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Resulno
A paisagem litoral

que se observa,

ao longo

da sinuosa costa de Peniche.

e de uma monumental

beleza estetica. Esta

espectacularidade
paisagistica resultou da enorme variedade de elementos, ambientes e processos de natureza geologica
-geodiversidade,
os quais constituem
documentos
que testemunham
a historia da Terra.
Ao caminhar pela costa de Peniche observam-se sitios, estruturas ou objectos geologicos, bern delimitados geograficamente
que, pela sua favoravellocaliza~io,
conteudo,
peculiaridade
ou mesmo raridade, apresentam elevado valor cientifico,
educativo, cultural, paisagistico e geoturistico.
Estes sitios, afloramentos au paisagens, constituem importantes georrecursos
nao renovaveis e designam-se,
na generalidade,
como Locais de Interesse Geologico
(LIGs) ou geossitios.
Quando
apresentam
elevada singularidade
e interesse
didactico
ou monumentalidade
natural
sio considerados
como
geomonumentos.
No litoral
de Peniche
0 Horst do arquipelago

ocorrem
numerosos
das Berlengas:
planalto

exemplos
de granito

de geossitios,
rosa da Berlenga

dos
quais
se destacam:
e os picos metamorficos
dos

Farilhoes,
°Campo
de lapias
do
Cabo
Carvoeiro-Remedios:
formas
zoomorficas
0Registo sedimentar da Ponta do Trovio corn a idade de 183 milhoes de anos,
0Erup~ao vulcanica da Papoa,
0Monoclinal
e tombolo
0Gruta da Furninha.

Patrimonio

labirinticas,

do Baleal,

A valoriza~ao dos geossitios acima mencionados
e a sua divulga~ao a popula~ao
potenciam urn maior desenvolvimento
economico
para a regiao. Na perspectiva
patrimonio
cultural,
bern como do seu aproveitamento
geoturistico,
sugere-se
classificados como geossitios de ambito local, regional
e nacional
e integrados
patrimonio
natural.
Palavras-chave:

e

geologico;

geossitios;

geoturismo;

em geral, e turistica em particular ,
da preserva~ao e conserva~ao deste
que todos os locais referidos
sejam
no sistema de informa~io
sobre o

Peniche.

Abstract
Thecoastalscenery,which is observedalong the winding Penichecoastline, is monumental and aestheticalJybeautifill. This spectacularlandscapeemerges
from the huge variety of elements, environments and processesof geological nature -geodiversity- which give evidenceof the Earth's past history.
Whenwalking alongPenichecoastlinethereare sites,structuresor objectsgeological,well definedgeographicalJy,
favoured !!y its location, content,quirkiness,
or evenrarity, havehigh scientific, educational, cultural, scenicand geotouristic values. Thesesites,outcropsor landscapes,are important non-renewable
georesources
and, in general, named as earth sciencesite or geosites.When they have high uniquenessand didactic interest or natural monumentality are
considered
geologicalmonuments.
,
On the Penichecoastlinethere are numerousexamplesof geositesamong them stand out:
0BerlengasarchiPelagoHorst: Berlengapink granite highland and Farilhoesmetamorphicpeaks,
0Cabo Carvoeiro- Remdios Karstic Landscape:zoomorphicand la!!yrinthine forms,
.Ponta do Troviio sedimentaryregisterwith the ageof 183 millionyears,
.Papoa's volcanic eruption,
.Baleal monoclineand Balealtombolo,
.uminha cave.
These
geositesvaluation and disseminationto t.hegeneralpopulation, mainJytourism, potentiatesgreater economicdevelopmentin the region. Topreserve
and conservethe cultural heritageand its geotouristic use,I sugest that all theplaces listed should be classifiedasgeositesoflocal, regional and national
integrated~stem of information on the natural heritage.
Key-words:

Geologicalheritage;geosites;geotourism; Peniche.

Introdu~io
A paisagem litoral

que se observa ao longo da recortada

costa da regiao de Peniche e de uma monumental
beleza
estetica e elevada singularidade,
onde se destacam as

