos aspectos da orogenia varisca, ou 

hercínica como se passará a designar, e também da orogenia alpina.  
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Figura 2.8- Extracto da folha 1, da Carta Geológica de Portugal à escala 1:200000, com a 

localização da área em estudo (adaptado de Pereira, 1989). 
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2.2.1. Evolução geodinâmica do Maciço Ibérico  

 

Caracterização do Maciço Ibérico 

 

O Maciço Ibérico é um dos afloramentos actuais do Orógeno Hercínico Europeu, uma 

grande cordilheira que se formou no final do Paleozóico, devido à convergência e colisão de 

continentes, bem como ao fecho de bacias oceânicas, durante a formação da Pangeia (Pérez-

Estaún et al., 2004). Este Maciço é caracterizado pelo predomínio de formações do 

Proterozóico e do Paleozóico, metamorfisadas, deformadas e intruídas por plutonitos 

graníticos durante a orogenia hercínica (Dias et al., 2000; Pérez-Estaún et al., 2004; Ribeiro, 

2006). 

O Orógeno Hercínico tem uma direcção predominante NW-SW no seu núcleo. Está 

truncado a sul pela orientação alpina, NE-SW, da Cadeia Bética e desenha, a norte, um arco 

montanhoso, o Arco-Ibero-Armoricano (AIA), que roda as estruturas da orientação 

predominante para uma orientação submeridiana no noroeste peninsular e, em continuidade, 

para uma orientação NE-SW e mesmo E-W, na zona Cantábrica, truncadas pela margem do 

Golfo de Biscaia. O noroeste do Maciço Ibérico faz parte integrante do segmento médio do 

AIA, o qual é caracterizado por forte virgação de estruturas e no qual ocorrem importantes 

cisalhamentos intracontinentais (Ribeiro, 2006).  
 

Orogenia hercínica 

 

A orogenia hercínica iniciou-se no Devónico médio e prolongou-se, com carácter 

polifásico, pelo Paleozóico superior. Devido a um comportamento cada vez mais rígido da 

litosfera, no final da orogenia ocorreram deformações essencialmente semi-frágeis a frágeis, 

com a formação de sistemas de fracturas, prolongando os seus efeitos no Maciço Ibérico até 

ao Pérmico inferior (Cabral, 1995).  

Estreitamente associado à orogenia hercínica, o Maciço Ibérico pode ser subdividido em 

zonas separadas por grandes acidentes de direcção NW-SE, que se caracterizam relativamente 

à paleogeografia, estilo tectónico, magmatismo e metamorfismo (Ribeiro et al., 1979; Dias et 

al., 2000; Pérez-Estaún et al., 2004). Ao longo do tempo, foram sendo propostas divisões por 

vários autores, resumidas em Pérez-Estaún et al. (2004). A área em estudo inclui-se na 

transição entre a Zona Centro Ibérica (ZCI) e a Zona Galiza-Trás-os-Montes (ZGTM) (Fig. 

2.9). 
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Tem sido proposta a existência em Portugal de um cratão Pré-Câmbrico na ZCI, sobre o 

qual se formou a bacia de sedimentação. Durante a deposição de alguns milhares de metros de 

espessura de sedimentos, deu-se o estiramento do soco Pré-Câmbrico, com subsidência da 

zona estirada, consequentemente formando falhas normais (frágeis) à superfície e 

cisalhamentos dúcteis em profundidade (Ferreira et al., 1987). 

 

 

 

A bacia de sedimentação aumentou transformando-se num fosso, o “Fosso Centro 

Ibérico”, indiciando um processo de oceanização entre os continentes Gondwana e a 

Armórica (Fig. 2.10). Durante o Silúrico estes continentes separaram-se pelo afastamento do 

continente Armórica em direcção ao Pólo Norte, na sequência da rápida expansão do fundo 

oceânico, da aceleração da subsidência e da abertura do oceano Paleotéthys (de vida curta), 

consumada no Devónico inferior, que passou a englobar o Fosso Centro Ibérico (Pereira, 

1988). 

 

 
Figura 2.9- Zonamento morfotectónico do Maciço Ibérico (adaptado de Pérez-Estaún et al., 

2004). A região de Guimarães está marcada com uma circunferência vermelha. 
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No final do Devónico médio, deu-se a inversão do regime tectónico, iniciando-se o 

fecho da bacia (primeira fase da orogenia hercínica), a formação de um floco tectónico 

(“flake”) que produziu a obducção para o este actual e subducção (Ribeiro et al., 1983, 1985; 

Pereira, 1988). Com o encerramento do oceano Paleotethys, ocorreu a colisão entre os dois 

continentes que o rodeavam (colisão entre os dois ramos da cadeia hercínica que até então 

estavam separados), provocando a sutura entre a ZCI e a Zona de Ossa Morena (ZOM), com 

emersão da cadeia hercínica. Este foi um período de abundante produção de granitóides, cuja 

génese está associada aos diferentes momentos e processos envolvidos nas três fases da 

orogenia (Pereira, 1988). Ainda de acordo com o mesmo autor, na primeira fase de 

deformação hercínica (F1), ocorreu deformação de terrenos, desenvolvimento de mantos de 

 
Figura 2.10- Evolução geodinâmica no Paleozóico, adaptado de Pérez-Estaún et 

al. (2004).       Ibéria  

CARBÓNICO INFERIOR DEVÓNICO MÉDIO 

ORDOVÍCICO MÉDIO SILÚRICO MÉDIO 
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carreamento, que sofreram transporte em cerca de 200 km entre as raízes a oeste e noroeste do 

Porto até às posições actuais. Na segunda fase de deformação hercínica (F2), instalaram-se 

essencialmente granitos de duas micas, por fenómenos de anatexia húmida da parte média da 

crusta, induzidos por metamorfismo regional. Este processo foi facilitado pelo jogo de 

cisalhamentos que caracterizam esta fase de deformação e prolongou-se pela terceira fase de 

deformação hercínica (F3). Durante a F3, no final do Namuriano, verifica-se a instalação do 

grupo de granitóides biotíticos. Segundo Ribeiro et al. (1983), estes granitóides resultaram da 

fusão da crusta inferior e talvez do manto, desencadeada por fusão do ramo inferior do 

“flake”, e apresentam uma distribuição espacial, em faixas alinhadas paralelamente a 

cisalhamentos importantes, o que reflecte uma instalação por eles condicionada.  

 Na ZCI e ZGTM, a geologia é dominada essencialmente por esses granitóides 

hercínicos, desde granodioritos até granitos de duas micas, que ocupam frequentemente 

núcleos de antiformas da terceira fase de deformação hercínica, ocorrendo ainda 

metassedimentos do Pré-Câmbrico/Câmbrico, Ordovícico e Silúrico, constituídos 

essencialmente por metagrauvaques, micaxistos, filitos e gnaisses, distribuídos por terrenos 

alóctones, parautóctones e autóctones (Ribeiro et al., 1990).  

 

2.2.2. Características dos granitóides hercínicos 

 

Ferreira et al. (1987) classificaram os granitóides da ZCI de acordo com o seu período 

de instalação relativamente aos principais acontecimentos da orogenia hercínica. Consideram 

os granitóides pré-orogénicos, os sin-orogénicos e os tardi a pós-orogénicos. 

Os pré-orogénicos são granitóides que se distribuem ao longo de, pelo menos, dois 

alinhamentos, bem definidos, paralelos e próximos da actual sutura que delimita a ZCI da 

ZOM, além de algumas ocorrências isoladas, sugerindo, no seu conjunto, estreita relação com 

a tectónica anterior às principais fases hercínicas (Ferreira et al., 1987). De acordo com o 

modelo geodinâmico supracitado, supõe-se que, durante a subducção, ocorreu a ascensão de 

magmas básicos, de forma controlada pela tectónica. O calor desses magmas induziu a fusão 

de largos domínios de crusta continental. Os magmas, por sua vez, puderam, provavelmente, 

hibridizar-se em percentagens variáveis e diferenciar-se. Estes fenómenos originaram os 

granitóides sin-orogénicos. Os primeiros a surgir, os granitóides ante-F3, correspondem a 

granitos de duas micas e biotíticos com restites. Seguem-se os granitóides que apenas 

registaram os efeitos da última fase da orogenia hercínica. Constituem um grupo vasto e 

variado que se pode dividir em dois tipos: os granitóides biotíticos com plagioclase cálcica e 

seus diferenciados, que aparecem em alinhamentos paralelos às zonas de cisalhamento dúctil, 
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denominando-se sin-F3, tardi-F3 e tardi a pós-F3, que constituem uma série diferenciada, com 

precursores básicos associados; os granitos de duas micas ou biotíticos com restites, que 

possuem fácies e mineralogia idênticas aos granitóides ante-F3 e têm registado os efeitos da 

terceira fase de deformação. Os granitóides tardi a pós-orogénicos, essencialmente biotíticos, 

são os que apresentam maiores características mineralógicas e químicas dos granitos híbridos, 

embora também sejam, ligeiramente peraluminosos (Ferreira et al., 1987). 

Os granitóides orogénicos mais deformados, os sin-F3, estão distribuídos segundo 

quatro alinhamentos principais, sendo o alinhamento intermédio, o de maior 

representatividade, que acompanha o alinhamento tectónico Vigo-Régua e engloba, entre 

outras, a região de Felgueiras, limítrofe da área em estudo; os tardi-F3 são porfiróides de grão 

muito grosseiro, distribuem-se em largas faixas lateralmente aos cisalhamentos 

correspondentes aos sulcos Carbonífero Dúrico-Beirão e Vigo-Régua, dominam no Minho e 

estão presentes em Guimarães, concretamente na Penha; os granitóides tardi a pós-F3 

constituem uma série intrusiva na anterior, ocupando a parte mais interna dos cisalhamentos 

(Ferreira et al., 1987) (Fig 2.11). 

 

Com base em dados químicos e isotópicos (Sr, Nd, Pb), Dias (2001) e Dias et al. (2010) 

propõem a seguinte evolução cronológica e petrogenética para o plutonismo granítico 

hercínico no Noroeste de Portugal: 

 

(1) Instalação sucessiva de um importante volume de magmas graníticos, caracterizados 

por grande variabilidade composicional e tipológica: granitóides sin-F3, 312-321 Ma; 

granitóides tardi-F3, 305-312 Ma; granitóides tardi- a pós-F3, 300 Ma; granitóides 

pós-F3, 290-299 Ma. 

 
(2) Após a fase de deformação F2, geraram-se magmas hidratados, com elevado índice de 

aluminosidade, a partir de protólitos metassedimentares essencialmente pelíticos da 

crusta média/inferior, originando-se leucogranitos de duas micas. 

 
(3) Nas etapas sin- e tardi-F3 (305-321 Ma) e em simultâneo com o plutonismo 

leucogranítico, formaram-se monzogranitos essencialmente biotíticos, 

moderadamente peraluminosos e de afinidade aluminopotássica, por cristalização de 

magmas gerados por fusão parcial de materiais metassedimentares (metagrauvaques) 

e/ou metaígneos félsicos da crusta inferior heterogénea. Simultaneamente, originou-se 

um significativo volume de magmas híbridos, resultantes da interacção destes 

líquidos crustais com magma mantélico, que cristalizaram formando rochas graníticas 
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híbridas. Trata-se de monzogranitos/granodioritos biotíticos, com índice de 

aluminosidade fraco a moderado, de afinidade calcoalcalina e subalcalina Mg-K, que 

incluem grande quantidade de encraves microgranulares máficos e que se encontram 

associados a corpos de composição básica a intermédia. 

 
(4) A etapa pós-F3 está associada à instalação de granitóides de afinidade subalcalina Fe-

K (290-299 Ma), fracamente metaluminosos a peraluminosos, de origem híbrida.  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.11- Distribuição de granitóides hercínicos sin e pós-orogénicos na ZCI, Norte de 

Portugal (Simões, 2000, adaptado de Ferreira et al., 1987). Grão fino (a), grão médio (b) e 

grão grosseiro (c). 

A- Cisalhamento Vigo-Régua. 

B- Cisalhamento do Sulco Carbonífero Dúrico-Beirão. 

     - Localização da área em estudo. 

A  

B  

a)  b)  c) 
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Os granitóides apresentam frequentemente diferentes tipos de encraves. A nomenclatura 

proposta por Didier & Barbarin (1991), e referida por Veloso (1994), será a utilizada neste 

trabalho. Os xenólitos e xenocristais são, respectivamente, fragmentos de rochas e cristais 

isolados, de proveniência extrínseca. Os xenólitos são abundantes na bordadura das intrusões, 

apresentam contornos angulares e bruscos com os granitóides envolventes e texturas de 

recristalização. Os encraves sobremicáceos, com forma lenticular e tamanho pequeno (alguns 

centímetros de comprimento), com contactos bruscos com as rochas envolventes, podem ser 

facilmente separados do hospedeiro granítico por se caracterizarem pela concentração de 

biotite. Estes encraves têm frequentemente uma textura metamórfica típica e foliação marcada 

pela orientação dos cristais constituintes, sendo considerados como resíduos de fusão de 

rochas pré-existentes (restites). 

Os encraves microgranulares apresentam textura ígnea, com grão mais fino que o 

granitóide envolvente, com o qual estabelecem contactos bruscos. O tamanho e as formas são 

variáveis, sendo a mais frequente a elipsóide. Podem distinguir-se os microgranulares máficos 

e félsicos. Os primeiros contêm, normalmente, minerais do granitóide hospedeiro, são 

enriquecidos em minerais máficos, pelo que são mais escuros, apresentam grão mais fino e 

um contacto bastante brusco. No contacto entre estes encraves e o granitóide aparecem, 

muitas vezes, megacristais a atravessarem o contacto, cortando-o, ou nele incluídos (também 

se podem encontrar, englobados no encrave, xenólitos ou outros encraves máficos). Este tipo 

de encrave é frequente em rochas plutónicas de composição monzogranítica e granodiorítica 

(Didier, 1991;Veloso, 1994) e a sua abundância aumenta com o decréscimo em quartzo nestas 

rochas. Os encraves microgranulares félsicos são raros, possuem composição mineralógica 

semelhante ao granitóide hospedeiro e apresentam grão mais fino. O contacto com o 

granitóide hospedeiro é progressivo (Didier & Barbarin, 1991). 

A origem dos encraves microgranulares tem sido explicada com recurso a diferentes 

hipóteses e modelos. Didier & Barbarin (1991) apresentam uma síntese dos vários modelos 

petrogenéticos, enquadrando-os em dois grupos: origem em fragmentos de rocha sólida 

inicial, de adequada composição, e posterior transformação por interacção com o magma 

granítico hospedeiro; ou génese por cristalização de magma contemporâneo do magma 

granítico hospedeiro, cogenético ou geneticamente distinto. No caso dos encraves 

microgranulares máficos é admitido um processo de hibridação de magma máfico com o 

magma félsico hospedeiro, contemporâneos mas geneticamente distintos. 
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2.2.3. Caracterização geológica da região da Penha 

 

Na região onde se insere a área em estudo ocorrem predominantemente rochas 

graníticas (Fig. 2.11 e 2.12). Estão espacialmente associadas ao acidente tectónico Vigo-

Régua e à tectónica tardi-hercínica. Trata-se essencialmente de granitóides biotíticos sin e 

tardi-F3, com idades no intervalo 321-305 Ma (Dias, 2001; Dias et al., 2010). Apresentam 

encraves variados, que se destacam das rochas hospedeiras pela estrutura, textura e/ou 

composição mineralógica. 

 

Apresenta-se uma breve caracterização geológica da região onde se insere o monte da 

Penha, que teve por base o trabalho de campo realizado e as informações presentes nos 

seguintes documentos:  

 

- Carta Geológica de Portugal, folha 1, à escala 1:200 000 (Pereira, 1989) e respectiva 

notícia explicativa (Pereira, 1992); 

 

- Carta Geológica de Portugal, folha 9B- Guimarães, à escala 1:50.000 (Andrade et al., 

1986); 

 

- Carta Geológica de Portugal, folha 5D- Braga, à escala 1:50.000 (Ferreira et al., 

2000a) e respectiva notícia explicativa (Ferreira et al., 2000b). 
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Formações metassedimentares 

 

As rochas mais antigas aflorantes na região são metassedimentos do Paleozóico, 

concretamente a Formação Aloctóne, denominada Unidade de Vila Nune, representada por 

xistos e metagrauvaques do Silúrico.  

 
Figura 2.12- Extracto da Carta Geológica de Portugal, folha 9B-Guimarães, à escala 1/50 000 

(Andrade et al., 1986; adaptado). 
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A referida unidade contacta a sudoeste o Granito de Felgueiras, em enquadramento 

geológico idêntico ao que se observa a norte na região de Braga- Sameiro. Segundo Simões 

(2000), apresenta essencialmente estruturas da segunda e terceira fases de deformação 

hercínica (F2 e F3). F2 originou xistosidade S2 sub-horizontal, posteriormente afectada pela 

F3 que se caracteriza por clivagem de crenulação e dobras de plano axial subvertical, de 

direcção N140-150, desenvolvendo-se por vezes uma superfície de plano axial S3.  

 

Depósitos de cobertura 

 

São de ocorrência limitada na região em estudo. Resumem-se a aluviões do Holocénico, 

situados nos vales dos cursos de água. 

   

Rochas graníticas hercínicas 

 

Na região onde se insere a área em estudo ocorrem granitóides hercínicos denominados 

Granito de Felgueiras, Granito de Guimarães e Granito de Arões, caracterizados por Ferreira 

et al. (1987) como sin-F3, tardi-F3 e tardi a pós-F3, respectivamente.  

É ainda possível observar na área da Penha e em associação com o Granito de 

Guimarães, um granito biotítico-moscovítico, de grão médio. 

 

Granito de Felgueiras 

 

O maciço granítico de Felgueiras, associado ao cisalhamento Vigo-Régua, apresenta 

uma geometria alongada, dando origem a zonas de relevo acentuado. O corpo tem cerca de 20 

km de comprimento por 8 km de largura na sua zona central. Trata-se de um granodiorito-

monzogranito biotítico porfiróide, com uma matriz de grão médio a fino (Simões, 2000; Fig. 

2.13). O quartzo é anédrico, por vezes estirado, com frequente extinção ondulante e contactos 

endentados. O feldspato potássico é a ortoclase e apresenta-se como megacristais, de 5 a 6 cm 

de comprimento, que raramente excedem 8 cm, com forma euédrica a subeuédrica; na matriz 

predomina ortoclase sobre a microclina. A plagioclase é subeuédrica, com zonamento fraco a 

moderado, apresentando conteúdo anortíticos no intervalo 21-39% (Simões, 2000). Segundo 

este autor, a paragénese acessória inclui apatite, zircão, monazite e ilmenite. 

O Granito de Felgueiras contém encraves microgranulares máficos e encraves 

metassedimentares de dimensão variada, formando painéis de xisto cartografáveis 

pertencentes à Unidade de Vila Nune. 
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Segundo Simões (2000), os encraves microgranulares máficos, de 10 a 30 cm, suportam 

um modelo de mistura entre um magma básico (possivelmente mantélico) e um magma 

crustal félsico. Após um processo dinâmico de mistura do tipo “mixing”, os magmas 

evoluíram por cristalização fraccionada. As características morfológicas e geoquímicas dos 

zircões, presentes neste granitóide, indicam o envolvimento de dois magmas distintos 

aquando da sua génese, um magma com afinidade calcoalcalina e um magma crustal 

aluminoso, com hibridação (Simões, 2000). 

O Granito de Felgueiras pertence ao grupo dos granitóides biotíticos sin-F3, com idades 

de instalação no intervalo 313-319 Ma (Dias et al., 1998). 

Granito de Guimarães 

 

É a fácies granítica predominante na região, aforando na área da Penha. Trata-se de um 

monzogranito biotítico, porfiróide, de grão grosseiro (Fig. 2.14). 

Macroscopicamente, o Granito de Guimarães apresenta o feldspato potássico como 

mineral conspícuo, que se apresenta em cristais bastante mais desenvolvidos (Fig. 2.14) que 

os restantes constituintes, embora sem o carácter marcadamente euédrico que caracteriza o 

Granito de Felgueiras. A representatividade do feldspato potássico é variável, chegando a 

atingir 50% da totalidade da rocha (Andrade et al., 1985). Ainda segundo o mesmo autor, o 

exame microscópico deste granito revelou que se trata de um granito sem deformação 

significativa, sendo que a extinção ondulante do quartzo está ausente ou é pouco acentuada. O 

 

 

 

Figura 2.13- Granito de Felgueiras, destacando-se os megacristais 

predominantemente euédricos de feldspato potássico. 

 

10 cm 
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feldspato potássico apresenta-se frequentemente com a geminação própria da microclina. A 

composição habitual da plagioclase é de 25% de molécula anortítica, com conteúdos mais 

baixos para as orlas. A biotite é a mica por excelência deste granito, no qual se mostra, 

quando fresca, intensamente pleocróica em tons castanho-avermelhados e castanhos-claros. É 

muito rica em inclusões de apatite, zircão, monazite e minerais opacos. Detecta-se a presença 

de alanite, embora raramente, assim como de turmalina. 

O Granito de Guimarães pertence ao grupo dos granitóides especialmente biotíticos 

tardi-F3, com idade de instalação no intervalo 306-311 Ma (Dias et al., 1998). Trata-se de 

fácies granítica equivalente a granitos que ocorrem em área limítrofes: Granito de Celeirós na 

região de Braga, Granito de Vieira do Minho e Granito de Celorico de Basto (Dias et al., 

2010). 

 

 

Este granito apresenta encraves microgranulares máficos e félsicos, bem como encraves 

metassedimentares (Fig. 2.15). 

 

 

Figura 2.14- Pormenor do Granito de Guimarães, com megacristais de 

feldspato potássico. 
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Granito de Arões 

 

 Desenvolve-se numa faixa alongada NW-SE e trata-se de mozogranito biotítico 

porfiróide de grão médio, com rara moscovite. Os megacristais são de feldspato potássico e 

apresentam geralmente zonamento de crescimento marcado pela biotite. Contém abundantes 

encraves microgranulares e metassedimentares. 

 Trata-se de fácies granítica equivalente ao Granito de Agrela na região de Braga 

(Ferreira et al., 2000a), pertencendo ao grupo dos granitóides essencialmente biotíticos tardi-

F3, com idades de instalação no intervalo 306-311 Ma (Dias et al., 1998). 

 

Outras litologias  

 

Granito biotítico-moscovítico 

 

Na área da Penha é possível encontrar, em associação com o Granito de Guimarães, um 

granito biotítico-moscovítico, de grão médio (Fig.2.16). A área que ocupa é pequena, não 

cartografável à escala 1:50 000, pelo que não foi representado na Carta Geológica de 

  

 

Figura 2.15- Encraves no Granito de Guimarães. A- Encrave microgranular máfico; 

B- Encrave microgranular félsico; C- Encrave metassedimentar. 

C 

A B 
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Portugal, folha 9B- Guimarães (Andrade et al., 1986). Este granito apresenta encraves 

sobremicáceos (Fig. 2.17), que se distinguem bem do granito hospedeiro pelo predomínio de 

biotite. O contacto entre esta fácies granítica e o Granito de Guimarães é franco, mas lobado, 

tipicamente magmático, evidenciando sincronismo de instalação dos dois magmas graníticos. 

Ocorrem no granito biotítico-moscovítico bolsadas de quartzo (Fig. 2.18). 

 

  

Figura 2.16- Pormenor do granito biotítco-moscovítico, de grão médio 

associado ao Granito de Guimarães. Escala: moeda de 5 cêntimos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17- Encraves do tipo sobremicáceo 

no granito biotítico-moscovítico. 
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Figura 2.18- Bolsada de quartzo no granito 

biotítico-moscovítico. 

 

2.3. Enquadramento geomorfológico 

 

2.3.1. Evolução geomorfológica póshercínica 

 

Actividade tectónica e fases de aplanamento 

 

As montanhas hercínicas da Península Ibérica foram erodidas, tendo-se formado até ao 

início do Mesozóico uma extensa peneplanície (Medeiros, 2000; Martin-Serrano, 1994). Esta 

foi sendo modificada pela actividade tectónica no decorrer da orogenia alpina, ainda em 

regime distensivo, e por erosão, formando-se várias superfícies de aplanamento sucessivas 

que transformaram a peneplanície numa superfície poligénica (Martin-Serrano, 1994; Ferreira 

& Ferreira, 2004). Destacam-se na evolução póshercínica do Maciço Ibérico dois períodos de 

actividade tectónica, segundo Cabral (1995) e citando Vanney & Mougenot (1981). O 

primeiro desde o Triássico ao Cretácico superior, caracterizado essencialmente por distensão, 

associada à abertura do Atlântico e do Neotethis. No Eocénico superior continuou a fase de 

erosão, coincidente com o paroxismo pirenaico, a qual é considerada como o primórdio para a 

morfologia actual. O segundo período deu-se a partir do Miocénico médio, devido à 

convergência das placas africana e euroasiática, estando a Península Ibérica em regime de 

deformação, a qual promoveu o rejogo continuado dos acidentes hercínicos e tardi-hercínicos 

até ao Quaternário. Esta movimentação tectónica e a erosão associada originaram extensas 

superfícies de erosão, a rodear blocos montanhosos de contorno poligonal e algumas 

elevações, que seguem as orientações das estruturas hercínicas, bem como o forte encaixe 

linear da rede fluvial (Martin-Serrano, 1994; Ferreira & Ferreira, 2004). 

 



2. Enquadramento geral da área em estudo  

  

26  

Evolução no clima da Microplaca Ibérica 

 

O estudo da evolução climática desde o final da orogenia hercínica até à actualidade e 

do efeito dos agentes de meteorização na modelação da paisagem são fundamentais para a 

compreensão da evolução do relevo e da diversidade de geoformas encontradas (Ferreira & 

Ferreira, 2004). 

O movimento da Microplaca Ibérica teve efeito directo sobre as características 

climáticas da Ibéria. A paleolatitude em que se situou a Península Ibérica, durante um longo 

período de tempo, quer como parte da Pangeia, quer após a fragmentação deste 

supercontinente, iniciada no Triássico, influenciou o clima peninsular desde então. No 

Triássico ocorreu a implantação de áreas extensas de sedimentação que prevaleceram até ao 

Jurássico. No Cretácico terminou o regime distensivo do ciclo Alpino e ao mesmo tempo uma 

situação climática muito especial com grande influência na geomorfologia e estratigrafia, que 

torna o estudo dos seus sedimentos fundamental na compreensão do relevo do Maciço 

Ibérico. Neste período, a Microplaca Ibérica contactava a E-W com o Neotethis Mesozóico, 

cuja abertura se tinha iniciado no Triássico, e a N-S com o Atlântico, que começou a abrir no 

Jurássico (Martin-Serrano, 1994; Neves, 2007). Os movimentos eustáticos combinados com a 

fragmentação do Maciço Ibérico deram lugar a transgressões que reduziram a superfície 

emersa. A situação geográfica da Microplaca Ibérica era próxima do Trópico de Câncer, 

estando portanto sujeita a clima do tipo tropical húmido. A presença de fósseis de seres 

típicos de água quente e as conclusões retiradas de estudos de sedimentos costeiros, derivados 

de mantos de alteração de rochas onde predominaram processos de meteorização, com 

eliminação de iões pelas soluções de percolação nas rochas e a conservação da arena granítica 

(fragmentos de minerais resistentes e argilas com pouca sílica, acompanhados de óxidos e 

hidróxidos de elementos metálicos, especialmente ferro e alumínio), corroboram as condições 

quentes e húmidas referidas (Martin-Serrano, 1994). Ainda de acordo com o mesmo autor, 

durante o Cenozóico, estas condições foram-se alterando, é o que indicam os sedimentos 

depositados nas várias bacias da Meseta Ibérica. A evolução lenta das condições, ao longo do 

Cenozóico, modificou o clima para temperado quente com estações contrastadas, mantendo-

se assim até ao Pliocénico Inferior, aumentando um pouco a humidade (Neves, 2007). As 

oscilações das condições climáticas, principalmente ao longo do Quaternário, reflectiram-se 

nos tipos de processos de meteorização e de materiais resultantes (Alves, 1995; 1996; 2004). 

O clima actual, da região Entre-Douro e Minho, onde se integra a área em estudo, é 

temperado húmido a super húmido, com forte pluviosidade e moderada falta de água no 

Verão (Morais, 1950, 1966; Daveau, 1977, 1980, citados por Alves, 1995). Aliado ao facto da 
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temperatura anual média ser superior à das regiões temperadas, mais a norte da Península 

Ibérica, a elevada pluviosidade reforça a acção de lixiviação. Deste modo, os processos de 

meteorização são mais intensos do que os habitualmente observados nas zonas temperadas, 

característicos de um domínio de transição, entre as zonas de meteorização temperadas e 

subtropicais (Alves, 1995; 2004). 

 

2.3.2. Caracterização geomorfológica  

 

Características do noroeste de Portugal 

 

O noroeste de Portugal é, em termos morfológicos, semelhante a um amplo anfiteatro 

aberto a oeste, com degraus que descem até ao mar, partindo dum rebordo de direcção NNW-

SSE, desde a serra da Peneda até à Cabreira, que foi profundamente dissecado por diversos 

vales, seguindo, na sua generalidade, a orientação ENE, de origem bética (Araújo & Pérez-

Alberti, 1999).  

As superfícies de aplanamento estão mais degradadas no Minho que noutras áreas do 

Maciço Ibérico, pois o clima húmido e a proximidade do nível de base têm contribuído para 

uma significativa degradação das escarpas originais, o que dificulta a identificação de 

tectónica recente. Acresce a esta dificuldade de identificação morfológica, a inexistência de 

depósitos correlativos que não estão conservados nos interflúvios e não se ligam a bacias 

sedimentares (Ferreira, 2004).  

Na região noroeste de Portugal, salienta-se uma das particularidades morfológicas no 

seu relevo que é a frequência de alvéolos (Ferreira, 2004), geoformas características em áreas 

de litologia granítica. São depressões, por vezes quase fechadas, que resultam de processos de 

meteorização química diferencial do substrato, de acordo com as suas características 

mineralógicas, texturais e estruturais, seguida de erosão diferencial. Frequentemente 

conservam parte dos mantos de meteorização. Os alvéolos são esvaziados dos materiais 

resultantes da meteorização ao longo de eixos de drenagem, pelos cursos de água. Estes 

funcionam como nível de base local para a evolução das vertentes e ao mesmo tempo 

asseguram a evacuação dos detritos (Ferreira, 2004). 

A cidade de Guimarães situa-se no fundo de um alvéolo granítico. Trata-se de uma 

geoforma cujo fundo é uma superfície aplanada, que é atravessada pelos rios Ave e Vizela, 

bem como por alguns dos seus afluentes (Fig. 2.19). Estes rios correm em vales sem encaixe 

visível. Podem ter aproveitado zonas de fragilidade e, deste modo, contribuído quer para a 

evolução das vertentes quer para a evacuação da arena granítica do alvéolo. Este tem 
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contiguamente, do lado este, o monte da Penha. Estas são duas grandes geoformas graníticas 

modeladas no Granito de Guimarães (Pereira, 1992; Ferreira, 2004). 

 

 
 

 

Figura 2.19- Extracto da Carta Geomofológica de Portugal à escala 1:500 000, Ferreira 

(1981), adaptado, destacando a região da Penha (ponta da seta). 

 

Penha  

Rio  Vizela 
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Tipos de geoformas presentes na Penha 

 

O ponto mais elevado da Penha possui 613 m de altitude. As geoformas graníticas são 

quase todas modeladas no Granito de Guimarães. 

Existem quatro domos principais na área da Penha, cuja posição espacial influenciou a 

organização e implementação de vários tipos de infra-estruturas, nomeadamente as religiosas, 

as estradas principais, os parques de estacionamento e a localização de outras infra-estruturas 

de apoio. 

A volumetria das geoformas graníticas, concretamente dos pilares e núcleos de 

bolas/blocos, com cerca de 10 a 15 metros de altura - valor calculado a partir da superfície 

topográfica - e cerca de 1200 a 1500 m3 de volume, é a característica que mais se destaca. 

Algumas destas geoformas estão fendidas, num ou em vários pontos, por vezes, com 

acentuada deslocação e outras suspensas (Fig. 2.20 e Fig. 2.21). 
 

 

 

Figura 2.20- Pilar fendido, Granito de 

Guimarães. 

Figura 2.21- Bloco suspenso (A), 

Granito de Guimarães. 
 

Encontram-se também tors (Fig. 2.22), de tamanho variável, que se situam em fiadas 

próximas do domo fracturado de origem e lajes subhorizontais (Fig. 2.23), no topo dos pilares 

e blocos, e verticais, essencialmente nas vertentes, às vezes estão tombadas por deslocamento 

por acção da gravidade. Existe ainda pseudoestratificação (Fig. 2.24) e geoformas de 

A  
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pormenor como escamas (Fig.2.25), pias (Fig. 2.26), tafone (Fig. 2.27) e grãos eriçados (Fig. 

2.28), no Granito de Guimarães, e uma superfície de falha (Fig. 2.29), no granito biotítico-

moscovítico de grão médio. 

  
Figura 2.22- Tor, Granito de Guimarães. Figura 2.23 – Laje deslocada (B), 

Granito de Guimarães.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24- Pseudoestratificação, Granito de Guimarães. 

 

B  
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Figura 2.25- Escama (C), Granito de 

Guimarães. 

Figura 2.26- Pia (D), Granito de Guimarães. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27- Tafone (E) numa 
laje, Granito de Guimarães. 

  

Figura 2.28- Grão eriçado de feldspato 
potássico (F), Granito de Guimarães. 

Figura 2.29- Plano de falha, orientação 
paralela à superfície desta página, colonizado 
por líquenes, Granito biotítico-moscovítico 
de grão médio. 

C  
D  

E  

F  

30 cm 
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Evolução do relevo granítico por meteorização e erosão diferenciais  
 

O relevo granítico é um conjunto de fisionomias características das rochas ígneas 

intrusivas. Estes relevos provêm de modelados diferenciais, resultantes de processos de 

meteorização e de erosão selectivas (Gilsanz, 1996).  

A meteorização das rochas ocorre por interacção destas com a atmosfera, a hidrosfera e 

em menor volume a biosfera, originando três tipos principais de produtos: partículas pequenas 

de rocha e de minerais, iões em solução e minerais de neoformação.  

Os factores condicionantes são: o tipo de litologia, nomeadamente os minerais 

constituintes, textura, estrutura, fracturas e outras estruturas geológicas que afectem o corpo 

litológico; a topografia onde se situa, a qual condiciona a percolação de água no seu interior; o 

clima existente na superfície terrestre, principalmente as características relativas à temperatura 

e à disponibilidade água no estado líquido, pois delas depende o balanço entre os processos de 

meteorização físico/química da rocha num determinado intervalo de tempo geológico, cujo 

efeito é observado pelo tipo de ajustes das propriedades físicas e químicas dos minerais e da 

rocha (Summerfield, 1991). 

A água é um agente de meteorização química e física, capaz de penetrar as rochas por 

percolação sob acção da força de gravidade e por capilaridade nos poros em conexão 

(Summerfield, 1991).  

Embora existam indícios da ocorrência de alguma meteorização química em regiões de 

condições climáticas secas, esta é fundamentalmente descrita em locais com humidade e 

circulação de gases, caracterizada pela ocorrência de reacções de oxidação-redução, 

carbonatação, dissolução, hidratação e hidrólise.  

A dissolução é o processo mais simples na decomposição de minerais e envolve a acção 

da água como solvente. A solubilidade dos minerais é afectada pela temperatura e pelo pH. 

Alguns minerais têm uma grande capacidade de absorver água na sua estrutura cristalina 

ficando hidratados. A hidrólise envolve a troca de catiões metálicos (K+, Na+, Ca2+ e Mg2+) da 

rede dos minerais por iões H+ e a combinação dos aniões OH- com os catiões libertados. O 

CO2 entra nos sistemas de meteorização como produto resultante da respiração celular das 

raízes das plantas e devido aos processos de decomposição orgânica. A dissolução de CO2 na 

água das chuvas e águas superficiais torna a meteorização química mais intensa sobre as 

plagioclases do que a hidratação, originando minerais de argila, como a caulinite. A oxidação-

redução, como processo de meteorização, deve-se à acção do oxigénio dissolvido na água. O 

ferro existe como Fe2+ na maioria dos minerais, mas pode ser convertido em Fe3+. Desta 

forma, a estrutura do cristal é danificada e só pode ser reparada pela perda de outros catiões. 

