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R E S U M O 

Apresentam-se resultados de trabalhos sobre o Neogénico do Algarve reali 

zados por investigadores do Centro de Estratigrafia e Paleobiologia da U.N.L. 

desde 1977. 

o estudo pormenorizado de vários cortes geológicos, com pesquisa de nano 

plâncton calcário, foraminíferos planctónicos, ostracodos, peixes e mamíferos, 

permitiu obter elementos de datação e de correlação conducentes a nova inter

pretação do Miocénico algarvio. 

Foi possível caracterizar e datar as seguintes unidades: 

a) Formação carbonatada de fácies marinha de Lagos-Portimão de idade Miocénico 

inferior (Aquitaniano(?) e essencialmente Burdigaliano) podendo atingir o 

Langhiano inferior. 

b) Série,essencialmente arenosa, de fácies continental com intercalação mari 

nha, de Arrifão, Olhos de Agua e praia do hotel Auramar, do Miocénico mé

dio (Langhiano-Serravaliano). 

c} Depósitos lfmnicos (pelitos e calcários)e "marinhos (espongolitos diatomi

tos, areias, siltes e calcários)de Tunes-Mem Moniz,Ponte das Lavadeiras(F~ 

ro), Arroteia (Fuzeta) e Morgadinho (Luz de Tavira), correspondentes, ao 

menos em grande parte, aos primeiros tempos do Miocénico superior. 

d) Formação de Cacela, com três membros: inferior (conglomerados e areias) ,m! 

dio (siltes amarelos) e superior (siltes cinzentos) do tortoniano terminal 

e, sobretudo) do Messiniano. 

Apresenta-se, ainda, uma interpretação da evolução tectónica e paleoge~ 

gráfica do litoral sul português no Miocénico tendo em conta o seu enquadra

mento na parte meridional da península ibérica (depressão do Guadalquivir, b~ 

cias no Maciço Bético e, de modo geral, no levante espanhol), estabelecendo

-se igualmente comparação entre o vulcanismo neogénico desta região e manife~ 

tações semelhantes documentadas no Algarve (basanltos de Figueira-Portimão, 

por ex.). 



l-I NTRODUÇi!.O 

Desde há vários anos, A. Nascimento, M.T.Antunes e J.Pais, 

do Centro de Estratigrafia e Paleobiologia da U.N.L., t~m traba

lhado no Neogénico algarvio, estudando cortes geológicos, reco

lhendo fauna variada, e procurando, sobretudo, elementos de dat~ 

ção seguros com vista a interpretação de conjunto do Miocénico da 

faixa I itoral algarvia. 

As datações conhecidas até agora, já antigas, eram basea

das em moluscos, os quais, pela longevidade, não fornecem indic~ 

ções seguras. Assim insistiu-se, sob~etudo, na pesqui~a de fora

minlferos planctónicos, de mamíferos e de ostracodos. A lavagem 

de grandes quantidades de sedimentos permitiu recolher em vári

os pontos associações características, tanto de foraminiferos 

planctónicos, como de ostracodos. 

Os cortes de pormenor estudados, bem como o reconhecimento 

sumário de outros, complementados pelas novas datações, permitiu 

correlacionar várias unidades e reconhcer a evolução geral do 

Miocénico da faixa litoral do Algarve. 

Assim, este trabalho não e apenas fruto do meu labor pesso

al, mas sim de vários investigadores de que destaco M.T.Antunes, 

A.Nascimento e G.Bizon. 

Também R.Rocha, G.Manuppella e F.Moitinho de Almeida, for

neceram elementos da maior utilidade. 

Muito há ainda a fazer. Porém, as características gerais 

da evolução geológica do litoral S de Portugal, podem agora ser 

caracterizadas com certa segurança. 
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2- UM POUCO DE HISTORIA 

Na segunda metade do s;culo passado alguns investigadores 

começaram a interessar-se pelo terciário do Algarve. 

C.Ribeiro e N.Delgado procederem ao reconhecimento geológ~ 

co de toda a provfncia, tendo-se interessado pelo Neog;nico. Re

colheram abundantes fósseis e de,limitaram as principais manchas, 

sem nunca chegarem a publ icar qualquer estudo. 

As primeiras publicaç~es sobre a geologia do Algarve deque 

há memória devem-se a C.BONNET (18S0). Este autor definiu as pri.!!, 

cipais unidades geológicas, referindo o Paleozoico (Silúrico e , 
Devónico), IIformation du Trias ll

, os calcários com amonites e be

lemnites e calcários com corais da bacia de Sagres, e o Terciá

r i o. N e s t e d i s t i n g u i u d u a s uni d a d e s: uma i n f e r i o r d e a r g i I a pI á s_ 

tica com alguns bancos de arenitos mais ou menos grosseiros e de 

I ignitos, e outra, m;dia e superior, essencialmente margosa, ar! 

nftica e calcárfa. Esta compreenderia camadas de calcário mari

nho com Cardi-um eduZe e MytiZus sp .. Sobre estas camadas, (que, 

segundo o autor, faltam muitas vezes), C.Bonnet considera existi 

rem depósitos espessos, sem estratificação, essencialmente,argi

lo-arenosos, com cimento ferruginoso. 

o autor não se refere i existincia do Cretácico; admitiu 

que as formações terciárias repousam, em discordância,sobre o Ju' 

rássico super i or. 

Em 1866 F.PEREIRA DA COSTA descreveu moluscos, provenientes 

do Algarve,em especial os recolhidos em Cacela. Não apresenta,t~ 

davia, qualquer estudo de conjunto. 

Em 1879,J.B.COTTER apresentou 1 ista pormenorizada defósseis 
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provenientes de Cacela. 

Ainda J.B.COTTER em G.DOLLFUS et alo (1903-1904) apresenta tam

bém uma descrição do Neogénico do Algarve. Assinala várias unida 

des I itológicas (molassos, areias diversas) e apresenta uma lis

ta de fósseis de Cacela. Segundo J.B.Cotter (op.cit.)~ fau~a se~ 

ria análoga à de Braço de Prata, Cabo Ruivo, Foz do Rego e Adiç~ 

na bacia do Tejo; atribuiu-a ao Tortoniano. 

F.PEREIRA DE SOUSA (1917, 1922, 1927, 1930, 1931) dedicou-

-se particularmente, ao estudo das rochas ígneas meso-cenozoicas 

de Portugal. Referiu-se nomeadamente às rochas do Algarve consid! 

rando,em conclusão, (1931, p.93) "todas as rochas melanocratas 

do Algarve ocidental com exclusão da série diabásica nao ainda 

bem estudada como helvecianas ou post-helvecianas". 

Foi, assim, o primeiro autor a referir-se à existência de 

vulcanismo neogénico em Portugal. 

No seu estudo sobre o Carbónico ,inferior e médio de Portu

gal, F.PEREIRA DE SOUSA (1919-1922, p. 9) refere-se à possível ~ 

xistência de 01 igocénico superior no Algarve. Interpretou assim 

alguns conglomerados sem fósseis, muito deslocados, situados jun

to ao Rio Arade a W de Estombar, e que têm por cima o "Helvecianli 

discordante, q-uase horizontal. Observações agora real izadas mostr~ 

ram, todavia, que este conglomerado assenta sobre camadas cretáci 

cas devendo provavelmente ser atribuído a este sistema. 

F.Pereira de Sousa cita ainda numerosas falhas na Praia da 

Rocha, em Albufeira, etc. Refere-se à modernidade da tectónica qUe 

afecta o "Helveciano" e que chega a pô-lo em contacto com o Triá

sico. Considera (op.cit., p.IO) estes movimentos como responsáveis 

do afundamento da "Atlântida ao S.do Algarve, onde se acha o afun

dimentQ em ~vallusitano-hispano-marroquino, e contemporâneos de 

erupções como a post-helveciana de Vila Nova de Portimão". 

A.GOUV~A em 1938 refere-se ã geologia do Algarve, nomeada

mente aos "Terrenos terciários" (op.cit., pp. 35-36). Diz serem 

do Burdigaliano as primeiras formações terciárias perfeitamente 
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datadas. Do ponto de vista litológico, afirma que o Miocénico é 

constitufdo por calcários fossilfferos, molassos e areias finas; 

apresenta a distribuição geográfica das principais manchas mio

cénicas. Cita, ainda, os pequenos retalhos de Aljezur e de Bensa 

frim, que considera "helvecianos". 

Incluiu as areias amarelas de Cacela no Pl iocénico marinho 

e, no Pl iocénico superior, a extensa cobertura de areias averme

lhadas e alaranjadas que fossil izam o carso. 

