Explorando o litoral entre Angeiras e Vila Chã

Imagem do Google Earth com o percurso sugerido
O litoral de Vila do Conde foi incluído, em 2009, na Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo
(NATURCONDE).
Trata-se de uma área que embora esteja muito próxima da cidade do Porto e ficando incluída na sua área metropolitana, mantém ainda um carácter um tanto
selvagem, com muitos pontos de interesse quer sob o ponto de vista do património natural quer sobre o ponto de vista arqueológico. O percurso indicado pode
ser feito por automóvel. Todavia é preferível, sob ponto de vista da descoberta, fazê-lo a pé e seguir, sempre que possível, pela linha de costa, aproveitando os

passadiços existentes.

Fig. 1: Ponte pedonal sobre o Rio Donda: vista para Sul (Angeiras)
Efectivamente, há aspectos que só mesmo a pé se podem apreciar devidamente. Um deles é a belíssima ponte pedonal sobre o pequeno estuário do rio Donda,
onde podem ver-se alguns dos mais belos pores do sol que já pude fotografar nesta área.

Fig. 2: Pôr do Sol sobre o estuário do Rio Donda

Fig. 3: Pôr do Sol sobre o estuário do Rio Donda tirado da ponte pedonal
A primeira paragem será nas cetáreas de Angeiras. Trata-se de tanques do tempo dos romanos. Estes tanques destinavam-se à salga de peixe ou à produção de
outros tipos de conserva de peixe muito apreciados na época romana como o garum (pasta resultante da maceração de diversas espécies de peixe e moluscos
com vinho, azeite e outros produtos).
As que se podem ver, neste núcleo museológico são reconstituições. Das verdadeiras, a maior parte estão cobertas pelas areias da praia actual. Porém ainda se
pode encontrar uma ou outra nos rochedos da praia de Angeiras.

Fig. 4: Cetárea ainda visível nos rochedos da praia de Angeiras.
Angeiras é um sítio excelente para um bom almoço/jantar de peixe. Menos congestionado que Matosinhos, apresenta pequenos restaurantes com muito bom
peixe e preços mais módicos. Além disso é bem mais fácil estacionar...
A passagem sobre o rio Donda pode fazer-se, de preferência, através da ponte pedonal acima referida. Numa altura em que os munícipes de Labruge
reivindicavam uma estrada pelo litoral que os ligasse aos restaurantes de Angeiras, a solução apoiada pela junta de Labruge foi a de fazer esta bela ponte. Daí
em diante, toda a gente percebeu que se tratava de um excelente caminho para fazer a pé ou de bicicleta. Poupa-se combustível e faz-se exercício sobre uma
paisagem sempre agradável. Sobretudo nas noites de verão.

A praia de Labruge tem já dois restaurantes com agradáveis esplanadas sobre a praia.
Seguindo o passadiço para norte, depois de passar o último restaurante, podemos ver um corte geológico magnífico que nos mostra o testemunho de uma praia
fóssil com 125.000 anos. Trata-se de uma fase em que o nível do mar, em termos relativos, era ligeiramente superior ao atual e o clima mais quente que o actual.
E podemos ver que a primeira fase da formação desta praia correspondeu a momentos de grande energia das ondas: elas foram capazes de rolar e acumular
blocos graníticos de grandes dimensões. Posteriormente esses blocos foram cobertos por areias de praia, representando um meio menos energético. E numa fase
bastante mais tardia, quando o nível do mar baixou cerca de 120 m, o que corresponde à fase de maior intensidade da última glaciação, as areias de praia foram
cobertas por uma formação acastanhada, designada nas cartas geológicas como “formação areno-pelítica de cobertura”.
Essa formação tem origem em processos compatíveis com um clima frio. Durante o inverno o solo gelava e a fusão do gelo subsequente originava uma lenta
movimentação das argilas, das areias e até dos blocos rochosos, por vezes de grande dimensão, que se se encontram nessa formação acastanhada, fazendo-os
descer ao longo dos declives pré-existentes.