Este mecanismo pode levar ao colapso da rede do mineral, tornando-o mais vulnerável à 
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acção de outros processos de meteorização. Para além dos processos descritos, pode ainda 

ocorrer substituição de um catião por outro na estrutura da mineral. A acção de ácidos 

orgânicos sobre as rochas é também um importante processo de meteorização química. Os 

aniões dos ácidos orgânicos são fundamentais na remoção de catiões dos minerais silicatados 

e na dissolução dos carbonatos. Os ácidos orgânicos formam agentes quelantes com um 

significado particular na meteorização, pois conseguem mobilizar catiões metálicos (Fe3+, 

Al3+) que são virtualmente insolúveis em condições normais, por um processo denominado 

quelação (Summerfield, 1991). 

Os processos químicos acompanhados pela fragmentação física da rocha-mãe 

combinam-se para produzir um manto de meteorização ou arena granítica, que se diferencia 

em horizontes identificáveis, que constituem um perfil de meteorização. A interface entre o 

material alterado e a rocha-mãe é conhecida por frente de meteorização. A espessura do 

manto de meteorização de um local representa o balanço entre a taxa de meteorização da 

rocha e a taxa de remoção do material alterado por agentes de erosão. A espessura de um 

manto não tem necessariamente uma relação directa com a taxa de meteorização porque a 

taxa de remoção dos materiais pode ser muito lenta (Summerfield, 1991).  

O melhor modelo para explicar a génese de relevos graníticos é a meteorização 

diferencial/erosão selectiva em climas quentes e húmidos. Nesses climas, a alteração da rocha 

granítica chega a ser total e depende da sua composição, que controla o processo e a sua 

velocidade; da sua textura, que favorece ou dificulta o processo; e da sua rede de fracturação, 

que condiciona a progressão da meteorização até níveis subsuperficiais. Conforme a 

interacção dessas variáveis, aparecem orlas, faixas ou maciços arenizados, junto de outras 

áreas de granito não alterado.  

Arenização é um termo utilizado mais no sentido descritivo do que genético, indicando 

um material granítico alterado e não mobilizado, comportando-se como uma arena granítica 

ligeiramente compactada, bastante vulnerável à erosão fluvial e pluvial (Gilsanz, 1996). 

Próximo da superfície, a meteorização das micas e dos feldspatos origina uma superfície 

picotada, devido aos restantes minerais não alterados, como o quartzo, a microclina e a 

ortoclase. Esta superfície caracteriza uma exposição recente, ainda que seja difícil indicar de 

quanto tempo (Romaní & Twidale, 1998). Em muitos casos, a evolução da alteração pode ser 

deduzida da análise da arena granítica, que se desenvolve da superfície topográfica para 

baixo.  

A interface entre a arena granítica e a rocha-mãe é normalmente brusca e bem definida 

ou de uma curta transição, o que reflecte o facto de o granito ser uma rocha cristalina e ter 

minerais muito susceptíveis à meteorização, como os feldspatos e as micas. A frente de 
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meteorização pode estar a poucos metros de profundidade, a algumas dezenas de metros em 

regiões tropicais húmidas ou ainda a algumas centenas de metros. A capa de material que se 

encontra acima é importante como solo, mas também por reter grande quantidade de água, em 

contínua reacção com os materiais e responsável por várias das geoformas encontradas 

(Romaní & Twidale, 1998).  

Em termos de composição química, as rochas graníticas são um grupo considerado 

relativamente mais resistente à meteorização. No entanto, os vários tipos de granito reagem de 

forma diferente em função de variações na sua composição mineralógica. As rochas graníticas 

podem apresentar indícios de meteorização química que, por exemplo, de acordo com os 

trabalhos de Braga (1988) e Alves (1995), se caracterizam pela rápida e total meteorização 

das plagioclases e por vezes simultaneamente dos minerais ferromagnesianos, e mais lenta 

dos feldspatos potássicos, sendo preservado o quartzo. O aumento de volume das rochas 

meteorizadas ocorre por modificações tanto físicas, devido à expansão à escala do maciço e à 

das microfissuras que se desenvolvem, como químicas, relacionadas com as transformações 

dos minerais primários do granito e as neogéneses de minerais de argila.  

Em muitos locais, o granito, assim como outras rochas, imediatamente acima da frente 

de alteração, apresenta-se laminado, microlascado, devido à acção da humidade, que provoca 

a hidratação ou hidrólise de alguns minerais, como por exemplo a biotite, o que também leva 

ao aumento do volume da rocha e à ruptura física da mesma. Consequentemente, mais água 

penetra, contactando com zonas mais profundas da rocha o que, não só incrementa a ruptura, 

como permite alteração química. As placas soltam-se e a argila surge por alteração de 

feldspatos e micas, formando frequentemente caulinite. Os iões libertados são lixiviados por 

águas meteóricas que se infiltram, acumulando-se na base da arena granítica, acima da rocha 

inalterada, impermeável (são os óxidos de ferro e de sílica que mais se acumulam na frente de 

meterorização) (Romaní & Twidale, 1998).  

A meteorização diferencial, com a remoção por erosão da arena granítica, põe a 

descoberto a diversidade de geoformas graníticas geradas no seio do manto de meteorização 

(Alves, 1995). 

Os maciços graníticos formam-se em profundidade e sob grande pressão litostástica no 

interior da crusta. Durante o arrefecimento do maciço granítico este sofre contracção, 

gerando-se um sistema de fracturas ortogonal, composto por três conjuntos de fracturas que se 

intersectam aproximadamente em ângulo recto. A densidade destas fracturas define 

geralmente as geoformas maiores, como por exemplo os domos. Estas são formas primárias 

de uma paisagem granítica e estão claramente relacionadas com o diaclasamento do maciço 

granítico (Romaní & Twidale, 1998). 
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À medida que as rochas suprajacentes são erodidas, a parte do maciço granítico mais 

aliviado da pressão litostática vai-se adaptando ao novo estado de tensão, expandindo e, 

quando atinge uma posição na crusta quase aflorante, origina-se um tipo particular de 

fracturas subparalelas à superfície topográfica, designado por diaclasamento por alívio de 

pressão. As diaclases assim formadas têm um espaçamento que aumenta em profundidade, a 

partir da superfície topográfica, desaparecendo a cerca de 50 metros de profundidade.  

Existem outras descontinuidades subhorizontais, as que originam a 

pseudoestratificação, que é um diaclasamento paralelo ou subparalelo à superfície, muito 

regular e com espaçamento constante, mas com fraca continuidade, tanto lateral como em 

profundidade, conferindo a certos maciços graníticos um aspecto similar ao de uma rocha 

estratificada (Romaní & Twidale, 1998). As oscilações de temperatura na presença de 

humidade são grandes causadoras de fragmentação, principalmente quando oscilam à volta do 

ponto de congelação, sobretudo em rochas muito fracturadas, sendo a pseudoestratificação 

encontrada nos granitos apontada como uma consequência da actividade gelo - degelo em 

regiões frias (Romaní & Twidale, 1998). 

À escala microscópica, as microfissuras, contactos intergranulares e outros de 

cristalização dos minerais constituintes da rocha, promovem linhas de fragilidade ao longo 

das quais ocorre o desprendimento de escamas, de lamelas e ainda de grãos individuais. Para 

tal, podem contribuir os processos de pressão intergranular exercida por crescimento de 

cristais de gelo e por actividade biológica (Summerfield, 1991). Esta é também um agente de 

meteorização química, pois a actividade respiratória das raízes, a decomposição orgânica e a 

produção de ácidos húmicos favorecem a actividade da água como solvente natural (Romaní 

& Twidale, 1998; Summerfield, 1991). 

A densidade de fracturas principais e secundárias, presente nestas rochas, é um factor 

importante que interfere na progressão da meteorização e da erosão e condiciona a génese das 

geoformas a várias escalas, domos e pilares, tors, bolas/blocos, lajes, escamas. 

Todo o relevo granítico posto a descoberto, quando inicia a sua alteração subaérea, 

passa por uma série de etapas que, segundo uma escala ideal, o conduz desde o aspecto 

dómico até às bolas/blocos dispersos e zonas arenizadas, descobrindo-se entretanto tors, 

formas acasteladas, entre outros (Gilsanz, 1996).  

Os grandes pilares e os tors são geoformas enraizadas, isto é, são afloramentos em 

continuidade com o maciço granítico. Os tors distinguem-se daqueles por terem fracturas que 

os dividem em bolas/blocos sem deslocamento nem perda de material intersticial. 

As bolas/blocos são as porções de rochas que, por ligeiro deslizamento ou perda de base 

de sustentação, se separam entre si ou do conjunto rochoso geral. O movimento é 
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normalmente a favor de descontinuidades (Gilsanz, 1996). As bolas/blocos são uma das 

geoformas mais comuns e mais amplamente distribuídas, encontrando-se em quase todos os 

climas. O seu tamanho é dependente da densidade das fracturas. Podem ocorrer isoladas ou 

agrupadas (Romaní & Twidale, 1998). Entre as rochas granitóides, as biotíticas são aquelas 

que originam preferencialmente bolas (Begonha, 1997). 

As bolas/blocos resultaram da progressão da meteorização subaérea, da superfície para 

o interior dos poliedros de rocha, preferencialmente pelas superfícies de contacto e pelo 

diaclasamento subhorizontal/subparalelo à superfície topográfica. O agente principal de 

meteorização é a água meteórica enriquecida com gases, iões e outros componentes químico-

biológicos. A meteorização progride mais rapidamente ao longo dos trajectos preferenciais de 

percolação da água no interior do corpo rochoso. Assim, inicialmente, tendem a originar-se 

capas de rocha mais alterada até ao núcleo de rocha sã. À medida que os processos de 

meteorização progridem há tendência para a formação de arena. Os poliedros perdem as 

arestas e vértices, os núcleos residuais deixam de estar em contacto entre si, diminuindo o 

volume, ficando dispersos na arena. A erosão superficial ao evacuar a arena expõe os núcleos 

residuais, permanecendo a maioria in situ, dispersos na vertente, formando a paisagem do tipo 

caos de blocos. Eventualmente, em algumas zonas, os blocos perdem estabilidade e deslizam 

pela encosta. Neste caso, o conjunto mostra um alinhamento que é designado por comboio de 

blocos (Godard, 1977). Quando ocorre a erosão da arena lateral, observam-se colunas de 

bolas/blocos sem deslocação nem erosão da arena entre elas. Se os blocos permanecerem in 

situ, em contacto entre si e em equilíbrios débeis, podem mover-se ao menor toque, 

denominando-se pedras bolideiras. A erosão, sendo mais rápida do que a meteorização 

química, expõe os núcleos residuais dos poliedros à superfície, como bolas/blocos. Uma vez 

expostos, a meteorização química é menos eficaz. A progressão da meteorização, e por 

conseguinte a forma e o tamanho dos núcleos residuais, depende da persistência da 

meteorização e das alterações físicas, químicas e biológicas que esta produz, assim como do 

regime de circulação da água (Romaní & Twidale, 1998). 

O termo fractura de descamação, segundo Romaní & Twidale (1998), é o que melhor 

define as fracturas resultantes do alívio de pressão, podendo algumas delas delimitar lajes 

curvas com mais de 10 metros de espessura. Os blocos de forma tabular denominam-se 

lamelas se possuem menos de 0,2 metros de espessura e escamas se apresentam uma 

espessura intermédia (0,2 a 0,5 m). Estas fracturas surgem em regime de deformação frágil, 

numa ampla variedade de climas. 

As bolas/blocos graníticos, lajes e escamas, fendem como consequência da evolução de 

fracturas secundárias, diferentes das que as originaram. Alguns blocos quebram em partes 



2. Enquadramento geral da área em estudo  

  

37  

aproximadamente iguais, sendo as superfícies de fractura geralmente planas ou, em certos 

casos, arqueadas. São geoformas comuns em vários tipos de clima. Segundo Romaní & 

Twidale (1998), a explicação mais plausível para o seu aparecimento baseia-se no efeito da 

gravidade, ainda que outros autores possam apontar o aquecimento/arrefecimento ao longo do 

dia. Tal como já referido, as fracturas funcionam como vias privilegiadas para a infiltração de 

água e de consequente meteorização e erosão, ainda em condições subáreas, e que se prolonga 

após a exposição. Uma vez expostas, as rochas deixam de estar sujeitas às pressões litostáticas 

e adaptam-se a um novo estado de tensão. A falta de estabilidade da base da rocha amplia a 

acção do peso da rocha, levando à sua ruptura. Este processo pode iniciar-se em profundidade, 

mas culmina sempre à superfície. Ainda segundo os mesmos autores, alguns destes blocos 

quebram em mais do que um local. Neste caso, é bastante provável, não necessariamente 

obrigatório, um efeito das cunhas de gelo (acção física) na abertura das fendas, ocorrendo 

muitas vezes em locais onde existem ou existiram no passado períodos de gelo/degelo. 

Também existem blocos partidos e deslocados, mais angulares e por vezes cobertos por 

outros, com uma origem diferente da descrita e mais ambígua. A força exercida pela 

gravidade, neste caso, não será o factor essencial, porque, normalmente, assentam em 

superfícies horizontais. 

As rochas em cogumelo estão amplamente distribuídas e aparecem em quase todos os 

contextos climáticos. A zona superior pode ser estruturalmente mais resistente do que o resto 

da forma, ainda que tal não seja uma condição necessária. Existem diversas explicações para a 

sua origem, mas a mais provável é a da zona superior, sendo ou não estruturalmente mais 

resistente, ter estado exposta à superfície, o que fez diminuir a sua taxa de meteorização, 

enquanto o pedúnculo permaneceu em contacto com a humidade contida no rególito que o 

rodeia, ainda em profundidade, tendo a acção da meteorização sido mais acelerada (Romaní & 

Twidale, 1998). 

Os tafoni são geoformas do tipo alveolar que se desenvolvem nas superfícies inclinadas, 

a maioria em contra-pendor, e da base para o interior de outras geoformas maiores. São 

consequência de humidade e da concentração de sais, que nas rochas graníticas provocam a 

sua desagregação selectiva, geralmente a partir de uma superfície de descontinuidade 

(Romaní & Twidale, 1998). 

As pias são geoformas menores, surgem em superfícies pouco inclinadas, encimando 

domos e bolas/blocos. São depressões na rocha com alguma variedade de contornos, ovóides, 

elípticas ou circulares, originadas por processos de meteorização. Por vezes, apresentam 

contornos irregulares, lobadas, se resultam da coalescência de várias, e angulares, quando 

estão fortemente influenciadas pelas descontinuidades. A dimensão varia de poucos 
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centímetros a metros, no seu eixo maior, são geralmente pouco profundas e raramente 

cónicas. Muitas pias têm a sua origem em meio subaéreo na frente de alteração da rocha. A 

água, quer por dissolução, hidratação ou hidrólise, é a grande responsável pela formação das 

pias em profundidade e pela sua posterior alteração. Formam-se por desagregação granular, 

devido à retenção de água em irregularidades da rocha, que concentra a acção desses 

processos de meteorização. Estas irregularidades podem ser consequência da presença de 

encraves na rocha, de uma distribuição irregular de minerais ou devido à concentração de 

tensões. Algumas pias podem resultar da presença de fracturas e descontinuidades nas rochas. 

As pias que se formam à superfície resultam da acumulação da água em depressões casuais 

que existam nas superfícies rochosas expostas (Romaní & Twidale, 1998). 

 

Na Penha, as fracturas do maciço rochoso e outras zonas de fragilidade da rocha foram 

vias privilegiadas para a infiltração de água e consequente meteorização do granito presente. 

A baixa densidade destas contribuiu para a grande dimensão da geoformas encontradas. A 

maioria das geoformas do monte da Penha teve a sua génese em meio subaéreo por processos 

de meteorização, existindo, de início, no seio do manto de meteorização. Este foi 

posteriormente erodido, tendo as geoformas evoluído desde então em contacto com a 

atmosfera, sob as diversas condições climáticas que afectaram a região.  

Os pilares, os tors (Fig. 2.22) e algumas colunas de bolas/blocos, como são geoformas 

não deslocadas, isto é, mantêm as posições em que foram geradas, sob condições de 

meteorização subaérea, apresentam-se na sua posição original. Algumas lajes (Fig. 2.23) e 

escamas (Fig. 2.25) também fazem parte deste grupo. 

Nalguns locais, são visíveis indícios que comprovam a origem das colunas de 

bolas/blocos, com a presença de escamas resultantes de capas concêntricas devido à erosão 

esferoidal. Existem ainda colunas de bolas/blocos sem deslocação nem erosão da arena entre 

eles, embora, em certos locais, se note a ausência de arena entre as bolas/blocos por erosão da 

mesma. 

As lajes e escamas resultaram da evolução da rocha pelos processos de meteorização 

subaérea e aérea, relacionados com as características do granito, com o diaclasamento, com a 

posição topográfica, com a posição da laje relativamente ao afloramento (bloco ou outro), 

com a cobertura vegetal, entre outras. Estes processos e variáveis explicam a espessura, 

diversidade de formas das lajes e das escamas. Há locais onde é perfeitamente clara a 

influência desses factores. 

Os processos de erosão e de meteorização na fase de evolução aérea da paisagem 

condicionam a estabilidade das bolas/blocos, lajes e escamas e a sua evolução. Observam-se 
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na Penha estas geoformas muito pouco deslocadas, por vezes partidas e posteriormente 

tombadas, em posições diversas, isoladas e associadas a geoformas de maior dimensão (Fig. 

2.27). Nas escamas presentes nos blocos e nos pilares, algumas das quais em cunha, 

observam-se areias que resultaram da desagregação granular do granito. Diversos factores, 

incluindo a acção de musgos, que podem ser observados a penetrar no interior da escama, 

aceleram a alteração. O musgo marca os locais onde escorre água. 

As pias existem em pequena quantidade, no topo de pilares e bolas/blocos. A sua 

presença é, contudo, destacável devido ao seu tamanho e à localização. Os tafoni salientam-se 

menos e encontram-se associados a bolas/blocos, alguns dos quais fendidos, e a lajes.  

No Granito de Guimarães, a superfície da rocha é frequentemente irregular, com grãos 

salientes dando-lhes um aspecto eriçado, por desagregação granular da rocha. Os grãos 

salientes resultaram de processos de meteorização predominantemente física, cujo efeito é a 

desagregação granular da rocha à superfície. Neste caso, são mais notórios os grandes grãos 

de feldspato potássico, característicos deste granito (Fig. 2.28). No granito biotítico-

moscovítico de grão médio, a superfície da rocha é mais regular. É neste granito que se 

observa uma fractura do tipo falha, sendo visível o plano da falha e, neste, as estrias 

resultantes do movimento ocorrido. 

A diversidade de geoformas presentes na Penha, associada à paisagem envolvente, que é 

possível observar de alguns pontos, e às características das litologias existentes, dotam este 

local de grande geodiversidade. 

 

 

 

 



3. Património geológico e geoconservação 

  
  

40  

3. Património geológico e geoconservação 

 

3.1. Conceitos gerais  

 

A geodiversidade, segundo a definição proposta pela Royal Society for Nature Conservation 

(citada por Brilha, 2005), compreende a variedade de ambientes geológicos, fenómenos e processos 

activos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais, 

que são o suporte para a vida na Terra. Pode evidenciar valores diversos, tal como defende Gray 

(2004), destacando-se o intrínseco, o científico, o educativo, o cultural, o estético, o económico e o 

funcional. De acordo com Brilha (2005), um geossítio é a ocorrência de um ou mais elementos da 

geodiversidade, bem delimitados geograficamente e com um valor singular. O património geológico 

é representado pelo conjunto de geossítios inventariados e caracterizados numa área ou região.  

A geoconservação pode ser entendida como uma abordagem para a gestão da conservação de 

rochas, relevos e solos (Sharples, 2002).  

O objectivo principal da geoconservação é a protecção e valorização do património geológico. 

É de referir que a conservação de geossítios de interesse pedagógico constitui, para os variados 

níveis de ensino, um suporte fundamental para o processo de ensino/aprendizagem da Geologia. A 

abordagem a temáticas do âmbito da geoconservação contribui para a sensibilização da sociedade 

relativamente à necessidade de fomentar a conservação do património geológico, integrando-a nas 

políticas nacionais de Conservação da Natureza (Brilha et al., 2006). É ainda de referir que a 

manutenção da integridade do património geológico, garante a sua importância em termos 

turísticos, daí ser este um sector a considerar nas propostas de valorização e divulgação (Brilha, 

2005). 

 

3.2. Estratégias de geoconservação 

 

3.2.1. Planeamento de uma estratégia de geoconservação 

 

A geoconservação requer uma estratégia bem sustentada em termos logísticos, institucionais e 

materiais, de forma a conferir garantias de sucesso e continuidade. Numa estratégia de 

geoconservação deve existir um conjunto de acções sistematizadas que nas etapas iniciais visam 

obter toda a informação indispensável para a geoconservação dos geossítios. As etapas são a 

inventariação dos geossítios, a sua quantificação em termos de valores e/ou relevância e a avaliação 

da sua vulnerabilidade relativamente à degradação ou perda face a factores naturais ou antrópicos. 
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Seguidamente, e de acordo com a sua relevância, serão definidas as linhas orientadoras visando 

garantir a sua conservação e, se tal for conveniente, a sua valorização e divulgação. Uma vez 

definidas essas linhas, é crucial que ocorra uma monitorização periódica dos geossítios, de forma a 

registar as alterações que neles podem ocorrer e actuar atempadamente (Brilha, 2005). 

Atribuir algum valor a um objecto ou área, seja ele intrínseco, funcional, estético, cultural, 

económico, científico, educativo ou outro, justifica a sua protecção. O valor intrínseco e estético de 

um objecto ou de uma região envolve um certo grau de subjectividade, pois depende de vários 

factores, nomeadamente da sensibilidade e das vivências do investigador. Quanto ao valor 

funcional, este depende da perspectiva, se ecológica ou antropológica. No primeiro ponto de vista, 

há uma clara alusão à forte relação existente entre o meio físico e a capacidade de sobrevivência e 

perpetuação de espécies, que podem dotar um afloramento de importância vital ou muito acima da 

média. No outro ponto de vista, o valor fundamenta-se na utilidade para o Homem, como local para 

infra-estruturas, de armazenamento ou de subsistência. O valor cultural refere-se à importância que 

o afloramento representa no desenvolvimento social, cultural e religioso da população. O valor 

económico de um local depende da utilização que o Homem poderá fazer dos bens existentes. Pode 

incluir-se neste último o valor turístico de uma determinada área. O valor científico e educativo 

resulta das características geológicas do local e é reconhecido pelas publicações científicas 

existentes e pelo carácter didáctico da(s) ocorrência(s) (Gray, 2004; Brilha, 2005). 

Todos os valores de um local devem ser considerados para fundamentar a sua conservação e 

orientar a estratégia de geoconservação. 

Numa paisagem, os aspectos que parecem menos frágeis são os que dizem respeito aos 

materiais geológicos. A robustez e aparente resistência não despertam, de imediato, a noção da sua 

fragilidade, que, em certas situações, é considerável. A maior parte das ameaças resulta da acção, 

directa ou indirecta, do Homem. Das várias ameaças ao património geológico destacam-se: o 

desenvolvimento de obras e estruturas que acompanham o crescimento populacional, o progresso, 

em situações particulares, como rectificação de outras obras; a gestão das bacias hidrográficas, com 

o intuito de regularizar o caudal dos rios e em determinados locais prevenir as cheias; a florestação, 

desflorestação e agricultura, que intervêm principalmente na dinâmica dos solos e na qualidade das 

águas superficiais e subterrâneas; as actividades recreativas e turísticas que se relacionam com 

práticas que desequilibram o meio natural; a colheita de amostras geológicas para fins não 

científicos e a iliteracia cultural, concretamente científica, que reside na ausência de conhecimentos 

e na falta de sensibilidade para questões relacionadas com a Geologia (Brilha, 2005). 

 Preservar os valores que os geossítios agregam e combater as ameaças a que estão sujeitos 

são, por si só, boas razões para a sua protecção. Existem ainda outras que contribuem para legitimar 
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a aplicação de um programa de geoconservação. Cendrero (1996a) destaca o facto dos locais de 

interesse geológico proporcionarem meios para a formação de investigadores e professores de 

Ciências da Terra, que têm uma tarefa fulcral na sensibilização da população; a protecção da 

paisagem garante a preservação de recursos estéticos e recreativos; o usufruto integral de um local 

com interesse geológico, o que depende da presença de estruturas adequadas, tem um enorme 

potencial educativo, não só em termos de Ciências da Terra, mas também no desenvolvimento de 

outras capacidades intelectuais; uma vez que existe uma conexão entre a história da Terra, 

conservada nas rochas, e a história da Humanidade, pode-se, por isso, tirar partido da primeira para 

compreender a outra; a geoconservação é fundamental para manter os melhores exemplares do 

património geológico. Estas ideias foram corroboradas e reforçadas por Wimbledon et al. (2000). 

Este autor considera que o património geológico internacional é essencial para a ciência e para a 

educação, sendo da responsabilidade de todos os geocientistas.  

Resumindo, a geoconservação pressupõe a elaboração de um plano de gestão onde devem 

constar os aspectos a preservar e os objectivos da mesma, que recaem, entre outros, sobre as 

questões de conservação, valorização e/ou divulgação. Estes tópicos resultarão sempre da avaliação 

prévia entre o estado actual e o que seria desejável, identificando as pressões que necessitam de ser 

controladas, podendo ser internas ou externas, naturais ou antrópicas, que afectam, ou que podem 

vir a afectar, o valor dos geossítios. É importante delimitar sempre os geossítios, já que podem 

existir sectores que não têm interesse particular. Os atributos definidos para os aspectos a considerar 

devem ser quantificáveis, de modo a avaliar facilmente as alterações e, por fim, o estado de 

conservação deve ser classificado para facilitar a sua monitorização (Brilha, 2005). 

 

3.2.2. Geoturismo 

 

Muitos dos geossítios apresentam grande potencialidade turística, pela sua localização e pelos 

tipos de valor que agregam. O seu uso para essa actividade poderá contribuir para a sua 

geoconservação, sendo de referir que só um local bem conservado e valorizado será proveitoso para 

a exploração turística. 

O conceito de geoturismo tem sido abordado por vários autores, sendo muitas vezes 

enquadrado como um sector do ecoturismo ou turismo da natureza. Nas diversas propostas de 

definição surge sempre, como maior valência, a interpretação do geossítio (Hose, 2000; Brilha, 

2005; Hose, 2006; Newsome & Dowling, 2006).  

De acordo com Newsome & Dowling (2006), o geoturismo disponibiliza meios de 

valorização dos geossítios, concretamente, interpretação, acessibilidades e acomodações, sendo 
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determinante para as acções de geoconservação que o mantêm. Na definição de Hose (2006), o 

geoturismo é descrito como sendo, essencialmente, o desenvolvimento de uma interpretação 

ambiental focada no visitante e na geologia de um local. A interpretação tem três funções 

principais: ajudar os visitantes a apreciar o significado do local; auxiliar na manutenção do mesmo; 

promover a compreensão das regras definidas. O sucesso do geoturismo depende da identificação e 

promoção de estruturas físicas de apoio, da compreensão na sua utilização e, fundamentalmente, do 

desenvolvimento de boas interpretações multimédia. Numa definição mais alargada, ainda que 

parcelar, Newsome & Dowling (2006), referem o geoturismo relacionando o “Geo” com a geologia, 

a geomorfologia e os recursos naturais da paisagem, as geoformas, os fósseis, as rochas e os 

minerais, com ênfase na observação dos processos que estão na origem desses produtos e o 

“Turismo” com a visita do turista aos geossítios com o propósito de obter momentos de lazer, 

sensações de prazer, observação e aprendizagem, percorrendo rotas pré-definidas, realizando 

actividades específicas e tendo facilidades nas acessibilidades e acomodações.  

O geoturista representa um grupo bastante diverso, desde turistas que se movem pelo prazer 

de desfrutar da paisagem e pelas caminhadas ao ar livre, até turistas que procuram conhecimento, 

mais atentos e receptivos, designados por Hose (2000), como “geoturistas casuais” e “geoturistas 

dedicados”, respectivamente. Newsome & Dowling (2006) realçam o facto de que um geoturista 

necessita de ser desafiado e surpreendido para apreciar a geologia. A explicação da origem dos 

objectos e o significado da observação geológica são fundamentais para que a mesma seja realizada 

com interesse, tornando-se tão espectacular e excitante como as observações da vida selvagem. 

Sugerem que se questione o geoturista acerca da origem da paisagem, recuando no tempo, 

reconstituindo espaços e forças do passado. Se a actividade de campo for acompanhada com uma 

actividade laboratorial, tornar-se-á completa, permitindo a compreensão da história que uma 

ocorrência geológica encerra.  

 Para a satisfação de um geoturista e tendo por base a geoconservação, é necessário ter em 

atenção aspectos relacionados com o percurso, as aprendizagens e as regras a incutir. De acordo 

com Newsome & Dowling (2006), as deslocações no campo, se longas, devem ser bem 

estruturadas. É importante dar informações acerca da distância a percorrer e ter em consideração a 

necessidade de serem feitas pausas, se possível em locais onde seja permitida a observação e 

interpretações de outros fenómenos, para que o geoturista dê o tempo disponibilizado por bem 

empregue. No entanto, o foco da deslocação deve ser sempre a atracção principal e esse aspecto não 

pode ser desprezado. A interpretação dos geossítios deve ser feita por pessoas bem informadas e 

interessadas, que interajam com os visitantes e os sensibilize, promovendo atitudes de protecção e 

reduzindo os impactos negativos que advêm da pressão do geoturismo (Williams, 2002 citado por 
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Newsome & Dowling, 2006). O geoturista deve apresentar no final da jornada um comportamento 

adequado quer à conservação do mesmo, quer à divulgação da sua singularidade, de forma a atrair 

outros para o local. A combinação do geoturismo com outras formas de turismo acrescenta outra 

dimensão e diversidade aos produtos do ecoturismo, contribuindo para a preservação do ambiente. 

 Pereira et al. (2008) salientam a importância de um turismo sustentado que deixará de o ser 

se os locais eleitos foram sujeitos a erros e pressões característicos do turismo de massa. Assim, a 

geodiversidade de Portugal poderá servir de base a um amplo crescimento de actividades turísticas, 

desde que seja assegurada a conservação de geossítios com valor turístico. Até porque a 

geodiversidade é utilizada em slogans publicitários como pólo de atracção e muitas vezes é a 

componente natural mais apreciada, visto que parte da biodiversidade é móvel ou depende das 

estações do ano.  

Só um projecto consonante com todas estas questões terá um impacto positivo em termos 

ambientais, económicos, sociais e culturais. A equipa gestora do projecto necessita de grande 

proximidade com as comunidades locais e com o turismo da região, de forma a garantir eficiência 

na sua implementação. 

Uma estratégia interpretativa como o geoturismo, em interface com a educação formal e 

informal, tem potencial para promover pressões políticas que assegurem a protecção do património 

geológico, fim primário destas estratégias (Hose, 1997, citado por Hose, 2006). 

 

3.2.3. Geoconservação e ensino 

 

 A iliteracia cultural, a nível científico, tanto de responsáveis políticos e dos técnicos, como 

do público em geral, constitui uma ameaça para o património geológico (Brilha, 2005).   

Rocha (2003), na sua tese sobre o trabalho de campo no processo de alfabetização científica 

dos cidadãos, refere, após uma abordagem bibliográfica ao tema e citando alguns autores, que a 

alfabetização é uma actividade libertadora, promotora da democracia e que a educação em 

geociências representa uma forma inestimável de estimular e desenvolver o conhecimento sobre o 

meio físico, contribuindo para a cultura científica do cidadão. Deve ser alargada a todos os 

cidadãos, pois só em conjunto se poderá proteger o planeta. 

A educação não formal é um aspecto a ter em conta neste processo de alfabetização, que pode 

ser conseguida através de várias metodologias e aplicando numerosas estratégias. Se as acções 

atingirem um público vasto, representarão uma forma de social e culturalmente educar a população. 

Os meios para a atingir passam pela divulgação em painéis, folhetos e na Internet, bem como pela 

promoção de actividades temáticas organizadas. Numa visão holística do turismo, estas acções 
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impulsionam em cada região a sua identidade, nomeadamente, as rotas turísticas, as excursões e 

festas temáticas, que têm vindo a ser desenvolvidas em algumas cidades do país.   

A educação formal é um recurso fundamental, acessível a todos, que visa criar a tão 

ambicionada sociedade ciente, participativa, empreendedora e preocupada com a sustentabilidade. 

A forma de se compreender globalmente a educação formal mudou nos últimos anos como 

consequência das grandes transformações ocorridas na sociedade. Os modelos e métodos de ensino 

empregues tiveram que ser repensados, surgindo a necessidade de uma nova conceptualização 

daquilo que é e se pretende, globalmente, do ensino e da aprendizagem. Aceita-se que a 

compreensão é qualquer situação que não se transmite e que só pode ser operada mediante a 

participação central do aluno. O trabalho de campo é fundamental nessa aprendizagem e importante 

para o reforço dos laços afectivos com a Natureza (Bonito et al., 2002). 

De acordo com legislação em vigor, o Decreto-Lei nº 6/2001 referente à Reorganização 

Curricular do Ensino Básico e o Decreto-Lei nº 7/2001 relativo à Revisão Curricular do Ensino 

Secundário, devem desenvolver-se estratégias promotoras de efectiva aprendizagem das Ciências. 

Nestes documentos, recomenda-se a implementação de actividades práticas, uma vez que estas 

constituem estratégias didácticas excelentes para o desenvolvimento de conteúdos conceptuais, 

procedimentais e atitudinais. 

Na disciplina de Ciências Naturais, 8º ano de escolaridade, de acordo com as orientações 

curriculares, a abordagem à temática “Protecção e Conservação da Natureza” pode ter como linhas 

norteadoras algumas questões propostas, das quais se destaca “Como poderemos contribuir para a 

sustentabilidade da Terra?’. Para a consecução de algumas das competências exigidas, é sugerida a 

apresentação de situações problema do quotidiano, passíveis de interesse e alvo de discussão 

pública recente, como por exemplo, a construção do túnel da CREL (periferia de Lisboa), a 

preservação de uma parte da Pedreira do Galinha na região de Ourém, a protecção do Monte Santa 

Luzia em Viseu e do campo de Lapiás em Negrais (Pêro Pinheiro), a tentativa de protecção da 

Pedra Furada (Setúbal), entre outros, para serem investigados pelos alunos. Desta forma, espera-se 

que os alunos compreendam a complexidade de relações que se estabelecem entre a Ciência e a 

Sociedade, sensibilizando-os para a importância da conservação e preservação dos locais de 

interesse geológico (Galvão et al., 2001).  

No programa de 10ºano- Componente de Geologia, do Ministério da Educação, propõe-se a 

realização de aulas de campo em locais próximos identificando a possível influência das actividades 

humanas e as medidas de prevenção tomadas, bem como sensibilizando para a valorização da 

importância de que se reveste a preservação do meio natural (Amador et al., 2001). Segundo os 

objectivos didácticos apresentados no programa de 11º ano - Componente de Geologia, do 



3. Património geológico e geoconservação 

  
  

46  

Ministério da Educação, um aluno deve: compreender a génese dos principais tipos de rochas 

(sedimentares, magmáticas e metamórficas); classificar as rochas com base em critérios genéticos e 

texturais; aplicar princípios estratigráficos na resolução de exercícios concretos; desenvolver 

atitudes de valorização do património geológico (memória da Terra); assumir atitudes de defesa do 

património geológico. Como sugestões metodológicas indica-se a realização de actividades de 

campo com o objectivo de analisar in loco uma determinada situação-problema (Amador et al., 

2003). 

Uma vez que os locais sugeridos nos programas não estão acessíveis a todas as escolas quer 

pelo tempo que teriam que dispor, quer pelos meios para o fazer, é de enorme importância fazer 

estudos em vários locais do país, nos quais exista também importante património e divulgá-lo, 

ampliando o leque de ofertas para este tipo de estratégias de ensino-aprendizagem. 

Os documentos oficiais comprovam a importância da realização de aulas práticas. Os 

investigadores que se debruçam sobre a utilidade das aulas práticas no ensino das ciências naturais e 

os professores que as leccionam continuam empenhados em defender que uma maior qualidade do 

ensino das ciências está directamente relacionada com o número e tipo de actividades práticas que 

se realizam com os alunos, apesar da existência de diversos trabalhos publicados que levantam 

dúvidas acerca da sua importância (Bonito, 2005). 