Mais adiante, ao aludir às rochas fgneas do Algarve, refe

re-se, citando Macpherson, Pereira de Sousa e E.Kayser, a filões 

basálticos perto de Lagos e de Portimão que afectam o Miocénico 

(op.cit., p.4l), admitindo uma fase eruptiva post-helveciana (op 

ci t., p. 42) . 

A admirável fauna da ribeira de Cace1a continuou a susci

tar o interesse de vários autores. 

Em 1940, J.BOURCART & G.ZBYSZEWSKI publicam uma memória em 

que, após uma srntese sobre o Miocénico português, tratam em es

pecial da série do Algarve e do S de Espanha. Descrevem a jazi

da de Cace1a, e fazem comparaçoes com o Miocénico de Marrocos,da 

Argélia e da Tunfsia, nomeadamente.A.Chavan completa o estudo oom 

a análise dos fósseis de Cacela, de Oar-bel-Hamri e de Sidi Mou

ça e1 Hara Hi (Marrocos). 

Em relação a Cacela, A.CHAVAN (1940, p.78)refere que pred~ 

minam formas diferentes das actuais da região; grande parte sao 

caracterfsticas do Miocénico superior e nenhuma é exclusiva do 

Pl iocénico. Várias correspondem a formas evolufdas de espécies 

"helvecianas" ou tortonianas, admitindo, para o conjunto, idade 

sahel iana. Em reforço desta opinião refere a semelhança com a fa!!. 

na sahel iana de Dar-bel-Hamri; ambas pertenceriam portanto, ao 

Miocénico superior. 

Em 1948 G.ZBYSZEWSKI estudou a fauna dos pequenos retalhos 

de Miocénico situados sobre o Carbónico na região de Bensafrim. 

Após estudo da fauna,atribuiu-a ao IIHelveciano ll médio a su 
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perior. 

A pu b 1 i c a ç ã o pós tum a de P. C H O F F A T " G é o I o g i e d u C e noz o" que 

du Portugal" (950) veio trazer novos elementos acerca do cen6zoico do 

Algarve. Assim, refere pela la. vez calcários lacustres com BuZi 

mus,Pupa,PZanorbis e HeZix na Ponte das Lavadeiras, a NW de Faro; 

cita ainda, nTveis calcários intercalados nas areias da região 

de Tavira com aspecto de lacustres. O primeiro destes afloramen

tos não é hoje observável, mas, na região de Tavira há, de facto, 

como veremos adiante, margas e calcários margosas com carófitas 

e PZanorbis. 

Depois de examinar os fósseis existentes nos Serviços Geo

lógicos de Portugal, P.Choffat conclui que o "Helveciano" e o 

Tortoniano estão bem r~presentados no Algarve; o primeiro a Oes

te e Centro, e o Tortoniano a Este. Referindo-se a Cacela consi

dera a fauna tortoniana e refere existirem aI i, mais de 300 esp~ 

cies e variedades de gastrópodes e la~elibrânquios, cuja lista a 

presenta. 

Em 1950, G.ZBYSZEWSKI & F.ALMEIDA citaram várias espécies 

de peixes provenientes de Cacela, jazida que consideram tortoni~ 

na, bem como de Albufeira, Praia da Rocha e Aljezur. Refira-se 

que o estudo Incidiu sobre exemplares das colecções dos Serviços 

Geológicos de Portugal e do Instituto Superior Técnico, desliga

dos,portanto de qualquer estudo de campo. 

MARIANO FEIO (1951, pp.317-318) descreve sumariamente a ge~ 

logia do Baixo Alentejo e Algarve. A propósito do Miocénico, r~ 

fere que o máximo de transgressão do mar miocénico se deu no "HeI 

veciano", e que, do ponto de vista 1 itológico, predominam gres, 

Il)olassos, calcários fossilíferos; as argilas são raras. Segundo 

o autor, "os restos que se conservam, testell)unhas de formação 

Il)uito mais extensa, estão pouco deslocados, excepto onde intervl 

eram acções diaprricas (Albufeira), e mostram pequenos pendores 

para Sul". Admite que as principais fases tectónicas devem ter 

ocorrido entre o Turoniano e o Burdigal1ano. 
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O.V.FERREIRA (1951, pp. 153-180) estudou pectinídeos de al 

gumas jazidas do Miocénico do Algarve. Após apresentar a descri

ção de várias espécies tenta tirar conclusões estratigráficas.A~ 

sim, refere que "no Algarve existe um Vindoboniano bem caracteri 

zado por formas próprias ao Helveciano e ao Tortoniano". A pro

pósito de Cacela refere que a presença de ChZamys excisa indica 

ria o "Saneliano" ou o P1iocénico inferior. 

Devemos, todavia, referir que o valor estratigráfico dos 

pectinídeos n~o é tão grande quanto, em determinada época, se 

admitia. Sabe-se hoje que, p.ex., as formas algarvias descritas 

por O.Veiga Ferreira são conhecidas em praticamente todo o Mio

cénico, algumas mesmo no Pl iocénico. 

KREJCI-GRAF (1955) refere-se aos calcários do Miocénico da 

faixa litoral algarvia. Observou e descreveu processos cársicos 

que atingiram os calcários (que considera do "He1veciano") so

bretudo na região da Praia da Rocha. 

Em 1957 S.FRENEIX descreveu a'lguns lame1 ibrânquios do Mi~ 

cénico portuguis, entre eles Paphia (Paphi~ ~byszewskii proverie~ 

te de Cacela. A autora assinala que esta espécie do Miocénico s~ 

perior, é bastante diferente de outras formas conhecidas. Quanto 

a idade ªtribulu-a ao Tortoniano. 

Ainda em 1957 P.BRtBION descreveu nova espécie Mitra perei 

l'a-z.. das. "couches tortoniennes de Cacela" corrigindo determinação 

de Pereira da Cesta (Mitra fusiformis}. 

Alguns anos passaram sem ninguém voltar a ocupar-se do es

tudo dos terrenos miocénicos do Algarve. 

R.ROCHA (1971, pp. 144-145) refere-se ao Miocénico da re

gi~o entre o Cabo de S.Vicente e Alvor. Depois de dar a locali

zação dos principais afloramentos, atribuiu os "calcários e lu

machelas" ao "Helveciano Vlc e Vllb, tendo em conta os estudos 

das faunas de moluscos feitos por Veiga Ferreira e G.Zbyszews~. 

Em 1975, P.BALDY et alo estudaram a estrutura geológica da 

plataforma continental S~l portuguesa, tendo individualizado tris 
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unidades (Paleozotco superior, Mesozolco, Neogénico) separadas 

por discordinctas importantes. Os terrenos mais modernos compr~ 

endem, níveis estratificados e, outros, menos bem ordenados, r~ 

vinados por vales antigos em geral preenchidos. Este conjunt~em 

continufdade com o Neogénico que foi identificado a N do Cabo de 

Sines)está afectado por fracturas NNE-SSW. O Neogénico torna-se 

mais espesso para o largo e assenta sobre terrenos nitidamente 

mais deformados que foram datados, a NW do Cabo de S.Vicente,do 

Albiano terminal-Cenomaniano basal. 

Como conclus~es, os autores verificam que a plataforma sul 

portuguesa sofreu, no Mesozoico e no Cenozoico, várias fases de 

deformaçio, a Gltima das quais, (fracturaçio) data do Cenozoico 

superior. 

A estrutura da ~lataforma é controlada por antigos aciden 

tes do soco paleozoico reactivados no Cenozoico. P.BALDY et aI. 

(op. cit., p. 616) referem, ainda, que esta interpretaçio deve 

ser general izada. Consideram que os grandes desl igamentos com 

direcçio N 40° E, como os de Nazaré, da Arrábida, do Cabo de S. 

Vicente e do Guadalquivir, bem como as fracturas a eles associa 

das no Sul de Portugal, com direcçio N 20° E sao os grandes co~ 

dicionantes da evo1uçio estrutural da margem continental Oeste 

da Peninsu1a Ibérica. 

Em 1976 R.ROCHA publicou o primeiro levantamento geológi

co da parte ocidental do Algarve ã escala 1 :50 000. Neste 1evan 

tamento distinguiu várias unidades separando os calcários e cal 

carenitos de fácies marinha atribufdos ao Miocénico (He1vecia

no?) das areias, em geral grosseiras, às vezes rubeficadas, da

tadas, sob reserva, do Pliocénico. 

G.BOILLOT et aI. (1978) estabeleceram a carta geológica da 

plataforma continental ã escala 1/1000 000 •. Em re1açio ã plata

forma Algarvia verificaram ser essencialmente constitufda por 

Neogénico e dentre deste referem Miocénico (m) e,Neogénico 

e Plistocénico (m-a). Na região de Sagres a plataforma é esse~ 

cialmente constiturda por rochas do Mesozoico indiferenciado 



(J-C) localmente está representado o Jurássico superior,o Ber

riasiano-Cenomanfano inferior (C~) e o Neogénico e Pl istocénico. 