peninsulas

de Peniche, do Baleal e da Papoa e, no extremo

ocidental,
o Cabo Carvoeiro
e ainda, mais a ocidente,
o Arquipelago
das Berlengas. Entre as extensas praias
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Na regiao continental
afloram, na generalidade,
sucessoescarbonatadas do Jurassico Inferior (peninsula
de Peniche) a Medio (Baleal) e areno-argilosas
do
J urassico superior (Pedras M uitas) , sobre a qual assentam
discordantemente depositos aluVionares, areias de praia
e dunas de idade holocenica (fig. I).
A ocidente do antigo Maci~o Iberico desenvolveu-se
uma extensa bacia sedimentar marginal, cuja evolu~ao
meso-cenozoica esta estreitamente associada corn o
estiramento
da crusta e consequente parti~ao do
supercontinente Pangea, seguida da abertura do oceano
Atlintico. Esta bacia sedimentar foi preenchida, no inicio
do Mesozoico ate a actualidade, pela acumula~ao alternada
de sedimentos terrigenos e quimicos, que se podem
observar, em particular, ao longo do litoral da costa
ocidental de Portugal.
O registo sedimentar
da regiao de Peniche e
caracterizado por conjuntos de sucessoesde estratos corn
composi~ao, forma, estrutura e disposi~ao diferenciadas,
cujo substrato e o maci~o antigo. Este maci~o e constituido
por litotipos rochosos de natureza metamorfica e eruptiva,
que afloram no Arquipelago das Berlengas. Todos estes
elementos de natureza geologica, que estao a condicionar
a paisagem actual, constituem testemunhos essenciais
para a reconstitui~ao
da geohistoria
da regiao.
Toda a geohistoria ja descrita e marcada pelo conceito
de Ciclo Geologico. Os litotipos sedimentares ma is
antigos (~2~0 milhoes de anos), originados a partir de
sedimentos depositados no fundo do mar, contem no
seu interior eleme~tos erosionados de antigas cadeias
montanhosas emersas no Maci~o Iberico. Evidencias
actuais destas antigas montanhas afloram no horst do
arquipelago das Berlengas, nomeadamente
rochas
eruptivas ou magmaticas na Berlenga
e rochas
metamorficas nos Farilhoes (fig. ~) .Por outro lado, as
sucessoessedimentares cada vez mais recentes preservam
no seu interior testemunhos que resultaram da erosao
de sequencias mais antigas, nomeadamente litotipos e
fosseis de sequencias marinhas mais antigas foram que
foram erosionadas e posteriormente
depositadas em
sucessoesmais recentes.
Ha cerca de 190 milhoes de anos depositaram-se nesta
bacia sedimentos finos carbonatados, por vezes corn
abundante materia orginica, em ambiente marinho de
aguasquentes, relativamente profundas. A profundidade
da bacia vai progressivamente
diminuindo,
como
conseq~encia do pre-enchimento da bacia por se~imentos
provenlentes da erosao de terras emersase do abalxamento
generalizado do nivel das aguas do mar que se verificou
a escala do globo no fim do Jurassico (...150 milhoes de
anos). Nestas circunstincias, o ambiente de deposi~ao
passou suGessivamente a marinho menos profundo ,
recifal, laguno-marinho,
fluvial e lacustre (Baleal) .
Ha cerca de 145 milhoes de anos iniciou-se a abertura
do golfo da Biscaia, que induziu a rota~ao da Peninsula

aguas do mar a escala do planeta. Estas modifica~oes
espaciais vao induzir varia~oes acentuadas nos ambientes
de deposi~ao, registando s~cessivamente passagens de
ambiente marinho a fluvial. E de salientar que os depositos
de natureza fluvial contem, porvezes, vegetaisfossilizados,
e materiais provenientes de areas subaereas, onde as
rochas do maci~o antigo afloravam, nomeadamente
granitos, xistos, quartzitos, entre outras.
No final da Era mesozoica (~65 milhoes de anos), junto
a fronteira entre o Cretacico e o Terciario (KIT), iniciouse a abertura do Atlintico N orte atraves da relocaliza~ao
da crista media oceinica por migra~ao espacial do rift e,
consequentemente,
termina a abertura do Golfo da
Biscaia. Esta evolu~ao tectonica produziu adelga~amento
da margem continental iberica e altera~oes no campo de
tensoes, originando fractura~ao a grande profundidade.
Ao longo destasfalhas corn direc~ao NNW-SSE ocorreram
as intrusoes dos maci~os subvulcinicos em Sintra, Sines
e Monchique e numerosos episodios vulcinicos (Papoa,
Leiria, Nazare, entre outros). Contudo, a fronteira KIT
(65 milhoes de anos) e mundialmente famosa por ter
sido urn periodo de tempo marcado pela extin~3o em
massade cerca de 50% das especiesda Terra, em particular
dos dinossauros, tendo sido descobertos indicios em
varios locais do planeta de que esta catastrofe global foi
causada por impacto de urn meteorito de dimensoes
quilometricas (Alvarez etal., 1980).
Nos tempos subsequentes (era cenozoica) ocorreu o
rapido arrefecimento do planeta e o desenvolvimento
dos mamiferos em numero e especies. O clima mudou
na generalidade de tropical para glacial, alterando-se em
particular grande parte da paisagem do hemisferio norte;
formaram-se
as actuais cadeias montanhosas que
resultaram da colisao entre as placas Euroasiatica e
Mricana e, nas zonas marginais a colisao, desenvolveramse sistemas do tipo horst-graben.Estas altera~oes a escala
do planeta, tiveram consequencias na regi3o, dado que
houve modifica~oes acentuadas no relevo (1evantamento
da serra de Montejunto) e na linha da costa (forma~ao
da Lagoa de 6bidos), bern como a forma~ao de depositos
continentais que resultaram da erosao do maci~o antigo,
preservados em estruturas subsidentes (Bolhos, 6bidos
e Olho Marinho, entre outras).
Nos ultimos 1,8 milhoes de anos (Quaternario)
o
planeta esteve mais frio, em media, do que durante a
maior parte da sua historia. Esta Era e marcada porvarias
glacia~oes e interglacia~oes. Consequentemente houve
varias oscila~oes do nivel do mar qu~ sao testemunhadas,
em particular,
pelo posicionamento
a altitudes
diferenciadas de terra~os de areias marinhas proximos
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Consequentemente,

o

territorio

portugues

,
movimenta-se para latitudes mais baixas do que as actuals,
onde o clima
era mais quente
e humido.
Concomitantemente, ocorreram oscila~oes do nivel das
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Ao longo do litoral de Peniche ocorremnumerosos
exemplos de lugares singulares com interesse geologico