As principais variáveis envolvidas nos mecanismos de geração de aprendizagens 

significativas, que poderiam ser postas em causa, estão relacionadas com os papéis que o professor 

e o aluno assumem na actividade. O tipo de aprendizagens provocadas depende, em muito, da forma 

como se estrutura a actividade e como esta é apresentada ao aluno (Bonito et al., 2006). 

De acordo com Dourado (2006) e segundo propostas metodológicas de vários autores citados 

(Garcia Diaz & Vaca Macedo, 1992; Orion, 1998; Orange et al., 1999), o ensino formal da geologia 

para alunos dos ensinos básico e secundário terá mais sucesso se for realizado integrando o trabalho 

laboratorial e o trabalho de campo, em três fases: uma primeira fase de preparação das actividades 

para clarificação de conceitos, ensaio de técnicas, manuseamento de aparelhos, de apresentação 

detalhada do percurso, das actividades a realizar no campo, de interpretação de mapas, fotografias 

da área a visitar, entre outros; uma segunda fase de concretização do trabalho de campo; uma última 

fase de tratamento, análise e interpretação de dados recolhidos. Implementado desta forma, o 

trabalho de campo torna-se determinante em actividades de ensino-aprendizagem e a sua integração 

com o trabalho em laboratório preconiza uma abordagem em que se assume que este orienta a 

leitura dos dados de campo e, em contrapartida, o primeiro permite uma análise crítica dos 

resultados obtidos no laboratório. 
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A preparação das saídas pode ser organizada com materiais publicados ou disponibilizados 

online acerca dos locais de interesse geológico. A concretização do trabalho de campo pode ser 

enriquecida com roteiros, panfletos ou outros meios de interpretação que existam ou possam ser 

disponibilizados aos professores e alunos. Na avaliação que deve ser realizada pelo professor e 

alunos, após a última fase, discutem-se os aspectos positivos e negativos da aula de campo e o 

professor deve fazer chegar à entidade de gestão do local visitado um feedback do trabalho lá 

realizado, contributo importante na estratégia de geoconservação do local. 

Para a realização de aulas de campo deve ser feita uma prévia selecção dos geossítios que 

apresentem as melhores condições para a sua exploração pedagógica. É de referir que a destruição 

ou ocultação por acção antrópica inutilizaram geossítios, outrora usados em aulas de campo, que 

perderam completamente valor didáctico por falta de uma estratégia de geoconservação (Brilha et 

al., 2006). 

 

3.3.  Enquadramento legal da geoconservação 

 

3.3.1. Organizações internacionais 

 

Identificar, preservar e divulgar o património natural e cultural tem sido a missão de 

organizações nacionais e internacionais, ao longo do tempo. Ultimamente, estas questões têm sido 

alargadas ao património geológico, enquanto componente do património natural. 

No âmbito internacional, as questões relacionadas com o ambiente natural surgiram no final 

da década dos anos 60, depois da ocorrência de um conjunto de acidentes ecológicos graves. 

A ONU (Organização das Nações Unidas) tem desempenhado um papel crucial na protecção 

do ambiente mundial e na promoção do desenvolvimento sustentável. Na 1ª Conferência Mundial 

sobre o Ambiente, em 1972, com a Declaração de Estocolmo, emergiu uma preocupação 

antropocêntrica em relação ao ambiente. Na Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, em 1992, foi 

aprovada a Agenda 21, um plano mundial para o desenvolvimento sustentável. 

A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) é um 

organismo especializado da ONU, que se preocupa com a conservação do património em geral e do 

património natural em particular, sendo uma das organizações internacionais impulsionadoras da 

conservação do património geológico, nomeadamente, pelo apoio que dá à Rede Global de 

Geoparques.  

A acção da UNESCO tem como principal objectivo contribuir para a paz, desenvolvimento 

humano e segurança no mundo, promovendo o pluralismo, reconhecendo e conservando a 
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diversidade, promovendo a autonomia e a participação na sociedade do conhecimento. É a única 

organização do sistema das Nações Unidas em relação à qual se prevê a criação de Comissões 

Nacionais nos Estados-membros. Na Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural 

e Natural, adoptada pela Conferência Geral da UNESCO, em 1972, foram apresentadas definições 

do património cultural e natural, com o objectivo de assegurar a identificação, a protecção, a 

conservação, a valorização e a transmissão às gerações futuras desse património. Tendo em 

consideração que o património cultural e natural é muito vulnerável, que tem enfrentado diversos 

tipos de ameaças e que a destruição e a deterioração destes bens representa uma perda e um 

empobrecimento para todos os povos do mundo, criou-se a comissão intergovernamental para a 

protecção do património cultural e natural de valor universal excepcional e foi constituído um fundo 

que visa a implementação de medidas adequadas à conservação do mesmo. Na Conferência Geral 

foram adoptados instrumentos internacionais para a protecção do património cultural e natural. Na 

sua Recomendação, acrescenta-se que cada estado, no seu plano nacional, deverá formular, 

desenvolver e aplicar, na medida do possível e em conformidade com a sua regulamentação 

constitucional e a sua legislação, uma política nacional cujo objectivo principal consista na 

coordenação e utilização de todas as possibilidades científicas, técnicas, culturais e outras, com 

vista a assegurar uma protecção, conservação e uma valorização eficazes do seu património cultural 

e natural (www.unesco.pt). 

A nível da UE (União Europeia), as preocupações ambientais foram inicialmente de índole 

essencialmente económica, na forma de normas comunitárias para combater as distorções da 

concorrência. O reconhecimento formal da importância do ambiente pela Comunidade Económica 

Europeia ocorreu em 1987, com os princípios da Prevenção/Precaução, Poluidor/Pagador e 

Correcção de Danos, mas só com o Tratado de Maastricht, assinado em 7 de Fevereiro de 1992, e 

que entrou em vigor a 1 de Novembro de 1993, se assumiram, definitivamente, os objectivos 

ambientais.  

A ONU e a UE, entre outras entidades e instituições, apelaram mais recentemente à 

necessidade de tornar operacional a crescente demanda internacional pela sustentabilidade, através 

da formulação e implementação de estratégias nacionais para o desenvolvimento sustentável.  

A UE deu o exemplo ao aprovar a sua própria Estratégia Comunitária para o 

Desenvolvimento Sustentável. Em 2002, dez anos após a Conferência do Rio, os participantes - 

entre os quais Portugal - apresentaram em Joanesburgo as respectivas estratégias nacionais de 

desenvolvimento sustentável. 

Em 5 de Maio de 2004, surge o primeiro documento dedicado, exclusivamente, à 

geoconservação, a Recomendação Rec (2004)3 do Conselho da Europa, que resulta de uma 
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iniciativa do Conselho da Europa, em 2001, com vista à implementação em cada país de medidas de 

geoconservação, a serem integradas nos programas e objectivos governamentais. Este documento 

destaca, entre outros aspectos, valores da geologia que justificam a necessidade da geoconservação 

e gestão do património geológico. Recomenda, nomeadamente, que devem ser identificadas áreas 

de especial interesse geológico, cuja preservação e gestão contribuam para a protecção e 

enriquecimento do património geológico nacional e europeu; realizados inventários, classificações, 

base de dados e monitorização, assegurando o seu uso sustentável; reforçados os instrumentos 

legais existentes ou desenvolvidos novos instrumentos para as proteger; apoiar programas de 

divulgação e educativos (Brilha, 2005).  

A ProGEO (The European Association for the Conservation of Geological Heritage) é uma 

associação europeia, criada em 1992, visando fundamentalmente incentivar a Conservação do 

Património Geológico e a protecção de sítios e paisagens de interesse geológico na Europa. A 

ProGEO visa promover a conservação do património geológico europeu, divulgar a importância 

deste património e a sua relevância na sociedade moderna, aconselhar os responsáveis de cada país 

europeu relativamente à protecção do património da Terra, organizar e participar em pesquisas 

respeitantes a vários aspectos relacionados com a geoconservação, envolver todos os países 

europeus na troca de ideias e na formulação de convenções e legislação, entre outros 

(www.progeo.pt). 

A Rede Global de Geoparques foi criada durante uma reunião realizada na sede da UNESCO 

em Paris, em 2004, por representantes da comunidade científica de várias instituições, juntamente 

com especialistas internacionais sobre património geológico e conservação. Esta organização 

internacional surgiu com o objectivo de distinguir áreas naturais com elevado valor geológico, 

apropriadas à implementação de estratégias de preservação deste património e a difusão de 

conhecimentos, contribuindo, desta forma, para uma estratégia de desenvolvimento socioeconómico 

e cultural sustentável para toda a região abrangida (www.europeangeoparks.org). 

A acreditação do património geológico por estas organizações pode ser importante para uma 

maior garantia no apoio à sua geoconservação. 

 

3.3.2. Legislação Portuguesa 

 

Em Portugal, são consideradas questões ambientais na Constituição da República Portuguesa, 

desde a primeira versão, de Abril 1976, concretamente, no artigo 66º (Ambiente e Qualidade de 

Vida). Na sétima revisão constitucional, de 2005, foi mantido o artigo 66º e pode ler-se no seu 

artigo 9º, “d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os 
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portugueses, bem como a efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, 

mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais; e) Proteger e 

valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar os 

recursos naturais e assegurar um correcto ordenamento do território” (www.parlamento.pt).  

A Comissão Nacional Portuguesa da UNESCO foi criada em 1979, pelo Decreto-Lei nº 

218/79, de 17 de Julho, posteriormente revogado pelo Decreto-Lei nº 103/89, de 30 de Março, e 

pelo Decreto-Lei nº 58/2003, de 1 de Abril de 2003 (www.unesco.pt). 

As políticas ambientais adquiriram maior importância após a entrada do país na CEE (actual 

UE), em 1986. Foram, então, lançadas as bases dessas políticas com a publicação de uma lei 

importante no que diz respeito à preservação ambiental, em particular do património natural, a Lei 

n.º 11/87- Lei de Bases do Ambiente (LBA), de 7 de Abril de 1987, em cumprimento do disposto 

nos artigos 9.º e 66.º da Constituição da República. O princípio geral constante do artigo 2º dessa lei 

implica a observância dos seguintes princípios específicos: Prevenção, Precaução, Recuperação, 

Participação, entre outros. No seu artigo 27º, consideram-se instrumentos da política do ambiente e 

do ordenamento do território: “a) A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza, integrada na 

Estratégia Europeia e Mundial; (..) c) O ordenamento integrado do território a nível regional e 

municipal, incluindo a classificação e criação de áreas, sítios ou paisagens protegidas sujeitos a 

estatutos especiais de conservação; d) A Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a Reserva Ecológica 

Nacional (REN); e) Os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT), os Planos 

Directores Municipais (PDM) e outros instrumentos de intervenção urbanística; (…); g) A 

avaliação prévia do impacte provocado por obras, pela construção de infra-estruturas, introdução 

de novas actividades tecnológicas e de produtos susceptíveis de afectarem o ambiente e a 

paisagem” entre outros. O Plano Nacional da Política de Ambiente foi aprovado em 1995, pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/95, de 21 de Abril de 1995, no qual se apresentam as 

medidas a levar a cabo no futuro em vários domínios do ambiente natural. 

Outra lei de grande utilidade em termos de preservação do património natural é a Lei nº 

48/98- Lei de Bases do Território e do Urbanismo, de 11 de Agosto de 1998, que foca o tipo de 

ocupação que pode sofrer cada parcela do território. Existem algumas normas legais sobre a 

utilização do solo, da RAN, da REN e da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Como instrumentos 

de gestão territorial, existem os planos previstos nesta lei que, do ponto de vista legal, são 

regulamentos. Concretamente, são referidos o Plano Nacional de Ordenamento do Território 

(PNOT), o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), o Plano Regional de Ordenamento do 

Território (PROT), o Plano Director Municipal (PDM), entre outros, que são sobrepostos pelas 

normas legais. Os PDM são obrigatórios desde os anos 80 e revistos de 10 em 10 anos. Nos termos 
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do artigo 10º da Lei 48/98, nem sempre há uma relação de hierarquia entre os diferentes planos, 

excepto, o PNOT, que está acima dos restantes.  

O Grupo ProGEO Portugal foi criado em 16 de Junho de 2000, por um grupo de 

investigadores portugueses, após o desafio lançado no "III International Symposium ProGEO on the 

Conservation of the Geological Heritage", realizado em Novembro de 1999, em Madrid 

(www.progeo.pt).  

A Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro de 2001 estabelece as bases da política e do regime de 

protecção e valorização do património cultural. No artigo 14.º dessa lei, relativo aos bens culturais, 

é referido que “Os princípios e disposições fundamentais da presente lei são extensíveis, na medida 

do que for compatível com os respectivos regimes jurídicos, aos bens naturais, ambientais, 

paisagísticos ou paleontológicos”. Esta extensão é utilizada pelas autarquias para classificar locais 

de interesse geológico como Monumentos Naturais Municipais nos seus PDM. 

No mesmo ano, é instituída, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de 

Outubro de 2001, a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ENCNB), 

que corresponde a uma exigência legal anterior, inscrita na Lei de Bases do Ambiente. Esta 

Estratégia é entendida como um instrumento da Política do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, tendo em vista enquadrar políticas globais em matéria de ambiente e promover a sua 

integração nas diferentes políticas sectoriais, em articulação com a Estratégia Mundial e Europeia. 

Assume como principais objectivos, entre outros, conservar a natureza e a diversidade biológica, 

incluindo os elementos notáveis de geologia, geomorfologia e paleontologia. De acordo com Brilha 

(2005), as sugestões da ProGEO Portugal foram determinantes na incorporação da vertente 

geológica nesta estratégia. 

Por imposição comunitária e segundo a Resolução do Conselho de Ministros nº 39/2002, de 1 

de Março, foi definido o enquadramento de elaboração e coordenação da Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (ENDS), assegurando o envolvimento de serviços, organismos e 

entidades, quer da Administração Pública quer da sociedade civil. Posteriormente, a Resolução do 

Conselho, de 28 de Maio de 2002, aprovou as Grandes Linhas de Orientação da ENDS e submeteu-

as à discussão pública. A implementação dos objectivos e metas da ENDS encontra no Plano de 

Implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (PIENDS) o seu 

instrumento dinâmico e flexível. A ENDS, que contém as grandes linhas de força de um projecto 

para Portugal num horizonte que se estende até 2015, bem como o PIENDS, só entraram em vigor, 

por deliberação da Assembleia da República, a 1 de Janeiro de 2005. 

No dia 24 de Julho de 2008, foi publicado em Diário da República o novo decreto-lei que 

estabelece o regime jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, (Decreto-Lei nº 
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142/2008), concretizando uma das dez opções da ENCNB, relativa à constituição da Rede 

Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN) e do Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

(SNAC). Neste decreto-lei fica garantida a protecção dos geossítios e do património geológico 

português com a seguinte afirmação: “a par da ENCNB e da referida RFCN, importa assinalar, ao 

nível da organização da informação, a consagração do Sistema de Informação sobre o Património 

Natural (SIPNAT) e a criação do Cadastro Nacional dos Valores Naturais Classificados. 

Resumidamente, o SIPNAT é constituído pelo inventário da biodiversidade e dos geossítios 

presentes no território nacional e nas águas sob jurisdição nacional, enquanto que o Cadastro 

Nacional dos Valores Naturais Classificados — instrumento mais operacional —, é um arquivo de 

informação sobre os valores naturais classificados ou considerados sob ameaça pela autoridade 

nacional.”; e com base nos seus objectivos essenciais, dos quais se destaca: “i) Garantir a 

conservação dos valores naturais e promover a sua valorização e uso sustentável; (…) iii) Integrar 

critérios de conservação da natureza e da biodiversidade nos sistemas sociais, empresariais e 

económicos; vi) Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural, 

bem como a monitorização de espécies, habitats, ecossistemas e geossítios; (…) viii) Promover o 

reconhecimento pela sociedade do valor patrimonial, intergeracional, económico e social da 

biodiversidade e do património geológico.”As definições e os princípios, de âmbito geológico, a 

serem considerados surgem nos artigos 3º e 4º, respectivamente,“ (…) i) «Geossítio» a área de 

ocorrência de elementos geológicos com reconhecido valor científico, educativo, estético e 

cultural; (…) m) «Património geológico» o conjunto de geossítios que ocorrem numa determinada 

área e que inclui o património geomorfológico, paleontológico, mineralógico, petrológico, 

estratigráfico, tectónico, hidrogeológico e pedológico, entre outros; n) «Património natural» o 

conjunto dos valores naturais com reconhecido interesse natural ou paisagístico, nomeadamente 

do ponto de vista científico, da conservação e estético; (…) r) «Valores naturais» os elementos da 

biodiversidade, paisagens, territórios, habitats ou geossítios; s) «Valores naturais classificados» os 

valores naturais que, em razão da sua relevância para a conservação da natureza e da 

biodiversidade, estão sujeitos a regimes legais de protecção;”e “ (…) c) Princípio da 

identificação, por força do qual deve ser promovido o conhecimento, a classificação e o registo dos 

valores naturais que integram o património natural; (…) f) Princípio da protecção, por força do 

qual importa desenvolver uma efectiva salvaguarda dos valores mais significativos do nosso 

património natural, designadamente dos presentes nas áreas classificadas.”No artigo 6.º - Acções 

de conservação activa e de suporte, considera-se o exercício“ a) De acções de conservação activa, 

que correspondem ao conjunto de medidas e acções de intervenção dirigidas (…) geossítios, bem 

como o conjunto de medidas e acções de intervenção associadas a actividades sócio -económicas, 
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(…) com implicações significativas no maneio de espécies, habitats, ecossistemas e geossítios, 

tendo em vista a sua manutenção ou recuperação para um estado favorável de conservação; b) De 

acções de suporte, que correspondem à regulamentação, ordenamento, monitorização, 

acompanhamento, cadastro, fiscalização, apoio às acções de conservação activa, visitação, 

comunicação e vigilância dos valores naturais classificados.”A classificação de uma área 

protegida, de acordo com o artigo 12.º, tem como objectivo “ conceder-lhe um estatuto legal de 

protecção adequado à manutenção da biodiversidade e dos serviços dos ecossistemas e do 

património geológico, bem como à valorização da paisagem.”No artigo 20º surge a classificação de 

monumento natural que visa “a protecção dos valores naturais, nomeadamente ocorrências 

notáveis do património geológico, na integridade das suas características e nas zonas 

imediatamente circundantes, e a adopção de medidas compatíveis com os objectivos da sua 

classificação, designadamente: a) A limitação ou impedimento das formas de exploração ou 

ocupação susceptíveis de alterar as suas características; b) A criação de oportunidades para a 

investigação, educação e apreciação pública.” 

Nos documentos supracitados, encontram-se fundamentos legais para conservar o património 

natural, particularmente o património geológico, apesar de a sua consideração não estar, em certos 

casos, explícita. É assim possível garantir a conservação do património natural, desde que 

inventariado e reconhecido pelas entidades competentes.   

 

3.4.  Geoconservação, um fim em si, um objectivo para o futuro 

 

Em suma, a geoconservação de locais com alto valor geológico e baixa vulnerabilidade 

permite uma divulgação dos mesmos e a sua utilização para diversos fins. O facto de serem 

valorizados permite a utilização de forma eficaz, orientando a acção e conduzindo a resultados que 

estão mais próximos do esperado. A sua importância como recurso aumenta a necessidade de 

conservação, sendo assim essa uma relevante estratégia de geoconservação. Legalmente 

classificados, garantem a sua manutenção, despertam a atenção da comunidade e promovem o 

desenvolvimento sustentável. 

Uma observação prévia e uma análise detalhada à região da Penha e à sua geologia e 

geomorfologia, apresentada no âmbito desta tese, determinaram o estabelecimento de uma 

estratégia para a caracterização e valorização de locais de interesse geológico, descrita nos capítulos 

seguintes. 
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4. Avaliação de geossítios na Penha 

 

No presente capítulo, far-se-á uma avaliação do interessante conjunto de valores, do âmbito 

da geologia, que existem na Penha ou que se avistam da mesma. 

A estratégia de geoconservação, tal como já referido no capítulo anterior, depende da 

realização de uma inventariação e subsequente selecção de geossítios. A geodiversidade é atraente 

para qualquer geólogo e a tendência é inventariar tudo o que se destaca, mas isso levar-nos-ia a 

realizar inventários extensos e monótonos. Surge, então, a necessidade de efectuar uma 

inventariação criteriosa. 

  

4.1. Etapas na avaliação de geossítios 

 

A avaliação de geossítios deve basear-se no conhecimento científico prévio da área em 

análise, no recurso a documentação bibliográfica e fotográfica, no levantamento de campo e na 

análise dos vários tipos de valores reconhecidos nesse processo (Brilha, 2005). 

O trabalho de campo processa-se por fases. Numa prévia análise, ressaltam objectos de 

destaque. Numa análise mais detalhada, apontam-se outros objectos e delimitam-se áreas. Só depois 

se avaliam valores.   

De acordo com Grandgirard (1999), apenas depois de se definirem os objectivos a alcançar 

com a inventariação e os objectos que se pretendem inventariar é que esta poderá ser planeada. A 

protecção de objectos vulneráveis, a selecção de soluções que garantam a preservação do 

património, quando em risco por intervenção antrópica, e a sua valorização, enquanto recurso 

natural aplicado, por exemplo, ao turismo, devem ser consideradas. A avaliação dos objectos a 

considerar é, no entanto, uma questão pertinente e que apresenta dificuldades. Dependerá do objecto 

considerado, dos objectivos definidos e do avaliador, que deverá escolher a metodologia mais 

apropriada. 

A avaliação qualitativa, mais subjectiva, poderá servir de ponto de partida, permitindo uma 

inventariação prévia. A avaliação quantitativa, mais objectiva, evitará algumas discrepâncias 

características da formação ou personalidade do observador.  

A partir de meados da década de noventa, de forma a reduzir a subjectividade da avaliação, 

propuseram-se vários modelos de inventariação e avaliação quantitativa de locais de interesse 

geológico (Grandgirad, 1995; Panizza et al., 1995; Cendrero, 1996b; Rivas et al, 1997; Cendrero, 

2000; Brilha, 2005; Bruschi & Cendrero, 2005; Pralong, 2005; Serrano & González-Trueba, 2005; 
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Pereira, 2006; Pereira et al., 2007), que utilizam maior ou menor número de critérios e parâmetros e 

que foram servindo de base de trabalho em estratégias de geoconservação. 

 

4.2.  Modelos de avaliação de geossítios 

  

As metodologias mais antigas relacionam-se com o património geomorfológico, embora 

possam ser aplicadas a outro tipo de património. A metodologia de Grandgirard (1995) baseia-se 

apenas em critérios de Avaliação do Valor Científico, utilizando a pontuação em alguns 

parâmetros e requerendo uma descrição para justificar a pontuação dada.  

A metodologia de Panizza et al. (1995) permite calcular a Qualidade Científica da 

Geoforma (Valor Científico Intrínseco e o Grau de Preservação), apresentando uma pequena 

ponderação nos parâmetros utilizados para calcular o valor científico.  

O método proposto por Cendrero (1996b) indica vários critérios e parâmetros a considerar na 

avaliação: Intrínsecos, de Potencialidade de uso e de Necessidade de protecção, mas não 

apresenta uma forma de cálculo de valor. 

O método de Rivas et al. (1997), aplicado num estudo de impacto ambiental, utiliza os 

critérios de Cendrero (1996b), ajustados ao património geomorfológico e aplicando-lhes um valor 

numérico. De certa forma, amplia a proposta de Panizza et al. (1995), acrescentando-lhe o Uso 

Potencial do Geossítio. Foi adaptada por Cendrero (2000) ao património geológico.  

Recentemente, surgiram outras propostas, algumas delas com o objectivo de ultrapassar as 

dificuldades detectadas na avaliação que tem sido feita ao património geológico. A metodologia 

proposta por Brilha (2005) baseia-se na de Cendrero (1996b; 2000), na qual foram introduzidas 

modificações. A avaliação dos geossítios permite dividi-los como de Interesse local, nacional ou 

internacional, através de uma fórmula de Quantificação Final de Relevância do Geossítio. É 

dada uma maior relevância a geossítios de interesse nacional e nos quais é possível assegurar uma 

estratégia de conservação. 

Bruschi & Cendrero (2005) criaram a sua metodologia, com base nas de Cendrero (1996b; 

2000), Rivas et al. (1997) e utilizando critérios de outros autores, fazendo-a aplicar por vários 

investigadores de diferentes áreas científicas, de forma a validá-la. Concluíram que a avaliação de 

geossítios, pelo seu método, apresenta maiores diferenças quando o valor destes é menor. 

 Pralong (2005) apresenta uma metodologia que foi aplicada nos Alpes suíços, que utiliza 

sobretudo o valor turístico, embora considere outros valores, como científico, estético e cultural. 

Avalia ainda a possibilidade de exploração do local, das infra-estruturas, ocupação diária e anual, o 

que torna o método muito específico. 
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A metodologia de Serrano & González-Trueba (2005) foi utilizada na avaliação de locais de 

interesse geomorfológico no Parque Nacional Picos da Europa, em Espanha. Com base numa prévia 

cartografia e no conhecimento da região, seleccionam locais de interesse geomorfológico, para os 

quais foram criadas fichas descritivas. Esta informação é a base para a avaliação quantitativa, que 

considera três tipos de valores fundamentais: Científico; Cultural ou Adicional; de Uso ou 

Gestão. O valor científico e o valor adicional têm a mesma pontuação. No valor adicional, os 

autores dão maior importância à componente estética e aos elementos culturais e menor valor aos 

aspectos educacionais e turísticos. No entanto, não é referido o modo de obtenção dos valores 

finais. 

A proposta de Pereira et al. (2007) baseia-se em diferentes metodologias, algumas já 

descritas. Foi aplicada na avaliação do património geomorfológico, mas, segundo os autores, pode 

ser aplicada ao património geológico. Estabelece que se faça uma identificação de potenciais 

geossítios, seguindo critérios de importância científica, estética, associação entre elementos 

geológicos e culturais e associação entre elementos geológicos e ecológicos. Os dados são 

registados numa primeira ficha onde constam estes elementos, a cartografia e georreferenciação. 

Sugere uma categorização, baseada na dimensão e condições de visualização, determinando se é um 

Local isolado, uma Área paisagística ou um Local panorâmico, fazendo depender os critérios de 

selecção desta prévia definição. A avaliação é, nesta fase, essencialmente qualitativa, no que diz 

respeito ao Valor científico, às Potencialidades de uso e à Necessidade de protecção. Numa outra 

etapa, a selecção de geossítios divide-os em Locais com Valor Científico Muito Elevado, Locais 

Panorâmicos com Valor Elevado, Locais Isolados ou Áreas com Valor Elevado. Apenas para os 

geossítios seleccionados requer uma nova caracterização, recorrendo a uma ficha mais 

pormenorizada, que serve para a posterior quantificação e de apoio para acções de gestão e 

divulgação. Na quantificação, que inclui uma avaliação numérica e uma seriação, sugere uma 

terceira ficha. O cálculo do Valor Científico Intrínseco (VCi) e do Valor Adicional (VAd) permite 

calcular o Valor Geomorfológico (VGm), VGm=VCi+VAd, que vale tanto como o Valor de Gestão 

(VGt), calculado a partir do Valor do uso (VUs) e de Valor de protecção (VPr), VGt=Vus+VPr.  

Em termos quantitativos, VGm e VGt têm o mesmo peso, com o máximo de 10 pontos, sendo 

atribuída pontuação máxima de 5,5 a VCi, de 4,5 a VAd, de 7 a VUs e de 3 a VPr. 

A seriação faz-se com base numa tabela de quantificação, em que se calcula o Valor Total 

(VT), com base na soma do Valor Geomorfológico (VGm) com o Valor de Gestão (VGt), 

VT=VGm+VGt. Segue-se um cálculo do Ranking (Indicador Rk) de cada geossítio, Rk = Soma 

Posições (VCi, VAd, VGm, VUs, VPr, VGt, VT), baseado na soma das posições desse geossítio em 
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cada critério utilizado, de forma a atenuar as irregularidades e as grandes discrepâncias encontradas 

nos diferentes parâmetros. 

 

4.3.  Objectivos da avaliação de geossítios na Penha 

 

Após um estudo aprofundado da geologia da Penha e uma análise detalhada das infra-

estruturas existentes neste local, definiram-se os objectivos específicos a alcançar com a avaliação 

de geossítios. 

A Penha tem uma ampla divulgação como espaço de culto religioso, de lazer, recreativo e de 

prática de actividades desportivas. O suporte destas actividades é o ambiente natural e, em grande 

parte, as características da sua geodiversidade, mas é notória a falta de informação acerca da 

mesma. 

 Uma proposta de valorização a implementar, objectivo principal desta tese, terá 

necessariamente que se comprometer com uma divulgação atenta e objectiva do património 

geológico deste local, ambiciosa o suficiente para despertar curiosidade, sem entrar em conflito com 

as prioridades já há muito definidas por quem visita este local. Deve possibilitar alternativas para 

novos públicos ou públicos mais atentos. 

Desta forma, a avaliação dos geossítios tem como objectivos: reconhecer o valor de áreas, 

locais ou objectos, que já despertaram a atenção, mas cuja origem e constituição é desconhecida; 

identificar novas áreas, locais ou objectos que, pela sua localização ou desconhecimento de valores, 

nunca foram destacados; associar objectos que, pelo seu conjunto, ampliem o valor de uma área; 

valorizar os geossítios que apresentem um maior conjunto de valores. 

 

4.4.  Metodologia utilizada na avaliação de geossítios na Penha 

 

Tal como já tem sido referenciado em vários trabalhos, nem sempre é fácil adequar uma 

determinada metodologia à inventariação e quantificação de geossítios que se pretende realizar.  

Atendendo aos objectivos do presente trabalho a avaliação quantitativa dos geossítios 

inventariados é a mais adequada, porque permite quantificar o valor dos geossítios e seleccionar os 

que devem ser submetidos mais rapidamente a uma estratégia de valorização. 

A metodologia utilizada na avaliação do património geológico da Penha baseou-se numa 

adaptação da metodologia de Pereira et al. (2007) e em alguns aspectos da metodologia de Serrano 

& Gonzalez-Trueba (2005). Desta forma, a avaliação prévia de potenciais geossítios inventariados, 

a caracterização, a quantificação e a seriação ponderada dos geossítios, baseadas no valor científico, 
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didáctico e adicional, bem como no uso potencial e na necessidade de protecção, foram 

fundamentais na aplicação da metodologia. Para tal, foram seguidas as seguintes etapas: 

 

Etapa 1 

Realizou-se uma inventariação de potenciais geossítios com base na aplicação de uma ficha, 

Ficha de identificação/avaliação de potenciais geossítios (tabela 4.1). Os potenciais geossítios foram 

identificados com um número, um nome e respectiva localização. Fez-se a caracterização em 

termos de dimensão (Local Isolado, Área e Local Panorâmico) e de categoria geológica 

(Petrológica/Mineralógica, Geomorfológica, Sedimentar, Hidrológica, Tectónica), incluindo uma 

descrição sucinta e o registo fotográfico do potencial geossítio. Seguiu-se uma avaliação 

quantitativa em relação aos valores intrínsecos (Científico, Didáctico e Geocultural) e quanto ao uso 

potencial e à necessidade de protecção, e uma avaliação qualitativa no que diz respeito aos valores 

adicionais (Ecológico, Estético, Cultural/Religioso e Turístico). Os resultados obtidos serviram para 

a selecção de geossítios, com base nos critérios da tabela 4.2. 

 

Tabela 4.1- Ficha de inventariação de potenciais geossítios, com a estrutura baseada em 

Fernandes (2008), adaptada para utilização na Penha. 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS GEOSSÍTIOS 

 
Área de estudo:  Autor:      Data: 

A. Identificação 

 

 

 

 

 

A.1. Nome  

A.2. Referência  

A.3. Localização 

 

 

 

 
 

 Distrito: 

 Concelho: 

 Freguesia:  

 Coordenadas GPS: 

 Altitude:  
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B. Caracterização 

B.1. Dimensão       

 Local isolado  Área  Local panorâmico 

 

B.2. Categoria geológica (assinalar por ordem de relevância. Quanto menor o valor da 

numeração maior a relevância) 

 Petrológica/Mineralógica  Estratigráfica  Tectónica 
 Geomorfológica  Hidrológica  Outra (Qual?) ___________ 

 

B.3. Descrição sucinta  

 

B.4. Registo fotográfico 

 

C. Avaliação 

C.1. Valor intrínseco (muito baixo-1, baixo-2, médio-3, elevado-4, muito elevado-5) 

 Científico  Didáctico  Geocultural 

 

C.2. Valor Adicional 

 Ecológico  Estético  Cultural/Religioso  Turístico 

 

 C.3. Uso potencial 

 

C.4. Necessidade de protecção  

  Deterioração (elevada-3, média-2, baixa-1) 

  Protecção (insuficiente-3, moderada -2, adequada -1) 
 

  Acessibilidade (muito difícil-1, difícil-2, moderada-3, fácil-4, muito fácil-5) 

  Visibilidade (muito fraca-1, fraca-2, moderada-3, boa-4, muito boa-5) 

  Uso associado aos valores intrínsecos/adicionais (muito baixo-1,baixo-2, 

médio-3, elevado-4, muito elevado-5)  
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Tabela 4.2- Lista de critérios a utilizar para uma avaliação prévia da inventariação, adaptada 

de Pereira (2006) e Pereira et al. (2007). 

 Tipo I: Locais com Valor Científico Muito Elevado 

 Tipo II: Locais Isolados ou Áreas com Valor Científico ou Didáctico Elevado 

             Com fácil ou muito fácil acessibilidade 

             Com elevado ou muito elevado uso potencial de valores intrínsecos ou adicionais 

             Com baixa a média deterioração e /ou baixa a moderada protecção 

Tipo III: Locais Panorâmicos com Valor Elevado 

              Situados dentro da área em análise 

              Com boa ou muito boa visibilidade  

              Com elevado ou muito elevado uso potencial de valores intrínsecos ou adicionais 

Com baixa a média deterioração e /ou baixa a moderada protecção 

 

Relativamente à tabela 4.2, o valor científico considerado como muito elevado é o critério 

decisivo para a selecção de um geossítio, independentemente de ser um local isolado, área ou local 

panorâmico, ser ou não visível de locais panorâmicos com valor elevado e independentemente da 

visibilidade, do seu uso potencial, deterioração e protecção, classificando-o como tipo I. Os locais 

isolados ou áreas que sejam considerados com valor científico e/ou didáctico elevado terão que 

possuir também os atributos definidos para o tipo II e os locais panorâmicos com valor elevado 

terão que possuir os atributos definidos para o tipo III, para serem seleccionados. 

 

 

2ª Etapa 

Depois de seleccionados os geossítios, fez-se uma caracterização alargada, para a qual foi 

utilizada uma segunda ficha, Ficha de caracterização de geossítios (tabela 4.3). Com base na 

mesma, os geossítios foram identificados, caracterizados e avaliados de forma qualitativa e 

descritiva. Estes dados revelaram-se fundamentais na definição de algumas propostas de 

valorização dos geossítios.  