Em 1979 foi pub1 icada pelos Serviços Geológicos de Portu

gal a carta geológica de Vila do Bispo onde R.B.ROCHA et aZ.des 

crevem os pequenos afloramentos de Miocénico a NE de Sagres e a 

E da praia do Zavial, dos pontos de vista 1 ito1ógico e paleon

tológico. Em relação à datação, referem que estes afloramentos 

pertencem ao "Vlndoboniano" marinho. 

Do conjunto carbonatadD, separaram as areias grossei ras 

argi losas, acastanhadas, com laivos avermelhados, mais consol~ 

dadas na parte superior por impregnações ferro-manganesíferas, 

que atribuem ao Pllocénico. 

No I Encontro de Geociências (1979), em Lisboa, surgiram 

algumas comunicações sobre a geologia e hidrogeologia do Alga~ 

ve. C. ROMARIZ et alo (1979 a )descreveu nova fácies do Miocéni

co algarvio em Mem Moniz. Dizem tratar-se de rochas margosas,s~ 

1 iciosas, ricas de foraminíferos, de espículas de espongiários 

siliciosos e de diatomáceas. 

Noutra nota, C.ROMARIZ et alo (1979b) descrevem a série de 

trTtica de Olhos de Agua, que atribuem sob reserva ao Miocénico 

na parte inferior e onde recolheram vertebrados fósseis.Admitem 

que esta série detrítica de fácies fluvial e de estuário ou/e 

infracotidal, poderá corresponder a época de carsificação dos 

calcários miocénicos. 

Também as características hidrogeológicas da série Neog~ 

nica algarvia, foram alvo de estudos locais, como é o caso do 

aquTfero miocénico de Albufeira, (C.ROMARIZ et al.,1979c)., _Foi 

anunciada por E.COSTA e A.BRITES (1979), a execução, por parte 

dos Serviços Geológicos de Portugal, da carta hidrogeológica de 

Portugal à escala 1:200 000, tendo este projecto sido iniciado 

pela folha 7, que abrange o Algarve ocidental. 

As estruturas vulcânicas do Algarve central e oriental fo 

ram alvo de estudo por C.ROMARIZ et alo (1979d). Os autores re 

1 O 



ferem que terão havido vários episódios vulcânicos: hetangianos, 

ante-cretácicos e cretácicos e/ou pós-cretácicos. 

M.T.Antunes apresentou o estudo dos vertebrados de Olhos 

de Agua. A fauna recolhida (Sirenídeos, Cetáceos e Peixes) indi 

cam, segundo o autor, mar litoral, tropical ou subtropical e ida 

de miocénica ante-messiniana (Miocénico médio, provavelmente); 

com base nestes elementos, considera que o Neogénico algarvio e 

constituído de baixo para cima por (M.T.ANTUNES, 1979, p.71): 

1) série carbonatada de Lagos, Praia da Rocha, etc., cor

respondente no essencial ao Miocénico inferior (?Aqui

taniano-Burdigal iano) de fãcies marinha. 

2) Série arenosa dos Olhos de Agua, do Miocénico médio (~ 

(Langhiano e Serravaliano); fácies continental predoml 

nante com uma intercalação de fácies litoral. 

3) Série detrítica de Cacela, do Miocénico superior (Tor

toniano e possível Messinian~); fácies marinha litoral 

passando a meio marinho confinado com indícios de dessa 

I inização. 

Ainda em 1979, M.T.ANTUNES (in A.RIBEIRO et aZo 1979, pp. 

82-83) apresenta síntese sobre o Neogénico do Algarve. Nesta n~ 

ta segue, fundamentalmente, o esquema atrás definido, completa~ 

do-o. Refere-se particularmente à possibil idade de a fase Neocas 

telhana da orogenia Alpina estar relacionada com a genese das a 

reias arcósicas dos Olhos de Agua. Por outro lado, chama a aten 

ção para os níveis superiores de Cacela, onde foi possível reco 

lher fauna de moluscos compatível com meio lagunar habitado por 

indivíduos pouco numerosos e mal desenvolvidos. Provavelmente,a 

sal inidade era muito baixa, e a sedimentação de baixa energia. 

Segundo o autor, é evidente a existência de uma fase regre~ 

siva numa epoca em que o transporte de elementos 

era reduzido, provavelmente sob clima bastante 

terrígenos 

árido e na 

ausência de cursos de água importantes.O autor arrisca ver 

aí, talvez,um equivalente parcial do Messiniano,mas afirma ser 
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necessário demonstrá-lo. 

C.TEIXEIRA & F.GONÇALVES (198Q, pp.160-162) referem resu

midamente o Miocénico do litoral algarvio. Citam os principais 

afloramentos daquilo que aqui denominamos formação carbonatada; 

consideraram-na pela fauna de idade vindoboniana, equivalente do 

horizonte Vlc de Lisboa. Referem-se ainda, aos afloramentos de 

Bensafrim, estudados por G.Zbyszewski, bem como aos dep6sitos de 

Albufeira, Faro-Tavira e de Cacela, sem nada acrescentarem aos 

elementos já conhecidos. 

E m I 980 M. T . A N T UNE S & J. P A I S a p r e s e n t a r a m, p a r a i n c I u são no 

relat6rio final do projecto 25 {Stratigraphic correlation Tet~~ 

-Paratethys Neogene) do I.C.M.N. CIUGS), a coluna I itol6gica in

terpretativa da área n9 305-A1garve. 

J.R.VANNEY & D.MOUGENOT (1981) na sua análise geomorfo1~ 

gica da plataforma continental portuguesa referem-se ã margem 

algarvia. Referem (op.cit., p.55): 

II ••• Par la netteté de l'étagement morphologique, e1le offre une 

expression éminemment demonstrative du rôle tenu par les dislo 

cations qui infléchirent sous le Golfe de Cadix les grands 

panneaux disloqués sur le revers méridional de la Meseta. Mou

vements tertiaires qu'affirme 1 'épaisseur des séries recentes re 

posant en discordance sur le soubassement mésozo'que (et sans 

doute, paléogene), fai1lé et plissé . 

... Au total,un environnement dont l'agressivité se tempere vers 

le fond du Golfe, une physionomie plus méditerranéenne qu'atlan

tique qui l'apparente à la Basse Andalousie I imitrophe.~' •. 

Fazem depois um ensaio de reconstituição da evolução da mar

gem continental portuguesa. Em relação à evolução durante o Ne~ 

génico admitem no ~iocénico: a} submersão das aplanaç~es paleo

génicas cortadas em " gra bens"; b} subsidência importante; c) e,!!. 

chimento posterior por possantes séries progradantes. Os materl 

ais detríticos descarregados nos canhões estendem-se em vastos 

lençois turbidTticos nas regiões abissais. 
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Do Pontiano ao Vi lafranquiano alternam-se fases de aplan~ 

çao de materiais em séries progradantes e de talude e,de escava 

mento por recuo das cabeceiras dos canhões. 

Posteriormente ao Vilafranquiano deram-se deformações in

traplacas nomeadamente sob a forma de desl igamentos esquerdos. 

M.T~ANTUNES et al.(trab.ein publicação-l) descrevem a fau

na de vertebrados (crocodilos e peixes) provenientes do Miocén~ 

co da região de Albufeira (Praia Grande). A. Nascimento, co-au

tor da nota, recolheu ali alguns milhares de dentes pertencentes 

a um crocodilo e a mais de quarenta espécies de pelxes.Caracte

rizam, de forma geral, o Miocénico do litoral algarvio, entre a 

praia do Canavial e Albufeira. Segundo os autores, predominam 

calcários organodetríticos em série rítmica caracterizada pela 

repetição de unidades com calcarenitos mais grosseiros na base 

e terminando em níveis mais finos. 

Toda a séri e foi afectada profundamente por fenómenos car 

sicos que talharam ·um lapiaz, hoje preenchido por sedimentos ar 

gilo-arenosos ricos de fauna remexida do Miocénico. Os dentes,r~ 

colhidos na Praia Grande, provêm deste tipo de jazida, o que pe~ 

mitiu lavar grandes quantidades de sedimentos. 

Os autores descrevem o corte observável nas falésias da 

Praia Grande, tendo individualizado e caracterizado 25 camadas. 

o estudo da fauna ictiológica revelou predomínio de formas 

de .águas quentes; estio representadas três espécies que, na regl 

ão de Lisboa, não ultrapassam a div. V~ de B.Cotter. 

Em notaem publ icação, A.NASCtMENTO descreve nova espécie 

de ostracodo da r)beira de Cacela .(A'u!'ila zbyszeüJskii). Refepe

-se i associação recolhida comO sendo nitidamente ante-Pliocé

nica e post- tortoniano podendo ser atribuída ao Messiniano. 