Fig. 5: Antiga praia de blocos, coberta por uma praia arenosa e com o “selo” da formação de cobertura que lhe dá uma idade provável de cerca de 125.000 anos.
A formação de cobertura serve de “selo” às praias antigas que ela cobre. Datada do último período frio (de 20.000-18.000 anos), ela atesta que as praias
subjacentes são necessariamente mais antigas e por isso só podem ser contemporâneas de um momento em que o clima e, consequentemente, o nível do mar
eram semelhantes aos actuais: isto é, o último período interglaciário que está datado de cerca de 125.000 anos.

Este corte geológico é bastante extenso e permite compreender muito bem a relação das praias antigas com as formações solifluxivas que vêm fossilizá-las.
Arrastando materiais que estavam perto da superfície durante largas dezenas de milhares de anos esta formação solifluxiva muitas vezes contém elementos
arqueológico de diversas idades e é uma fonte de recolha de artefactos importante para os arqueólogos.
Entramos, depois, no passadiço que nos vai levar a um lugar mágico: o S. Paio.

Fig. 6. O passadiço entre a praia de Labruge e o S. Paio

Fig. 9: Percurso pedonal (passadiços) entre a praia de Labruge e a praia de Moreiró e respectivo perfil topográfico.
Este bocadinho de costa alta, que culmina a 20 m de altitude, no respectivo vértice geodésico, que é, aliás, um excelente miradouro, é o ponto mais alto da costa
portuguesa entre Caminha e a Serra da Boa Viagem, 165 km quilómetros para sul. Isso tem o seu significado, como veremos. Além disso permite fazer
excelentes fotografias do pôr do Sol e crepúsculo e apreciar o espectáculo das ondas alterosas contra arribas de mais de 10m de comando.

Sem dúvida, um dos aspectos mais espectaculares do S. Paio é a vista que se alcança para Norte e para Sul, já que o ponto mais alto (20m que coincide com o
vértice geodésico) fica destacado na linha de costa e bastante mais alto que as áreas adjacentes.

Fig. 7: Vista para Norte a partir do vértice geodésico do S. Paio: praia dos Castros

Fig. 8: Vista para Sul a partir do vértice geodésico do S. Paio: praia de Labruge. Ao longe as chaminés da refinaria de Matosinhos.
O facto de muitas das arribas que encontramos nesta área serem sub-verticais produz espectáculos sempre diferentes, com grande beleza cénica.
É o caso de um local frente ao Restaurante e ao centro de interpretação do S. Paio a que chamam “poço da Morte”.
Efectivamente, a circunstância de as “arribas” da área do S. Paio parecerem cortadas à faca não é despiciendo: elas correspondem a fracturas evidentes nas
rochas. Fracturas que, com a direção NNE-SSW são análogas às grandes falhas que rasgam todo o Norte de Portugal (falha do Gerês, falha Verín-Penacova,

falha da Vilariça) e que, segundo os especialistas terão tido actividade nos últimos 2,6 milhões de anos, isto é, durante o Quaternário. Trata-se de acidentes de
tectónica recente (neotectónica) que estão na origem de muitas das montanhas existentes no Norte do país (Peneda, Gerês, Padrela, Caramulo, Nogueira,
Bornes). Este facto faz-nos pensar que talvez os dois morros do S. Paio, rigidamente alinhados com essa direção notoriamente activa, possam ser dois pequenos
blocos levantados ao longo de falhas antigas, reactivadas em tempos recentes, separados por uma área tectonicamente deprimida (praia dos Castros).

Fig. 10: O “poço da morte”: frente ao restaurante do Castro de S. Paio. Notar o carácter rectilíneo das arribas que enquadram esta “furna”
A verdade é que essa hipótese não surge por acaso. Sendo o S. Paio uma área elevada, ficou relativamente imune à acção erosiva das ondas. Por isso, no morro
do vértice geodésico, é possível encontrar restos de antigas praias situadas a diversas altitudes: 10m e 19 m. Essas areias estão em vias de datação. Porém os