As propostas delineadas nesta etapa serviram de base para a apresentação das propostas finais. 
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Tabela 4.3- Ficha de caracterização de geossítios, com a estrutura baseada em Fernandes 

(2008), adaptada para utilização na Penha. 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DOS GEOSSÍTIOS 

A. Identificação 

A.1. Nome do geossítio   

A.2. Referência  

A.3. Localização 

 

 

 

 Distrito:  

 Concelho:  

 Freguesia:  

 Coordenadas GPS: 

 Altitude:  

 Carta Topográfica (extracto da carta 

topográfica1:25000)  

A.4. Enquadramento Geológico (extracto da carta geológica 1.50 000) 

 

B. Caracterização  

B.1. Dimensão       

 Local isolado  Área  Local panorâmico 

 

B.2. Categoria geológica (assinalar a ordem de relevância. Quanto menor o valor da 

numeração maior relevância) 

 Petrológica/Mineralógica  Outra. Qual? _____________ 
 Geomorfológica   

 

B.3. Descrição 

Petrológica/Mineralógica 

 Tipo de Litologia 

 Plutónica  Metamórfica  Sedimentar 
 Caracterização  

 Observações 

Área de estudo  Autor  Data  
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Geomorfológica 

 Categoria temática das geoformas (assinalar a ordem de relevância. Quanto menor 

o valor da numeração maior a relevância) 

 Granítica  Glaciária  Periglaciária 
 Eólica  Tectónica  Fluvial 
 Vertente  Residual  Geocultural 
 Outra. Qual? __________ 

   

 Descrição geomorfológica 
 

B.4. Registo fotográfico 
 

C. Avaliação 

C1. Valor Intrínseco  

 Científico  Didáctico  Geocultural 

 

 Descrição 
 

C.2. Valor Adicional 

 Ecológico  Estético  Cultural/Religioso  Turístico 
 

 Descrição   
 

C.3. Valor de uso  

Acessibilidade 
 

Visibilidade 
 

Usos actuais 
 

C.4. Valor de Protecção  

Deterioração 
 

Vulnerabilidade 

D. PROPOSTAS DE VALORIZAÇÃO 
 

E. Bibliografia 
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3º Etapa 

Após a caracterização dos geossítios, seguiu-se a sua quantificação. Para tal, utilizou-se uma 

terceira ficha, Ficha de avaliação numérica dos geossítios (tabela 4.4). Na elaboração desta ficha, 

que se baseou numa adaptação à ficha proposta por Pereira et al. (2007), teve-se em atenção as 

seguintes circunstâncias: 

- A Penha é uma área de estudo relativamente pequena que engloba valores científicos/didácticos 

semelhantes, mas apresenta alguma diferenciação espacial no que diz respeito aos valores 

adicionais e de uso, aspectos importantes na orientação da estratégia de valorização. É uma área 

muito procurada por razões religiosas, pela beleza da paisagem e pela tranquilidade que a mesma 

inspira. A valorização do património geológico, em áreas de grande afluência de público, com alto 

valor turístico, poderá ser um motor para a sua divulgação/geoconservação. 

- Alguns autores consideram muito relevantes os valores adicionais, atribuindo-lhes uma grande 

importância. A metodologia de Serrano & Gonzalez-Trueba (2005), aplicada numa zona turística de 

montanha que, apesar da diferença em termos de área, apresenta alguns aspectos em comum com a 

região da Penha, atribui o mesmo peso ao valor científico e ao adicional. Neste último, para além do 

valor estético, ecológico e cultural é incluído o valor turístico. De acordo com Bruschi & Cendrero 

(2005), a inventariação e avaliação de geossítios estará algures entre uma análise científica e uma 

avaliação do património histórico, artístico e cultural, o que implica a necessidade de critérios 

diferentes, abordagens e conhecimentos culturais profundos. Acrescentam que a inventariação deve 

satisfazer vários pontos de vista, pois o que contribui para o sucesso de um plano de gestão dos 

geossítios é, mais do que a sua preservação como património natural, a sua aceitação pela sociedade 

local. Reynard (2005) considera que, em função dos objectivos da avaliação, num geossítio poderá 

ser relevante apenas o seu valor científico ou este e os valores adicionais, tendo sempre presente 

que um objecto sem valor científico não será um geossítio. 

Desta forma, procurou realizar-se uma avaliação mais equitativa entre os valores intrínsecos e 

adicionais, atribuindo-lhes um máximo de 5 pontos a ambos. Acrescentou-se o valor turístico aos 

valores adicionais. Esta decisão fundamenta-se na relevância atribuída aos valores adicionais por 

diferentes autores e baseia-se na metodologia de Serrano & Gonzalez-Trueba (2005). 

Quanto aos valores de uso e protecção, foram redistribuídos alguns pontos de forma a 

valorizar mais o uso, visto tratar-se de uma área com uma gestão particular e com um grau de 

protecção elevado, embora dependente do valor que essa gestão atribui ao objecto. Desta forma, 

atribui-se 8 pontos ao valor de uso e 2 ao valor de protecção. 

Assim, foi avaliado quantitativamente, segundo os parâmetros considerados na tabela 4.4, o 

valor intrínseco, o valor adicional, o valor de uso e o valor de protecção de cada geossítio. 
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Tabela 4.4- Ficha de avaliação numérica de geossítios, adaptada de Pereira et al. (2007). 

FICHA DE AVALIAÇÃO NUMÉRICA DOS GEOSSÍTIOS 

AUTOR:                                                                                                       DATA: 

Nome do geossítio:                                                                                      Referência:                                        

Valor Intrínseco (VIn = Ar + De + R + Di + K + An)                    

Máximo = 5 
VIn = 

Ar - Abundância/Raridade relativa, dentro da área de estudo 

0 Não é das 5 mais importantes ocorrências na área 

0,25 Não é das 3 mais importantes ocorrências na área 

0,50 É das 3 mais importantes ocorrências na área 

0,75 É a mais importante ocorrência na área 

1,00 Única ocorrência na área 

De - Grau de deterioração, valoriza-se a inexistência de deterioração do(s) objecto(s) 

geológico(s) 

0 Muito deteriorado, resultado da exploração de recursos, vandalismo, mau uso 

0,25 Muito deteriorado, resultado de processos naturais 

0,50 Com deterioração, mas preservando os elementos geológicos essenciais 

0,75 Deteriorado ligeiramente, preservando os elementos geológicos essenciais 

1,00 Sem deterioração 

R - Representatividade dos processos geológicos e como recurso didáctico  

0 Representatividade reduzida de processos e sem interesse didáctico 

0,33 Com alguma representatividade mas com pouco interesse didáctico 

0,67 Bom exemplo de evolução geológica, mas de difícil explicação a leigos 

1,00 Bom exemplo de evolução geológica e bom recurso didáctico 

Di - Diversidade de elementos geológicos e sua importância 

0 Apenas um elemento que se destaca pelo interesse geológico 

0,33 Dois elementos que se destacam pelo interesse geológico 

0,67 Três elementos que se destacam pelo interesse geológico 

1,00 Mais do que três elementos que se destacam pelo interesse geológico 

K - Existência de conhecimento científico associado 

0 Sem produção ou divulgação científica, quanto ao interesse geológico 

0,17 Objecto de escassa produção científica (comunicações, artigos nacionais, …) 

0,33 Objecto de produção científica moderada (comunicações, artigos nacionais, …) 
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0,50 Objecto de produção científica relevante (teses, artigos internacionais, …) 

An - Abundância/raridade nacional valoriza-se a raridade do(s) objecto(s) 

geológico(s) e das suas dimensão e/ou expressão, no contexto nacional  

0 Mais do que cinco ocorrências/situações semelhantes a nível nacional  

0,17 Entre duas a cinco ocorrências/situações semelhantes a nível nacional 

0,33 Até duas ocorrências/situações semelhantes a nível nacional 

0,50 Única ocorrência/situação a nível nacional 

 

Valor Adicional (VA = Cul. + Est. + Ecol. + Tur.)                 

Máximo = 5 
VA = 

Cul - Cultural 

0 Sem elementos culturais ou com estes a deteriorar o local 

0,25 Ocorrência de aspectos culturais, mas sem conexão com a geologia 

0,50 Ocorrência de aspectos culturais importantes, mas sem conexão com geologia 

0,75 Aspectos culturais imateriais associados à geologia 

1,00 Aspectos culturais físicos associados à geologia 

1,25 Aspectos culturais físicos de elevado valor associados à geologia 

1,50 Elemento geológico em destaque com origem antrópica 

Est - Estético 

0-0,5 Reduzido 

0,5-1 Moderado 

1-1,5 Elevado 

Nota: Considerar a singularidade visual dos elementos geológicos, qualidade panorâmica, 

diversidade de elementos, litologias, e tonalidades, presença de vegetação e água, ausência 

de deterioração antrópica e altura e proximidade em relação aos objectos observados. 

Ecol - Ecológico 

0 Sem conexão com elementos biológicos 

0,25 Ocorrência de fauna e/ou flora com interesse 

 0,50 Um dos melhores locais para observar fauna e/ou flora com interesse 

0,75 Características geológicas condicionam ecossistema (s) 

1,00  Características geológicas determinam ecossistema (s) 

Tur - Turístico 

0 Sem conexão com ofertas turísticas 
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0,50 Local com alguma promoção turística 

1,00  Local com capacidade para uma maior atracção turística 

 

Valor de Uso (VUs = Ac + V + Ug + U + P + E)                             

Máximo = 8 
VUs = 

Ac - Condições de acessibilidade 

0  Acessibilidade muito difícil, apenas com recurso a equipamento especial 

0,50  A pé, a mais de 250 metros de caminho transitáveis por veículo automóvel 

1,00  Em veículo automóvel, até menos de 250 metros do local 

1,50  Em autocarro de 50 lugares, até menos de 250 metros do local 

V - Condições de visibilidade 

0 Sem condições de observação ou em condições muito difíceis 

0,30 Apenas visível com auxílio de equipamento especial 

0,60 Razoável, mas limitada por vegetação arbórea ou arbustiva 

0,90 Boa, mas obrigando a deslocação para ser melhorada 

1,20 Boa para todos os elementos geológicos em destaque 

1,50 Excelente para todos os elementos geológicos em destaque 

Ug - Uso actual do interesse geológico 

0  Sem divulgação e sem uso 

0,50  Sem divulgação mas com uso 

1,00  Divulgado/usado como local de interesse paisagístico 

1,50  Divulgado/usado como local de interesse geológico  

U - Outros interesses (ecológicos, estéticos, culturais, turísticos) e usos actuais 

0 Sem outro(s) tipos de valor, sem divulgação e/ou uso 

0,50 Com outro(s) tipos de valor, sem divulgação e/ou uso 

1,00 Com outro(s) tipos de valor, sem divulgação, mas com uso 

1,50  Com outro(s) tipos de valor, com divulgação e uso 

P - Protecção oficial e limitações ao uso 

0 Com protecção total, impedindo o uso 

0,33 Com protecção, limitando o uso 

0,67 Sem protecção e sem limitações ao uso 

1,00 Com protecção mas com poucas ou nenhumas limitações ao uso 

E - Equipamentos e serviços de apoio ao uso 
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0 Oferta de serviços de apoio a mais de 250 metros 

0,50 Oferta de serviços de apoio entre 100 e 250 metros 

1,00 Oferta de serviços de apoio a menos de 100 metros 

 

Valor de Protecção (VPr = Ip + Vu)                                          

Máximo = 2 
VPr = 

Ip - Integridade, em função da deterioração (impactes até à actualidade) 

0 Muito deteriorado, resultado da exploração de recursos, vandalismo ou mau uso 

0,25 Muito deteriorado, resultado de processos naturais 

0,50 Com deterioração, mas preservando elementos geológicos essenciais 

0,75 Deteriorado ligeiramente, preservando elementos geológicos essenciais 

1,00 Sem deterioração 

Vu - Vulnerabilidade à deterioração antrópica (impactes pelo uso como local de 

interesse geológico) 

0 Muito vulnerável, o uso como geossítio pode deteriorar completamente o local 

0,25 Elementos geológicos e outros podem ser deteriorados 

0,50 Outros elementos podem ser afectados, mas não os geológicos 

0,75 Deterioração pode ocorrer apenas nas estruturas de acesso 

1,00 Nada vulnerável ao uso como geossítio 

VG (Valor Geológico) = VIn + VAd = 

VGt (Valor de Gestão) = VUs + VPr = 

 

 O somatório do valor intrínseco (VIn) e dos valores adicionais (VAd) permite calcular o 

valor geológico (VG) do geossítio. O somatório do valor de uso (VUs) e do valor de protecção 

(VPr) permite calcular o valor de gestão (VGt). O valor total (VT) resulta da soma do VG com o 

VGt.  

A seriação dos geossítios fez-se com base numa tabela de quantificação, onde constam todos 

valores calculados, que permite fazer o cálculo do ranking (Indicador Rk) de cada geossítio, sendo 

o Rk = Soma Posições (VIn, VAd, VG, VUs, VPr, VGt, VT), baseado na soma das posições desse 

geossítio em cada critério utilizado, de forma a atenuar as irregularidades, minimizar a importância 

das pontuações absolutas na comparação entre os locais e de valorizar o equilíbrio nas pontuações 

obtidas nos sete indicadores considerados, tal como é mencionado na metodologia de Pereira et al. 

(2007).  
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4.5.  Avaliação de geossítios na Penha 

 

4.5.1.  Resultados da inventariação na área da Penha 

 

Numa primeira fase, procedeu-se a um reconhecimento geral da área em estudo, tendo sido 

identificados elementos que se destacavam pelo seu interesse geológico. 

O Santuário da Penha é um ponto de referência na área. Do lado norte do Santuário, muito 

próximo de um dos principais parques de estacionamento, na zona do hotel e dos restaurantes, 

encontra-se a Capela de S. Cristóvão, local de culto e de oração. Junto à capela, existe um local 

panorâmico, com vista para o relevo envolvente da Penha, várias passagens, resultantes da 

meteorização e erosão do domo inicial, que circundam pilares, bolas e blocos, dois dos quais 

suspensos (Fig. 4.1). Numa dessas passagens, pode encontrar-se uma gruta, com aproveitamento 

religioso, a Gruta Nossa Senhora do Carmo, à saída da qual existe uma cavidade natural na rocha 

onde está alojado Santo Elias, advogado do sono. Existe ainda um domo fendido em blocos, sendo 

as fendas apertadas designadas por “Desfiladeiro Labiríntico” (Fig. 4.2), que dão acesso ao início 

da rota pedestre da Penha-PR3-GMR, onde se destaca um bloco caído e basculado, popularmente 

denominado “Penedo do Barco”.  

  

 

Figura 4.1- “Penedo Suspenso”. 
 

Figura 4.2- Fenda no “Desfiladeiro 

Labiríntico”. 
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Junto ao Santuário da Penha, nas traseiras da porta principal, existe outro local com vista 

panorâmica, muito procurado pelos turistas, onde pode ser feita uma observação geral do relevo 

envolvente do monte da Penha. Por baixo do Santuário, muito perto da saída do teleférico, é 

possível observar um domo fendido (Fig. 4.3), bolas/blocos, alguns fendidos e deslocados, 

formando passagens apertadas, lajes destacadas (Fig. 4.4) e pseudoestratificação no Granito de 

Guimarães. 

  

 

O Granito de Guimarães, sendo a litologia predominante na Penha, apresenta, nesta área, 

numerosos encraves metassedimentares e encraves microgranulares máficos e félsicos. 

Associada ao Granito de Guimarães, ocorre uma outra fácies granítica, biotítico-moscovítica 

de grão médio, que inclui predominantemente encraves sobremicáceos. Do lado sul do Santuário, 

junto do principal parque de merendas, para além das geoformas, pode observar-se o contacto entre 

duas fácies graníticas. Trata-se de contacto tipicamente magmático (Fig. 4.5). 

  
  
  
  

 

 

Figura 4.3- Fenda com abertura em V, 

tendo ao fundo a “Varanda dos 

Namorados”. 

Figura 4.4- Laje destacada e tombada. 
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Mais a sul do Santuário, existe outro domo fendido, onde se encontram gargantas estreitas 

popularmente denominadas “desfiladeiros”, no cimo do qual se encontra o miradouro e a estátua do 

Papa Pio IX. Observam-se grandes blocos deslocados, com lajeamento, estando algumas lajes 

deslocadas. Destacam-se ainda outras geoformas como pilares, tors (Fig. 4.6) e pias (4.7).  

 

 

Ainda mais a sul, existe outra área a rodear a Capela de Santa Catarina e muito próxima do 

parque de campismo. Também aqui se encontram grandes blocos, alguns fendidos e deslocados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Figura 4.5- Contacto magmático entre o granito biotítico-moscovítico e o 

Granito de Guimarães. 

 

 

Figura 4.6- Pilares e tors – “Gruta Nossa 

Senhora de Lurdes”. 

Figura 4.7- Pias coalescentes (P). 

Granito de 
Guimarães 

Granito 
biotítico-
moscovítico 

50 cm 

P 
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com lajes horizontais no topo e outras verticais (Fig. 4.8). Neste local, observa-se o contacto entre o 

Granito de Guimarães e o granito biotítico-moscovítico associado. 

Junto ao parque mais distante do Santuário, mas próximo do minigolfe, fica outra área de 

destaque, com pilares, blocos, blocos em cogumelo, tors (Fig. 4.9), domos com lajes horizontais ou 

subhorizontais e lamelas de escamação. Surge também aqui uma área extensa de ocorrência de 

granito biotítico-moscovítico. 

 

Para além dos locais descritos, existem pontos esteticamente agradáveis e de grande valor 

cultural, que constam dos folhetos promocionais e da rota pedestre ou do circuito que é percorrido 

pelo Comboio Turístico da Penha. Estes locais não foram alvo de uma avaliação como potenciais 

geossítios pois os elementos de geodiversidade presentes repetem-se relativamente aos observados 

nos restantes locais, não se destaca dos mesmos. Estão nesta situação alguns miradouros dispersos 

por toda a área que envolve o caminho pedestre de descida para Guimarães na Rota da Penha PR3-

GMR. 

 

Após um conhecimento mais profundo da área total, seleccionaram-se áreas e/ou locais 

potencialmente capazes de serem nomeados geossítios (Fig. 4.10).  

 

 

 

 
Figura 4.8- Lajes em formação, 

nos “Penedos Mistério”. 

Figura 4.9- Tor, junto ao parque 

de estacionamento mais distante 

do Santuário. 

50 cm 



4. Avaliação de geossítios na Penha 

  
  

72  

 

Após esta avaliação preliminar, iniciou-se a inventariação, com o preenchimento da Ficha de 

identificação/avaliação de potenciais geossítios (fichas no anexo I).  

 
Figura 4.10- Localização dos potenciais geossítios (P01, P02, P03 e P04) inventariados na 

Penha. 

Estrada  local  

Estrada  nacional  

  

São  Cristóvão  

Santuário  da  Penha  

Pio  IX  

Santa  Catarina  
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Desta forma, foi realizada a sua avaliação qualitativa, permitindo a selecção de geossítios. A 

tabela 4.5 apresenta, resumidamente, os resultados obtidos. 

 

Tabela 4.5 – Resultados obtidos da avaliação realizada aos potenciais geossítios inventariados. 

Potenciais 
geossítios 

Inventariados 

Avaliação 

Ti
po

 

Valor 

A
ce

ss
ib

ili
da

de
 

Uso potencial 
dos valores 

D
im

en
sã

o 

Científico Didáctico 

P01 

Domo Norte da 
Penha 

4 

(Elevado) 

4 

(Elevado) 

4 

(Fácil) 

5 

(Muito Elevado) 
Área II 

P02 

Domo do 
Santuário da 

Penha 

4 

(Elevado) 

5 

(Muito 
Elevado) 

5 

(Muito 
Fácil) 

5 

(Muito Elevado) 
Área II 

P03 

Domo do Pio IX 

4 

(Elevado) 

4 

(Elevado) 

4 

(Fácil) 

4 

(Elevado) 
Área II 

P04 

Domo Sul da 
Penha 

4 

(Elevado) 

4 

(Elevado) 

4 

(Fácil) 

4 

(Elevado) 
Área II 

O valor atribuído está entre 1 e 5. 

  

Os quatro potenciais geossítios avaliados foram considerados como geossítios, pois 

apresentaram todos os requisitos sugeridos pela metodologia de avaliação. Foram seleccionados 

quatro geossítios do Tipo II- Área, de acordo com a tabela 4.5.  

Os quatro geossítios seleccionados (P01-G1; P02-G2; P03-G3; P04-G4) foram 

caracterizados utilizando a Ficha de caracterização dos geossítios, na qual se realçam as principais 

características geológicas, bem como as suas potencialidades de uso (fichas no anexo I).  
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Da caracterização sobressaíram três geossítios, pelas potencialidades que apresentam, quer em 

termos de valores intrínsecos quer de valores adicionais e de uso. São locais de passagem, quase 

obrigatória, para quem visita a Penha.  

O G1 – Domo Norte da Penha caracteriza-se pelo alto valor intrínseco associado ao conjunto 

de geoformas que apresenta (fig. 4.11). Trata-se de local de culto, com vista panorâmica e 

esteticamente interessante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.11- Observação de pilares com grande 

volume, fendas estreitas e lajes subhorizontais no 

geossítio G1 - Domo Norte da Penha. 

 

 O G2 - Domo do Santuário da Penha é uma área com muitos elementos geológicos de 

destaque e um potencial educativo de excelência. Está muito bem localizado, sendo dos espaços 

mais frequentados na Penha em termos recreativos (fig.4.12 e 4.13). 
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Figura 4.12- Fracturas e lajes em 

formação no geossítio G2 - Domo do 

Santuário da Penha.  

Figura 4.13- Blocos fendidos e basculados no 

geossítio G2 - Domo do Santuário da Penha. 

 

 

O G3 - Domo do Pio IX é um domo fracturado, que forma estreitas gargantas adaptadas para 

fins turísticos e utilizadas, muitas vezes, em actividades de desportos radicais. Tem um excelente 

miradouro e geoformas de grande valor (blocos suspensos, tor, lajes, escamas e pias) (fig. 4.14).  

 

 

 

 



4. Avaliação de geossítios na Penha 

  
  

76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14- “Domo do Pio IX” fotografado a partir 

do seu miradouro, vendo-se uma pia (P) num bloco 

próximo. 

 

No entanto, só uma quantificação objectiva permite tirar conclusões mais concretas, quanto ao 

valor e à relevância dos quatro geossítios. 

 

4.5.2. Quantificação dos geossítios seleccionados 

 

Através da atribuição de pontuação numérica aos parâmetros considerados na Ficha de 

avaliação de geossítios (fichas no anexo I), pôde realizar-se um ranking com base nos parâmetros 

considerados (tabelas 4.6 e 4.7). 

 

 

P  
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Tabela 4.6 - Resultados obtidos através da avaliação numérica, com recurso às Fichas de Avaliação 

de Geossítios. 

Local 

VIn  

(Valor 

Intrínseco) 

VAd 

(Valores 

Adicionais) 

VG 

= VIn + VAd 

(Valor Geológico) 

VUs 

(Valor Uso) 

VPr 

(Valor 

Protecção) 

VGt 

= VUs + VPr 

(Valor Gestão) 

VT 

= VG + VGt 

(Valor Total) 

G1 

Domo Norte da 

Penha 

3,26 3,75 7,01 6,90 

1,75 

8,65 15,66 

G2 

Domo do Santuário 

da Penha 
3,59 

3,05 6,64 7,20 8,95 15,59 

G3 

Domo do Pio IX 

 

4,00 7,59 5,90 7,65 15,24 

G4 

Domo Sul da Penha 
2,92 1,30 4,22 4,10 1,50 5,60 9,82 

 

Tabela 4.7 - Tabela de seriação e cálculo do ranking final dos geossítios da Penha. 

Posição 

VIn 

(Valor 
Intrínseco) 

VAd 

(Valor 
Adicionais) 

VG 

= VIn + VAd 

(Valor 
Geológico) 

VUs 

(Valor 
Uso) 

VPr 

(Valor 
Protecção) 

VGt 

= VUs + VPr 

(Valor Gestão) 

VT 

= VG + VGt 

(Valor Total) 

RK 

Ranking 

1º 
3,59 

(G2) 

3,59 

(G3) 

4,00 

(G3) 

7,59 

(G3) 

7,20 

(G2) 

1,75 

(G1) 

1,75 

(G2) 

1,75 

(G3) 

8,95 

(G2) 

15,66 

(G1) 

12 

(G2) 

2º 
3,75 

(G1) 

7,01 

(G1) 

6,90 

(G1) 

8,65 

(G1) 

15,59 

(G2) 

13 

(G1) 

13 

(G3) 
3º 

3,26 

(G1) 

3,05 

(G2) 

6,64 

(G2) 

5,90 

(G3) 

7,65 

(G3) 

15,24 

(G3) 

4º 
2,92 

(G4) 

1,30 

(G4) 

4,22 

(G4) 

4,10 

(G4) 

1,50 

(G4) 

5,60 

(G4) 

9,82 

(G4) 

28 

(G4) 

Valor do RK (ranking) - Resulta do somatório do número da posição do geossítio em cada indicador. 
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Na tabela 4.7, está referido o valor do ranking (RK), que resulta do somatório do número da 

posição do geossítio em cada indicador. Quando o valor do indicador é o mesmo para dois ou mais 

geossítios, o número somado corresponde ao da posição em que se encontra o primeiro desses 

geossítios, sendo que aos seguintes é somado o número correspondente à posição que ocupam. Este 

cálculo uniformizou os critérios, valorizando de igual forma os valores avaliados. 

 

4.5.3. Discussão dos resultados obtidos 

 

O geossítio G2 - Domo do Santuário da Penha - aparece em primeiro lugar no ranking final, 

mas muito próximo do geossítio G1. Tem um alto valor geológico devido ao seu valor didáctico 

muito elevado, à presença de um contacto litológico bem definido entre o Granito de Guimarães e o 

granito biotítico-moscovítico e à existência de várias geoformas graníticas. Este geossítio é o mais 

visitado pelos frequentadores habituais, pelos turistas e pelos peregrinos, estando bem localizado e 

tendo uma excelente vista panorâmica. A proximidade do teleférico, em termos de acessibilidade, é 

uma mais-valia que não entrou na avaliação do geossítio e que, a ser considerada, o iria posicionar 

melhor no ranking, pois tornaria o valor de gestão mais elevado. Em termos estéticos e ambientais, 

este geossítio não é dos que mais se destacam.  

O geossítio G1 – Domo Norte da Penha - está em segundo lugar no ranking, em simultâneo 

com o geossítio G3 - Domo do Pio IX. Ocupa a primeira ou a segunda posição em todos os 

indicadores. Tem um elevado valor intrínseco, altos valores adicionais e está muito perto de várias 

infra-estruturas de apoio aos visitantes. O seu valor em termos de património geológico reside na 

volumetria dos pilares e blocos, bem como na presença de grandes blocos suspensos. Existe uma 

relação íntima entre os valores culturais que atraem muito público e as características geológicas da 

área. 

O geossítio G3 - Domo do Pio IX - aparece em segundo lugar no ranking, em simultâneo com 

o G1 - Domo Norte da Penha. O seu valor patrimonial resulta do facto de incluir o ponto mais 

elevado da Penha, das enormes fendas que o domo principal apresenta, formando gargantas estreitas 

e sinuosas, bem como do conjunto diversificado de geoformas. Esta área atrai o público mais 

jovem, porque desperta o espírito de aventura. Em termos de acessibilidades, não é dos melhores, 

pois inclui declives acentuados. 

O geossítio G4 - Domo Sul da Penha - está, em todos os indicadores, nas últimas posições, o 

que justifica o quatro lugar no ranking. Os seus valores, embora elevados, não sobressaem 

comparativamente aos restantes geossítios, embora se destaquem no Granito de Guimarães algumas 

geoformas com valor didáctico e estético. O valor patrimonial deste geossítio prende-se, entre 
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outros aspectos, com a existência de um afloramento isolado no parque de estacionamento onde é 

possível observar alguns pormenores únicos na área em estudo como uma pequena superfície de 

falha e bolsadas de quartzo no granito biotítico-moscovítico. É uma área muito distante do 

Santuário, embora seja um ponto de passagem do comboio turístico da Penha. Como numa das suas 

secções tem pouca intervenção antrópica em termos de infra-estruturas, permite comparar a 

evolução do relevo com a dos restantes geossítios da Penha. É uma área vulnerável devido à prática 

de actividades desportivas motorizadas. 

Pelo analisado ao longo do capítulo, pode concluir-se que o monte da Penha apresenta um 

património geológico muito interessante, conferido pelos valores que os geossítios identificados e 

avaliados agregam.  

Na estratégia de identificação, caracterização e conservação do património geológico que tem 

vindo a ser implementada em Portugal, à escala nacional, a região da Penha é caracterizada como 

sendo um único geossítio, incluído na categoria temática “Relevo e Rede Fluvial do Maciço 

Ibérico”, subtema “Geoformas Graníticas” (Pereira et al., 2010). A avaliação realizada no âmbito 

desta tese, a nível local, permitiu a identificação de áreas, na região da Penha, com valores acima da 

média. Cada um dos geossítios apresenta características particulares que justificam a sua 

consideração como áreas de destaque à escala da região em estudo. Assim, a sua classificação como 

geossítios e a sua avaliação permite uma melhor delineação e implementação de estratégias de 

valorização e divulgação. Desta forma, cada geossítio pode ser visitado por si só. Também podem 

seguir-se percursos delineados no terreno que permitam passar por todos eles, dependendo dos 

objectivos/interesses do visitante. 

Os geossítios inventariados deveriam ser todos valorizados. Contudo, será dada maior 

notoriedade aos geossítios que se encontram nos primeiros lugares do ranking efectuado. A Penha, 

tal como já foi referido, necessita, de imediato, de uma estratégia que a dote de meios de 

interpretação, pelo que, no âmbito do presente trabalho, se procedeu à análise das possibilidades de 

valorização da Penha e à elaboração de diversos materiais que a concretizam, apresentados nos 

capítulos seguintes. 
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5. Valorização do património geológico da Penha 

 

A valorização do património geológico pode ser definida como sendo o conjunto de 

acções de informação e interpretação que auxiliam o público a reconhecer o valor dos 

geossítios. Acções de valorização, bem aplicadas, beneficiam o património, sensibilizam o 

público que dele usufrui e contribuem para a sua geoconservação (Brilha, 2005). 

O património geológico ainda não despertou a devida atenção e reconhecimento, 

contrariamente a outros tipos de património. Este facto resulta de longos anos de indiferença 

pela geoconservação, valorização e divulgação deste património, que em nada contribuiu para 

o tornar atractivo e relevante. 

A valorização do património, que deve preceder a sua divulgação, contribuirá para 

engrandecê-lo, dando-lhe a notoriedade que pode passar despercebida, por falta de 

conhecimento geocientífico.   

É de referir que a falta de sensibilidade por parte do cidadão comum pelo mundo não 

vivo é um facto pertinente, que carece de intervenção, sendo uma valência a considerar nas 

estratégias de valorização. Por outro lado, o desconhecimento do património geológico por 

parte dos órgãos de planeamento e/ou ordenamento do território é uma lacuna que deve ser 

preenchida, com a apresentação de propostas e projectos a esses órgãos. 

 

5.1.  Considerações gerais 

 

O sucesso de uma estratégia de valorização depende de um forte empenho e convicção 

dos profissionais envolvidos na valorização do património geológico, da adequada 

sensibilização do público, que estimulará o apoio moral e material de diversas entidades 

públicas e/ou privadas, e acções concretas destas, sob proposta dos organismos nacionais 

ligados à investigação e à ciência, dando-lhe suporte científico e consequentemente motivação 

pedagógica e didáctica (Cendrero, 1996a; Barbosa et al., 1999). 

O pioneiro na defesa do património geológico em Portugal foi o Professor Doutor 

Galopim de Carvalho que defende que ao aceitarmos uma velha ruína ou vestígio pré-

histórico como documentos do passado, também devemos reconhecer as rochas como 

documentos de uma história ainda mais antiga, que necessitam do mesmo empenho na 

valorização e preservação (Galopim de Carvalho, 1999). 

Nos últimos anos, têm surgido algumas acções de valorização e divulgação do 

património geológico português, algumas das quais desenvolvidas dentro de parques naturais, 
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no Parque Natural de Montesinho e no Parque Natural do Douro Internacional, no Parque 

Nacional Peneda – Gerês e nos Geoparques Naturtejo e de Arouca, ou em áreas de grande 

interesse geológico, apresentadas em diversas publicações e em reuniões científicas, no 

âmbito da geologia e do património geológico. Estes trabalhos apresentam propostas bastante 

atraentes e enaltecedoras do importante património geológico existente em Portugal. 

A valorização do património geológico da Penha e a sua divulgação darão mais um 

contributo a este crescente empenho da comunidade científica na divulgação e conservação 

desse património. 

 

5.1.1. Estratégias de valorização 

 

Existem muitas estratégias que podem ser implementadas numa área, com vista à sua 

valorização. A eliminação de ameaças ou a execução de acções de melhoramento de acessos e 

condições de utilização de um geossítio são intervenções necessárias e prioritárias. Para além 

disso, existe um leque de sugestões possíveis, a seguir apresentadas, cuja realização depende 

do objecto ou área em estudo.  

 

Painéis informativos/interpretativos 

 

A colocação de painéis, tanto do tipo puramente descritivo e informativo, como de 

ajuda ao desenvolvimento de certas actividades, fundamentalmente educativas, é 

indispensável. Os painéis são os meios mais eficazes para uso casual, não planeado. Podem 

chamar a atenção para um geossítio, permitem focar pontos essenciais do mesmo, estão 

disponíveis todo o ano, são de utilização gratuita, podem associar-se a trilhos e têm 

potencialidade para envolver activamente os utilizadores dos trilhos. Além disso, exigem uma 

manutenção mínima, embora seja necessária a colaboração com as entidades locais para evitar 

o abandono. Os painéis colocados em locais panorâmicos, apesar de só permitirem uma 

reduzida interacção com o utilizador, pois o local não será um ponto de interesse por si 

mesmo, mas por aquilo que permite ver, são importantes meios de divulgação do património 

geológico (Cendrero, 1996a; Hose, 2000). 

Os painéis são, assim, estratégias de valorização com muitas vantagens, apesar de, em 

certos casos, poderem causar impacto negativo na paisagem, estarem sujeitos ao vandalismo 

ou passarem despercebidos devido à colocação de painéis publicitários. Outra das 

desvantagens é o facto de, depois de afixados, não poderem ser alterados. 
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Trilhos geológicos 

 

Outra estratégia importante é a definição de trilhos destinados a um público mais 

selectivo e motivado para os temas da Natureza. Não implica grandes custos e permite maior 

interactividade com o utente. Estes trilhos proporcionam visitas de grupo, com ou sem guia. 

As visitas com guia pressupõem a necessidade de monitores e pessoal de apoio, sendo mais 

dispendioso e necessitando de marcação prévia.  

 

Centros de interpretação 

 

Os centros de interpretação permitem fazer abordagens bastante completas, constituindo 

atracção turística e atingindo uma grande audiência. Facilitam o acesso a uma ampla 

variedade de materiais audiovisuais, exposições temporárias e permanentes e a aquisição de 

artigos alusivos ao património geológico, potenciando uma maior interacção com os 

visitantes. A utilização, nos centros de interpretação, de tecnologias de informação, permite a 

interacção com o visitante, tornando-os apelativos para os mais novos e permitindo combinar 

sons, texto e imagens. Contudo, são recursos caros, ficam rapidamente obsoletos e podem 

isolar o indivíduo.  

Esta estratégia implica a necessidade de um projecto, de terreno, de planeamento de 

estruturas, de colaboradores e de uma boa gestão do local.  

 

Publicações/Conferências/Meios de comunicação social 

 

Os guias geológicos e os folhetos desdobráveis possuem mais pormenores que um 

painel e ajudam a orientar a visita em locais de difícil colocação de painéis, sendo também 

materiais muito úteis na valorização do património. Podem ser actualizados e utilizados fora 

do local, para informação ou preparação da visita. No entanto, requerem distribuição e podem 

ser facilmente convertidos em resíduos. Os programas de conferências para audiências 

específicas nos centros de interpretação, nomeadamente, para grupos de excursionistas, 

associações ecologistas, sociedades culturais, são também estratégias de grande interesse na 

divulgação do património geológico. Os meios de comunicação social, especialmente 

programas de televisão, artigos e reportagens para a imprensa diária ou revistas de ampla 

difusão, são bastante interessantes como meios de educação e atracção para a educação da 

população adulta. Os programas televisivos de divulgação vistos por crianças facilmente 
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influenciam indirectamente os pais, por exemplo. A promoção de programas educativos sobre 

Ciências da Terra ou a divulgação de geossítios na televisão é um importante recurso para 

promoção do património geológico e sua conservação (Burek & Davis, 1994; Cendrero, 

1996a). 

As crianças e os adolescentes são muito curiosos e quando se apercebem que, para além 

do seu círculo social, existe outro mais amplo que o engloba, a Natureza, interrogam-se acerca 

das interacções entre os dois meios. Portanto, esse é o melhor momento para lhes mostrar as 

suas responsabilidades, no sentido de garantir acções eficazes de protecção mantendo a sua 

qualidade de vida, bem como a importância dos processos naturais na sua vida e vice-versa. 