M.T.ANTUNES et al. (em publ icação-2)descrevem a série neo

génica algarvia fornecendo elementos de datação baseadas nos fo

raminíferos planctónicos das várias unidades conhecidas; fazem depoi s, 

ensaio de síntese sobre a evolução geológica do Algarve no Mio-
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cénico. 

* 
* * 

Ressalta desta resenha histórica,a quase ausência de ele 

mentos precisos de datação do Neogénico algarvio. Apesar de exis 

tirem 1 istas de fósseis, o valor estratigráfico respectivo é di 

minuto, senão discutfvel. Apenas podem ser utilizados para esta 

belecer certas correlações com a região de Lisboa, onde a cro

nostratigrafia é hoje bastante bem conhecida. 

Para fazer uma anál ise de conjunto do Miocénico do Alga~ 

ve teremos. primeiro, de conhecer a 1 itostratigrafia (objectivo 

que não foi ainda atingido) para, depois, com base em grupos fó~ 

seis reconhecidamente vál idos do ponto de vista de datação (di

noflagelados, foraminlferos planctónicos, nanoplâncton, mamff~ 

ros) que porventura venham a ser encontrados, tentar datar as 

unidades reconhecidas. 

Vamos tentar aqui sfntese com base nos poucos elementos 

disponfveis, quer da bibl iografia quer das observações de camp~ 

levadas a efeito em várias visitas de estudo, na companhia pri

meiro de R.Rochae, depois,de H.T.Antunes nomeadamente. 
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3-PRINCIPAIS UNIDADES ESTRATIGRAFICAS DO MIOCtNICO DA FAIXA LI

TORAL ALGARV IA 

O Miocénico está bem representado ao longo da faixa 1 it~ 

ral S de Portugal. Constituí grande parte das arribas costeiras 

desde Sagres até o Guadiana, com pequenas interrupções. No int~ 

rior, são frequentes pequenos retalhos; o mais setentrional,si

tua-se a S de S.Bartolomeu de Messines. Na região de Bensafrim 

existem também pequenos afloramentos sobre os xistos do Carbó

nico. 

No estado actual dos conhecimentos é possível subdividir , 
o Miocénico da faixa litoral algarvia em quatro grandes unid~es, 

de baixe para cima: 

a) Formação carbonatada, de fácies marinha, de Lagos-Por 

t imã o, d e i d a d e M i o c é n i c o i n f e r i o r ( A qui t a n i a n o (?} - Bu r 

digaliano) podendo,no topo, atingir o Langhiano. 

b) Série essencialmente arenosa, de fácies continental 

com intercalação marinha, de Arrifão, Olhos de Agua 

e praia do hotel Auramar datando, do Miocénico médio 

(Langhiano-Serravaliano). 

c) Depósitos límnicos e marinhos de Tunes-Mem Moniz, Pon 

te das Lavadeiras (Faro) e Morgadinho, pelo menos em 

grande parte,da parte inferior do Miocénl'ço superior. 

d) Formação de Cacela do Tortoniano terminal e, sobretu 

do Messiniano. Distinguem-se três membros: 

a) inferior 

b) médio 

c) superior 
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Do ponto de vista geogrifico, a regiio de Albufeira par~ 

ce funcionar como eixo, separando a parte ocidental do Algarve, 

onde predominam os depósitos relativamente pouco espessos do Mi~ 

cénico inferior, da região oriental, onde predominam depósitos 

do Miocénico médio e superior. 
j 

3. I - FORMAÇAO CARBONATAOA DE LAGOS-PORTIMAo 

Os depósitos da formação carbonatada sao essencialmente 

constituídos por biocalcarenitos amarelados de ficies marinha de 

alta energia. sio, frequentes os depósitos detríticos, de modo 

geral finos. 

Assentam sobre,o Jurissico, como na península de Sagres, 

ou sobre o Cretácico, como na ponta do Zavial e na praia de Por 

to de Mós (Lagos). Mais raramente (Bensafrim), sobrepõem-se aos 

xistos e grauvaques do Carbónico. 

Na península de Sagres, a cerca de 300m E do cruzamento 

da estrada para Vila do Bispo com a de Martinhal, o Miocénico 

assenta em d~scordância sobre o Jurissico superior. Podem obser 

var-se calcários jurissicos penetrados pelos sedimentos miocén~ 

cos a preencher cavidades abertas por animais I itófagos. 

O contacto entre o Cretácico e o Miocénico é particular

mente interessante na praia de Porto de Mós, a W de Lagos. Os 

biocalcarenitos miocénicos, com cerca de 40-45m de espessura s~ 

brepõem-se, em falsa concordância, aos calcários cretácicos de 

Atalaia, de idade Aptiano-Albiano (7). 

O primeiro nível miocénico e um biocalcarenito constituí 

do pela enorme acumulação de moluscos. Em regra a concha foi de~ 

truída; à excepçio das de alguns pectínídeos mais resistentes,a

penas se conservaram moldes. 

As características, deste nível e o modo como assenta no 

Cretácico parecem denunciar avanço lento, mas progressivo,de um 
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mar pujante de vida, sobre litoral baixo e ainda pouco deforma

do tectonicamente. 

De modo geral na parte inferior predominam bancadas de 

biocalcarenitos semelhantes ao primeiro, atris descrito.Nalguns 

níveis predominam pectinídeos com a concha conservada; noutros, 

um pouco mais altas, são particularmente abundantes os gastróp~ 

des. 

Na parte média, aparecem camadas também carbonatadas,ri

cas de briozoirios e com frequentes heterosteginas de dimens5es 

médias. 

Mais para cima, as assentadas tornam-se mais compactas e 

pobres de fósseis. Hi, contudo, níveis que lembram os da base, 

essencialmente constítuidos por moldes de moluscos. Ocorrem i

gualmente algumas ostras de grande tamanho. Não foram observa

dos ouriços. 

Todo o conjunto, fortemente carsificado, apresenta cavi

dades preenchidas por pelitos com alguns leitos de calhaus rola 

dos. 

Os mesmos depósitos ocorrem, mais a E, na Ponta da Pieda 

de (Lagos); reaparecem na zona da Praia da Rocha continuando,d~ 

pois, até a região a W de Albufeira onde surgem os primeiros in 

dícios de mudança de ficies. 

Virios cortes efectuados na região de Praia da Rocha,Fe! 

ragudo, Praia da Marinha, etc. apenas diferem do de Porto de Mós 

por estarem representados alguns níveis um pouco mais altos,um 

dos quais, rico de briozoirios e algas calcárias, é um bom ban 

co de referência. Outros, particularmente ricos de ouriços (Cl~ 

peaster,Scutella) ,constituem normalmente o éimo das belas ar

ribas da Praia da Rocha, Ferragudo e Praia da Marinha. 

Entre a praia de Armação de Pera e, aproximadamente, a 
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Ponta do Castelo (SW de Albufeira) o Miocénico está coberto por 

terrenos mais recentes. 

Na Praia Grande reaparece a formação carbonatada, repre

sentada essencialmente por biocalcarenitos com fauna rica de f~ 

raminTferos bent6nicos e alguns planct6nicos, briozoários,molu! 

cos, ostracodos, ouriços, peixes, etc. O corte é descrito empo.!:. 

menor por M. T.ANTUNES et aZ. (em impressão-l). 

Cerca de I OOOm para E, no Arrifão (fig.2), os dep6sitos 

miocénicos assentam directamente sobre o Cretácico por lumach~ 

la constituída por valvas de grandes ostras, pectinídeos e ou

tros lamel ibrânquios, coral iários e briozoários à mistura com 

calhaus rolados de calcário, calcários dolomlticos e quartzo. 

Este primeiro nível passa a argi la de cor amarelo torrado que, 

por sua vez, se encontra ravinada por conglomerado fino com el~ 

mentos de quartzo e calcário, além de numerosos fragmentos de 

grandes gastr6podes, lamelibrânquios e ouriços. Para o topo, e! 

te nível, torna-se mais fino, passando a silte amarelo torrado, 

bastante bioturbado. 

Inicia-se então nova sequência positiva por nível gros

seiro, esse~cialmente carbonatado, com abundantes restos de f6s 

seis muito partidos (pectinídeos, briozoários, ouriços, dentes 

de peixe-Odontaspis, Sparidae) além de calhaus de calcário ta.!. 

vez miocénico. Passa, superiormente,a silte fino com bioturba-

çoes. 