dados preliminares sugerem que pode tratar-se de um escalonamento de origem tectono-eustática, isto é, respondendo à subida do continente, o mar vai
embutindo diferentes plataformas de erosão marinha, por vezes sobrepostas por depósitos de praia correlativos.
Se compararmos este escalonamento com aquele que é visível na área de Lavadores, a Sul da foz do Douro, compreendemos que, na área do S. Paio, essa subida
terá sido mais rápida e que, portanto, a altitude a que as praias levantadas de diferentes idades se situam não é idêntica ao longo de toda a linha de costa
portuguesa e, aparentemente, vai diminuindo para Sul. A ideia de que as praias levantadas se organizavam exclusivamente em função das variações do nível do
mar, actuando sobre um continente perfeitamente estável, era o paradigma vigente até aos finais dos anos oitenta. Porém, uma investigação mais detalhada e o
conhecimento da mobilidade intrínseca dos continentes, decorrente da grande revolução científica que dá por nome de tectónica de placas, veio pôr em causa
essa estabilidade e a ideia de que as praias antigas se poderiam “datar” pela altitude.
O S. Paio constitui uma área poupada a um excesso de urbanização que tantas vezes desvirtua as paisagens do litoral. Por isso é um local com algo de mágico e
ainda “selvagem”. As arribas “cortadas à faca” segundo a direcção NNE-SSW, por vezes atingem 10 m de desnível e originam um belo espetáculo, por altura
das marés vivas.
https://www.facebook.com/103059598088442/videos/1093714864414265
A visita deverá começar pelo centro de interpretação onde os aspectos geológicos e geomorfológicos se entrelaçam com a biodiversidade e com uma ocupação
antiga, com mais de 2000 anos. Trata-se do único castro em Portugal, que se situa sobre o mar.
Outros aspectos de carácter arqueológico podem ser facilmente encontrados pelo visitante e estão referidos através de cartazes explicativos situados ao longo
dos passadiços.
Também aqui é possível encontrar restos de praias do último período interglaciar.

Fig. 11: Depósito de origem marinha fóssil (praia antiga) situado a 5m na praia dos Castros.
É possível, ainda, ver uma forma devida à erosão marinha, que corresponde a uma “sapa fóssil”. A base desta sapa situa-se a uma altitude de 9m, por isso
representaria a acção do mar a um nível do mar bastante mais alto do que o actual. Como o depósito de uma praia fóssil da fig. 11 se situa a 5m, admitindo que
se trata de uma mesma fase da evolução do nível do mar (último interglaciário?), isso parece sugerir que o morro onde se situa o vértice geodésico do S. Paio

terá subido em relação ao relevo onde se situa a capela, uma subida que poderá ter-se efectuado numa fase relativamente recente da história da Terra (últimos
125.000 anos).

Fig. 12: Sapa fóssil, com entalhe a 9m situada no morro do vértice do S. Paio, indicando um nível relativo do mar bastante superior (pelo menos 8m) ao actual e
em tempos relativamente recentes.

O S. Paio merece uma longa visita, que poderá repetir-se depois da leitura de alguns dos documentos citados em nota de rodapé e que permitirão, aos mais
interessados, fazer uma visita mais informada.
A norte do S. Paio tem início uma extensa e bem organizada praia com bandeira Azul, a praia de Moreiró. É nesta área, relativamente extensa, que é geralmente
possível estacionar, com excepção dos fins de semana em que o S. Paio só se torna acessível ao final da tarde...
Ao contrário de Labruge, que sempre teve um carácter fundamentalmente agrícola e que só depois dos anos noventa começou a urbanizar-se junto à praia, vila
Chã é uma aldeia piscatória muito típica, que teve características muito interessantes tal como a existência de “pescadeiras1” que exerciam a faina de pesca com
direitos e deveres idênticos aos dos homens.
É também um bom local para experimentar restaurantes de peixe.

Fig. 13: A linha de costa em Vila Chã: alguns dos pontos referidos no texto.
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http://sigarra.up.pt/flup/ESTAGIOS_ALUNOS.ENTRADA?p_aluno_id=106842

O primeiro lugar a visitar é a praia dos pescadores onde se encontra um rochedo muito interessante, designado localmente como “pedra do Bispo”. Trata-se de
um afloramento condicionado por falhas de direcção ENE-WSW, com uma espectacular furna no meio, delimitada por duas grandes sapas. Entre elas,
desenvolve-se uma plataforma de erosão marinha que se inicia ao nível médio das marés baixas e se estende até ao nível médio das marés altas.
Como se pode ver na figura 14, essa plataforma talhada em rochas metamórficas (gneisses, migmatitos) aparece cinzelada pela acção do mar. A maior parte das
vezes esta plataforma em rampa, está parcialmente coberta por areias. Nesta foto tirada com grande angular, apanhei um dos raros momentos em que essa
plataforma se mostra completamente livre de areias, uma bela escultura talhada em rochas com foliações magníficas.