Os projectos destinados a crianças permitem a sensibilização para as questões ambientais, a 

aprendizagem de conceitos mais abstractos e o estabelecimento de relações entre a biologia e 

a geologia. As crianças aprendem através do contacto com o campo, em experiências de 

análise e manuseamento, a reconhecer a geologia como uma ciência do quotidiano, na qual 

podem participar. Para introduzir as crianças nesta ciência é necessário despertar a sua 

curiosidade. Para isso, pode fazer-se associações com outros interesses das crianças, 

tornando-a divertida. Deve fazer-se com que as crianças apreciem os elementos da Natureza, 

que os identifiquem e, acima de tudo, que cheguem às suas próprias conclusões (Barco, 

1999). 

 

Tecnologias de informação 

 

As tecnologias de informação têm um impacto surpreendente na sociedade e permitem 

uma interactividade vantajosa com o destinatário.  

Recorre-se cada vez mais à utilização de programas interactivos para a elaboração de 

conteúdos multimédia. Estes conteúdos predispõem os utilizadores para a aprendizagem e 

podem ser divulgados nos centros de interpretação, ser distribuídos em suporte digital ou 

colocados em páginas Web.  

A Internet pode ser uma interessante vertente de divulgação do património geológico. 

As infra-estruturas para a captação da informação estão já operacionais e a criação de 

conteúdos adequados e cientificamente correctos é, actualmente, uma exigência. Este meio 

atinge um público geograficamente disperso, sendo, por isso, uma mais-valia na divulgação 

do património geológico e na sensibilização da comunidade para a sua preservação. Verifica-

se que vai atingindo um número cada vez maior de classes sociais, que contactam com a 

Internet por iniciativa própria ou por imposição dos seus filhos. A Internet conjuga texto, 
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fotografia, inclusive fotografias interactivas a 360º, e vídeo, que podem ser facilmente 

actualizados e servem como apoio para a planificação da visita e como atracção para a 

deslocação ao local (Brilha et al., 1999).  

As gravações de áudio, que podem ser ouvidas durante um percurso, têm a vantagem de 

serem realizadas em várias línguas, de permitir a interrupção e/ou a sua repetição, sempre que 

necessário. Têm algumas desvantagens, como o isolamento do visitante e o custo elevado do 

equipamento e da sua manutenção. 

 

5.1.2. Características dos materiais interpretativos 

 

Painéis 

 

Os painéis interpretativos são os materiais de maior destaque numa área a valorizar. A 

sua elaboração implica uma cuidadosa planificação em termos de objectivos a concretizar, 

localização, conteúdo e design.  

Alguns dos atributos de um painel foram sistematizados por Hose (2000), de forma a 

torná-lo mais apelativo e são a seguir explicitados. 

Um bom painel agrega aspectos litológicos, estratigráficos, estruturais e/ou 

paleontológicos, mas também singularidades, referência à acção de agentes de meteorização e 

erosão, à paleogeografia, a factores económicos relacionados com os recursos presentes e 

ainda a factores históricos. O primeiro grupo de informações é essencialmente dirigido aos 

geólogos, educadores e estudantes e o segundo grupo a turistas.  

A organização espacial de um painel engloba a riqueza em imagens, objectividade no 

texto e existência de espaço não preenchido, idealmente na proporção de 2:1:1, 

respectivamente. As imagens são importantes, porém só se utilizam se adicionarem alguma 

explicação ou se orientarem a observação, obrigando sempre à aplicação de escalas 

comparativas. A utilização de fotografias tem um forte poder atractivo, contudo, não devem 

ser utilizadas de forma gratuita, nem apresentar características de sazonalidade da paisagem. 

Os esquemas com poucas cores e simplificados têm um maior potencial. Os mapas de 

localização ou planos do local devem ser simples e claros, caso contrário serão de difícil 

leitura para uma grande faixa da população.  

O tipo de letra é muito importante para determinar uma hierarquia no texto. Utilizam-se, 

preferencialmente, no máximo, três tipos de estilos ou de tamanhos diferentes nos caracteres. 
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 Os conteúdos são apresentados, idealmente, em três blocos de texto, hierarquizados, 

baseados em três conceitos, ideias ou factos, ligando temas numa única linha historial. O 

vocabulário deve ser adequado à leitura e compreensão por adolescentes, de forma a abranger 

um vasto público. O interesse pela leitura do painel dependerá da extensão do texto, que deve 

ser curto, e da forma como este revela as características geológicas e históricas do local. Um 

painel apelativo despertará a curiosidade e estimulará a imaginação, aguçando o gosto pela 

geologia.  

Para tornar um painel apelativo, que desperta a curiosidade e se destaca na paisagem, 

mantendo a sua envolvência com a Natureza, é preferível utilizar cores suaves e em harmonia 

com o local onde é colocado. As dimensões dos painéis são igualmente importantes, 

aconselhando-se formas quadradas ou panorâmicas, aproximadamente, 5:3 ou 5:4.  

A colocação de um painel deve ser cuidadosa. A boa iluminação do local, a altura do 

mesmo em relação ao solo, bem como a frequência de visitantes, são aspectos a ter em 

consideração, condicionando o tamanho, o tipo de construção, os materiais e a sua 

localização. 

Segundo Hose (2000), os painéis podem ser classificados em painéis 

proibitivos/instrutivos, informativos e interpretativos. Os instrutivos são afixados em locais de 

elevada vulnerabilidade, os informativos em locais onde as pessoas se juntam mais, como os 

parques de estacionamento, as entradas e os estabelecimentos. Os painéis interpretativos 

podem ser colocados em locais muito diversificados, para além de fornecerem alguma 

informação, pretendem, acima de tudo, atrair o utilizador, ser significativos e encorajar 

atitudes positivas.  

 

Trilhos  

 

Os trilhos terão de ser delineados de acordo com os objectivos pretendidos e tendo em 

atenção algumas características, nomeadamente, não incluir um número excessivo de 

geossítios e, se possível, estarem de acordo com um tema aglutinador e permitir algumas 

paragens durante o percurso para usufruto da paisagem.  

Os trilhos podem ser traçados aproveitando outros preexistentes, destacando nesses os 

pontos de interesse geológico, ou podem ser criados de novo, agrupando locais de interesse 

geológico e agregando outro tipo de património para se tornarem mais atractivos (Cendrero, 

1996a). Em qualquer dos casos é necessário associar aos trilhos painéis interpretativos, no 
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início e no final dos mesmos, assim como editar folhetos e roteiros explicativos que sirvam de 

apoio ao mesmo. 

Os trilhos educativos são bastante interessantes para actividades lectivas de campo. O 

estabelecimento destes trilhos depende da baixa vulnerabilidade da área, pois sofrerão a 

pressão de grandes grupos e o seu sucesso reside nos materiais disponibilizados e na sua 

adequação ao nível etário dos destinatários. Interessa que apresentem boas acessibilidades, 

uma comunidade educativa envolvente suficiente para usufruto do local e que a actividade 

prevista se possa desenvolver num só dia.  

 

 Publicações 

 

As publicações requerem os mesmos cuidados que um painel, em termos de linguagem 

e imagem. Uma boa planificação na elaboração de folhetos e roteiros pode ultrapassar alguns 

dos seus inconvenientes. 

Os folhetos utilizados no campo têm importantes requisitos. Fernandes (2008), sintetiza 

algumas considerações gerais baseadas nas informações recolhidas nos sítios Web 

www.heritageinterp.com e http//ezinearticles.com. De acordo com esta autora, visto que os 

materiais serão utilizados num ambiente exterior, o peso do papel do folheto deve ser 

suficiente para que o mesmo não dobre com o vento e não fique danificado com a humidade e 

a sua impressão deve ser feita em papel mate para evitar a reflexão da luz solar no mesmo. 

O tamanho do folheto deve ser adequado ao transporte e a qualidade do texto e das 

imagens deve justificar a sua utilização. Se forem pagos, pelo menos simbolicamente, se o 

papel for de boa qualidade e a sua estrutura apelativa, são geralmente guardados, evitando-se 

assim a sua transformação em resíduos. 

A disponibilização das publicações na Internet requer um menor número de 

intervenientes na sua distribuição, permite a planificação da visita e torna-se, por si, um meio 

de divulgação.  

 

Multimédia 

 

Hoje em dia, a Internet tornou-se o meio mais utilizado para procurar informação. A 

criação de páginas Web em sítios Web próprios ou ligadas a sítios Web da especialidade é um 

importante meio de divulgação científica e de aquisição de conhecimentos. Contudo, a 

mensagem só passará claramente se for sucinta, principalmente na página inicial do sítio Web, 
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e desprovida de termos científicos desconhecidos do cidadão comum, devendo ser 

acompanhada de um glossário, se tal não for possível. Podem ser disponibilizados níveis 

crescentes de complexidade de informação, de modo a contemplar utentes com variados graus 

de conhecimento. Outro aspecto a ter em conta é o design gráfico, a qual deve ser interessante 

e apelativo. A construção de um sítio Web depende frequentemente de autores profissionais, 

mas deve ser supervisionado por geólogos para não perder rigor científico (Brilha et al., 

1999). 

As locuções em áudio exigem alguns cuidados em termos de linguagem, que deve ser 

clara, a informação reduzida ao essencial, proferida em pouco tempo e acompanhada por 

algum folheto ou outro material, dado que muita da informação veiculada não é retida. 

 

   Em suma, as grandes preocupações de uma equipa multidisciplinar, que tem por 

objectivo valorizar um local, devem ser: ter uma oferta atractiva, de fácil compreensão e bem 

estruturada, que desperte atenção do destinatário e lhe desenvolva uma opinião favorável, que 

o faça realizar a visita ou programá-la para quando reunir as condições adequadas, se não a 

realizar de imediato (Brilha, 2005). As boas condições de acesso e usufruto, bem como a 

adequada divulgação são também aspectos a ter em conta. 

A opção por diferentes estratégias de valorização, ou por uma mistura de várias, irá 

depender de muitas variáveis. Em qualquer dos casos, devem sempre ser respeitadas as regras 

de utilização requeridas para o local, numa perspectiva geral e de geoconservação. 

No planeamento de uma estratégia de interpretação, existem factos a considerar: os 

recursos disponíveis, os objectivos que a interpretação pretende alcançar (aprendizagens, 

comportamentos, emoções), a quem se destina, como, quando e onde concretizá-la, os fundos 

disponíveis, quanto tempo demora, se cobre as necessidades do local e do visitante e, 

finalmente, se responde ao porquê dessa interpretação. A estratégia de interpretação deverá 

ser monitorizada após a sua implementação (Brilha, 2005), garantindo assim a sua 

actualização científica, a sua manutenção e a disponibilidade para qualquer alteração que se 

torne pertinente. 

Qualquer estratégia de geoconservação e de interpretação terá de ser monitorizada e 

avaliada. Para cada geossítio, é importante criar estratégias de quantificação da perda de 

relevância ao longo do tempo (Brilha, 2005). 
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5.2. Fundamentos para a valorização do património geológico da Penha 

 

A Penha é uma área pública de gestão particular, a cargo da Irmandade Nossa Senhora 

do Carmo da Penha. Apresenta um conjunto de objectos que, pelo seu valor científico e 

didáctico, avaliados no âmbito desta tese, bem como cultural/religioso, estético e turístico, 

amplamente reconhecidos, se revestem de grande interesse, potencializando este local para a 

implementação de um conjunto de acções de âmbito educativo e turístico. 

No que concerne ao valor científico, destacam-se a diversidade de aspectos petrológicos 

associados às fácies graníticas, bem como a diversidade de geoformas. Os pilares, os blocos e 

as bolas graníticas apresentam um elevado volume, os blocos partidos e deslocados formam 

fendas estreitas e com paredes íngremes e os aspectos de pormenor facilitam a compreensão 

da génese da paisagem. 

Em termos educativos, a Penha apresenta-se como um laboratório para os alunos da 

região, onde podem participar em aulas de campo contactando com as rochas graníticas, 

reconhecendo os seus minerais constituintes, textura e cor, compreendendo a sua origem e as 

alterações provocadas pelos factores ambientais. Os alunos dos vários níveis de ensino, 

recorrendo a materiais adequados, podem aprender mais sobre Geologia e ficarem 

sensibilizados para esta ciência, que ensinada numa sala de aula se torna, por vezes, monótona 

e de difícil compreensão, pelo nível de abstracção que alguns dos conceitos exigem.  

Todas as denominações populares que surgem na Penha estão relacionadas com a forma 

natural que as rochas apresentam, nomeadamente, o “Penedo Suspenso”, o “Desfiladeiro 

Labiríntico”, “Desfiladeiro do Pio”, os “Penedos Mistério”, entre outros. Estas designações 

mostram a forte relação entre o valor natural, estético e cultural, o que representa uma mais-

valia para uma proposta de valorização. 

A beleza deste local e a grande afluência turística, em algumas épocas do ano, sustenta 

ainda a importância da tomada de decisão para melhorar alguns aspectos no âmbito da 

divulgação do património geológico deste local.  

Sendo a Penha um destino turístico implementado, em termos religiosos, recreativos e 

desportivos, cabe-nos fazer emergir aí o geoturismo, tendo sempre em consideração a questão 

pertinente da sustentabilidade. 
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5.3. Plano de uma estratégia de interpretação na Penha 

 

O trabalho de campo, a pesquisa bibliográfica, a inventariação e a avaliação de 

geossítios efectuados no âmbito do presente trabalho, permitiram definir áreas estratégicas a 

valorizar na Penha. Efectivamente a avaliação qualitativa e quantitativa dos locais de interesse 

geológico e geomorfológico do monte da Penha salientou quatro áreas, que apresentam baixa 

vulnerabilidade e valor científico e educativo elevado, que interessa preservar e valorizar. 

Assim, deverá proceder-se ao planeamento de uma estratégia de interpretação que dará 

necessariamente prioridade aos geossítios com maior relevância, isto é, aos que se encontram 

nos primeiros lugares do ranking avaliativo efectuado. 

A interpretação do património geológico da Penha é basilar para dotar a região de meios 

capazes de despertar sensibilidades para o seu valor e interesse pedagógico. Entende-se que a 

melhor forma de o fazer é definir percursos didáctico-turísticos, bem como elaborar materiais 

auxiliares para a sua execução, que serão descritos e apresentados no capítulo seguinte. Esta 

estratégia permitirá divulgar a geodiversidade aos vários tipos de visitantes, proporcionando 

diversas situações de aprendizagem, aumentando dessa forma a literacia científica, 

concretamente de geologia e geomorfologia. A vasta divulgação dos trilhos delineados, 

coincidentes com uma parte da rota PR3-GMR, percurso homologado e implantado, e dos 

materiais produzidos, promoverá a geologia como mais uma valência do património da Penha.   

Atendendo, à pertinência deste tipo de acções e ao retorno que as mesmas trariam, em 

termos ambientais e sociais, bem como ao pouco tempo que tais acções necessitariam para 

serem implantadas, entende-se que a sua aplicação é possível e desejável. 
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6. Propostas de valorização do património geológico da Penha, com finalidade 

didáctica/turística e materiais auxiliares 

 

Face ao plano de implementação de uma estratégia de interpretação na região da Penha, 

atrás referido, serão apresentadas de seguida algumas propostas de valorização do património 

geológico da região, com finalidade didáctica/turística. 

 

6.1 Trilhos geológicos da Penha 

 

6.1.1.  Características gerais 

 

Definiram-se na região da Penha três trilhos, o Trilho Geológico Recreativo, o Trilho 

Geológico Aventura e o Trilho Geológico Radical (Fig.6.1).  

 
Figura 6.1- Localização dos trilhos geológicos propostos na área da Penha. 
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Os trilhos são circulares e têm extensão e graus de dificuldade diferentes com o 

objectivo de poderem ser percorridos por um público variado. Para a orientação nos trilhos 

propõe-se a colocação de sinalização adequada. A utilização de pequenas placas de três cores 

diferentes com a designação do trilho será uma solução apropriada e apelativa. 

Ao longo dos percursos podem ser observadas todas as geoformas identificadas na 

Penha, destacando-se os seus pormenores e a sua origem. Têm ainda uma importante valência 

petrológica, pois pode fazer-se uma caracterização do Granito de Guimarães e dos seus 

encraves, bem como compará-lo, nos contactos litológicos, com outro granito presente na 

área, permitindo uma reflexão acerca da origem destas rochas graníticas. Utilizando 

linguagem adequada ao nível de conhecimentos dos alunos, um educador poderá utilizar os 

trilhos para diferentes abordagens, desde o nível básico até ao ensino secundário. 

São percursos didácticos interessantes por agregar o património geológico e o 

património cultural da Penha. Proporcionam visitas a locais religiosos e destacam a 

geodiversidade da área, permitindo o contacto com as geoformas de maior valor na Penha. 

Numa visita guiada pode ser contada a história geológica do local, abordados aspectos 

relativos à lenda do Ermitão Guilherme, focados factos histórico-culturais de vários locais e 

relatados alguns factos arqueológicos, que remetem o visitante para uma visita aos museus da 

cidade de Guimarães.  

 

Nenhum dos trilhos passa no geossítio G4. 

 

O Trilho Geológico Recreativo possibilita a passagem por dois dos geossítios 

inventariados, o G1 - Domo Norte da Penha e o G2 - Domo do Santuário da Penha. É o trilho 

mais curto, com cerca de 2 km, sem grandes desníveis (Fig.6.2). Pode ser realizado pela 

maioria dos turistas que visitam a Penha. 
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O Trilho Geológico Aventura possibilita um maior usufruto dos geossítios G1 - Domo 

Norte da Penha e G2 - Domo do Santuário da Penha e atravessa uma parte do G3 - Domo do 

Pio IX. É um trilho com cerca de 2,5 km, mais íngreme e percorre locais bastante estreitos 

(Fig.6.3). É um trilho que desafia um público mais aventureiro.  

 

O Trilho Geológico Radical segue integralmente o percurso PR3-GMR, na área da 

Penha. É mais longo (Fig.6.4), com cerca de 3,5 km, com um desnível de cerca de 50 metros, 

passa por três dos geossítios inventariados, G1- Domo Norte da Penha, G2- Domo do 

 

Figura 6.2 - Desníveis no Trilho Geológico Recreativo (ver localização 

do trilho na figura 6.1). G1 - Geossítio 1; G2 - Geossítio 2; L - Percurso 

de ligação. 

 
Figura 6.3 - Desníveis do Trilho Geológico Aventura. G1 - Geossítio 

1; G2 - Geossítio 2; G3 - Geossítio 3; L - Percurso de ligação. 
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Santuário da Penha e G3- Domo do Pio IX. É ideal para quem dispõe do dia e pretende 

realizar uma boa caminhada ao ar livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 - Desníveis do Trilho Geológico Radical (ver localização 

do trilho na figura 6.1). G1 - Geossítio, G2 - Geossítio 2; G3 - 

Geossítio; L - Percurso de ligação 

 

Se a visita não for guiada, o visitante poderá seguir os trilhos com a ajuda dos painéis, 

do folheto interpretativo e do guia geológico propostos neste trabalho. Para planear com 

tempo a visita, deveria existir um sítio Web na Internet com informações sobre o património 

geológico da Penha. Propõe-se assim, a criação de um sítio Web, para o qual se apresentam 

os conteúdos com os aspectos mais relevantes desse património. Seria conveniente que, no 

sítio Web e nos postos de turismos da região, fosse disponibilizado o folheto interpretativo. 

Este material permitirá maior autonomia ao visitante. 

 

6.1.2. Descrição dos percursos e sugestões de paragens 

 

Os trilhos geológicos (Fig.6.1) têm início no Largo da Comissão, uma das áreas centrais 

da Penha, junto à capela de São Cristóvão e aos parques de estacionamento mais utilizados, 

onde aflui muito público.  
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Trilho Geológico Recreativo, Trilho Geológico Aventura e Trilho Radical 

 

1a e 2ª Paragens - Domo Norte da Penha (G1)  

 

Este primeiro momento de contacto com a geologia vai surpreender o visitante pelo 

grande volume dos pilares e dos blocos suspensos (Fig.6.5) que sustentam o acesso à capela 

de São Cristóvão. Este será o local ideal para a primeira paragem. Percorrendo depois os 

corredores estreitos de um domo fendido com blocos deslocados e tombados (Fig.6.6), 

confronta-se com a altura e largura das geoformas características da Penha. No local onde se 

encontra o “Penedo do Barco”, poderá fazer-se a segunda paragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5- “Penedo 

Suspenso”. 

Figura 6.6- Pormenor do corredor 

estreito no domo fendido, no 

“Desfiladeiro Labiríntico”. 

 

Durante o percurso, poderão ainda ser visitados os locais religiosos e poderá ser relatada 

a lenda do Ermitão Guilherme e a presença dos Carmelitas Descalços, que fundamentam o 

culto religioso da Penha, se o visitante for acompanhado por um guia. 

No Trilho Geológico Recreativo, evita-se a passagem pelas fendas mais estreitas. 

 

3ª, 4ª e 5ª Paragens – Domo do Santuário da Penha (G2)  

 

O tema deste geossítio é mais educativo.  

As lajes verticais destacadas (Fig.6.7), algumas tombadas, as bolas/blocos dispersos 

pela área e a presença de pseudoestratificação no Granito de Guimarães nos “Terraços 

Gémeos” (Fig. 6.8), permitem abordagens quanto à origem das geoformas graníticas. Na 

50 cm 1 m 
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varanda dos “Terraços Gémeos” poder-se-á fazer a terceira paragem e o visitante ficará a 

conhecer melhor o Granito de Guimarães. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7- Laje.  Figura 6.8- Pseudoestratificação, no 

Granito de Guimarães, nos “Terraços 

Gémeos”. 

 

A passagem neste geossítio permite ainda abordagens científicas e educativas a nível da 

origem e evolução das rochas granitóides. Observam-se, ao longo do percurso, encraves 

félsicos e máficos no Granito de Guimarães, sendo os primeiros mais frequentes e maiores na 

proximidade do contacto granítico entre o Granito de Guimarães e o granito biotítico-

moscovítico. Neste surgem os encraves sobremicáceos, que se destacam pelo seu tamanho e 

nitidez. Junto ao contacto dos dois tipos de granito (do lado sul do domo), poderá fazer-se a 

quarta paragem para conhecer todos estes aspectos.  

No parque de merendas, existem blocos de Granito de Guimarães meteorizados e 

erodidos (Fig.6.9) que expõem a sua base, cujo estudo poderá conduzir a importantes 

aprendizagens. É o local ideal para a quinta paragem. No final, o visitante poderá descansar 

aí. Seguirá para a zona do Santuário, se não pretender percorrer o Trilho Geológico Aventura 

ou o Trilho Geológico Radical. 

  

Os visitantes que seguirem para sul encontram o geossítio G3- Domo do Pio IX, que é 

uma área de grande notoriedade na Penha. Esta notoriedade relaciona-se com o facto de ser o 

ponto mais alto da Penha, pela presença de fendas estreitas (Fig. 6.10), que a intervenção 

antrópica permite percorrer através de escadas, e pelas geoformas que se observam dos 

miradouros existentes ao longo do percurso.  

1 m 50 cm 
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Trilho Geológico Aventura  

 

6ª e 7ª Paragem - Domo do Pio IX (Lado norte) - (G3)  

 

Junto à Gruta Nossa Senhora de Lurdes observam-se os grandes tors que aí se 

encontram. 

O visitante seguirá para este e encontrará no percurso uma rocha bolideira, 

popularmente denominada “Penedo que Abana”. Será a sexta paragem dos percursos. Daí 

subirá em direcção ao Miradouro Pio IX. A paragem neste local permitirá conhecer a estátua 

do Papa Pio IX e ter uma vista deslumbrante da Penha e região envolvente.  

 

 

8ª Paragem - Domo do Pio IX (Lado oeste) - (G3) 

 

Na descida, o visitante percorre o “Desfiladeiro Pio IX”e poderá fazer uma outra 

paragem a meio, junto a um afloramento com lajes (Fig. 6.11) e ao miradouro, onde observará 

bolas/blocos e um deles com pias coalescentes (Fig. 6.12).  

Daí dirigir-se-á para o Santuário da Penha. 

  

Figura 6.9- Bloco com acentuada 

meteorização e erosão na sua base, 

assente sobre arena. 

Figura 6.10- Desfiladeiro 

do Pio IX. 

50 cm 50 cm 
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Trilho Geológico Radical 

 

6ª, 7ª e 8ª Paragem - Domo do Pio IX - (G3) 

 

Neste trilho, o visitante avançará mais no Domo do Pio IX. Não subirá pelo 

“Desfiladeiro do Pio IX” e dirigir-se-á para a capela de Santa Catarina. Ao contornar o domo, 

pelo lado sul, poderá observar a gruta de São Sebastião (sexta paragem), outro contacto do 

Granito de Guimarães com o granito biotítico-moscovítico e as grandes lajes ainda em 

formação no Granito de Guimarães. Pode parar para visitar a capela de Santa Catarina (sétima 

paragem). À saída da capela seguirá para norte atravessando um túnel formado por grandes 

pilares e blocos suspensos (Fig. 6.13). No regresso passará pelo Miradouro Pio IX (oitava 

paragem) e dirigir-se-á para o Santuário da Penha. 

 

  

Figura 6.11- Lajes. Ao fundo o 

Santuário de Nossa Senhora da Penha. 

Figura 6.12- Bolas/blocos 

e um deles com pias 

coalescentes (P). 

P  
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Figura 6.13- Pilares e o espaço entre eles, usado como túnel de acesso 

à capela de Santa Catarina (altura cerca de 5 metros). 

 

Trilho Geológico Recreativo, Trilho Geológico Aventura e Trilho Geológico Radical 

Última Paragem de todos os trilhos - Miradouro do Domo do Santuário da Penha (G2) 

 

Esta última paragem, permitirá deslumbrar o visitante com uma vista da cidade de 

Guimarães e do relevo envolvente (Fig.6.14), convidando-o à interpretação da paisagem. Aqui 

perde-se a noção do tempo e do espaço e pode regressar-se ao passado reconstruindo 

mentalmente factos geológicos e culturais. 

 

Figura 6.14- Miradouro do Santuário de Nossa Senhora da Penha. 

 

As sugestões apresentadas para as paragens não constam nos materiais interpretativos 

propostos no âmbito desta tese, embora possam ser seguidas numa visita guiada ou 

apresentadas aos visitantes nos postos de distribuição do folheto interpretativo, do guia 

geológico e do caderno de actividades. A informação contida nos mesmos terá como 

50 cm 
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finalidade a descoberta do património geológico da Penha ao longo dos percursos e, embora 

destaque os locais de maior interesse, não restringe o usufruto integral da geodiversidade pelo 

visitante. 

 

6.2. Painéis interpretativos 

 

O início dos trilhos geológicos, no geossítio G1- Domo Norte da Penha, é o local ideal 

para ser afixado um painel geral, com o esquema dos trilhos, com ilustrações das áreas de 

destaque do percurso e com alguma informação/interpretação pertinente que desperte a 

atenção do utilizador para a importância de efectuar o percurso de forma atenta e interessada. 

Propõe-se ainda que sejam afixados painéis interpretativos temáticos, um junto ao parque das 

merendas, no geossítio G2- Domo do Santuário da Penha, e outro no miradouro do Pio IX, no 

geossítio G3- Domo do Pio IX. 

Foram elaborados projectos para os referidos painéis interpretativos (anexo II), 

pressupondo-os verticais com medidas de 80 cm de altura por 100 cm de largura. Para tal, 

seguiram-se as indicações de Hose (2000), quanto à distribuição dos diferentes componentes 

no painel, à linguagem utilizada e ao design. Procurou-se assim que os painéis propostos 

apresentem conteúdo facilmente compreensível pelo grande público, que não exijam um grau 

de conhecimento muito elevado e que a linguagem seja acessível. A utilização de fotografias é 

pertinente para ajudar o visitante a localizar os geossítios e a identificar as rochas graníticas e 

as geoformas encontradas durante os percursos. Houve um cuidado especial em deixar espaço 

livre para não causar stress ao visitante e não o desmotivar da leitura. Desta forma, contamos 

que mesmo o turista que não tinha intenções de realizar o percurso o faça por curiosidade. 

 

6.2.1. Painel “Penha, um monte granítico que guarda memórias...”  

 

Propõe-se que este painel seja instalado no Largo da Comissão, junto às escadas de 

acesso à Capela de São Cristóvão. O título do painel refere-se ao monte da Penha e à evolução 

que a paisagem sofreu, aludindo a alguns aspectos culturais que despertam a atenção do 

visitante. 

O painel apresenta três caixas de texto que abordam os seguintes temas: património da 

Penha, petrologia e geomorfologia (Fig.6.15). Embora a valência geomorfológica seja 

preponderante, a petrológica é realçada nas referências às características do granito 

predominante, destacando as suas relações com outras litologias. O painel agrega ainda o 
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património geocultural e religioso do local, salientando o valor estético e cultural da Penha. 

Procura-se, assim, colocar enfoque numa visão holística do património desta área. 

As fotografias escolhidas para este painel são as mesmas que se encontram no folheto 

interpretativo e pretendem representar o património geológico mais atractivo. O visitante, ao 

ser atraído pelas imagens deste património, terá interesse em seguir um dos trilhos para o 

observar in loco, sabendo que poderá usar o folheto interpretativo como documento de apoio. 

O mapa e as características dos trilhos são uma mais-valia que se repete no folheto 

interpretativo, no guia geológico e nos restantes painéis. Servem para orientar um visitante 

que decida fazer a visita sem guia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15- Esquema ilustrativo do posicionamento dos conteúdos no painel “Penha, um 

monte granítico …”. 

 

6.2.2. Painel “Penha, um monte granítico esculpido ao longo de milhões de anos” 

 

Propõe-se que este painel seja instalado no parque de merendas principal, do lado sul do 

Santuário da Penha. O título do painel chama a atenção para os conteúdos que o mesmo 

contém, abordando as características das rochas e a sua meteorização e erosão ao longo do 

tempo. A intenção é despertar a curiosidade do visitante para a geodiversidade e fazê-lo 

continuar a visita para saber mais sobre as geoformas presentes na Penha.  

O painel apresenta três caixas de texto que tratam os seguintes temas: as características 

de fácies graníticas, a origem e deslocação de bolas/blocos e um esquema ilustrativo, com a 

respectiva legenda (Fig.6.16). As fotografias escolhidas para este painel representam as 

Título  

Conteúdos   relativos   ao   Património  
da  Penha  

Conteúdos  relativos  às  características  
das  fácies  graníticas  

Conteúdos   relativos   às   geoformas   e  
escalas  de  observação  

A  Penha  em  Imagens  
(fotos  elucidativas  do  património  geológico  da  Penha)  
  
  
  
  
  
  

Trilhos  Geológicos  
(mapa   e   características   dos  
trilhos)  
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características referidas nos textos. No mapa, aponta-se a localização do visitante nos trilhos. 

Se um visitante quiser começar o percurso de um dos trilhos neste local, também o poderá 

fazer porque os percursos são circulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16- Esquema ilustrativo do posicionamento dos conteúdos do painel “Penha, um 

monte granítico esculpido ao longo de milhões de anos”. 

 

 

6.2.3. Painel “Penha, o monte e outras formas modeladas no Granito de Guimarães ” 

 

Propõe-se que este painel seja instalado no miradouro Pio IX. O título chama a atenção 

para os conteúdos do painel, concretamente, a influência dos agentes ambientais nas rochas ao 

longo do tempo. 

O painel apresenta três caixas de texto que abordam os seguintes temas: a influência de 

alguns factores sobre a meteorização e erosão das rochas, o tipo de geoformas presentes na 

Penha, de uma forma geral e neste geossítio em particular, e a origem das mesmas (Fig.6.17). 

As fotografias escolhidas para este painel representam as geoformas que são descritas no 

texto. No mapa, aponta-se a localização do visitante nos trilhos. Se um visitante quiser 

começar o percurso de um dos trilhos neste local, também o poderá fazer porque os percursos 

são circulares.  

 

Título  

Conteúdos   relativos   às  
características  das   fácies  graníticas  
aflorantes  

Conteúdos   relativos   à   origem   das  
geoformas  graníticas  

Esquema  da  evolução  da  paisagem  

  Imagens    
(Fotos  das  fácies  
graníticas  e  de  
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geossítio  G2-‐  Domo  
do  Santuário)  
  
  
  
  
  
  
  

Trilhos  Geológicos  
(mapa  e  características  dos  
trilhos)  
  



6.  Propostas de valorização do património geológico da Penha 

  
  

102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17- Esquema ilustrativo do painel “Penha, o monte e outras formas graníticas 

modeladas no Granito de Guimarães”. 

 

6.3. Folheto interpretativo “Penha, Património Geológico” 

 

O folheto de apoio aos trilhos geológicos (Fig. 6.18 e 6.19) (anexo III) foi elaborado 

com a finalidade de servir de apoio ao visitante que pretende percorrer na Penha um dos 

trilhos geológicos ou que queira conhecer o património da Penha num passeio sem qualquer 

orientação, pois os textos e as fotografias apresentados não limitam o visitante na sua escolha. 

Procurou-se que a linguagem presente no folheto fosse acessível ao cidadão comum. O espaço 

está organizado de forma a facilitar a sua utilização. Na capa, apresenta-se o granito e a 

religiosidade, enquanto elemento crucial da envolvência da Penha, com a fotografia da Gruta 

Nossa Senhora de Lurdes, gruta que resulta de um agrupamento de tors de rara beleza. São 

dadas recomendações gerais para a realização dos trilhos geológicos e os contactos mais 

importantes para quem quiser saber mais sobre o património geológico da Penha. Abrindo, 

parcialmente, o folheto pode encontrar-se alguma informação sobre a geodiversidade e o 

património geológico da Penha. Abrindo totalmente o folheto, destaca-se o esquema dos 

trilhos geológicos, numa zona central, para um claro reconhecimento dos percursos. Ao lado 

do esquema, estão dispostas fotografias e uma pequena informação acerca de cada geossítio a 

visitar. 

 

 

Título  

Conteúdos   relativos   aos   factores   que  
influenciam  a  meteorização  e  erosão  do  
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Domo  do  Pio  IX  
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geoformas  
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Figura 6.18- Esquema ilustrativo da capa, contracapa e páginas laterais do folheto “Penha, 

Património Geológico”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.19- Esquema ilustrativo das páginas centrais e laterais do folheto “Penha, 
Património Geológico”. 

 

O folheto interpretativo apresenta alguns conteúdos semelhantes aos inseridos nos 

painéis para acompanhar o visitante nos percursos. Sendo disponibilizado em pontos turísticos 

ou na Internet, permitirá uma preparação mais cuidada para a realização dos trilhos 

geológicos. Caso o turista opte por realizar só um dos percursos ou visitar um dos geossítios 

no momento em que chega à Penha, poderá usar o folheto como guia interpretativo, caso este 

esteja disponível no ponto de informação da Penha.  

 

6.4. Guia geológico “Penha, uma identidade a preservar”  

 

Um dos objectivos da proposta de valorização é o de atrair um público pouco habitual 

na Penha, que tenha um maior interesse pela geologia, designadamente, professores, 

estudantes dos ensinos secundário e universitário e visitantes vocacionados para o 

aprofundamento de conhecimentos no âmbito da geologia e da geomorfologia. Para tal, são 

necessários materiais interpretativos dirigidos a esse público.  

Capa  e  contracapa  
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No guia geológico (anexo IV), a abordagem à geodiversidade de cada geossítio é mais 

aprofundada, destacando-se aspectos relativos ao valor científico e educacional. 

Procurou-se que a linguagem fosse mais específica, com uma conceptualização mais 

pormenorizada, mas ainda assim bastante acessível e interessante. 

Inclui um índice, a localização da Penha, uma introdução, a descrição das características 

geológicas e geomorfológicas da região, as características do percurso dos trilhos geológicos, 

a caracterização de cada geossítio, uma listagem da bibliografia e uma ficha técnica. 

Na elaboração do guia, foram tidas em consideração as orientações seguidas no folheto 

e no painel no que diz respeito a cores, tipo e tamanho de letra, pertinência da informação, 

que se pretende globalizante para despertar o interesse de profissionais de diferentes áreas, e 

atractiva, para não desincentivar uma leitura atenta de todo o texto apresentado.    

 

6.5. Caderno de actividades “Conhece o monte da Penha” 

 

É um caderno direccionado para o público escolar, preferencialmente do Ensino 

Secundário, e pretende valorizar as visitas de estudo que se realizam na Penha (anexo V).  

Neste caderno, procurou-se utilizar uma linguagem muito simplificada. Recorre-se a um 

questionário como estratégia de motivação e incluem-se esquemas e desenhos sugestivos. 