Daqui para cima afloram várias sequências do mesmo tipo 

mas onde predominam as fácies carbonatadas características de 

toda a formação. Alguns níveis forneceram foraminiferos planc-

t6nicos e ostracodos. A meio do corte aparece um bom nível 

de referência. Trata-se de biocalcarenito (2,80m) (base de se

quência) fortemente bioturbado, extremamente rico de heteroste 

ginas de tamanho pequeno a médio. Existem também abundantes ou 

riços (CZypeaster), alguns pectinídeos, escassos fragmentos de 

ostreídeos e poucos BaZanus. 
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Cerca de 2m acima surge, talvez, o melhor nível de refe

rência de toda a formação carbonatada. ~ um biocalcarenito (Ar

rf 20) (1 ,55m) amarelo esbranquiçado, com tons rosados. A parte 

inferior é uma massa de briozoários, algas (bonitas concreções), 

alguns fragmentos de grandes ostras e pectinideos; para os 2/3 

superiores os briozoários tornam-se menos abundantes predomina~ 

do sobretudo as concreções algares, às vezes com 4-5cm de diâme 

troo Aparecem igualmente alguns ouriços (Clypeaster) , pectiníde 

os, e outros lamel ibrânquios com teste conservada. 

No cimo do corte, existe importante descontinuidade sedi

mentar por ravinamento. O último nível observado é um banco de 

grandes ostras, as vezes com as valvas em conexao, com alguns 

ChZamys. Ravina fortemente a camada abaixo que, nalguns pontos 

chega a desaparecer. As vezes observa-se certa orientação das vaI 

vas das ostras. 

A camada ravinada pelo banco de ostras é um biocalcareni

to rico de fósseis, às vezes com pátina ferruginosa. Abundam as 

heterosteginas, que atingem 5mm de diâmetro. são frequentes os 

equinídeos (Clypeaster 3 ScuteZZa) e Balanus 

O espesso nível de ostras (mais de 3m) do Arrifão é ape

nas paralelizável com bancos do mesmo tipo a N de Albufeira,dos 

conglomerados do corte do Hotel Auramar (Leixão dos Alho~ e da lu 

machela de Olhos de Agua que se sobrepõe à série arenosa. 

A formação carbonatadaestá fortemente carsificada. As ca 

vidades cársicas estão preenchidas por um siltito margoso que,no 

Arrifão e Praia Grande, é muito rico,de dentes essencialmente de 

peixes, provenientes dos calcários. A fauna é rica. A. Nascimento 

recolheu ali alguns milhares de exemplares.M.T.ANTUNES et al.(em 

impressã~11identificaram um crocodilo e cerca de quarenta espe

cies de peixes. Estão representados elasmobrânquios e teleóste

os quase todos da família Sparidae. são em geral formas litora-

is, e s te n o t é r m i c as de á g u a que n te (1: rop i ca is) como, por ex. o tu b a r ã o 

limão (Negaprion) , o tubarão tigre (GaZ,eocerdo), Hemipristis e, 

mais raramente formas próprias de águas particularmente quentes 
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como Ginglymostoma. A ausência total de fermas de água profunda 

e a pequena abundincia de lamniformes (sobretudo Ppocapchapodon 

e Isupus) , são mais uma indicação neste sentido. 

Os teleósteos dão indicações semelhantes; abundam espé

cies de águas quentes litorais (p.ex. Sphypaena de grande tama

nho) bem como comedores de corais (Balistes). 

A maior parte dos vertebrados provêm das camadas médias 

e superiores da formação. A fauna ictiológica corresponde à do 

Burdiga1 iano e do Langhiano de Lisboa. t nitidamente diferente 

da do Serrava1 iano e do Tortoniano. A presença rara de crocodi

los (Tomistoma cf. lusitanica) e a ausência de cetáceos sao in 

dicações concordantes. 

A parte mais alta do corte e constituído por areias for

temente rubeficadas que erosionam o siltito margoso de enchimen 

to do carso. No Arrifão estes depósitos chegam a atingir cer

ca 30m de espessura. 

No corte da praia do Hotel Auramar (fig. 3 ) observam 

-se, na base, dois níveis de biocalcarenitos grosseiros ricos 

de ouriços, que passam a níveis siltosos mais ou menos carbona

tados, com raros macrofósseis. Para o topo do corte, os siltes 

vão sendo cada vez mais grosseiros; encima a arriba espessa ba~ 

cada conglomerática (mais de 2m), rica de grandes ostras rola

das (equivalentes das de Arrifã07). 

Os últimos níveis atribuíveis a formação carbonatada en

contram-se um pouco mais a E, na praia dos Olhos de Agua. Estão 

representados por calcarenitos grosseiros, progressivamente mais 

carregados de fracção detrítica, com fauna variada não muito a

bundante. Passam, no topo, às areias arcósicas de fácies conti

nental da série dos Olhos de Agua-Praia da Falésia. 

No total, a formação carbonatada não deve exceder muito 

os 50-GOm de espessura. 

Para o interior encontram-se numerosos retalhos que mos

tram a extensão af~ctada pela transgressão respon~ivel pela de-
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posição dos biocalcarenitos da formação carbonatada. No entan

to, alguns retalhos, como os do Moinho do Rebolo (a S de S.Bar 

tolomeu de Messines) e o de Ludo, ainda que litologicamente s~ 

melhante aos da formação carbonatada, devem ser mais tardios; 

corresponderiam aos depósitos de Tunes-Mem Moniz, etc. da base 

do Miocénico superior,tendo em conta a interpretação de conjunto da 
série miocénica algarvia. 

3.1.1 - Datação 

Ainda que os depósitos da formação carbonatada contenh~ 

macrofauna variada, ~la é, de modo geral, pouco caracterfstica. 

Desde sempre, estes depósitos foram datados do "Helveci

ano" superior, com base na fauna de moluscos,considerada comp2. 

rável ã do Serravaliano da região de Lisboa, em especial ã da 

div. Vlc. 

o estudo recente de cortes g~ológicos por parte de inve~ 

tigadores do Centro de Estratigrafia e Paleobiologia da U.N.L. 

permitiu recolher foraminfferos planctónicos nalguns nfveis da 

formação carbonatada. 

o seu estudo, levado a efeito por G.Bizon, permitiu iden 

tificar, no corte da Praia Grande: 

C.l - Globigerinoides subproductus 

Globigerinoides sp. 

C.2 - Globulina sp. 

Globigerina sp. 

Globorotalia cf. obesa 

C.4 - Globigerinoides trilobus 

Turborotalia quinqueloba 

C.6 - Globigerinoides trilobus 

Globigerina praebulloides 

C.7 - Indeterminável, talvez Orbulina suturalis (7) ou 

Praeorbulina sp. (7) 

C.17- Globulina sp. 

BuZimina sp. 
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Globigerinoides bisphericus (7) 

Globoquadrina baroemoenensis 

Outros indetermináveis 

C.2l - Globigerinoides subquadratus 

Hastigerina praesipho~ifera (7) 

Outros indetermináveis 

C.22 - Globorotalia obesa 

A presença, na camada 4, de Globigerinoides trilobus,que 

surge no Burdigaliano, sugere que, a partir daí pelo menos, a 

formação carbonatada data do Burdigal iano; os níveis inferio

res podem, talvez, ser atribuídos ao Aquitaniano. A associação 

da camada 17 indica, com reserva, o Burdigaliano superior. 

No corte da Praia da Marinha só os níveis mais altos for 

neceram foraminíferos planctónicos. 

Foram identificados: 

C.25 - Globigerinoides subquadratus 

Orbulina bilobata ou Praeorbulina transitoria 

Globigerinoides trilobus 

Hastigerina praesiphonifera 

Globigerinoides bisphericus (7) 

C.27 - Globigerinoides trilobus 

Globigerinoides subquadratus 

Globigerinoides cf. obliquus 

Praeorbulina sp. (7) 

Globoquadrina baroemoenensis 

C.29b- Praeorbulina transitoria (7) 

Globigerinoides subquadratus 

Globigerinoides trilobus 

Outros indetermináveis 

Estas formas indicam o Burdigaliano superior, podendo a 

tingir o Langhiano. 

No corte de Arrifão nao foram recolhidos foraminíferos 
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planctónicos. Porém, alguns ostracodos (estudados por A.Nasci

mento) forneceram indicações. Assim, na camada 6 foi recolhida 

Bosquetina pectinata, espécie apenas conhecida na região de Li~ 

boa (Foz da Fonte e Palença) no Burdigal iano. Além desta espe

cie, (?) Cyanucytheridea punctateZZa apareceu na camada 7 e 

Cytheretta sp. na C23 igualmente conhecidas, na região de Lis

b o a , no Aq u i ta n i a nos u p e r i o r e n o B u r d i g a I i a no. 