Fig. 14: A Pedra do Bispo: as sapas mais espectaculares que conhecemos na costa Norte de Portugal.

Um pouco mais para Norte, a praia da Congreira, ultimamente tem mostrado uma boa visibilidade dos depósitos marinhos do último interglaciar, fossilizando
plataformas de erosão marinha e cobertos, por sua vez, pela formação de cobertura.

Fig. 15: Praia da Congreira: os depósitos do último interglaciar cobrindo uma plataforma de erosão marinha e fossilizados pela formação de cobertura.

Têm sido descobertos por um habitante local (Bruno Costa) diversas marcas de ouriços existentes em rochas que hoje só são atingidas pelo mar em situação de
marés vivas e de tempestades. Isso demonstra que o nível do mar esteve mais alto, provavelmente há cerca de 125.000 anos, como se prova pelos depósitos com
essa idade provável que são cada vez mais visíveis nesta praia (fig. 15).

Fig. 16: marcas de ouriços nas rochas da praia da Congreira (foto de Bruno Costa).

Um pouco mais a Norte, na praia da Terra Nova, existem alguns aspectos fáceis de observar e com um interesse didáctico-científico relevante. A sequência da
figura 17 mostra como é possível fazer refletir os jovens sobre a questão da “duração” dos fenómenos nas ciências da Terra.

Fig. 17: O substrato rochoso e a sua relação com formações mais recentes (Quaternário).
A imagem do Google (fig. 18) sugere que o substrato rochoso foi deformado, já depois da formação dos depósitos marinhos do último interglaciar (125.000
anos) se terem estabelecido. Com efeito, a plataforma de erosão marinha coberta pela sequência de depósitos quaternários visível na figura 17 a leste e coberta
por areias de praia a oeste, é subitamente soerguida ao longo de uma escarpa perfeitamente identificável

Fig. 18: Imagem do Google Earth e prováveis deformação recentes das rochas (o Norte está à esquerda, na figura).

Fig. 19: A escarpa de direcção N-S que se pode ver na fig. 17. Só é visível em maré baixa e tem uma altura de mais de 5m.
Assim, neste sector da costa é possível ver que a morfologia do terreno não obedece àquilo que seria espectável: isto é: superfícies aplanadas pela erosão
marinha, descendo progressivamente para oeste.
Aqui, os movimentos recentes da crusta parecem bastante evidentes e por isso, nesta praia o horizonte é limitado, a oeste, por um rochedo nitidamente alinhado
com a direcção N-S e que define uma arriba inesperada, com mais de 5m de altura (fig. 18).
A existência de inúmeros rochedos a uma pequena distância da linha de costa, não sucede apenas nesta praia, mas é uma constante ao longo da costa entre
Matosinhos e Esposende, muitas vezes designada por “costa negra” por causa da ocorrência de inúmeros naufrágios ao longo do tempo.
Em jeito de conclusão
A área que acabamos de descrever foi estudada com muito detalhe e permite elaborar hipóteses científicas relevantes, estando a ser estudada, nomeadamente
através de uma tese de doutoramento com base na Universidade de Coimbra, com recurso a meios de datação sofisticados que permitirão avaliar a hipótese de
levantamento da área do S. Paio que eu própria apresentei há 30 anos (junho de 1991), na minha tese de doutoramento2.
Por isso, foi tratada com um cuidado especial, tentando reunir o rigor científico com um texto compreensível pela maioria dos cidadãos e que possa, além disso,
fazer despontar o interesse pelos aspectos naturais e científicos do património, porque entendemos que só compreendendo o território o poderemos preservar e
defender convenientemente.
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https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/22280/2/tesedoutevolucao000091077.pdf
https://www.jstor.org/stable/25737666
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/23239/2/assuncaoaraujoprotection000094253.pdf