Inclui uma introdução, a localização da Penha, uma descrição de cada geossítio e a 

respectiva ficha de actividades. 

 

6.6. Páginas Web “Venha conhecer o Património Geológico da Penha!” 

 

Propõe-se que seja criado um sítio Web sob o tema “Venha conhecer o Património 

Geológico da Penha!”. Na página principal (1), poderiam ser colocadas fotografias alusivas ao 

património existente na Penha, seria apresentada a área, indicada a sua localização e 

disponibilizada informação geral e pertinente. Através de uma hiperligação, poder-se-ia entrar 

num segundo nível de informação. Nesse nível (2), seria descrito o património geológico da 

Penha. Num outro nível, atingido a partir de uma hiperligação disposta no nível anterior, 

estaria o mapa dos trilhos geológicos (3). Neste devem ser incluídas quatro hiperligações para 

as páginas de cada geossítio. As hiperligações podem estar sobre o mapa ou em barras 

laterais, superiores ou inferiores. 

Este documento poderia ser disponibilizado num DVD e colocado online, numa 

hiperligação ao sítio Web do Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho. 
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A informação disponível neste sítio Web servirá de apoio à preparação de saídas de 

campo, na escola, ou até as podem substituir, na impossibilidade de uma imediata deslocação 

à Penha. Poderá ainda ser utilizada pela população em geral na organização de visitas e 

caminhadas. O folheto elaborado no âmbito desta tese estará disponível para download na 

página de apresentação do trilho geológico.  

Atendendo à importância do design do sítio Web e ao facto de já existir um sítio Web 

sobre a Penha, com o qual poderá existir compatibilidade, não parece pertinente elaborar o 

referido sítio Web no âmbito desta tese. No entanto, é apresentado um projecto orientador 

(Fig. 6.20). 

 

(1) 

Título 

Fotografias 

 

Ficha Técnica 

Cuidados Especiais 

Contactos 

Entrada – Hiperligação 

Barras de navegação  

 

(2) 

Texto “Património Geológico da Penha” 

 

Fotografias gerais da Penha 

 

Trilhos Geológicos da Penha – Hiperligação 

Folheto para download 

 

Barras de navegação 

(3) 

 

Esquema dos Trilhos Geológicos 

Características gerais dos três trilhos 

 

Uma hiperligação em cada geossítio (G1, G2, 

G3 e G4) 

Indicações gerais sobre os trilhos 

Barras de navegação 

(4, 5, 6, 7) 

 

Texto com a descrição do valor científico, 

educacional, cultural e estético de cada 

geossítio (G1, G2, G3 e G4). 

 

Fotografias do geossítio destacando os 

objectos de maior valor. 

Barras de navegação 

Figura 6.20- Projecto orientador para a elaboração de um sítio Web sobre o património 

geológico da Penha. 
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No anexo VI, encontram-se os seguintes materiais: 

 

- fotografias para a página principal. Estas fotografias poderão passar alternadamente ou 

podem ser substituídas por uma fotografia a 360º. A ideia base é que o sítio Web seja 

dinâmico, permitindo alguma interacção, sendo as fotografias e as animações os focos de 

atracção para despertar o interesse para a visita ao local; 

- as fotografias seleccionadas para cada geossítio. Ainda que possam ser acrescentadas 

ou substituídas algumas das fotografias sugeridas, estas servirão de guia para a apresentação 

dos objectos ou áreas de maior interesse e que merecem, por isso, destaque;  

- o texto a incluir, quer na página relativa à descrição do património da Penha, quer nas 

páginas de cada geossítio. Parece bastante oportuno fornecer ao Web designer o texto, pois os 

conhecimentos adquiridos no estudo efectuado poderão ser divulgados desta forma. 

 

6.7. Outras propostas de valorização da Penha 

 

A colocação de uma mesa interpretativa no miradouro do Santuário da Penha, que 

permite uma vista panorâmica sobre a cidade de Guimarães e de todo o relevo envolvente, 

seria uma boa solução para valorizar o miradouro. A mesa interpretativa poderia conter um 

desenho esquemático, destacando os principais elementos da paisagem visíveis a partir do 

miradouro, acompanhado de uma breve legenda.  

As viagens no comboio turístico podem ser valorizadas com um sistema de locução 

informativa/interpretativa da geologia presente no seu percurso, bem como de aspectos da 

história local e de alguns achados arqueológicos, numa linguagem clara, acessível e com 

informação sucinta, atendendo ao tipo de público que o utiliza. Uma música calma e 

relaxante, em harmonia com o meio ambiente contribuirá para usufruto da paisagem. As 

viagens de comboio com recurso a materiais valorativos não devem ser exaustivas. A sua 

realização a determinadas horas, devidamente divulgadas, encaminhará para o comboio, um 

público mais receptivo. Como alternativa, podem ser disponibilizados suportes auditivos com 

a descrição da paisagem, relacionando o geossítio com o texto a ouvir, através de numeração. 

Neste caso, só quem tivesse interesse numa viagem mais científica alugaria os audioguias. Se 

o texto fosse curto e descontínuo no espaço/tempo, permitiria manter a interacção entre os 

utentes. 
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A oferta de actividades para concursos escolares já são comuns, mas não são 

directamente dirigidas para a geologia do local. A orientação destas actividades para a 

geologia, que depende de uma prévia divulgação da mesma, poderá tornar-se um recurso útil 

na sensibilização dos mais jovens para a sua importância. A título de exemplo, sugere-se um 

concurso de desenho sob o tema “Penha: é só um caos de blocos?”, entre outros. 

A promoção de actividades educativas nas visitas escolares ao local serão uma fonte de 

conhecimento e aprendizagem da geologia, facilitadora da literacia científica e de um espírito 

de conservação nos jovens, o que no futuro envolverá um maior empenho na geoconservação. 

Sugere-se, por exemplo, um peddy-paper denominado “À descoberta da paisagem granítica 

da Penha” - para o Ensino Básico, num percurso a delinear no geossítio denominado G2- 

Domo do Santuário da Penha, e uma prova de orientação, recorrendo a cartas topográficas e 

ao GPS, denominada “À descoberta de geoformas na Penha”- para o Ensino Secundário, num 

percurso a delinear no geossítio G3- Domo do Pio IX. 

A produção de postais, marcadores de livros e outros produtos, que normalmente são 

vendidos no final de visitas a parques, monumentos ou instituições de divulgação científica, 

sendo muitas vezes adquiridos como recordações, podem ser ilustrados com fotografias das 

rochas graníticas e das geoformas da Penha. 

A área em estudo ficaria enriquecida com um centro interpretativo, aberto ao público 

todos os dias, para a venda de publicações, exposição de fotografias, projecção de 

documentários, designadamente, sobre a geologia e história local. Poderá servir ainda de 

laboratório de geologia para complementar as visitas de estudo, incluindo, por exemplo, a 

observação de rochas e minerais, em amostras de mão e em lâminas delgadas ao microscópio 

petrográfico. 
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7. Considerações finais e conclusões 

 

O monte da Penha apresenta um património geológico de notório interesse e deve, por 

isso, ser alvo de uma estratégia de geoconservação. Faz parte integrante de um concelho de 

ampla divulgação nacional e internacional. A cidade de Guimarães é considerada o “Berço 

da Nação”, possui o Centro Histórico classificado pela UNESCO como Património da 

Humanidade e será Capital Europeia da Cultura em 2012. A Penha é uma área de destaque em 

termos de património natural, especialmente o património geológico, que, uma vez 

valorizado, será o ex-líbris da região. 

A Penha já atrai público, social e culturalmente variado, de diferentes nacionalidades, 

que mostra interesse em conhecer a sua origem e evolução geológica, mas que tem sido 

confrontado com escassa informação acessível no local. 

Atendendo à dimensão do concelho, ao número de habitantes e de escolas da região, 

será o local ideal para a realização de aulas de campo, no âmbito de vários níveis de ensino. 

As visitas das escolas, que são frequentes, poderão ser valorizadas, com uma estratégia 

adequada e ampla divulgação de actividades. 

Os passeios de domingo de muitos habitantes da região e de regiões limítrofes poderão 

ser enriquecidos com a informação a disponibilizar. 

As peregrinações e comemorações religiosas poderão ser o foco de atracção para a 

divulgação das Ciências da Terra, que contribuirá para aumentar a literacia científica do 

cidadão comum. 

Durante a realização de inúmeras actividades desportivas, os utentes da Penha poderão 

aumentar os seus conhecimentos sobre o património geológico, atribuindo-lhe maior 

significado e contribuindo para a sua conservação. 

Os quatro geossítios seleccionados, apesar de apresentarem litologias e geoformas 

semelhantes, contêm pormenores que os diferenciam. Todos têm elevado interesse didáctico, 

o que permite a consecução dos objectivos da valorização/divulgação para fins turísticos e 

pedagógicos. Os geossítios encontram-se uniformemente distribuídos na Penha, estando 

incluídos na rota pedestre homologada, PR3-GMR, já existente e bem divulgada.  

A proposta de três trilhos geológicos permite delimitar no espaço e no tempo as visitas, 

dependendo da disponibilidade, facilidade de locomoção e interesse do público. As outras 

propostas de valorização/divulgação, nomeadamente, os painéis interpretativos, o folheto 

interpretativo, o guia geológico, concebidos para divulgar o património geológico da Penha e 

actividades dirigidas ao público mais jovem que visita a Penha em excursões de lazer, 
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contribuem para melhorar a oferta de serviços mais adequados às necessidades dos 

geoturistas. 

As propostas de informação e interpretação, destinadas ao público em geral, podem 

também ser encaradas como ferramentas didácticas a usar pelos docentes, visando integrar 

vários conteúdos de 1º, 2º, 3º ciclos e ensino secundário, fomentando uma aprendizagem mais 

activa das geociências. 

A Penha tem uma divulgação em termos de eventos culturais aquém das suas 

potencialidades. Um Centro de Interpretação Ambiental seria a infra-estrutura fundamental 

para a realização de exposições temporárias ambientais, culturais e religiosas, a apresentação 

de livros e trabalhos sobre a região, a projecção de filmes, a realização de saraus culturais e a 

venda de diversos materiais. Para além disso, serviria como pólo de atracção de outro público 

e aproximaria a cultura, a religião e a ciência. 

A Penha é uma área pública, contudo de gestão particular. A implementação das 

propostas sugeridas neste capítulo depende do apoio da Irmandade Nossa Senhora do Carmo 

da Penha, à qual as mesmas terão que ser apresentadas. 

 A apresentação e consecução destas propostas, bem como a divulgação do Património 

Geológico da Penha nas redes de turismo local e nacional, particularmente no âmbito do 

projecto Guimarães - Capital Europeia da Cultura em 2012, permitirão um usufruto integral 

da cidade de Guimarães e de todas as suas valências, constituindo uma mais-valia para a 

região e para o país. 
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS GEOSSÍTIOS 

Área de estudo: Penha (Guimarães) Autor: Augusta Pinto     Data: Abril de 2009 

A. IDENTIFICAÇÃO 

B. CARACTERIZAÇÃO 

B.1. Dimensão       

 Local  isolado X Área  Local panorâmico 

B.2. Categoria geológica (assinalar por ordem de relevância. Quanto menor o valor da numeração 

maior a relevância) 

2 Petrológica/Mineralógica  Estratigráfica  Tectónica 
1 Geomorfológica  Hidrológica  Outra (Qual?) ___________ 

B.3. Descrição sucinta  

Algumas das geoformas graníticas são conhecidas por denominações fruto da identificação 

popular. Usam-se essas designações na sua localização por coordenadas GPS no item A.3. Observam-

se na área diversos pilares, blocos in situ, blocos partidos deslocados e blocos sobrepostos, dos quais 

A.1. Nome   Domo Norte da Penha 

A.2. Referência P01  

A.3. Localização  Distrito: Braga 

 Concelho: Guimarães 

 Freguesia: Costa 

 Coordenadas GPS: 

o N 41º 26’ 0,7’’/ W 8º 16’ 7,4’’ - Largo da Comissão 

o N 41º 26’ 1,3’’ / W 8º 16’ 8,7’’- “Penedo Suspenso” (A e B) 

o N 41º 26’ 1,8’’ / W 8º 16’ 8,6’’- Miradouro da Capela de S. 

Cristóvão 

o N 41º 26’ 2,4’’ / W 8º 16’ 8,2’’- “Gruta Nossa Senhora do 

Carmo da Penha”  

o N 41º 26’ 0,4’’ / W 8º 16’ 9,4’’ - “Desfiladeiro Labiríntico” 

 Altitude: 579 metros (no ponto mais alto da área) 
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dois suspensos. Os blocos apresentam um diaclasamento subhorizontal formando lajes no topo de 

alguns deles. Os espaços existentes, entre pilares e entre blocos, originam grutas e corredores estreitos 

e passagens como, por exemplo, o “Desfiladeiro Labiríntico”. 

A capela de São Cristóvão e a Gruta de Nossa Senhora do Carmo da Penha, locais religiosos e 

de culto, podem ser visitadas nesta área. Do miradouro da capela pode observar-se a paisagem do lado 

norte da região. 
B.4. Registo fotográfico  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: “Penedo Suspenso”. Trata-se de 
dois blocos suspensos, B1 e B2, a 80 cm a 
20 cm distanciados do chão, 
respectivamente.  

Figura 2: Troço do “Desfiladeiro 
Labiríntico”. 

C. AVALIAÇÃO 

C.1. Valor intrínseco (muito baixo-1, baixo-2, médio-3, elevado-4, muito elevado-5) 

4 Científico 4 Didáctico 5 Geocultural 

C.2. Valor Adicional 

 Ecológico x Estético x Cultural/Religioso x Turístico 

 C.3. Uso potencial 

 

C.4. Necessidade de protecção  

4  Acessibilidade (muito difícil-1, difícil-2, moderada-3, fácil-4, muito fácil-5) 
4  Visibilidade (muito fraca-1, fraca-2, moderada-3, boa-4, muito boa-5) 

5  Uso associado aos valores intrínsecos/adicionais (muito baixo-1,baixo-2, médio-3, 
elevado-4, muito elevado-5) 

B1  

B2  

1  m  
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1  Deterioração (elevada-3, média-2, baixa-1) 

1  Protecção (insuficiente-3, moderada -2, adequada -1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS GEOSSÍTIOS 
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Área de estudo: Penha (Guimarães) Autor: Augusta Pinto     Data: Abril de 2009 

A. IDENTIFICAÇÃO 

 

B. CARACTERIZAÇÃO 

B.1. Dimensão       

 Local  isolado X Área  Local panorâmico 

B.2. Categoria geológica (assinalar por ordem de relevância. Quanto menor o valor da numeração 

maior a relevância) 

1 Petrológica/Mineralógica  Outra. Qual? _____________ 
2 Geomorfológica 

 

 

  

 

B.3. Descrição sucinta  

A.1. Nome  Domo do Santuário da Penha 

A.2. Referência P02  

A.3. Localização  Distrito: Braga 

 Concelho: Guimarães 

 Freguesia: Costa 

 Coordenadas GPS: 

o N 41º 25’ 54,3’’ / W 8º 16’ 12’’ - Domo granítico e bloco 
partido e deslocado - Saída do teleférico 

 N 41º 25’ 52,4’’ / W 8º 16’ 13,2’’ - Bolas e blocos graníticos 

 N 41º 25’ 52,5’’ / W 8º 16’ 14,4’’- “Terraços gémeos” 

o N 41º 25’ 52,4’’/ W 8º 16’ 11,8’’ - Contacto entre dois tipos de 

granito (lado norte)  

o N 41º 25’ 51,5’’ / W 8º 16’ 10,9’’ - Contacto entre dois tipos 

de granito (lado sul) 

o N 41º 25’ 54,6’’ / W 8º 16’ 13’’- Miradouro do Santuário 

 Altitude: 582 metros (no ponto mais alto da área) 
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Junto à saída da estação do teleférico, na encosta do domo que sustenta o Santuário da Penha, 

observam-se imponentes pilares associados a blocos, alguns fendidos e deslocados, assim como 

escamas e lajes, algumas ligeiramente deslocadas. Em pormenor, podem ser observados encraves 

microgranulares e metassedimentares, em alto e em baixo-relevo. Destaca-se ainda o afloramento de 

Granito de Guimarães com pseudoestratificação perto de um pequeno miradouro (é o único local na 

Penha onde este tipo de geoforma é nítida). 

Junto ao parque de merendas, do lado sul do domo principal, há um bom afloramento para se 

observar o diaclasamento dominante na Penha, um sistema de baixa densidade, que origina 

bolas/blocos de grande dimensão. Nalguns destes, junto à base, observa-se a zona de arenização e a 

ocorrência de arena granítica. Existem ainda um tor, blocos e blocos partidos, alguns com lajeamento 

no seu topo. São evidentes, em vários pontos, escamas associadas as outras geoformas e grãos eriçados 

na superfície destas resultantes da meteorização, a qual origina a desagregação granular da rocha e 

erosão dos grãos.  

O miradouro, situado atrás do Santuário Nossa Senhora da Penha, permite uma vista 

panorâmica privilegiada sobre a cidade de Guimarães e de todo o relevo envolvente. Destaca-se a 

geoforma em alvéolo, onde se situa a cidade, circundado por elevações do lado oeste (Penedice, Monte 

de Santa Marta e Monte do Sameiro) e sul-sudoeste (Senhora do Monte) e por outras elevações de 

maior altitude a norte e nordeste. 

B.4. Registo fotográfico  

  
 
 
 

Figura 1: Laje deslocada e  

tombada. 

Figura 2: Pseudoestratificação no Granito 

de Guimarães no miradouro dos “Terraços 

Gémeos”. 

1  m  
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Figura 3: Contacto magmático entre o granito biotítico-moscovítico 

(A) e o Granito de Guimarães (B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Miradouro do Santuário com vista panorâmica sobre a 

cidade de Guimarães. 

 

C. AVALIAÇÃO 

C.1. Valor intrínseco (muito baixo-1, baixo-2, médio-3, elevado-4, muito elevado-5) 

4 Científico 5 Didáctico 5 Geocultural 

B  

A  
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C.2. Valor Adicional 

 Ecológico x Estético x Cultural/Religioso x Turístico 

 C.3. Uso potencial 

 

C.4. Necessidade de protecção  
 

1  Deterioração (elevada-3, média-2, baixa-1) 

1  Protecção (insuficiente-3, moderada -2, adequada -1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Acessibilidade (muito difícil-1, difícil-2, moderada-3, fácil-4, muito fácil-5) 
5  Visibilidade (muito fraca-1, fraca-2, moderada-3, boa-4, muito boa-5) 

5  Uso associado aos valores intrínsecos/adicionais (muito baixo-1,baixo-2, médio-3, 
elevado-4, muito elevado-5) 
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS GEOSSÍTIOS 

Área de estudo: Penha (Guimarães) Autor: Augusta Pinto     Data: Abril de 2009 

A. IDENTIFICAÇÃO 

B. CARACTERIZAÇÃO 

B.1. Dimensão       

 Local  isolado X Área  Local panorâmico 

A.1. Nome  Domo do Pio IX 

A.2. Referência P03  

A.3. Localização  Distrito: Braga 

 Concelho: Guimarães 

 Freguesia: Costa 

 Coordenadas GPS: 

o N 41º 25’ 47,1’’ / W 8º 16’ 8,1’’- Miradouro Pio IX 

o N 41º 25’ 47,2’’ / W 8º 16’ 9,3’’- Pia  

o N 41º 25’ 47,3’’ / W 8º 16’ 8,7’’- Laje e pia num bloco 

suspenso 

o N 41º 25’ 48,2’’ / W 8º 16’ 7,3’’- Tors 

o N 41º 25’ 48,7’’ / W 8º 16’ 7,9’’- “Gruta Nossa Senhora de 

Lurdes” 

o N 41º 25’ 49,1’’ / W8º 16’ 6,3’’ - “Penedo que Abana” 

o N 41º 25’ 49,2’’/ W 8º 16’ 6,1’’ - “Penedo do Susto” 

o N 41º 25’ 48,7’’/ W 8º 16’ 5,7’’ - Encraves granulares  

o N 41º 25’ 44,1’’ / W 8º 16’ 6,7’’- “Penedo Suspenso” 

o N 41º 25’ 43,2’’ / W 8º 16’ 10,3’’- “Penedos Mistério” 

o N 41º 26’ 1’’ / W 8º 16’ 8,7’’- “Gruta de São Sebastião” 

o N 41º 25’ 44,6’’ / W 8º 16’ 11,3’’- Contacto entre dois tipos 

de granito – escadas de acesso à capela de Santa Catarina 

o N 41º 25’44, 1’’ / W 8º 16’ 7,3’’- Capela de Santa Catarina   

 Altitude: 613 metros (no ponto mais alto da área) 



Anexos 

  

125  

B.2. Categoria geológica (assinalar por ordem de relevância. Quanto menor o valor da numeração 

maior a relevância) 

2 Petrológica/Mineralógica  Outra. Qual? _____________ 
1 Geomorfológica   

 

B.3. Descrição sucinta  

O miradouro Pio IX, onde se encontra a estátua do Papa Pio IX, é o ponto mais elevado da 

Penha. Permite a observação da Penha e do relevo envolvente. Este miradouro dá acesso a um 

desfiladeiro, na encosta oeste do domo onde se situa, no qual é possível descobrir várias geoformas 

menores e médias como pias, lajes, tors e gargantas estreitas, presentes nos pilares e blocos, alguns 

dos quais fendidos. Numa das saídas, do lado norte, num abrigo natural formado por vários pilares e 

tors está alojada a imagem de Nossa Senhora de Lurdes, muita visitada pelos turistas.  

No acesso este ao miradouro do Pio IX, há um bloco isolado, popularmente 

denominado“Penedo que Abana”, que se movimenta quando é tocado num determinado ponto. A 

partir deste local, há acesso para uma descida sob blocos, popularmente denominado “ Penedo do 

Susto”, que, na realidade, são vários blocos, alguns suspensos e fendidos. 

Na encosta este do domo, onde se encontra o miradouro referido acima, abundam os pilares de 

grande volume, blocos fendidos, lajes verticais destacadas e tors. São ainda visíveis encraves 

metassedimentares, microgranulares máficos e félsicos. 

O túnel de acesso à capela de Santa Catarina é formado por um bloco suspenso entre dois 

pilares. Nesta zona, encontram-se numerosos blocos de grande tamanho, alguns ainda em posição 

colunar, ou seja, sobrepostos, por vezes formando grutas e passagens estreitas, outros são lajes 

verticais, algumas deslocadas, e escamas. Embora o granito predominante na Penha seja o Granito de 

Guimarães, aflora numa área de aproximadamente 2500 m2 um outro tipo de rocha granítica, um 

granito biotítico-moscovítico, de grão médio. Na proximidade do contacto entre os dois tipos de 

granito, predominam os encraves microgranulares félsicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

  

126  

B.4. Registo fotográfico  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Pia. Figura 2: Tors. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: “Penedo que Abana”, noutras 

regiões denominado pedra bolideira. 
Figura 4: Tor e pormenor de 

um encrave máfico no 

Granito de Guimarães. 

1    m  1    m  

1    m  
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Figura 5: Lajes em formação (A) e escama (B). 

C. AVALIAÇÃO 

C.1. Valor intrínseco (muito baixo-1, baixo-2, médio-3, elevado-4, muito elevado-5) 

4 Científico 4 Didáctico 3 Geocultural 

C.2. Valor Adicional 

 Ecológico x Estético x Cultural/Religioso x Turístico 

 C.3. Uso potencial 

 

C.4. Necessidade de protecção  
 

1  Deterioração (elevada-3, média-2, baixa-1) 

1  Protecção (insuficiente-3, moderada -2, adequada -1) 

 

 

 

 

 

4  Acessibilidade (muito difícil-1, difícil-2, moderada-3, fácil-4, muito fácil-5) 
4  Visibilidade (muito fraca-1, fraca-2, moderada-3, boa-4, muito boa-5) 

4  Uso associado aos valores intrínsecos/adicionais (muito baixo-1,baixo-2, médio-3, 
elevado-4, muito elevado-5) 

A  

1    m  

B  
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS GEOSSÍTIOS 

Área de estudo: Penha (Guimarães) Autor: Augusta Pinto     Data: Abril de 2009 

A. IDENTIFICAÇÃO 

B. CARACTERIZAÇÃO 

B.1. Dimensão       

 Local  isolado x Área  Local panorâmico 

B.2. Categoria geológica (assinalar por ordem de relevância. Quanto menor o valor da numeração 

maior a relevância) 

1 Petrológica/Mineralógica 3 Outra. Qual? Tectónica 

 2 Geomorfológica   

B.3. Descrição sucinta  

A sul da Penha, observa-se um grande contacto entre o Granito de Guimarães, que predomina 

na área em estudo, e outro tipo de granito, biotítico-moscovítico de grão médio. Este último aflora 

A.1. Nome  Domo Sul da Penha 

A.2. Referência P04  

A.3. Localização  Distrito: Braga 

 Concelho: Guimarães 

 Freguesia: Costa 

 Coordenadas GPS: 

o N 41º 25’ 36,1’’/ W 8º 16’ 10,8’’- Arena granítica 

o N 41º 25’ 33,6’’/ W 8º 16’ 13,1’’ - Contacto entre dois tipos 

de rochas graníticas 

o N 41º 25’ 35,8’’ / W 8º 16’ 10,8’’ - Encrave félsico 

o N 41º 25’ 35,7’’ / W 8º 16´12,9’’ - Granito biotítico-

moscovítico 

o Nº 25’ 31,8’’ / W 8º 16’ 9,2 - Domo granítico 

o Nº 25’ 36’’ / W 8º 16’ 10’’ - Falha 

 Altitude: 597 metros (no ponto mais alto da área) 
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numa área de 5000 metros quadrados. Na proximidade do contacto, encontram-se encraves 

microgranulares félsicos de dimensão aproximadamente de 1 m de comprimento, no Granito de 

Guimarães. 

Destaca-se um pequeno domo de granito biotítico-moscovítico, com uma acentuada 

meteorização, onde é possível observar indícios do processo de arenização. 

No mesmo domo, observa-se uma fractura do tipo falha, sendo visíveis o plano da falha e neste 

as estrias resultantes do movimento ocorrido. 

B.4. Registo fotográfico  

  
Figura 1: Granito biotítico-moscovítico 

com indícios de arenização. 

Figura 2: Bolsada de quartzo no granito 

biotítico-moscovítico. 

C. AVALIAÇÃO 

C.1. Valor intrínseco (muito baixo-1, baixo-2, médio-3, elevado-4, muito elevado-5) 

4 Científico 4 Didáctico 1 Geocultural 

C.2. Valor Adicional 

 Ecológico  Estético  Cultural/Religioso x Turístico 

 C.3. Uso potencial 

 

 

 

 

4  Acessibilidade (muito difícil-1, difícil-2, moderada-3, fácil-4, muito fácil-5) 
4  Visibilidade (muito fraca-1, fraca-2, moderada-3, boa-4, muito boa-5) 

4  Uso associado aos valores intrínsecos/adicionais (muito baixo-1,baixo-2, médio-3, 
elevado-4, muito elevado-5) 

1  m   10  cm  
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C.4. Necessidade de protecção  
 

1  Deterioração (elevada-3, média-2, baixa-1) 

3  Protecção (insuficiente-3, moderada -2, adequada -1) 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DOS GEOSSÍTIOS 

A. IDENTIFICAÇÃO 

A.1. Nome do geossítio  Domo Norte da Penha 

A.2. Referência P01 – G1 

A.3. Localização 

 

 

 

 Distrito: Braga 

 Concelho: Guimarães 

 Freguesia: Costa 

 Coordenadas GPS: 

o N 41º 26’ 0,7’’/ W 8º 16’ 7,4’’ - Largo da Comissão 

o N 41º 26’ 1,3’’ / W 8º 16’ 8,7’’- “Penedo Suspenso” (A e B) 

o N 41º 26’ 1,8’’ / W 8º 16’ 8,6’’- Miradouro da Capela de S. 

Cristóvão 

o N 41º 26’ 2,4’’ / W 8º 16’ 8,2’’- “Gruta de Nossa Senhora 

do Carmo da Penha”  

o N 41º 26’ 0,4’’ / W 8º 16’ 9,4’’ - “Desfiladeiro Labiríntico” 

 Altitude: 579 metros (no ponto mais alto da área) 

 

 

 

 

 

Área de estudo Penha (Guimarães)     Autor Augusta Pinto      Data Agosto de 2009 
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 Carta Topográfica (extracto da carta topográfica 1:25000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto da Folha 85 (Guimarães) da Carta Militar de Portugal, à escala 1/25 000 (IGEOE, 

1998), com a localização da área em estudo. Local do geossítio 
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A.4. Enquadramento Geológico (extracto da carta geológica 1.50 000) 

 

 

Extracto da Carta Geológica de Portugal, folha 9B-Guimarães, à escala 1/50 000 (Andrade 

et al., 1986, adaptado). 
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B. CARACTERIZAÇÃO  

B.1. Dimensão       

 Local isolado X Área  Local panorâmico 

 

B.2. Categoria geológica (assinalar a ordem de relevância. Quanto menor o valor da numeração 

maior relevância) 

2 Petrológica/Mineralógica  Outra. Qual? _____________ 
1 Geomorfológica   

B.3. Descrição 

Petrológica/Mineralógica 

 Tipo de Litologia 

x Plutónica x Metamórfica  Sedimentar 

 Caracterização  

Predomina o Granito de Guimarães. Trata-se de um monzogranito biotítico, porfiróide, de 

grão grosseiro. Macroscopicamente sobressaem fenocristais de feldspato potássico, 

abundantes e de tendência euédrica, sendo, por vezes, visível a macla de Carlsbad. O granito 

apresenta foliação magmática marcada pela orientação dos fenocristais e parcialmente pela 

biotite. O estudo microscópico deste granito (Andrade et al., 1985) revelou que não apresenta 

grande deformação. O feldspato potássico é a microclina. A plagioclase é oligoclase, com 

25% de molécula anortítica, em média, apresentando teores mais baixos para as orlas (op. 

cit.).  

 Observações 

Presença de variados encraves:  

- fragmentos das rochas metassedimentares encaixantes, que foram incluídos aquando da 

instalação do magma granítico, apresentam contornos angulares e texturas de recristalização;  

- encraves ígneos, microgranulares máficos e félsicos, com grão mais fino que o granito 

hospedeiro, com o qual estabeleceram contactos bruscos.  
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Geomorfológica 

 Categoria temática das geoformas (assinalar a ordem de relevância. Quanto menor o 

valor da numeração maior a relevância) 

1 Granítica  Glaciária  Periglaciária 
 Eólica  Tectónica  Fluvial 
3 Vertente  Residual 2 Geocultural 
 Outra. Qual? __________ 

   

 Descrição geomorfológica 

 As geoformas presentes no Granito de Guimarães, neste geossítio, são: domos 

fendidos, pilares, bolas/blocos, alguns in situ, outros deslocados, um dos quais basculado, o 

popularmente denominado “Penedo do barco”, e dois suspensos, o “Penedo Suspenso”. 

Observa-se uma geoforma do tipo rocha em cogumelo, no início do percurso pedestre PR3-

GMR. Abundam lajes, escamas, lamelas e grãos eriçados. A cavidade natural conhecida como 

Gruta de Nossa Senhora do Carmo pode ter sido uma gruta de maior dimensão, pois tem 

indícios de ter sido fechada por intervenção humana. As evidências mostram o contraste entre 

o tipo de rocha granítica da gruta natural e os tipos de granito utilizados na construção dos 

altares, não existente na área da Penha. Próximo da gruta, no Nicho de Santo Elias, 

reconhece-se que o tecto é parte de uma cavidade natural. 

 Os pilares e os blocos apresentam um diaclasamento herdado do arrefecimento do 

granito ainda em profundidade. A baixa densidade de diaclases verticais e horizontais 

contribui para a existência deste tipo de geoformas de grande dimensão. No entanto, 

favorecem a progressão da meteorização e o aparecimento de fendas profundas, que por 

deslocação de blocos/erosão da arena originam desfiladeiros estreitos e profundos. O 

movimento dos blocos partidos é a favor dessas descontinuidades, originando, em certos 

locais, passagens apertadas, como acontece no domo fendido, que se encontra do lado oeste 

da Capela de São Cristóvão. 

Existe ainda, um diaclasamento subhorizontal/subparalelo à superfície topográfica, 

originado por descompressão devido à erosão do material rochoso suprajacente, que 

contribuiu para o aparecimento de geoformas do tipo lajes, no topo de pilares, e escamas, 

algumas em cunha. Estas geoformas graníticas dependem da conjugação de factores 

estruturais do granito (textura, mineralogia), da sua meteorização e erosão. 
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B.4. Registo fotográfico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1- Bloco suspenso. Este é o bloco identificado como B2, na 
ficha de inventariação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2- Pilar (P), blocos partidos (B) e laje (L). 
 

P  

L  
B  

1  m  

10 cm 

Bloco suspenso 



Anexos 

  

137  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Figura 3- Domo fendido no itinerário do “Desfiladeiro Labiríntico”. 
 

C. AVALIAÇÃO 

C1. Valor Intrínseco  

X Científico x Didáctico x Geocultural 

 Descrição 

Este local apresenta geoformas imponentes, nomeadamente, pilares com cerca de 10 a 15 

metros de altura (valor calculado a partir da superfície topográfica) e cerca de 1200 a 1500 m3 

de volume. Algumas são constituídas por vários blocos ainda in situ articulando faces com um 

encaixe perfeito. Estes factos prendem a atenção do observador e despertam curiosidade pelos 

fenómenos geológicos. 

Em termos educativos, este geossítio permite a observação: da textura e estrutura do 

Granito de Guimarães; das geoformas a várias escalas, relacionando a sua génese com os 

agentes e processos geológicos; dos produtos de meteorização e a origem dos constituintes 

das rochas sedimentares; da cronologia dos eventos importantes que originaram as rochas e os 

elementos da paisagem. 

O Nicho de Santo Elias localiza-se à saída da Gruta de Nossa Senhora do Carmo e resulta 

do aproveitamento de uma cavidade natural, produzida pela saída de um bloco em forma de 

cunha, adaptada pelo homem para albergar a imagem do Santo Elias, a quem a tradição 

popular atribui a causa ou padroado do sono. 

1  m  
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A Capela de S. Cristóvão e a Torre Sineira encimam o pilar mais alto da área, que lhes dá 

visibilidade e brilho. 

 

C.2. Valor Adicional 

 Ecológico x Estético x Cultural/Religioso x Turístico 

 

 Descrição   

 

A Capela de São Cristóvão alberga a imagem representativa de São Cristóvão, a imagem 

da Senhora do Ar e a da Senhora do Mar. É um local de culto, muito visitado pelos crentes, 

principalmente pelos motoristas, em particular, pelos taxistas, de quem é patrono da classe 

profissional (ou dos viajantes motorizados). Atrás da capela existe um miradouro com uma 

vista privilegiada do lado norte da cidade de Guimarães. 

A Torre Sineira ou Torre da Penha é uma infra-estrutura ameiada de estilo medieval, que 

serve de privilegiado miradouro. Os sinos da torre foram oferecidos pelos curtidores e 

surradores de Guimarães. 

A Gruta de Nossa Senhora do Carmo é uma geoforma, onde consta ter vivido, em retiro 

espiritual, o monge carmelita Guilherme Marino, no início do século XVIII que a tornou em 

capela. Em homenagem à Senhora do Carmo, a gruta foi adaptada para templo religioso, por 

assentar em estruturas naturais e estar rodeado de rochas. 

A imponência dos pilares e blocos, os desfiladeiros e a intimidação que alguns causam são 

atracções turistas. 

Faz parte da rota PR3-GMR, utilizada pelos turistas e existe um folheto distribuído no 

Santuário onde a mesma está bem identificada. 

 

C.3. Valor de uso  

Acessibilidade 
 

Área de fácil acesso porque se encontra junto de um dos principais parques de 

estacionamento da Penha, quer para quem chega de autocarro quer de automóvel ou mota. 

Todos os locais de interesse são acessíveis por caminhos largos, pouco íngremes. Em 

certos pontos existem passagens mais estreitas, contudo existem alternativas, se tal for 

pertinente. 
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Visibilidade 

Boa visibilidade, o que permite a observação dos elementos descritos. 

Usos actuais 

Turístico - faz parte de uma rota pedestre, identificada no terreno e divulgada. É um local 

frequentado semanalmente, quer em termos recreativos quer em termos religiosos. 