No corte da praia do hotel Auramar só nos níveis siltosos 

(Aur 6) que se sobrepõem aos biocalcarenitos se recolheram os

tracodos, dentre os quais se destacam: Costa batei~ AuriZa sp., 

Graptocythere sp.e Nonurocythereis seminuZum. A última espécie 

sugere, como idade, o Serraval iano ou mesmo o Miocénico super~ 

or, à semelhança do que acontece na região de Lisboa; se tiver 

mos em conta que ocorre em níveis superiores aos da formação 

carbonatada, podemos concluir que todos os elementos di~ponív~ 

is sobre a datação desta unidade indicam o Miocénico inferior. 

A partir da camada 4 do corte da Praia Grande está certa 

mente representado o Burdigal iano. O topo da formação, pode ati~ 

gir o Burdigaliano superior, não sendo de excluir o Langhiano i,!2. 

ferior. Abaixo da camada 4 deste corte pode estar representado 

o Aquitaniano. 

Os níveis siltosos da praia do hotel Auramar (Leixão dos 

Alhos) bem como o banco de ostras do corte de Arrifão e outros 

níveis semelhantes de Albufeira parecem ser mais modernos e es-

tar relacionados com uma paleogeografia diferente, como veremos 

adiante. 

3.2-StRIE ESSENCIALMENTE ARENOSA, DE FAclES CONTINENTAL,COM 

UMA INTERCALAÇAO MARINHA,DE ARRlF:ÃO,OLHOS DE AGUA E PRAIA 

DO HOTEL AURAMAR 

Para o topo dos calcários da formação carbonatada começa 

a fazer-se sentir importante movimento regressivo. Depositaram

-se, então, areias amareladas e, depois, areias brancas feldspã 

ticas tipicamente fluviais, com leitos de calhaus rolados e len 
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tículas silto-argilosas, particularmente bem e~PQ~tas entre os 

Olhos de Agua e a praia da Falésia. 

No terço superior desta unidade ocorrem depósitos que 

testemunham uma pequena ingressão marinha que depositou, areia 

grosseira com restos de mamíferos (siréneos, cetáceos) e de pei. 

xes. 

H.T.Antunes reconheceu várias espécies de peixes, sendo 

particularmente abundantes Procarcharodon megaZodon e Isurus 

hastaZis. Hemipristis é raro, Negaprion parece ausente; GingZ~ 

mostoma e Spyraena de grande tamanho nunca foram encontrados a 

pesar de terem sido crivados vários metros cúbicos de sedimen

tos. Um fragmento de dente documenta a presença do crocodilo 

Tomistoma cf. Zusitanica. Os mamíferos estão representados por 

um siréneo, HaZianassa cuvieri (frequente) e por cetáceos. 

No conjunto, estas formas indicam, segundo H.T.Antunes, 

condiç5es menos estritamente tropic~is que as da formação car

bonatada e meio muito litoral, nas imediaç5es das praias. Quan 

to à idade, são certamente post-Ianghianas; compatíveis com o 

Serravaliano, parecem ante-tortonianas,e sem dúvida ante-plio

cénicas. 

Sobre este nível arenoso existe lentícula calcária, nal

guns pontos quase uma lumachela, com abundantes valvas de ost~s 

dispersas e raros pectinídeos, além de outros lamelibrânquios e 

gastrõpodes. Esta intercalação marinha não excede 3 a 4m de es

pessura. 

Novo movimento regressivo levou à continuação da deposi

çao de areias arcósicas semelhantes às inferiores. 

~ de referir todavia que, enquanto os níveis mais baixos 

são brancos, estas camadas mais elevadas (e, portanto, mais ex

postas e sujeitas a mais intensa circulação de água) se encon

tram fortemente rubeficadas. 

o topo das arribas é aqui formado por areias que, nalguns 

'14 



pontos, apresentam finos leitos de calhaus rolados. Devem corres 

ponder a depósitos de praias quaternárias. 

Estas areias rubeficadas encontram-se muito para o interl 

oro Cobrem vastas áreas do litoral algarvio, particularmente na 

parte ocidental. Nalguns pontos, como em Arrifão.erosionam as margas 

de enchimento do carso da formação carbonatada; são portanto, niti-

damente posteriores à formação de, pelo menos, parte do carso. 

Não devem ser confundidas com estas areias dos Olhos de 

Agua as que contêm indústrias Irticas e que afloram no alto das 

arribas da região de Albufeira. Por outro lado, na região de Fa

ro são observáveis areias vermelhas nitidamente diferentes das 

de Olhos de Agua. Apresentam leitos de calhaus muito mais frequffi 

tes, com sedimentação fortemente incl inada; os feldspatos são ra 

ros ou faltam. 

Noutros locais (Porches p.ex.) ocorrem areias brancas, fi 

nas, soltas, carregadas de concreçoes ferruginosas. 

Todas estas areias, diferentes das de Olhos de Agua mas 

em geral de dfficil separação cartográfica destas, devem ser p1i~ 

-pI istocénicos. 

3.2.1 - Datação, interpretação tectónica e paleogeogr~fica 

Estes depósitos arenosos são nitidamente posteriores aos 

calcários da formação carbonatada (cujo topo, como vimos, data ~ 

parentemente do Burdigal iano superior, podendo atingir o Langhi~ 

no inferior). 

A fauna marinha recolhida no terço superior indica o Mio

cénico médio. 

Por outro lado, a deposição de areias arcósicas no lito

ral algarvio sugere transporte fluvial longo, uma vez que nao e 

xiste nas proximidades um maciço fgneo importante capaz de forne 

cer tão grande quantidade de feldspatos alcalinos. A hipotética 

contribuição de Monchique e de rejeitar porque não justifica 

tão grandes volumes de areias arcõsicas, e porque não poderia 

fornecer quartzo. 
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Assim, parece ter havido importantes movimentos tectóni

cos com elevação de parte do Maciço Hespérico durante e apos a 

qual se verificou erosão intensa. 

Este processo parece ser semelhante ao verificado na regl 

ão de Lisboa para os depósitos da div. V~. 

Assim, pode ser atribuída à fase Neocastelhana a respons~ 

bilidade de tais depósitos. Esta fase ocorreu no Langhiano inferi 

or, o que é compatível com a idade possível da série arenosa dos 

Olhos de Agua. 

O episódio marinho poderá corresponder à grande transgre~ 

sao do Serraval iano que, em Lisboa, culminou com a deposição das 

argi las azuis da div. VI~. 

Em resumo, os de~ósitos arenosos de fácies continental dos 

Olhos de Agua devem corresponder aproximadamente ao Miocénico me

dio. As areias abaixo da intercalação marinha são provavelmente 

langhianas, enquanto a intercalação de fácies marinha e as arei~ 

que se lhe seguem podem ser serraval ianas. Os níveis com ostras 

discordantes sobre a formação carbonatada em Arrifão e logo a N 

de Albufeira devem estar relacionados com este episódio transgre~ 

sivo, assim como os siltes e conglomerados da Praia do hotel Au

ramar com Nonurocythereis seminulum. 

3.3 - DEPOSITOS LfMNICOS E MARINHOS DE TUNES-MEM MONIZ, PONTE 

DAS LAVADE I RAS E GALVANA (FARO), QUELFES, OLHJS.O, ARROTE

IA (FUZETA) E MORGADINHO (LUZ DE TAVIRA). 

3.3.1 - Depósitos 1 ímnicos de Tunes-Mem Moniz,- Ponte das Lav~e~ 

ras (Farol e Morgad inho (Luz de Tavi ra). 

P.CHOFFAT (1950, p.166) mencionou a presença de calcários 

lacustres com BuZimus, Pupa, PZanorbis, Limnaea e HeZix perto da 

Ponte das Lavadeiras, na saída oriental de Faro. Afirma, ainda, 

que "l es sables des environs de Tavira contiennent des inclusi01S 

de calcaires ayant l'aspect lacustre". As pesquisas agora efectu,2, 

das não permitiram observar tais níveis. Todavia, a abertura de 
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um poço em Morgadinho, SOOm a N de Luz de Tavira, permitiu reco

nhecer(l}, de cima para baixo, os seguintes níveis: 

- Si ltes mais ou menos carbonatados de cor amarelo torra

do (ocre) 

Calcários compactos, cinzentos, ricos de moldes de gas

trópodes de água doce (Planorbis sp. e outros) 

- Margas com concreç6es carbonatadas, com ~~ar6fitas (cf. 

Lichr.othamnus duplicicarinatus) ,mo.ldes de gastrópodes 

de água doce (Planorbis sp. e outros), e de ostracodos, 

tambim de água doce (Ilyocypris gr. gibba,? Candona spJ 

(a partir dos 16m de profundidade e ati os 20m,aproxima-

damente) . 

- Areia solta, cinzenta (entre 20 e 30m, aproximadamente). 

- Areia fina, amarelada (desde 30 a 40-S0metros). 

- Areia branca, fina, com alguns minerais pesados (50 a 

60m, aproximadamente). 

