
Geologia e Geomorfologia versus Arqueologia da cidade do Porto 
 
O mapa geológico de Portugal, mostra claramente a posição do Porto numa 
área em que predominam os terrenos antigos do maciço Hespérico com afloramentos 
de xistos, quartzitos e granitos.  
Na área de Lavadores tem início uma grande falha tectónica com a direção 
praticamente Norte-Sul, que passa a leste de Coimbra e perto de Tomar (falha Porto-
Tomar).  
Trata-se de uma falha muito antiga e profunda que, provavelmente, continua a ter 
movimento ao longo do período mais recente da história da Terra (Quaternário, isto é, 
os últimos 2,6 milhões de anos). 
Durante o final do Cenozóico, a falha Porto-Tomar ter-se-á movimentado e criado o 
“relevo marginal” que limita, a leste, uma área aplanada: a plataforma litoral.  
 

Carta geológica de Portugal. LNEG, 2010 



A cidade implanta-se sobre esta plataforma que desce em degraus para o mar, e que 
se desenvolve a partir das Antas, a 160 m.  
 
É sobre essa plataforma relativamente elevada que se encaixa profundamente o rio 
Douro e os rios Tinto e Torto, a Leste. 
 

 
O relevo: mapa construído a partir das curvas de nível da carta 122 dos serviços cartográficos 

do Exército (escala original 1:25.000) 

A plataforma litoral é uma área relativamente aplanada que se desenvolve, normalmente, a partir 
de um relevo abrupto (relevo marginal), descendo em degraus para o mar. É um arquivo 
geológico, com depósitos de idade fini-terciária e quaternária que testemunham a evolução 
tectónica, climática e do nível do mar.  

 



 
Perfil topográfico percorrendo a plataforma litoral, passando pelas Antas, os encaixes dos rios 
Tinto e Torto, o relevo de Fânzeres-S. Pedro da Cova e o início da Serra de Valongo.  
 
Em Agramonte e na Pasteleira, é possível observar extensos depósitos fluviais formados por um 
pré-Douro. Esta fase do rio antecede um movimento de elevação continental que se foi 
desenvolvendo ao longo do Quaternário, provocando o seu profundo encaixe na antiga planície 
aluvial, acentuado sobretudo aquando das regressões do nível do mar em períodos glaciares.  
 
Entretanto, a movimentação tectónica continuava a fazer-se sentir, afetando, por exemplo, os 
depósitos de fácies fluvial que se podem ver nos Pinhais da Foz.  



A falha dos Pinhais da Foz: as setas mostram como o terreno se movimentou. Isso mostra 
que existiu uma atividade tectónica durante o Quaternário (neotectónica) 

 
Essa movimentação permitiu que, ao longo de uma falha tectónica com direção 
aproximadamente Norte-Sul, o compartimento mais a ocidente fosse atingido pelo mar. Daí 
resultou uma sequência de praias levantadas organizadas em diferentes patamares, visíveis 
desde Montebelo a cerca de 30 m de altitude.  
 

 
O depósito marinho (praia levantada) de Montebelo (cerca de 30m de altitude). Reparar no 
tipo de calhaus, achatados e bem calibrados, que também aparecem nas praias atuais. 



A praia antiga da Circunvalação (125.000 anos): ela fossiliza uma plataforma de erosão 
marinha de rochas muito antigas. Está coberta, por uma formação argilosa acastanhada 
(formação areno-pelítica de cobertura) que veio fossilizá-la durante a glaciação do Würm 
(cerca de 20.000 anos), quando o nível do mar estava 120m abaixo do atual.   

 



Detalhe do depósito da praia da Circunvalação, com cerca de 125.000 anos, fortemente 
ferruginizado. 
 
Na Praia da Circunvalação, a 3-4 m de altitude, estas antigas praias emergem do nível de areia 
atual, revelando o estacionamento do mar no interglaciar Riss-Würm, a última fase em que o 
clima foi semelhante ao atual, há cerca de 125.000 anos. 
 
Durante o Würm, todo o Norte da Europa ficou coberto por grandes mantos de gelo. O máximo 
da glaciação terá tido lugar há cerca de 20.000 anos. A acumulação de água nos continentes fez 
com que o nível do mar descesse. Neste clima frio, o solo congelava no inverno e poderia 
descongelar no verão, potenciando a deslocação de sedimentos e a criação de depósitos 
solifluxivos quer sobre as rochas de base quer sobre os diferentes depósitos fluviais e marinhos.  

 
Paisagens existentes durante o máximo da última glaciação (Würm) na Europa. Notar a grande 
extensão dos mantos de gelo (inlandsis) e as consequências, para a linha de costa, de um nível 
do mar pelo menos 120m inferior ao actual. 
 
Esta dinâmica, de natureza policíclica, foi moldando os antigos degraus até aos inícios do 
Holocénico. Com o degelo dos grandes glaciares, o nível do mar subiu cerca de 120 m, atingindo 
valores próximos da actualidade há 5000 anos e recriando as dinâmicas geomorfológicas com 
novas praias, sapais e dunas.  
 
Este arquivo é também um arquivo arqueológico porque os seus depósitos preservam vestígios 
pré-históricos. Por toda a plataforma litoral têm sido recolhidos artefactos líticos, cuja 
variabilidade é sugestiva da exploração de distintos recursos. O seu contexto de ocorrência não 
é, porém, suficientemente esclarecedor para compreender com detalhe o período cronológico e 
o ambiente cultural em que foram criados. Em contraste com esta difusa imagem do passado, a 



estação das Areias Altas é um testemunho material das condições de vida de comunidades da 
Idade do Bronze (2.º Milénio AC). Nas mais de 200 estruturas abertas no solo podem ser 
reconhecidos indícios de um lugar persistentemente habitado, revelando a emergência de um 
sentimento de pertença relativamente ao território. 
 

 