 
Religioso - existem três locais de culto, com festas anuais (São Cristóvão e Nossa Senhora do 

Carmo) e deslocações ao local (Santo Elias) para devoção e cumprimento de promessas. 

C.4. Valor de Protecção  

Deterioração 
Relativamente aos elementos geológicos e geomorfológicos em destaque, encontra-se 

pouco deteriorado. Está bem cuidado em termos de limpeza e embelezamento. 

Vulnerabilidade 
Pouca vulnerabilidade ao uso. 

D. PROPOSTAS DE VALORIZAÇÃO 
 

Para facilitar a interpretação geológica desta área sugere-se: 

1. a definição de trilhos geológicos bem identificados na área; 

2. a colocação de um painel informativo/interpretativo, onde é divulgado o património natural 

e cultural da Penha; 

3. a distribuição de um Guia Geológico, de um Caderno de Actividades e de um folheto, para 

utilização durante as visitas; 

4. a colocação de um painel informativo/interpretativo do relevo observável do miradouro, 

junto à Capela de São Cristóvão. 

Os materiais referidos nas propostas 1, 2 e 3 serão elaborados no âmbito desta tese. 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DOS GEOSSÍTIOS 

A. IDENTIFICAÇÃO 

A.1. Nome do local  Domo do Santuário da Penha 

A.2. Referência P02- G2 

A.3. Localização 

 

 

 

 Distrito: Braga 

 Concelho: Guimarães 

 Freguesia: Costa 

 Coordenadas GPS: 

o N 41º 25’ 54,3’’ / W 8º 16’ 12’’ - Domo granítico e bloco partido 

com uma das partes deslocada - Saída do teleférico 

o N 41º 25’ 52,4’’ / W 8º 16’ 13,2’’ - Bolas e blocos graníticos 

o N 41º 25’ 52,5’’ / W 8º 16’ 14,4’’- “Terraços gémeos” 

o N 41º 25’ 52,4’’/ W 8º 16’ 11,8’’ - Contacto entre dois tipos de 

granito (lado norte)  

o N 41º 25’ 51,8’’ / W 8º 16’ 11,1’’ - Pilar com indícios de 

arenização 

o N 41º 25’ 51,5’’ / W 8º 16’ 10,9’’ - Contacto entre dois tipos de 

granito (lado sul) 

o N 41º 25’ 54,6’’ / W 8º 16’ 13’’- Miradouro do Santuário 

 Altitude: 589 metros (no ponto mais alto da área) 

 
 
 

Área de estudo Penha (Guimarães)     Autor Augusta Pinto      Data Agosto de 2009 
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  Carta Topográfica (extracto da carta topográfica 1:25000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto da Folha 85 (Guimarães) da Carta Militar de Portugal, à escala 1/25 000 (IGEOE, 

1998), com a localização da área em estudo. Local do geossítio 



Anexos 

  

143  

A.4. Enquadramento Geológico (extracto da carta geológica 1.50 000) 

 

 

Extracto da Carta Geológica de Portugal, folha 9B-Guimarães, à escala 1/50 000 (Andrade et 

al., 1986, adaptado). 
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B. CARACTERIZAÇÃO  

B.1. Dimensão       

 Local  isolado X Área  Local panorâmico 

 

B.2. Categoria geológica (assinalar a ordem de relevância. Quanto menor o valor da numeração 

maior relevância) 

1 Petrológica/Mineralógica  Outra. Qual? ___________ 
2 Geomorfológica   

B.3. Descrição 

Petrológica/Mineralógica 

 Tipo de Litologia 

x Plutónica x Metamórfica  Sedimentar 

 Caracterização  

Predomina o Granito de Guimarães. Trata-se de um monzogranito biotítico, porfiróide, de 

grão grosseiro. Macroscopicamente sobressaem fenocristais de feldspato potássico, 

abundantes e de tendência euédrica, sendo, por vezes, visível a macla de Carlsbad. O granito 

apresenta foliação magmática marcada pela orientação dos fenocristais e parcialmente pela 

biotite. O estudo microscópico deste granito (Andrade et al., 1985) revelou que não apresenta 

grande deformação. O feldspato potássico é a microclina. A plagioclase é oligoclase, com 

25% de molécula anortítica, em média, apresentando teores mais baixos para as orlas (op. 

cit.). 

 

Ocorre também um granito biotítico-moscovítico, de grão médio. O contacto com o 

Granito de Guimarães é brusco, mas lobado, evidenciando contemporaneidade dos magmas 

graníticos. Localmente o contacto é marcado pela acumulação de biotite. 

 

 Observações 

Presença de variados encraves:  

- fragmentos das rochas metassedimentares encaixantes, que foram incluídos aquando da 

instalação do magma granítico, apresentam contornos angulares e texturas de recristalização;  
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- encraves ígneos, microgranulares máficos e félsicos, com grão mais fino que o granito 

hospedeiro, com o qual estabeleceram contactos bruscos. 

  

Os maiores encraves microgranulares félsicos encontram-se junto ao contacto do Granito 

de Guimarães e do granito biotítico-moscovítico. Este apresenta encraves sobremicáceos, por 

vezes orientados, de pequena dimensão (menores que três centímetros). 

 
 
Geomorfológica 

 Categoria temática das geoformas (assinalar a ordem de relevância. Quanto menor o 

valor da numeração maior a relevância) 

1 Granítica  Glaciária  Periglaciária 
 Eólica  Tectónica  Fluvial 
2 Vertente  Residual 3 Geocultural 
 Outra. Qual? __________ 

   

 Descrição geomorfológica: 

A baixa densidade de diaclases verticais e horizontais contribui para a existência de 

geoformas de grande dimensão. Contudo, estas favorecem a progressão da meteorização e o 

aparecimento de fendas, por deslocação de blocos/erosão da arena. 

As geoformas presentes no Granito de Guimarães, neste geossítio, são: domos fendidos, 

pilares, bolas/blocos, alguns in situ, outros deslocados. Também se observam lajes, algumas 

deslocadas e tombadas de acordo com a inclinação da vertente, escamas, lamelas, 

pseudoestratificação e grãos eriçados.  

A geoforma que dá a denominação a esta área é o domo no cimo do qual se situa o 

Santuário da Penha. Este grande domo apresenta diaclases, resultantes do arrefecimento do 

granito em profundidade e outras resultantes do alívio de pressão. Por meteorização do 

granito e por erosão das rochas suprajacentes e do material alterado formaram-se pequenos 

domos laterais, pilares e bolas/blocos, lajes, escamas e lamelas graníticas que se distribuem 

por toda a área. 

O miradouro é um bom local para observar o relevo envolvente da Penha, desde o norte ao 

sudoeste. Destaca-se um alvéolo granítico, zona plana rodeada por relevos elevados, onde se 

encontra o centro da cidade de Guimarães. Da Penha observam-se claramente os montes 
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Penedice, Santa Marta e Sameiro a oeste e Senhora do Monte a sul-sudoeste e por outras 

elevações de maior altitude a norte e a nordeste. 

Um dos domos laterais, o maior, que se apresenta fendido segundo três direcções, 

formando corredores popularmente denominadas “desfiladeiros”, termina num pequeno local 

com vista panorâmica. Uma das fendas, que teve origem na diaclase que se observa melhor, 

pode estar relacionada com alguma orientação dos minerais na rocha. 

Noutro domo, a sul do principal, é possível observar escamas, a ocupar parcialmente as 

fendas entre os pilares, e materiais ainda não exumados. Outra geoforma bem evidente neste 

domo é o tor. A este do domo destacam-se dois blocos de grande volume, um dos quais 

fendido, com uma das partes tombada e basculada. Os blocos apresentam geoformas menores, 

por ordem crescente de dimensão, superfície com os grãos eriçados, os tafoni e as escamas, 

algumas destas na base do bloco e outras em formação cobertas por musgos e pequenas 

plantas. Na base dos blocos, encontram-se vestígios do granito mais alterado, com 

acumulação de alguns materiais por ausência de erosão dos mesmos. 

O granito biotítico-moscovítico, presente neste geossítio, não tem uma superfície com 

relevo tão saliente como a do Granito de Guimarães, não apresentando os grãos eriçados. 

 

B.4. Registo fotográfico  

 
 
 
 
 
 
 

 
                   Figura 1- Miradouro do Santuário da Penha. 

 

1    m  
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Figura 2- O centro da cidade de Guimarães ocupando o alvéolo 
granítico. Vista a partir do miradouro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura 3- Pseudoestratificação no Granito de Guimarães. 
 
 

1  m  
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Figura 4- Tor. Figura 5- Arena granítica (pormenor) e o 
núcleo residual (bloco), revelando vestígios 
resultantes do manto de alteração existente e 
um tafone (T). 

C. AVALIAÇÃO 

C1. Valor Intrínseco  

x Científico x Didáctico x Geocultural 

 Descrição 

A cidade de Guimarães está situada num alvéolo do Granito de Guimarães resultante da 

evacuação do rególito originado por meteorização física e intensa meteorização química, esta 

última dependente de condições climáticas com características quentes e húmidas.  

A encosta oeste do domo granítico no topo do qual se situa o Santuário da Penha, junto à 

saída do teleférico, desperta a atenção pelo volume e diaclasamento. Apresenta pilares com 

lajes verticais bem destacadas, uma tombada para o caminho, que pelo seu tamanho e posição, 

são das maiores atracções na área.  

O domo lateral, que se encontra fendido e que apresenta um encaixe quase perfeito de 

faces, permite reconstituir a sua forma original e a posterior alteração. Neste local o pilar 

residual encontra-se envolvido por grandes blocos daí separados, ao longo de três famílias de 

diaclases com orientação preferencial de fracturas de N-S e E-W e uma subhorizontal.  

O contacto entre dois tipos de granito, o Granito de Guimarães e o granito biotítico-

moscovítico, é um local para alargada pesquisa acerca da origem e evolução dos magmas que 

1m  

T  

50  cm   1  m  
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originaram os dois tipos de granito, recorrendo ao contorno do seu contacto, às suas 

características e inferindo a sua relação cronológica. 

O Domo do Santuário da Penha é assim, do ponto de vista científico, um local 

interessante. 

Relativamente ao valor didáctico podem ser estudados vários conceitos quanto à origem e 

às características dos dois tipos de granito presentes na área. A área ocupada pelo Granito de 

Guimarães é ideal para compreender a acção dos agentes de meteorização e erosão. Ao longo 

de vários caminhos existentes, quer para norte quer para sul do domo, podem facilmente 

observar-se encraves de vários tipos, o que permite estudar a sua origem, pois apresentam um 

tamanho considerável. É ainda possível observar, nos pequenos miradouros virados para a 

estrada nacional, os “Terraços Gémeos”, a pseudoestratificação no Granito de Guimarães. É o 

único local na Penha onde tal é evidente. 

O domo principal foi usado como alicerce do Santuário. A escolha deste local para a 

instalação do mesmo é muito significativa. Encontra-se num sítio muito elevado, visível de 

muito longe, com acesso difícil a oeste, pelo declive acentuado desta vertente, mas com 

melhor acesso pelo lado este. O aproveitamento destas características geomorfológicas mostra 

o valor geocultural deste geossítio. 
  
 

. C.2. Valor Adicional 
 

 Ecológico x Estético x Cultural/Religioso x Turístico 

 

 Descrição  

 

O domo principal, as grandes bolas/blocos graníticos, o alvéolo são elementos de escala 

diversa que valorizam a paisagem. 

No Santuário, decorrem a maior parte das celebrações religiosas da Penha. É um local de 

peregrinação e de culto durante todo o ano. 

Faz parte da rota PR3-GMR, utilizada pelos turistas e existe um folheto distribuído no 

Santuário onde a mesma está bem identificada. É de passagem obrigatória para quem visita a 

Penha. Está muito perto do parque principal de merendas, de parques de estacionamento e da 

saída do teleférico, tornando-o um local turístico por excelência. 
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C.3. Valor de uso  

Acessibilidade 
 

Acesso muito fácil, quer pelo teleférico quer a pé, a partir do parque de estacionamento 

principal, junto ao hotel ou do parque de merendas principal. 

 
Visibilidade 

Boa visibilidade, o que permite a observação dos elementos descritos. 

Usos actuais 

Turístico - faz parte de uma rota pedestre, identificada no terreno e divulgada. É um local 

frequentado semanalmente, quer em termos recreativos quer em termos religiosos.  

C.4. Valor de Protecção  

Deterioração 
Relativamente aos elementos geológicos e geomorfológicos em destaque, encontra-se bem 

preservado. Está bem cuidado em termos de limpeza e embelezamento. 

 
Vulnerabilidade 

Não apresenta vulnerabilidade ao uso. 

D. PROPOSTAS DE VALORIZAÇÃO 

Para facilitar a interpretação geológica desta área sugere-se: 

1. a definição de trilhos geológicos bem identificados na área; 

2. a colocação de um painel interpretativo, onde é divulgado o património natural e cultural da 

Penha; 

3. a distribuição de um Guia Geológico, de um Caderno de Actividades e de um folheto, para 

utilização durante as visitas; 

4. a colocação, no Miradouro da Santuário da Penha, de um painel em azulejo, com um 

desenho esquemático da paisagem e a respectiva legenda. 

 

Os materiais referidos nas propostas 1, 2 e 3 serão elaborados no âmbito desta tese. 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DOS GEOSSÍTIOS 

A. IDENTIFICAÇÃO 

A.1. Nome do local  Domo do Pio IX 

A.2. Referência P03 – G3 

A.3. Localização 

 

 

 

 Distrito: Braga 

 Concelho: Guimarães 

 Freguesia: Costa 

 Coordenadas GPS: 

o N 41º 25’ 47,1’’ / W 8º 16’ 8,1’’- Miradouro Pio IX 

o N 41º 25’ 47,2’’ / W 8º 16’ 9,3’’- Pia  

o N 41º 25’ 47,3’’ / W 8º 16’ 8,7’’- Laje e pia num bloco suspenso 

o N 41º 25’ 48,2’’ / W 8º 16’ 7,3’’- Tors 

o N 41º 25’ 48,7’’ / W 8º 16’ 7,9’’- “Gruta Nossa Senhora de 

Lurdes” 

o N 41º 25’ 49,1’’ / W8º 16’ 6,3’’ - “Penedo que Abana” 

o N 41º 25’ 49,2’’/ W 8º 16’ 6,1’’ - “Penedo do Susto” 

o N 41º 25’ 48,7’’/ W 8º 16’ 5,7’’ - Encraves granulares  

o N 41º 25’ 44,1’’ / W 8º 16’ 6,7’’- “Penedo Suspenso” 

o N 41º 25’ 43,2’’ / W 8º 16’ 10,3’’- “Penedos Mistério” 

o N 41º 26’ 1’’ / W 8º 16’ 8,7’’- “Gruta de São Sebastião” 

o N 41º 25’ 44,6’’ / W 8º 16’ 11,3’’- Contacto entre dois tipos de 

granito – escadas de acesso à capela de Santa Catarina 

o N 41º 25’44, 1’’ / W 8º 16’ 7,3’’- Capela de Santa Catarina   

 Altitude: 613 metros (no ponto mais alto da área) 

 

 

 

Área de estudo Penha (Guimarães)     Autor Augusta Pinto      Data Agosto de 2009 
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 Carta Topográfica (extracto da carta topográfica 1:25000)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto da Folha 85 (Guimarães) da Carta Militar de Portugal, à escala 1/25 000 (IGEOE, 

1998), com a localização da área em estudo. Local do geossítio 
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A.4. Enquadramento Geológico (extracto da carta geológica 1.50 000)  

 

 

Extracto da Carta Geológica de Portugal, folha 9B-Guimarães, à escala 1/50 000 (Andrade 

et al., 1986, adaptado). 
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B. CARACTERIZAÇÃO  

B.1. Dimensão       

 Local  isolado X Área  Local panorâmico 

 

B.2. Categoria geológica (assinalar a ordem de relevância. Quanto menor o valor da numeração 

maior relevância) 

2 Petrológica/Mineralógica  Outra. Qual? ___________ 
1 Geomorfológica   

B.3. Descrição 

Petrológica/Mineralógica 

 Tipo de Litologia 

x Plutónica x Metamórfica  Sedimentar 

 Caracterização 

Predomina o Granito de Guimarães. Trata-se de um monzogranito biotítico, porfiróide, de 

grão grosseiro. Macroscopicamente sobressaem fenocristais de feldspato potássico, 

abundantes e de tendência euédrica, sendo, por vezes, visível a macla de Carlsbad. O granito 

apresenta foliação magmática marcada pela orientação dos fenocristais e parcialmente pela 

biotite. O estudo microscópico deste granito (Andrade et al., 1985) revelou que não apresenta 

grande deformação. O feldspato potássico é a microclina. A plagioclase é oligoclase, com 

25% de molécula anortítica, em média, apresentando teores mais baixos para as orlas (op. 

cit.).  

Ocorre também um granito biotítico-moscovítico, de grão médio. O contacto com o 

Granito de Guimarães é brusco, mas lobado, evidenciando contemporaneidade dos magmas 

graníticos. Localmente o contacto é marcado pela acumulação de biotite. 

 

 Observações 

Presença de variados encraves:  

- fragmentos das rochas metassedimentares encaixantes, que foram incluídos aquando da 

instalação do magma granítico, apresentam contornos angulares e texturas de recristalização;  
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- encraves ígneos, microgranulares máficos e félsicos, com grão mais fino que o granito 

hospedeiro, com o qual estabeleceram contactos bruscos. 

 

Os maiores encraves microgranulares félsicos encontram-se junto ao contacto do Granito 

de Guimarães e do granito biotítico-moscovítico. Este apresenta encraves sobremicáceos, por 

vezes orientados, de pequena dimensão (menores que três centímetros). 

 

Geomorfológica 

 Categoria temática das geoformas (assinalar a ordem de relevância. Quanto menor o 

valor da numeração maior a relevância) 

1 Granítica  Glaciária  Periglaciária 
 Eólica  Tectónica  Fluvial 
2 Vertente  Residual 3 Geocultural 
 Outra. Qual? ____________________ 

   

 Descrição geomorfológica 

No local onde se encontra o Granito de Guimarães, observam-se pilares de grande volume, 

bolas/blocos, alguns fendidos e outros suspensos, bem como grandes tors. Também se 

encontram lajes, algumas deslocadas, de acordo com a inclinação da vertente, escamas e 

lamelas. 

A baixa densidade de diaclases verticais e horizontais contribui para a existência de 

geoformas de grande dimensão. Contudo, estas favorecem a progressão da meteorização e o 

aparecimento de fendas que, por deslocação de blocos/exumação de materiais, originam 

corredores estreitos e profundos. 

Os pilares e os blocos apresentam um diaclasamento herdado do arrefecimento do granito 

ainda em profundidade. A rede de diaclases favoreceu a entrada de água e de outros fluidos no 

interior da rocha contribuindo para a sua meteorização. Em certos locais, a exumação de 

materiais provocou o espaçamento e a abertura de fendas. A meteorização química, ainda em 

profundidade, contribuiu para a formação de geoformas herdadas como as pias que se 

observam no topo de alguns blocos. 

Podem ainda observar-se diaclases resultantes do alívio de pressão, devido à erosão do 

material suprajacente, que originaram as lajes, escamas e lamelas graníticas. 
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A superfície da rocha é frequentemente irregular, com grãos salientes, dando-lhe um 

aspecto eriçado, devido à desagregação granular do granito. 

A oeste do geossítio, junto a uma das estradas da Penha, é possível observar o granito 

biotítico-moscovítico que se distingue do Granito de Guimarães pelo tamanho do grão. 

Embora seja difícil encontrar o contacto devido à vegetação presente é possível verificar o 

local de início e de término deste granito, o que permite delimitar a área que ocupa, 

aproximadamente 2500 m2. O granito biotítico-moscovítico, presente neste geossítio, não tem 

uma superfície com relevo tão saliente como a do Granito de Guimarães, não apresentando os 

grãos eriçados. 

 

B.4. Registo fotográfico  

 

 

 
 
 
 

 
Figura 1- Vista da Penha a partir do miradouro Pio IX, 
avistando-se o Santuário da Penha e ao fundo a cidade de 
Guimarães. 
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                                               Figura 2- Pia (P) num bloco suspenso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3- Laje curva, ligeiramente descaída da 
posição original. 

 
 
 

1  m  

1m  
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                   Figura 4- “Gruta Nossa Senhora de Lurdes”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5- Laje (L), “Penedos Mistério”. 
1  m  

L  
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                  Figura 6- Diversidade de formas no Granito de Guimarães. 
 

 
 

Figura 7- Contacto entre o granito 
biotítico-moscovítico (A) e o Granito de 
Guimarães (B).  

     Figura 8- Pormenor do contacto 
magmático da figura 7. Granito biotítico-
moscovítico (A) e o Granito de 
Guimarães (B).                 

 

C. AVALIAÇÃO 

C1. Valor Intrínseco  

x Científico x Didáctico x Geocultural 

 Descrição:  ..................................................................................................................  

Tem um elevado valor científico pela diversidade e grande dimensão de geoformas 

graníticas presentes. O contacto entre o Granito de Guimarães e o granito biotítico-

moscovítico possibilita um estudo acerca da origem e evolução dos magmas que os 

originaram, recorrendo ao contorno do seu contacto, às suas características e à sua relação 

cronológica.  

B  

A  

B  

A  

10  cm  50  c  m  
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Do ponto de vista didáctico, possibilita uma abordagem bastante interessante às 

geoformas características do relevo granítico. As lajes, nesta área, são quase verticais. Os 

grandes tors estão todos localizados no percurso para o lado norte a caminho da Gruta Nossa 

Senhora de Lurdes, formada também ela por vários pilares e tors. É uma área privilegiada 

para a observação de geoformas de pormenor, características de uma paisagem granítica, mas 

raras na Penha, as pias. 

Em termos geoculturais, é curiosa a importância das geoformas e a sua influência nos 

fenómenos religiosos e culturais, nomeadamente na formação de abrigos naturais que são 

utilizados para alojar imagens religiosas, tornando-se locais de culto, como a Gruta de São 

Sebastião e a Gruta Nossa Senhora de Lurdes. Nota-se também neste geossítio a consideração 

dos locais mais elevados e isolados para dar brilho e destaque à estátua do Papa Pio IX e à 

Capela de Santa Catarina. Esta última está localizada num ponto alto e plano do domo e um 

dos seus acessos é feito por um túnel com origem num pequeno bloco suspenso entre dois 

pilares. 

 

C.2. Valor Adicional 

 Ecológico x Estético x Cultural/Religioso x Turístico 

 

 Descrição:   

 

O miradouro Pio IX, onde se encontra a estátua do Papa Pio IX, permite uma vista 

panorâmica para a cidade de Guimarães e para uma parte da Penha. Esteticamente é muito 

apelativo e permite uma conjugação de interesses religiosos e paisagísticos. 

A Gruta Nossa Senhora de Lurdes é muito importante em termos culturais e históricos, 

pois serviu de local de romaria e celebração, antes da construção do Santuário, sendo 

actualmente muito visitada por peregrinos e turistas. 

No seio de bolas/blocos surge a Gruta de São Sebastião, outro local de culto, protegido e 

sacralizado pela envolvência paisagística. 

Este geossítio está próximo do parque de campismo e faz parte da rota PR3-GMR, bem 

identificada no terreno e que consta no folheto informativo, distribuído no Santuário da 

Penha. 

Os pilares e as bolas/blocos graníticos de grande volume que rodeiam os núcleos do 

domo, dispondo-se em seu redor, delimitam corredores estreitos que comunicam com as 

fendas estreitas e profundas adjacentes resultantes da fracturação e deslocamento de blocos e 
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lajes associadas. Estes espaços foram aproveitados para definir no terreno um percurso, 

popularmente denominado “Desfiladeiro do Pio”, do qual derivam vários caminhos que 

terminam no “Miradouro Pio IX” ou na “Gruta Nossa Senhora de Lurdes”.  

 

C.3. Valor de uso  

 

 Acessibilidade 
 

Fácil de aceder, quer de carro quer a pé, a partir do parque de estacionamento que existe 

no local ou até do parque de estacionamento principal da Penha, junto ao hotel. Localiza-se 

muito próximo do parque de campismo. 

Apresenta caminhos de origem antrópica que permitem um contacto próximo com todas 

as geoformas, encontrando-se perto de um dos principais locais de piquenique, muito 

frequentado aos fins-de-semana, especialmente durante os meses de Verão e em alturas 

festivas, bem como durante as visitas de estudo. 

A presença de corredores estreitos, e com acentuado desnível, dificulta o acesso, em 

certos pontos, do público com maior dificuldade de locomoção (crianças e idosos). 

 
 
Visibilidade 

Boa visibilidade, o que permite a observação dos elementos descritos. 

 Usos actuais 

Turístico - faz parte de uma rota pedestre, identificada no terreno e divulgada. É um local 

frequentado semanalmente, quer em termos recreativos quer em termos religiosos. O comboio 

da Penha passa junto ao contacto entre o granito biotítico-moscovítico e o Granito de 

Guimarães. 

Religioso - na área existem locais de culto, a Gruta Nossa Senhora de Lurdes, a Gruta de S. 

Sebastião e a Capela de Santa Catarina. 

C.4. Valor de Protecção 

Deterioração 
Relativamente aos elementos geológicos e geomorfológicos em destaque, encontra-se pouco 

deteriorado. Está bem cuidado em termos de limpeza e embelezamento. 
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Vulnerabilidade 
Pouca vulnerabilidade ao uso. 

D. PROPOSTAS DE VALORIZAÇÃO 

 

Para facilitar a interpretação geológica desta área sugere-se: 

1. a definição de trilhos geológicos bem identificados na área; 

2. a colocação de um painel informativo/interpretativo, onde é divulgado o património natural 

e cultural da Penha; 

3. a distribuição de um Guia Geológico, de um Caderno de Actividades e de um folheto, para 

utilização durante as visitas. 

 

Os materiais referidos nas propostas 1, 2 e 3 serão elaborados no âmbito desta tese. 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DOS GEOSSÍTIOS 

A. IDENTIFICAÇÃO 

A.1. Nome do local  Domo Sul da Penha 

A.2. Referência P04 – G4 

A.3. Localização 

 

 

 

 Distrito: Braga 

 Concelho: Guimarães 

 Freguesia: Costa 

 Coordenadas GPS: 

o N 41º 25’ 36,1’’/ W 8º 16’ 10,8’’- Arena granítica 

o N 41º 25’ 33,6’’/ W 8º 16’ 13,1’’ - Contacto entre dois tipos de 

rochas graníticas 

o N 41º 25’ 35,8’’ / W 8º 16’ 10,8’’ - Encrave félsico 

o N 41º 25’ 35,7’’ / W 8º 16´12,9’’ - Granito biotítico-moscovítico 

o Nº 25’ 31,8’’ / W 8º 16’ 9,2 - Domo granítico 

o Nº 25’ 36’’ / W 8º 16’ 10’’ - Falha 

 Altitude: 597 metros (no ponto mais alto da área) 

 

 

 

 

 

Área de estudo Penha (Guimarães)     Autor Augusta Pinto      Data Agosto de 2009 
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 Carta Topográfica (extracto da carta topográfica 1:25000)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto da Folha 85 (Guimarães) da Carta Militar de Portugal, à escala 1/25 000 (IGEOE, 

1998), com a localização da área em estudo. Local do geossítio 
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A.4. Enquadramento Geológico (extracto da carta geológica 1.50 000) 

 
 

Extracto da Carta Geológica de Portugal, folha 9B-Guimarães, à escala 1/50 000 (Andrade et 

al., 1986, adaptado). 
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B. CARACTERIZAÇÃO  

B.1. Dimensão       

 Local  isolado X Área  Local panorâmico 

 

B.2. Categoria geológica (assinalar a ordem de relevância. Quanto menor o valor da numeração 

maior relevância) 

1 Petrológica/Mineralógica 3 Outra. Qual? Tectónica 
2 Geomorfológica   

 

B.3. Descrição 

Petrológica/Mineralógica 

 Tipo de Litologia 

x Plutónica x Metamórfica  Sedimentar 

 Caracterização  

Predomina o Granito de Guimarães. Trata-se de um monzogranito biotítico, porfiróide, de 

grão grosseiro. Macroscopicamente sobressaem fenocristais de feldspato potássico, 

abundantes e de tendência euédrica, sendo, por vezes, visível a macla de Carlsbad. O granito 

apresenta foliação magmática marcada pela orientação dos fenocristais e parcialmente pela 

biotite. O estudo microscópico deste granito (Andrade et al., 1985) revelou que não apresenta 

grande deformação. O feldspato potássico é a microclina. A plagioclase é oligoclase, com 

25% de molécula anortítica, em média, apresentando teores mais baixos para as orlas (op. 

cit.).  

Ocorre também um granito biotítico-moscovítico, de grão médio. O contacto com o 

Granito de Guimarães é brusco, mas lobado, evidenciando contemporaneidade dos magmas 

graníticos. Localmente o contacto é marcado pela acumulação de biotite. 

 

 Observações 

Presença de variados encraves:  

- fragmentos das rochas metassedimentares encaixantes, que foram incluídos aquando da 

instalação do magma granítico, apresentam contornos angulares e texturas de recristalização;  
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- encraves ígneos, microgranulares máficos e félsicos, com grão mais fino que o granito 

hospedeiro, com o qual estabeleceram contactos bruscos. 

 

Os maiores encraves microgranulares félsicos encontram-se junto ao contacto do Granito 

de Guimarães e do granito biotítico-moscovítico. Este apresenta encraves sobremicáceos, por 

vezes orientados, de pequena dimensão (menores que três centímetros). 

 

Geomorfológica 

 Categoria temática das geoformas (assinalar a ordem de relevância. Quanto menor o 

valor da numeração maior a relevância) 

1 Granítica  Glaciária  Periglaciária 
 Eólica 2 Tectónica  Fluvial 
3 Vertente  Residual  Geocultural 
 Outra. Qual? __________ 

 
 Descrição geomorfológica 

No local onde se encontra o Granito de Guimarães, observam-se pilares de grande volume 

e bolas/blocos, alguns fendidos. Também se encontram lajes, algumas deslocadas de acordo 

com a inclinação da vertente, escamas e lamelas. 

A baixa densidade de diaclases verticais e horizontais contribui para a existência de 

geoformas de grande dimensão. Estas diaclases promovem o avanço da meteorização e o 

aparecimento de fendas, que originam desfiladeiros estreitos e profundos por deslocação de 

blocos/exumação de materiais. 

Os pilares e os blocos apresentam um diaclasamento herdado do arrefecimento do granito 

ainda em profundidade. Os grandes blocos encontrados resultaram da progressão da 

meteorização da superfície para o interior da rocha, com posterior exumação de materiais. 

Podem ainda observar-se diaclases resultantes do alívio de pressão, devido à erosão do 

material suprajacente, que originaram as lajes, escamas e lamelas graníticas. 

A superfície da rocha é frequentemente irregular, com grãos salientes, dando-lhe um 

aspecto eriçado, por desagregação granular do Granito de Guimarães.  

O granito biotítico-moscovítico ocupa aqui uma área quadrangular de cerca de 5000 m2 e 

distingue-se do Granito de Guimarães pelo tamanho do grão e pela ausência das geoformas 

características. É a única área na Penha onde é possível observar indícios de arenização do 

granito biotítico-moscovítico. É visível a acumulação de arena granítica nas diaclases e na 
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zona envolvente de um pequeno domo presente no parque de estacionamento. No mesmo 

domo, observa-se uma fractura do tipo falha, sendo visível o plano da falha e neste as estrias 

resultantes do movimento ocorrido. 
 

 B.4. Registo fotográfico  

  
Figura 1- Granito biotítico-
moscovítico, de grão médio, com 
indícios de arenização. 

Figura 2- Encrave félsico, rodeado por 
um enxame de fenocristais de feldspato, 
no Granito de Guimarães. 

 

 
Figura 3- Bolsada de quartzo no granito biotítico- 
moscovítico.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4- Plano de falha no granito biotítico-
moscovítico, com estrias resultantes do 
deslocamento. O plano da falha é paralelo a esta 
página. 

      50  cm  
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C. AVALIAÇÃO 

C1. Valor Intrínseco  

x Científico x Didáctico  Geocultural 

 Descrição 

A existência de uma grande área ocupada pelo granito biotítico-moscovítico permite um 

estudo mais aprofundado do mesmo. A presença de estrias na superfície de falha, que pode ser 

observada neste granito, é também uma mais-valia em termos de valor científico. 

Na zona de contacto entre o granito biotítico-moscovítico e o Granito de Guimarães, pode 

fazer-se uma abordagem, em termos didácticos, às características dos dois tipos de granito, à 

sua origem e evolução e à sua idade relativa. A arenização do granito biotítico-moscovítico, 

com acumulação de arena granítica nas diaclases e na zona envolvente de um pequeno domo 

presente no parque de estacionamento, pode ser utilizada para ampliar conhecimentos acerca 

da meteorização e erosão das rochas. A existência da superfície de falha permite compreender 

a diferença entre o conceito de fractura e de falha. Na zona onde predomina o Granito de 

Guimarães é possível observar as geoformas graníticas características da Penha, sem qualquer 

intervenção do Homem. É o único local onde se encontram domos fracturados radialmente em 

lajes. Todos estes aspectos dotam a área de elevado valor didáctico. 
 
 

C.2. Valor Adicional 

 Ecológico  Estético  Cultural/Religioso x Turístico 

 

 Descrição 

O facto de se encontrar no percurso percorrido pelo comboio da Penha permite despertar a 

curiosidade do turista por esta área. 

  

C.3. Valor de uso  

Acessibilidade 
 

Encontra-se junto de um dos parques de estacionamento menos utilizado pelos turistas da 
Penha. 
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É de fácil acesso de carro ou no comboio turístico, mas mais difícil a pé, desde a zona mais 
central, por estar longe dos principais parques de estacionamento onde param os autocarros e 
a maior parte dos automóveis. 
  
Visibilidade 

Boa visibilidade, o que permite a observação dos elementos descritos. 

Usos actuais 

Turístico - faz parte de uma rota do comboio turístico da Penha. 

C.4. Valor de Protecção  

Deterioração 
Encontra-se pouco deteriorado no que diz respeito aos elementos geológicos em destaque, 

mas, talvez por estar mais longe do Santuário, sofre menores acções de limpeza e 
embelezamento. 
 
Vulnerabilidade 
 Pouca vulnerabilidade ao uso. 
 