Tenha-se em conta que os valores das espessuras sao apro

ximados. O poço, com cerca de 22m, i já antigo e o furo existen

te no fundo data de 1976, não existindo qualquer registo das uni 

dades atravessadas. 

Mais a ocidente e no interior do Algarve, o reconhecimen

to geotécnico levado a efeito para a construção (e, depois a am

pl iação) da central tirmica de Tunes permitiu reconhecer várias 

unidades, algumas não aflorantes, que atingem uma espessura máxi 

ma de cerca de 30m. 

De cima para baixo foram observadas(segundo elementos ama 

velmente cedidos pelo Eng.Moitinho de Almeida}: 

"C3 - Argilas e margas, geralmente amareladas, com núcleos irre

gulares de calcário, com intercalaç6es de bancadinhas de calcário 

lacustre com moldes de pequenos gastrópodes. 

t4 - Argilas margosas acinzentadas pouco consolidadas com gastr~ 

podes de água doce,fragmentos de vegetais e possivelmente ostra

codos. 

t)A localização do poço fo1~nos indIcada pelo nosso colega Manuel 

Oliveira (F.C.L.), a quem agradecemos. 
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C5 - Argilas mais ou menos plásticas castanho avermelhadas alter 

nando com níveis de areia argilosa avermelhada e argilas areno~s 

com fragmentos de vegetais incarbonizados··. 

3.3.1.1 - Datação 

Os únicos elementos de datação dos depósitos límnicos de 

que dispomos sao os fornecidos pelos gastrópodes, ostracodos e 

carófitas de Morgadinho. Os gastrópodes, ainda não estudados,pa

recem corresponder a PZanorbis, nada adiantando quanto a idade. 

As carófitas parecem pertencer a uma so espécie, cf. Lic~ 

nothamnus dupZicicarinatus, pouco diferente de L. dupZicicarina

tus de Póvoa de Santarém e Tremês (SOULII:-MARSCHE, 1978), jazidas 

que datam da parte alta do Miocénico médio (zona MN6 de Mein). 

Quanto aos ostracodos, IZyocypris gr. gibba é próxima de 

outras formas conhecidas no Aquitaniano superior de Lisboa e no 

Valesiano superior de Freiria de Rio Maior. Candona sp.? não dá 

qualquer indicação cronostratigráfica; Deste modo só os oogónios 

de cf. L. dupZicicarinatus indicam, sob reserva, o Miocénico mé

dio a superior. 

3.3.2 - Depósitos marinhos de Tunes-Mem Moniz, Ponte das Lava~i

ras e Galvana (Faro),Quelfes,Olhão,Arroteia (Fuzeta) e 

Luz de Tavira. 

A Norte de Albufeira, em Tunes e Mem Moniz, existem impo~ 

tantes afloramentos de Miocénico. Em Mem Moniz, aflora rocha fina, 

branca, com intercalações de bancadinhas de calcários parcialmen

te silicificados. t formada, em grande parte, por espículas de es 

pongiários, a que se associam diatomáceas, algum nanoplâncton 

calcário, foraminíferos bentónicos e planctónicos, raros ostra

codos e escamas de peixes. 

De modo geral o nanoplâncton encontra-se bastante fragme~ 

tado, com sinais evidentes de recristal ização, sugerindo transpo~ 

te. C.Müller identificou: 

HeZiaosphaera carteri 

ReticuZofenestra pseudoumbiZica 

CoccoZithus peZagicus 

CycZococcoZithus macintyrei 
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Sphenolithus abies 

Discolithina multipora 

Estas espécies são características de águas frias, podendo 

estar relacionadas com correntes de "upwelling". 

Foram identificados por G.Bizon os seguintes foraminíferos 

bentónicos: 

Nonion boueanum 

Virgulinella cf. pertusa 

Bo livina s p. 

Cassidulina sp. 

Hopkinsina sp. 

Cibicides lobatulus 

formas características de meio muito litoral .Reconheceu,també~ 

os seguintes foraminíferos planctõnicos: 

Globigerina praebulloides 

Globigerina bulloides 

Globorotalia druryi 

Globorotalia cf.nepenthes 

Globorotalia acostaensis (sinestra) 

GloborotaZia continuosa 

Globoquadrina sp. 

Globigerinoides cf. obliquus 

Dentre as espículas de espongiários predominam as de 1 itis 

tídeos da família Corallistidae, representadas por "dichoctriae

nes" e "triaenes"; são abundantes as monáxonas (diactinelídeos e 

monacti leI ídeos), bem comQ as tetráxonas (tetractinel ídeos). Ac

tualmente, as máximas concentrações I itistídeos ocorrem entre os 

100 e 300m, mas podem ocorrer a apenas 12m e, mesmo, a 1920m de 

profundidade em mares quentes (P.D'ESTEVOU et al~1981, p.75, L. 

MORET in J.PIVETEAU, 1952, p.359, 370). 

Cerca de 2km a W deste afloramento existe outro mais exten 

50, desde Tunes até as proximidades de Algoz. Na estação de Tunes 

Alvaledes, afloram calcários brancos pulverulento5 e argilas mar

gosas que forneceram ostracod05. A.Nascimento identificou: 

Cytheridea neapolitana 

Falunia rugosa 
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Mutilus cf.labiatus 

Nonurocythereis seminuZum 

Aurila zbyszewskii 

Carinocythereis gaZiZea. 

A idade destes depósitos bem como o modelo sedimentar da 

sua formação são comparáveis com os de outros da região de Ponte 

das Lavadeiras, Faro, Arroteia (Fuzeta) e de Luz de Tavira. 

Na estrada de Faro para Olhão, junto da Ponte das Lavadei 

ras, afloram várias unidades 1 itológicas atribuíveis ao Miocéni

co. Na base existe uma brecha poligénica com elementos que podem 

ter diimetro superior a 2Scm. Esta brecha, com cerca de l-2m de 

espessura, assenta directamente sobre as margas salíferas do Liá 

sico inferior e é coberta por biocalcarenitos muito fossíliferos. 

No topo, bastante descalcificado, existem níveis particularmente 

ricos de heterosteginas de grande tamanho (±O,Scm) que,por sua 
-vez, sao cobertos por si ltes e areias finas esbranquiçadas a ama 

relas. 

A E de Olhio existe outro pequeno retalho constituido por 

calcários miocénicos mais ou menos compactos com abundantes ca

lhaus de quartzo, muito rolado, e alguns moluscos fósseis. 

Mais a N, entre Quelfes e Poço Longo, há bancadas sub-hori 

zontais atribuídas ao Miocénico. Na base, aparecem níveis de are

ão grosseiro muito rolado, cimentado por calcário, constituíndo 

verdadeiro conglomerado. 

Estes níveis tornam-se progressivamente mais finos; pas

sam a biocalcarenitos finos,ainda com algum areão de quartzo,mul 

to pobres de fósseis. 

Todo o conjunto foi fortemente carsificado. Os calcários 

sofreram importantes fenómenos diagenéticos que levaram ã forma

ção de níveis com siderite em Ana Velha. A siderite, associada a 

argilas vermelhas ferruginosas, preenche cavidades dos calcãrio~ 

Na região da (Arroteia) Fuzeta volta.m a. aparecer terrenos 

miocénicos. Afloram areias brancas, finas, mais ou menos consoli 

dadas, com alguns pectinídeos e finos leitos de calhaus rolados 

de quartzo,que forneceram fauna marinha.G.Bizon reconheceu alguns 

foraminlfetos: 
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OrbuZina suturaZis 

OrbuZina biZobata 
GZobigerinoides triZobus 

GZobigerinoides subquadratus 

insuficientes para datar os depósitos, mas compatíveis com o Mi~ 

cénico médio, podendo atingir o Miocénico superior (Tortoniano). 

A presença frequente do pequeno ouriço Arbacina sp. é compatível 

com esta idade. Sobre estas areias assentam siltes mais ou menos 

carbonatados amarelados (ocres) e que afloram aqui com espessura 

de cerca de 2 m. 

Noutros pontos, mais a oriente, atingem os 6 m, como na 

trincheira do caminho de ferro, nas proximidades de Pedras de El

- Re i . 

o afloramento de Arroteia é interrompido pela ribeira dos 

Mosqueiros. Os depósitos miocénicos reaparecem a cerca de 1 km a 

W da Luz de Tavira, formando então um afloramento contínuo até Ta 

vira (a E), e desde o litoral até ao Brejo, Campina de S.Tiago e 

Bernardinheiro (a N). t neste afloramento que se situa o poço de 

Morgadinho, onde foram reconhecidos dépósitos límnicos, inferio

res aos sedimentos marinhos que afloram em toda a região. 