D. PROPOSTAS DE VALORIZAÇÃO 

 

Para facilitar a interpretação geológica desta área sugere-se: 
- Constar do Guia Geológico, a elaborar no âmbito desta tese; 

- Tornar-se uma das paragens do comboio turístico, no qual um guia poderia divulgar as 
características do local. 
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FICHA DE AVALIAÇÃO NUMÉRICA DOS GEOSSÍTIOS 

AUTOR: Augusta Pinto                                                                     DATA: Setembro de 2009 
 
Nome do geossítio: Domo Norte da Penha                                       Ref.: G1                                                                     
 
VG (Valor Geológico) = VIn + VAd=3,26+3,75= 7,01 
VGt (Valor de Gestão) = VUs + VPr= 6,9+1,75= 8,65 
                                                                                                            VT (Valor total) = 15,66 
 
Valor Intrínseco (VIn = Ar + De + R + Di + K + An)                                                

Máximo = 5 

VIn 

=0,5+0,75+1+0,67+0,17+0,17=3,26 
Ar - Abundância/Raridade relativa, dentro da área de estudo 

0 Não é das 5 mais importantes ocorrências na área 

0,25 Não é das 3 mais importantes ocorrências na área 

0,50 É das 3 mais importantes ocorrências na área 

0,75 É a mais importante e/ou maior ocorrência na área 

1,00 Única ocorrência na área 

 De - Grau de deterioração, valoriza-se a inexistência de deterioração do(s) objecto(s) geológico(s) 

0 Muito deteriorado, resultado da exploração de recursos, vandalismo, mau uso 

0,25 Muito deteriorado, resultado de processos naturais 

0,50 Com deterioração, mas preservando os elementos geológicos essenciais 

0,75 Deteriorado ligeiramente, preservando os elementos geológicos essenciais 

1,00 Sem deterioração 
R - Representatividade dos processos geológicos e como recurso didáctico  

0 Representatividade reduzida de processos e sem interesse didáctico 

0,33 Com alguma representatividade mas com pouco interesse didáctico 

0,67 Bom exemplo de evolução geológica, mas de difícil explicação a leigos 

1,00 Bom exemplo de evolução geológica e bom recurso didáctico 
Di - Diversidade de elementos geológicos e sua importância 

0 Apenas um elemento que se destaca pelo interesse geológico 

0,33 Dois elementos que se destacam pelo interesse geológico 

0,67 Três elementos que se destacam pelo interesse geológico 

1,00 Mais do que três elementos que se destacam pelo interesse geológico 
K - Existência de conhecimento científico associado 

0 Sem produção ou divulgação científica, quanto ao interesse geológico 

0,17 Objecto de escassa produção científica (comunicações, artigos nacionais, …) 

0,33 Objecto de produção científica moderada (comunicações, artigos nacionais, …) 
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0,50 Objecto de produção científica relevante (teses, artigos internacionais, …) 
 An - Abundância/raridade nacional valoriza-se a raridade do(s) objecto(s) geológico(s) e das suas 

dimensão e/ou expressão, no contexto nacional  

0  Mais do que cinco ocorrências/situações semelhantes a nível nacional  

0,17 Entre duas a cinco ocorrências/situações semelhantes a nível nacional 

0,33 Até duas ocorrências/situações semelhantes a nível nacional 

0,50 Única ocorrência/situação a nível nacional 

 
 
Valor Adicional (VA) = Cul + Est + Ecol + Tur) 

Máximo = 5 
VA=1,25+1,25+0,25+1= 3,75 

Cul - Cultural 

0 Sem elementos culturais ou com estes a deteriorar o local 

0,25 Ocorrência de aspectos culturais, mas sem conexão com a geologia 

0,50 Ocorrência de aspectos culturais importantes, mas sem conexão com geologia 

0,75 Aspectos culturais imateriais associados à geologia 

1,00 Aspectos culturais físicos associados à geologia 

1,25 Aspectos culturais físicos de elevado valor associados à geologia 

1,50 Elemento geológico em destaque com origem antrópica 
Est - Estético 

0-0,5 Reduzido 
0,5-1 Moderado 
1-1,5 Elevado 

Nota: Considerar a singularidade visual dos elementos geológicos, qualidade panorâmica, 
diversidade de elementos, litologias, e tonalidades, presença de vegetação e água, ausência de 
deterioração antrópica e altura e proximidade em relação aos objectos observados. 
Ecol - Ecológico 

0 Sem conexão com elementos biológicos 

0,25 Ocorrência de fauna e/ou flora com interesse 

 0,50 Um dos melhores locais para observar fauna e/ou flora com interesse 

0,75 Características geológicas condicionam ecossistema (s) 

1,00  Características geológicas determinam ecossistema (s) 
Tur - Turístico 

0 Sem conexão com ofertas turísticas 

0,50 Local com alguma promoção turística 

1,00  Local com capacidade para uma maior atracção turística 



Anexos 

  

175  

 
Valor de Uso (VUs = Ac + V + Ug + U + P + E)    

Máximo = 8 
VUs=1,5+0,9+1+1,5+1+1=6,9 

Ac - Condições de acessibilidade 

0  Acessibilidade muito difícil, apenas com recurso a equipamento especial 

0,50  A pé, a mais de 250 metros de caminho transitáveis por veículo automóvel 

1,00  Em veículo automóvel, até menos de 250 metros do local 

1,50  Em autocarro de 50 lugares, até menos de 250 metros do local 
V - Condições de visibilidade 

0 Sem condições de observação ou em condições muito difíceis 

0,30 Apenas visível com auxílio de equipamento especial 

0,60 Razoável, mas limitada por vegetação arbórea ou arbustiva 

0,90 Boa, mas obrigando a deslocação para ser melhorada 

1,20 Boa para todos os elementos geológicos em destaque 

1,50 Excelente para todos os elementos geológicos em destaque 
Ug - Uso actual do interesse geológico 

0  Sem divulgação e sem uso 

0,50  Sem divulgação mas com uso 

1,00  Divulgado/usado como local de interesse paisagístico 

1,50  Divulgado/usado como local de interesse geológico  
U - Outros interesses (ecológicos, estéticos, culturais, turísticos) e usos actuais 

0 Sem outro(s) tipos de valor, sem divulgação e/ou uso 

0,50 Com outro(s) tipos de valor, sem divulgação e/ou uso 

1,00 Com outro(s) tipos de valor, sem divulgação, mas com uso 

1,50  Com outro(s) tipos de valor, com divulgação e uso 
P - Protecção oficial e limitações ao uso 

0 Com protecção total, impedindo o uso 

0,33 Com protecção, limitando o uso 

0,67 Sem protecção e sem limitações ao uso 

1,00 Com protecção mas com poucas ou nenhumas limitações ao uso 
E - Equipamentos e serviços de apoio ao uso 

0 Oferta de serviços de apoio a mais de 250 metros 

0,50 Oferta de serviços de apoio entre 100 e 250 metros 

1,00 Oferta de serviços de apoio a menos de 100 metros 
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Valor de Protecção (VPr = Ip + Vu)                      

Máximo = 2 
VPr =0,75+1,00=1,75 

Ip - Integridade, em função da deterioração (impactes até à actualidade) 

0 Muito deteriorado, resultado da exploração de recursos, vandalismo ou mau uso 

0,25 Muito deteriorado, resultado de processos naturais 

0,50 Com deterioração, mas preservando elementos geológicos essenciais 

0,75 Deteriorado ligeiramente, preservando elementos geológicos essenciais 

1,00 Sem deterioração 

Vu -Vulnerabilidade à deterioração antrópica (impactes pelo uso como local de interesse 

geológico) 

0 Muito vulnerável, o uso como geossítio pode deteriorar completamente o local 

0,25 Elementos geológicos e outros podem ser deteriorados 

0,50 Outros elementos podem ser afectados, mas não os geológicos 

0,75 Deterioração pode ocorrer apenas nas estruturas de acesso 

1,00 Nada vulnerável ao uso como geossítio 
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FICHA DE AVALIAÇÃO NUMÉRICA DOS GEOSSÍTIOS 
 

AUTOR: Augusta Pinto                                                                   DATA: Setembro de 2009 
 
Nome do geossítio: Domo do Santuário da Penha                          Ref.: G2                
 
VG (Valor Geológico) = VIn + VAd=3,59+3,05= 6,64 
VGt (Valor de Gestão) = VUs + VPr= 7,2+1,75= 8,95 
                                                                                                            VT (Valor total) = 15,59 
 
Valor Intrínseco (VIn = Ar + De + R + Di + K + An)                                                    

Máximo = 5 
VIn=0,5+0,75+1+1+0,17+0,17=3,59 

Ar - Abundância/Raridade relativa, dentro da área de estudo 

0 Não é das 5 mais importantes ocorrências na área 

0,25 Não é das 3 mais importantes ocorrências na área 

0,50 É das 3 mais importantes ocorrências na área 

0,75 É a mais importante ocorrência na área 

1,00 Única ocorrência na área 
 De - Grau de deterioração, valoriza-se a inexistência de deterioração do(s) objecto(s) geológico (s) 

0 Muito deteriorado, resultado da exploração de recursos, vandalismo, mau uso 

0,25 Muito deteriorado, resultado de processos naturais 

0,50 Com deterioração, mas preservando os elementos geológicos essenciais 

0,75 Deteriorado ligeiramente, preservando os elementos geológicos essenciais 

1,00 Sem deterioração 
R - Representatividade dos processos geológicos e como recurso didáctico  

0 Representatividade reduzida de processos e sem interesse didáctico 

0,33 Com alguma representatividade mas com pouco interesse didáctico 

0,67 Bom exemplo de evolução geológica, mas de difícil explicação a leigos 

1,00 Bom exemplo de evolução geológica e bom recurso didáctico 
Di - Diversidade de elementos geológicos e sua importância 

0 Apenas um elemento que se destaca pelo interesse geológico 

0,33 Dois elementos que se destacam pelo interesse geológico 

0,67 Três elementos que se destacam pelo interesse geológico 

1,00 Mais do que três elementos que se destacam pelo interesse geológico 
K - Existência de conhecimento científico associado 

0 Sem produção ou divulgação científica, quanto ao interesse geológico 

0,17 Objecto de escassa produção científica (comunicações, artigos nacionais, …) 

0,33 Objecto de produção científica moderada (comunicações, artigos nacionais, …) 
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0,50 Objecto de produção científica relevante (teses, artigos internacionais, …) 
 An - Abundância/raridade nacional valoriza-se a raridade do(s) objecto(s) geológico(s) e das suas dimensão 

e/ou expressão, no contexto nacional  

0  Mais do que cinco ocorrências/situações semelhantes a nível nacional  

0,17 Entre duas a cinco ocorrências/situações semelhantes a nível nacional 

0,33 Até duas ocorrências/situações semelhantes a nível nacional 

0,50 Única ocorrência/situação a nível nacional 

 
Valor Adicional (VA = Cul + Est + Ecol + Tur) 

Máximo = 5 
VA=1,25+1,05+0,25+0,5= 3,05 

Cul - Cultural 

0 Sem elementos culturais ou com estes a deteriorar o local 

0,25 Ocorrência de aspectos culturais, mas sem conexão com a geologia 

0,50 Ocorrência de aspectos culturais importantes, mas sem conexão com geologia 

0,75 Aspectos culturais imateriais associados à geologia 

1,00 Aspectos culturais físicos associados à geologia 

1,25 Aspectos culturais físicos de elevado valor associados à geologia 

1,50 Elemento geológico em destaque com origem antrópica 
Est - Estético 

0-0,5 Reduzido 
0,5-1 Moderado 
1-1,5 Elevado 

Nota: Considerar a singularidade visual dos elementos geológicos, qualidade panorâmica, 
diversidade de elementos, litologias, e tonalidades, presença de vegetação e água, ausência 
de deterioração antrópica e altura e proximidade em relação aos objectos observados. 
Ecol - Ecológico 

0 Sem conexão com elementos biológicos 

0,25 Ocorrência de fauna e/ou flora com interesse 

 0,50 Um dos melhores locais para observar fauna e/ou flora com interesse 

0,75 Características geológicas condicionam ecossistema (s) 

1,00  Características geológicas determinam ecossistema (s) 
Tur - Turístico 

0 Sem conexão com ofertas turísticas 

0,50 Local com alguma promoção turística 

1,00  Local com capacidade para uma maior atracção turística 
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Valor de Uso (VUs = Ac + V + Ug + U + P + E)  

Máximo = 8 
VUs=1,5+1,2+1+1,5+1+1=7,2 

Ac - Condições de acessibilidade 

0  Acessibilidade muito difícil, apenas com recurso a equipamento especial 

0,50  A pé, a mais de 250 metros de caminho transitáveis por veículo automóvel 

1,00  Em veículo automóvel, até menos de 250 metros do local 

1,50  Em autocarro de 50 lugares, até menos de 250 metros do local 
V - Condições de visibilidade 

0 Sem condições de observação ou em condições muito difíceis 

0,30 Apenas visível com auxílio de equipamento especial 

0,60 Razoável, mas limitada por vegetação arbórea ou arbustiva 

0,90 Boa, mas obrigando a deslocação para ser melhorada 

1,20 Boa para todos os elementos geológicos em destaque 

1,50 Excelente para todos os elementos geológicos em destaque 
Ug - Uso actual do interesse geológico 

0  Sem divulgação e sem uso 

0,50  Sem divulgação mas com uso 

1,00  Divulgado/usado como local de interesse paisagístico 

1,50  Divulgado/usado como local de interesse geológico  
U - Outros interesses (ecológicos, estéticos, culturais, turísticos) e usos actuais 

0 Sem outro(s) tipos de valor, sem divulgação e/ou uso 

0,50 Com outro(s) tipos de valor, sem divulgação e/ou uso 

1,00 Com outro(s) tipos de valor, sem divulgação, mas com uso 

1,50  Com outro(s) tipos de valor, com divulgação e uso 
P - Protecção oficial e limitações ao uso 

0 Com protecção total, impedindo o uso 

0,33 Com protecção, limitando o uso 

0,67 Sem protecção e sem limitações ao uso 

1,00 Com protecção mas com poucas ou nenhumas limitações ao uso 
E - Equipamentos e serviços de apoio ao uso 

0 Oferta de serviços de apoio a mais de 250 metros 

0,50 Oferta de serviços de apoio entre 100 e 250 metros 

1,00 Oferta de serviços de apoio a menos de 100 metros 
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Valor de Protecção (VPr = Ip + Vu) 

Máximo = 2 
VPr =0,75+1=1,75 

Ip - Integridade, em função da deterioração (impactes até à actualidade) 

0 Muito deteriorado, resultado da exploração de recursos, vandalismo ou mau uso 

0,25 Muito deteriorado, resultado de processos naturais 

0,50 Com deterioração, mas preservando elementos geológicos essenciais 

0,75 Deteriorado ligeiramente, preservando elementos geológicos essenciais 

1,00 Sem deterioração 

Vu - Vulnerabilidade à deterioração antrópica (impactes pelo uso como local de 

interesse geológico) 

0 Muito vulnerável, o uso como geossítio pode deteriorar completamente o local 

0,25 Elementos geológicos e outros podem ser deteriorados 

0,50 Outros elementos podem ser afectados, mas não os geológicos 

0,75 Deterioração pode ocorrer apenas nas estruturas de acesso 

1,00 Nada vulnerável ao uso como geossítio 
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FICHA DE AVALIAÇÃO NUMÉRICA DOS GEOSSÍTIOS 
 

AUTOR: Augusta Pinto                                                                   DATA: Setembro de 2009 
 
Nome do geossítio: Domo do Pio IX                                                        Ref.:G3           
 
VG (Valor Geológico) = VIn + VAd=3,59+4= 7,59 
VGt (Valor de Gestão) = VUs + VPr= 5,9+1,75= 7,65 
                                                                                                           VT (Valor total) = 15,24 
 
Valor Intrínseco (VIn = Ar + De + R + Di + K + An)       

Máximo = 5 
VIn=0,5+0,75+1+1+0,17+0,17=3,59 

Ar - Abundância/Raridade relativa, dentro da área de estudo 

0 Não é das 5 mais importantes ocorrências na área 

0,25 Não é das 3 mais importantes ocorrências na área 

0,50 É das 3 mais importantes ocorrências na área 

0,75 É a mais importante ocorrência na área 

1,00 Única ocorrência na área 

 De - Grau de deterioração, valoriza-se a inexistência de deterioração do(s) objecto(s) geológico (s) 

0 Muito deteriorado, resultado da exploração de recursos, vandalismo, mau uso 

0,25 Muito deteriorado, resultado de processos naturais 

0,50 Com deterioração, mas preservando os elementos geológicos essenciais 

0,75 Deteriorado ligeiramente, preservando os elementos geológicos essenciais 

1,00 Sem deterioração 
R - Representatividade dos processos geológicos e como recurso didáctico  

0 Representatividade reduzida de processos e sem interesse didáctico 

0,33 Com alguma representatividade mas com pouco interesse didáctico 

0,67 Bom exemplo de evolução geológica, mas de difícil explicação a leigos 

1,00 Bom exemplo de evolução geológica e bom recurso didáctico 
Di - Diversidade de elementos geológicos e sua importância 

0 Apenas um elemento com interesse geológico 

0,33 Dois elementos com interesse geológico 

0,67 Três elementos com interesse geológico 

1,00 Mais do que três elementos com interesse geológico 
K - Existência de conhecimento científico associado 

0 Sem produção ou divulgação científica, quanto ao interesse geológico 

0,17 Objecto de escassa produção científica (comunicações, artigos nacionais, …) 

0,33 Objecto de produção científica moderada (comunicações, artigos nacionais, …) 
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0,50 Objecto de produção científica relevante (teses, artigos internacionais, …) 
 An - Abundância/raridade nacional valoriza-se a raridade do(s) objecto(s) geológico (s) e das suas 

dimensão e/ou expressão, no contexto nacional  

0  Mais do que cinco ocorrências/situações semelhantes a nível nacional  

0,17 Entre duas a cinco ocorrências/situações semelhantes a nível nacional 

0,33 Até duas ocorrências/situações semelhantes a nível nacional 

0,50 Única ocorrência/situação a nível nacional 

 
 
Valor Adicional (VA = Cul + Est + Ecol + Tur)               

Máximo = 5 
VA=1,25+1,5+0,25+1= 4 

Cul - Cultural 

0 Sem elementos culturais ou com estes a deteriorar o local 

0,25 Ocorrência de aspectos culturais, mas sem conexão com a geologia 

0,50 Ocorrência de aspectos culturais importantes, mas sem conexão com geologia 

0,75 Aspectos culturais imateriais associados à geologia 

1,00 Aspectos culturais físicos associados à geologia 

1,25 Aspectos culturais físicos de elevado valor associados à geologia 

1,50 Elemento geológico em destaque com origem antrópica 
Est - Estético 

0-0,5 Reduzido 
0,5-1 Moderado 
1-1,5 Elevado 

Nota: Considerar a singularidade visual dos elementos geológicos, qualidade panorâmica, 
diversidade de elementos, litologias, e tonalidades, presença de vegetação e água, ausência 
de deterioração antrópica e altura e proximidade em relação aos objectos observados. 
Ecol - Ecológico 

0 Sem conexão com elementos biológicos 

0,25 Ocorrência de fauna e/ou flora com interesse 

 0,50 Um dos melhores locais para observar fauna e/ou flora com interesse 

0,75 Características geológicas condicionam ecossistema (s) 

1,00  Características geológicas determinam ecossistema (s) 
Tur - Turístico 

0 Sem conexão com ofertas turísticas 

0,50 Local com alguma promoção turística 

1,00  Local com capacidade para uma maior atracção turística 
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Valor de Uso (VUs = Ac + V + Ug + U + P + E)  

Máximo = 8 
VUs=1+0,9+1+1,5+1+0,5=5,9 

Ac - Condições de acessibilidade 

0  Acessibilidade muito difícil, apenas com recurso a equipamento especial 

0,50  A pé, a mais de 250 metros de caminho transitáveis por veículo automóvel 

1,00  Em veículo automóvel, até menos de 250 metros do local 

1,50  Em autocarro de 50 lugares, até menos de 250 metros do local 

V - Condições de visibilidade 

0 Sem condições de observação ou em condições muito difíceis 

0,30 Apenas visível com auxílio de equipamento especial 

0,60 Razoável, mas limitada por vegetação arbórea ou arbustiva 

0,90 Boa, mas obrigando a deslocação para ser melhorada 

1,20 Boa para todos os elementos geológicos em destaque 

1,50 Excelente para todos os elementos geológicos em destaque 
Ug - Uso actual do interesse geológico 

0  Sem divulgação e sem uso 

0,50  Sem divulgação mas com uso 

1,00  Divulgado/usado como local de interesse paisagístico 

1,50  Divulgado/usado como local de interesse geológico  
U - Outros interesses (ecológicos, estéticos, culturais, turísticos) e usos actuais 

0 Sem outro(s) tipos de valor, sem divulgação e/ou uso 

0,50 Com outro(s) tipos de valor, sem divulgação e/ou uso 

1,00 Com outro(s) tipos de valor, sem divulgação, mas com uso 

1,50  Com outro(s) tipos de valor, com divulgação e uso 
P - Protecção oficial e limitações ao uso 

0 Com protecção total, impedindo o uso 

0,33 Com protecção, limitando o uso 

0,67 Sem protecção e sem limitações ao uso 

1,00 Com protecção mas com poucas ou nenhumas limitações ao uso 
E - Equipamentos e serviços de apoio ao uso 

0 Oferta de serviços de apoio a mais de 250 metros 

0,50 Oferta de serviços de apoio entre 100 e 250 metros 

1,00 Oferta de serviços de apoio a menos de 100 metros 
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Valor de Protecção (VPr = Ip + Vu) 

Máximo = 2 
VPr =0,75+1=1,75 

Ip - Integridade, em função da deterioração (impactes até à actualidade) 

0 Muito deteriorado, resultado da exploração de recursos, vandalismo ou mau uso 

0,25 Muito deteriorado, resultado de processos naturais 

0,50 Com deterioração, mas preservando elementos geológicos essenciais 

0,75 Deteriorado ligeiramente, preservando elementos geológicos essenciais 

1,00 Sem deterioração 

Vu - Vulnerabilidade à deterioração antrópica (impactes pelo uso como local de 

interesse geológico) 

0 Muito vulnerável, o uso como geossítio pode deteriorar completamente o local 

0,25 Elementos geológicos e outros podem ser deteriorados 

0,50 Outros elementos podem ser afectados, mas não os geológicos 

0,75 Deterioração pode ocorrer apenas nas estruturas de acesso 

1,00 Nada vulnerável ao uso como geossítio 
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FICHA DE AVALIAÇÃO NUMÉRICA DOS GEOSSÍTIOS 
 

AUTOR: Augusta Pinto                                                                   DATA: Setembro de 2009 
 
Nome do geossítio: Domo Sul da Penha                                                Ref.: G4        
VG (Valor Geológico) = VIn + VAd=2,92+1,30= 4,22 
VGt (Valor de Gestão) = VUs + VPr= 4,1+1,5= 5,6 
 

VT (Valor Total) = 9,82 
Valor Intrínseco (VIn = Ar + De + R + Di + K + An)                                              

Máximo = 5 
VIn=0,25+0,5+1+1+0,17+0=2,92 

Ar - Abundância/Raridade relativa, dentro da área de estudo 

0 Não é das 5 mais importantes ocorrências na área 

0,25 Não é das 3 mais importantes ocorrências na área 

0,50 É das 3 mais importantes ocorrências na área 

0,75 É a mais importante ocorrência na área 

1,00 Única ocorrência na área 
 De - Grau de deterioração, valoriza-se a inexistência de deterioração do(s) objecto(s) geológico (s) 

0 Muito deteriorado, resultado da exploração de recursos, vandalismo, mau uso 

0,25 Muito deteriorado, resultado de processos naturais 

0,50 Com deterioração, mas preservando os elementos geológicos essenciais 

0,75 Deteriorado ligeiramente, preservando os elementos geológicos essenciais 

1,00 Sem deterioração 
R - Representatividade dos processos geológicos e como recurso didáctico  

0 Representatividade reduzida de processos e sem interesse didáctico 

0,33 Com alguma representatividade mas com pouco interesse didáctico 

0,67 Bom exemplo de evolução geológica, mas de difícil explicação a leigos 

1,00 Bom exemplo de evolução geológica e bom recurso didáctico 
Di - Diversidade de elementos geológicos e sua importância 

0 Apenas um elemento que se destaca pelo interesse geológico 

0,33 Dois elementos que se destacam pelo interesse geológico 

0,67 Três elementos que se destacam pelo interesse geológico 

1,00 Mais do que três elementos que se destacam pelo interesse geológico 
K - Existência de conhecimento científico associado 

0 Sem produção ou divulgação científica, quanto ao interesse geológico 

0,17 Objecto de escassa produção científica (comunicações, artigos nacionais, …) 

0,33 Objecto de produção científica moderada (comunicações, artigos nacionais, …) 

0,50 Objecto de produção científica relevante (teses, artigos internacionais, …) 
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 An - Abundância/raridade nacional valoriza-se a raridade do(s) objecto(s) geológico(s) e das suas 

dimensão e/ou expressão, no contexto nacional  

0  Mais do que cinco ocorrências/situações semelhantes a nível nacional  

0,17 Entre duas a cinco ocorrências/situações semelhantes a nível nacional 

0,33 Até duas ocorrências/situações semelhantes a nível nacional 

0,50 Única ocorrência/situação a nível nacional 

 

Valor Adicional (VA= Cul + Est + Ecol + Tur) 

Máximo = 5 
VA=0+0,55+0,25+0,5= 1,30 

Cul - Cultural 

0 Sem elementos culturais ou com estes a deteriorar o local 

0,25 Ocorrência de aspectos culturais, mas sem conexão com a geologia 

0,50 Ocorrência de aspectos culturais importantes, mas sem conexão com geologia 

0,75 Aspectos culturais imateriais associados à geologia 

1,00 Aspectos culturais físicos associados à geologia 

1,25 Aspectos culturais físicos de elevado valor associados à geologia 

1,50 Elemento geológico em destaque com origem antrópica 
Est - Estético 

0-0,5 Reduzido 
0,5-1 Moderado 
1-1,5 Elevado 

Nota: Considerar a singularidade visual dos elementos geológicos, qualidade panorâmica, 
diversidade de elementos, litologias, e tonalidades, presença de vegetação e água, ausência de 
deterioração antrópica e altura e proximidade em relação aos objectos observados. 
Ecol - Ecológico 

0 Sem conexão com elementos biológicos 

0,25 Ocorrência de fauna e/ou flora com interesse 

 0,50 Um dos melhores locais para observar fauna e/ou flora com interesse 

0,75 Características geológicas condicionam ecossistema (s) 

1,00  Características geológicas determinam ecossistema (s) 
Tur - Turístico 

0 Sem conexão com ofertas turísticas 

0,50 Local com alguma promoção turística 

1,00  Local com capacidade para uma maior atracção turística 
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Valor de Uso (VUs = Ac + V + Ug + U + P + E)   

Máximo = 8 
VUs=1+0,6+0,5+1+1+0=4,1 

Ac - Condições de acessibilidade 

0  Acessibilidade muito difícil, apenas com recurso a equipamento especial 

0,50  A pé, a mais de 250 metros de caminho transitáveis por veículo automóvel 

1,00  Em veículo automóvel, até menos de 250 metros do local 

1,50  Em autocarro de 50 lugares, até menos de 250 metros do local 
V - Condições de visibilidade 

0 Sem condições de observação ou em condições muito difíceis 

0,30 Apenas visível com auxílio de equipamento especial 

0,60 Razoável, mas limitada por vegetação arbórea ou arbustiva 

0,90 Boa, mas obrigando a deslocação para ser melhorada 

1,20 Boa para todos os elementos geológicos em destaque 

1,50 Excelente para todos os elementos geológicos em destaque 
Ug - Uso actual do interesse geológico 

0  Sem divulgação e sem uso 

0,50  Sem divulgação mas com uso 

1,00  Divulgado/usado como local de interesse paisagístico 

1,50  Divulgado/usado como local de interesse geológico  
U - Outros interesses (ecológicos, estéticos, culturais, turísticos) e usos actuais 

0 Sem outro(s) tipos de valor, sem divulgação e/ou uso 

0,50 Com outro(s) tipos de valor, sem divulgação e/ou uso 

1,00 Com outro(s) tipos de valor, sem divulgação, mas com uso 

1,50  Com outro(s) tipos de valor, com divulgação e uso 
P - Protecção oficial e limitações ao uso 

0 Com protecção total, impedindo o uso 

0,33 Com protecção, limitando o uso 

0,67 Sem protecção e sem limitações ao uso 

1,00 Com protecção mas com poucas ou nenhumas limitações ao uso 
E - Equipamentos e serviços de apoio ao uso 

0 Oferta de serviços de apoio a mais de 250 metros 

0,50 Oferta de serviços de apoio entre 100 e 250 metros 

1,00 Oferta de serviços de apoio a menos de 100 metros 
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Valor de Protecção (VPr = Ip + Vu) 

Máximo = 2 
VPr =0,5+1=1,5 

Ip - Integridade, em função da deterioração (impactes até à actualidade) 

0 Muito deteriorado, resultado da exploração de recursos, vandalismo ou mau uso 

0,25 Muito deteriorado, resultado de processos naturais 

0,50 Com deterioração, mas preservando elementos geológicos essenciais 

0,75 Deteriorado ligeiramente, preservando elementos geológicos essenciais 

1,00 Sem deterioração 

Vu - Vulnerabilidade à deterioração antrópica (impactes pelo uso como local de 

interesse geológico) 

0 Muito vulnerável, o uso como geossítio pode deteriorar completamente o local 

0,25 Elementos geológicos e outros podem ser deteriorados 

0,50 Outros elementos podem ser afectados, mas não os geológicos 

0,75 Deterioração pode ocorrer apenas nas estruturas de acesso 

1,00 Nada vulnerável ao uso como geossítio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

  

189  

 

 

Anexo II 

 

 

Painéis interpretativos 

 

-“Penha, um monte granítico que guarda memórias...” 

-“Penha, um monte granítico esculpido ao longo de milhões de anos” 

-“Penha, o monte e outras formas modeladas no Granito de Guimarães” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

  

190  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

  

191  

 

Anexo III 

 

 

Folheto interpretativo  

 

-“Penha, Património Geológico” 
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Anexo IV 

 

 

Guia Geológico 

 

-“Penha, uma identidade a preservar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

  

194  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

  

195  

Anexo V 

 

 

Caderno de Actividades 

-“Conhece o monte da Penha!” 
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Anexo VI 

 

 

Páginas Web 

- “Venha conhecer o Património Geológico da Penha!” 
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Páginas Web 

Título“Venha conhecer o Património Geológico da Penha!” 

Fotografias 

1 2 3 

4 5 6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

12 

B  

A  

B  

1  m  1  m  

1  m  

50  cm   50  cm  
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13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

Legenda:1- Bolas/Blocos e lajes; 2- Pilares no acesso à Capela de Santa Catarina; 3- Vista 

do Miradouro Pio IX; 4- Granito de Guimarães; 5- Granito biotítico-moscovítico com 

encraves sobremicáceos; 6- Contacto entre o granito biotítico-moscovítico (A) e o Granito 

de Guimarães (B); 7- “Penedo Suspenso”; 8- Pormenor de um domo fendido, 

“Desfiladeiro Labiríntico”; 9- Bloco destacado do domo fendido e tombado, “Penedo 

do Barco”(B); 10- Domo com diaclases; 11- Laje destacada; 12- Pseudoestratificação no 

Granito de Guimarães, “Terraços Gémeos”; 13- Pias coalescentes (P); 14- Tor; 15- Lajes 

em formação,“Penedos Mistério”; 16- Afloramento de granito biotítico-moscovítico no 

geossítio G4; 17- Domo com lajeamento; 18- Bolsada de quartzo no granito biotítico-

moscovítico no geossítio G4. 

 

Sugestão para a utilização das fotografias 

Fotografias 1, 2 e 3- Página principal (Podem ser substituídas por fotografia 360º) 

Fotografias 4, 5 e 6- Página do “Património Geológico da Penha” 

Fotografias 7, 8 e 9- Página do Geossítio 1 (Domo Norte da Penha) 

Fotografias 10, 11 e 12- Página do Geossítio 2 (Domo do Santuário da Penha) 

Fotografias 13, 14 e 15- Página do Geossítio 3 (Domo do Pio IX) 

Fotografias 16, 17 e 18- Página do Geossítio 4 (Domo do Sul da Penha) 

 

 

P  

10  cm  50  cm  50  cm  

50  cm  
1  m  

1  m  
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Textos 

1. Para a página principal 

 

Cuidados Especiais 

Não abandonar lixo, levando-o até um local onde haja serviço de recolha. 

Não colher amostras de rochas ou minerais. 

  

Contactos 

 

Universidade do Minho 

Departamento de Ciências da Terra 

Campus de Gualtar, 4710-057 Braga, Portugal 

(+351) 253 604 300 

sec@dct.uminho.pt 

www.dct.uminho.pt 

 

Outros contactos 

Irmandade da Nossa Senhora do Carmo da Penha 

Penha Costa, 4810-038-038 Guimarães – Portugal (+351) 253 414 114 

info@penhaguimarães.com / www.penhaguimaraes.com 

Câmara Municipal de  Guimarães- Turismo 

Largo Cónego José Maria Gomes 

4800-419 Guimarães Tel.: + 351 253 518 394 Fax: + 351 253 515 134 

 

2. Para a página “Património Geológico da Penha” 

 

O Granito de Guimarães é a rocha predominante na Penha. É um monzogranito biotítico, 

porfiróide de grão grosseiro, onde sobressaem megacristais, mais claros, de feldspato 

potássico. Apresenta encraves de variados tipos: fragmentos de rochas metassedimentares, 

com contornos angulares e encraves ígneos, microgranulares máficos e félsicos, com grão 

mais fino que o granito hospedeiro, com o qual estabelecem contactos bruscos. 

Em certos locais, em contactos maiores ou menores com o Granito de Guimarães, pode 

encontrar-se um granito biotítico-moscovítico, de grão médio, onde ocorrem encraves 

sobremicáceos. 
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Pela organização espacial dos granitos, estes parecem ser contemporâneos. 

O Granito de Guimarães apresenta diaclases verticais e horizontais, muito espaçadas. As 

diaclases favorecem a progressão da meteorização da rocha, em profundidade e lateralmente.  

A erosão, ao remover os materiais degradados, contribui para a formação e deslocamento 

de bolas/blocos e para o alargamento de fendas, originado corredores estreitos e interligados.  

 

3. Para a página “Características Gerais dos Trilhos Geológicos” 

  

A rota homologada PR3-GMR, com início na cidade de Guimarães, percorre, na Penha, 

três dos geossítios inventariados. Está bem identificada no terreno e corresponde ao Trilho 

Geológico Radical do mapa aqui representado. Além deste trilho, existe o Trilho Geológico 

Aventura, de menor extensão, e o Trilho Geológico Recreativo, ainda menor.  

Trilho Geológico Radical 

Extensão - 3 km 

Declive - Médio a Elevado 

Acessibilidade - Boa 

Grau de dificuldade – Fácil (difícil na zona do Pio IX) 

 

Trilho Geológico Aventura 

Extensão - 2,5 km 

Declive - Médio a elevado 

Acessibilidade - Boa 

Grau de dificuldade – Fácil (difícil na zona do Pio IX) 

 

Trilho Geológico Recreativo 

Extensão - 2 km 

Declive - Baixo 

Acessibilidade - Muito boa 

Grau de dificuldade - Fácil 

  

4. Para as páginas de cada geossítio (G1, G2, G3 e G4) 

 

G1 - Domo Norte da Penha  

Apresenta a Gruta Nossa Senhora do Carmo, gruta natural, posteriormente modificada; o 

“Penedo Suspenso”, que corresponde a dois blocos suspensos na rocha envolvente, que 
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sustentam um jardim, à saída da capela de São Cristóvão, e o ”Desfiladeiro Labiríntico”, 

domo fendido, cujos espaços formam um sistema de estreitos corredores. 

 

G2 - Domo do Santuário da Penha 

Observam-se grandes lajes, que resultam de fracturas paralelas à vertente. 

Nas duas varandas conhecidas como ”Terraços Gémeos” é possível observar 

pseudoestratificação no granito. A sul do domo, existem contactos entre o Granito de 

Guimarães e outra rocha granítica de grão mais fino. Encontram-se ainda blocos isolados e 

tors, postos a descoberto pelos agentes ambientais que aproveitam fracturas horizontais, mais 

ao menos extensas, para tal. Do miradouro do Santuário, avista-se o monte do Sameiro, 

(identificado pela cúpula do Santuário), o monte de Santa Marta (junto à Rampa da Falperra), 

a Senhora do Monte e a cidade de Guimarães. Esta ocupa um alvéolo granítico resultante da 

alteração do Granito de Guimarães e da erosão dos materiais alterados. 

 

G3 - Domo do Pio IX.  

Encontra-se aqui um abrigo natural onde está alojada a imagem de Nossa Senhora de 

Lurdes, aproveitando o espaço entre pilares e grandes tors, de aproximadamente 6 metros de 

altura. O “Penedo que abana” é um bloco isolado e em equilíbrio instável. Do miradouro do 

Pio IX, é deslumbrante a vista sobre a Penha e relevo envolvente. Na descida, conhecida 

como o “Desfiladeiro Pio IX”, observam-se tors, lajes, pias e estreitos corredores. Mais a sul, 

junto à capela de Santa Catarina, existe um extenso contacto entre o Granito de Guimarães e o 

outro de grão mais fino e pilares com lajes verticais no Granito de Guimarães. 

 

G4- Domo Sul da Penha 

Este geossítio não faz parte dos trilhos geológicos, pelo que, para o visitar, terá que se 

deslocar ao parque de estacionamento mais afastado do Santuário, a sul da Penha, junto ao 

Minigolfe. A extensão do granito biotítico-moscovítico, de grão médio, é um factor que muito 

contribui para o valor deste geossítio. Este granito ocupa aqui uma área quadrangular de cerca 

de 5000 metros quadrados. Na proximidade encontram-se encraves microgranulares félsicos 

de grande tamanho no Granito de Guimarães. É a única área na Penha onde é possível 

observar indícios de arenização do granito biotítico-moscovítico. Na zona onde predomina o 

Granito de Guimarães, é possível observar as geoformas graníticas características da Penha, 

sem qualquer intervenção do Homem. 