Nas trincheiras do éaminho de ferro entre Pinheiro e a luz 

existem siltes e areias finas com alguns moluscos (e,segundo in~ 

formação de G.Manuppella, com heterosteginas, que não encontrámos) 

semelhantes as da Ponte das Lavadeiras (Faro). 

A NW de Tunes, no Moinho do Rebolo (S de S.Bartolomeu de 

Messines),afloram calcarenitos fi~os e siltes margosos com algLns 

lamelibrânquios, gastrópodes, BaZanus etc. e frequentes calhaus 

rolados de quartzo. Estes níveis assentam sobre o Jurássico, que 

apresenta frequentes perfurações de PhoZas e de espongiários (C~ 

ona?) • 

No Ludo, nas proximidades de Quarteira, e em Galvana (N de 

Faro) há pequenos afloramentos de calcarenitos muito alterados, 

com ostras e pectinrdeos abundantes. 

3J3.3 - Data.ção,interpretação tect6nic~ e p~leo~eogr~fica 

Apesar de não haver elementos decisivos de datação, as ca 

madas continentais de Tunes-Mem Moniz, de Ponte das Lavadeiras e 
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de Morgadinho devem corresponder à parte alta do Miocénico médio 

ou a parte inferior do Miocénico superior (Tortoniano inferior). 

Os espongolitos de Mem-Moniz e os depósitos calcário-marg~ 

sos de Tunes devem ser correlativos dos nTveis marinhos de Ponte 

das Lavadeiras, Galvana, Arroteia, Olhão, Quelfes e Luz de Tavira. 

Parecem corresponder ao mesmo movimento transgressivo atribuível 

ao Tortoniano inferior. 

No concernente aos afloramentos de Ludo e de Galvana e na 

falta de quaisquer elementos de datação e de correlação directos, 

portanto apenas com base na posição geométrica e geográfica e nas 

afinidades da composição 1 itológica, admite-se o sincronismo com 

os depósitos marinhos de Tunes-Mem Moniz, Arroteia etc. 

Ainda que não tenha sido possível observar directamente o 

contacto entre os depósitos límnicos e marinhos, uns e outros es

tão nitidamente relacionados. Aqueles (IÍmnicos) devem correspo~ 

der às fases iniciais de diferenciação de nova bacia sedimentar 

orientada NW-SE. A subsidência progressiva permitiu a ingressão 

marinha, que penetrou profundamente no interior algarvio. Atingiu, 

primeiro, a região de Luz de Tavira, Olhão, Quelfes e Ponte das 

Lavadeiras, chegando depois a" Mem Moniz e Tunes (e, talvez, até 

o Moinho do Rebolo, que representaria as fácies marginais do ex

tenso golfo que então se terá constiturdo). 

Possivelmente, os movimentos tectónicos distensivos que 

afectaram as cordilheiras béticas internas no Tortoniano inferior, 

são também responsáveis pela modificação paleogeográfica do lito 

ral sul-português, originando nova bacia sedimentar no Algarve 

central. A semelhança do que se observa em Mem Moniz, também em 

Almeria, existem espongol itos e diatomitos do Tortoniano inferior 

relacionados com subsidência activa (P.D'ESTEVOU et aZo ,1981 ,p. 

61). Uns e outros apresentam deformação sin-sedimentar e parecem 

ter sido originados em contexto sedimentar anilogo. 
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3.4 - FORMAC~O DE CACELA , 

A oriente de Tavira, depois de pequena interrupção, os ter 

renos miocénicos voltam a constituir grande parte da faixa lito

ral algarvia. 

Na região do Pocinho, a N de Cacela, chegam a assentar di

rectamente sobre os xistos do Carbónico. 

As partes inferior e média desta unidade do Miocénico al

garvio, estão particularmente bem expostas ao longo da ribeira de 

C a c e 1 a, o n d e as s e n ta m em d i s c o r d â n c i a sob r e o T r i ás i c o (II G r és de 

Silves") (Fig.4). Os níveis inferiores são particularmente ricos 

de conchasde moluscos excepcionalmente bem conservadas, as vezes com 

traços da cor original, facto que, há muito, chamou a atenção de 

vários investigadores. Os depósitos inferiores, com cerca de 5-
-6m de espessura, estão representados, na base, por um conglome

rado extremamente grosseiro, com m04uscoS, a que se seguem are

ias e siltes em sucessão rítmica de unidades com granulometria 

decrescente. 

Foram os níveis inferiores que forneceram a fauna estudada 

por Pereira da Costa, Berkeley Cotter e A.Chavan, atribuída ao 

Tortoniano e, depois, ao Saheliano. 

D a c a m.a d a 4 (m e m b r o i n f e r i o r ) p r o vem, p o r 1 a v a 9 em d e a I g!:!. 

mas centenas de qui los de sedimentos, fauna de foramin(feros planc_ 

tónicos e bentónicos, bem como de ostracodos, além de algum nano 

plâncton calcário. 

G.Bizon identificou, entre os foraminrferos: 

bentónicos planctónicos 

SpiropZectaminna carinata GZauconia obsoZeta 

MarginuZina rubra 

HeteroZepas sp. 

Ammonia sp. 

Nonion sp. 

UvigeY'ina sp. 

etc. 

SphaeroidineZZopsis seminuZina 

GZobigeY'ina bulZoides 

OrbuZina univeY'sa 

GZobigerinoides obZiquus 

GZobigeY'inoides ext~emus 

GZoDorotaZia aff. conomiozea 
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Globorotalia scitula 

Globorotalia pseudomiocenica 

Globorotalia menardii 

G loboro ta lia acostaensis(s'i'nestra) 

Globorotalia humerosa (s'lnestl"a) 

Globorotalia altispira 

Entre o nanoplancton calcário C.MUller reconheceu: 

Reticulofenestra pseudoumbilica 

Helicosphaera carteri 

Discoaster variabilis 

Braarudosphaera bigelowi 

além de material retomado do Eocénico. t particularmente intere~ 

sante a existência de material eocénico uma vez que são desconhe 

c i dos de pós i t os ma r i n h os d e s ta i d a d e n o 1 i to r a 1 sul de P o r t u g a 1 , 

mesmo na plataforma continental. Todavia, em Espanha, o 1 imite do 

Eocénico marinho estende-se desde a foz do Guadalquivir (passan

do a S de Sevi lha) até o Sul de Valêntia, prolongando-se, depoi~ 

pelas Baleares (M.ALVARADO, 1980, p.25). 

Assim, as formas eocénicas de nanoplâncton calcário da ri

beira de Cacela provem certamente da região em causa. 

No conjunto, os foraminfferos planctónicos caracterizam o 

topo da zona N16 ou a base de N17 de Blow, isto é, o Tortoniano 

f i na 1 • 

Os ostracodos, estudados por A.Nascimento, sao frequentes. 

Foram vistos até agora cerca de 2 000 exemplares e identificados 

cerca de 40 espécies. Uma vintena mais está para caracterizar. 

A lista inclui. 

*Aurila (Cyrribaurila) diecii 

* Auri la ex. 9 r. semi lunata 

Aurila (Ulicznina) oblonga 

Aurila zbyszewskii 

Bosquetina carinella 

Callistocythere cana li cu lata 

Callistocythere aff. canaliculata 

Callistocythere vigneauxi 

Carinocythereis antiqua ta 

*Carinocythereis galilea 

Carinovalva carinata 

Costa batei 

Costa punctatissima 

Cyamocytheridea roeversa 
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cythereZZa aff. cQmpres$q 

CythereZZa confusa 

cytheretta orthesensis 

cytheretta rhenana rhenana 

cytheY'UI'a aZata 

Echinocythereis scabra 

HenryoweZZa asperrima 

Hermanites haidingeri 

Leptoaythere foveoZata 

Loxoconcha parvuZa 

Loxoconcha punctateZZa 

Neocytherideis Zinearis 

*Nonurocythereis seminu Zum 

OZunfaZunia pZicatuZa 

OZunfaZunia costata 

Paraaypris po li ta 

Parakrithe sousthenensis 

Paracytheridea triquetra 

Pontocythere curvata 

Pontocythere lithodomoides 

Pterygocythereis ceratoptera 

Pterygocythereis jonesii 

Rectobuntonia posteropunctata 

Ruggima tetraptera tetraptera 

Urocythereis favosa 

XestoZeberis gZabrescens 

As formas com (*) sio as mais interessantes do ponto de vista estra 

tigráfico. 

As quatro formas assinaladas ~om asterisco sio desconheci 

das nos cortes do Pl iocénico português anal isados até o momento. 

Na regiio mediterrânea, as mesmas espécies são conhecidas e abun 

d a n t e s no T o r t o n i a no. E m C a c e I a, a p e s a r d o e I e v a d o n Ú m e r o d e ex em 

pIares estudados, sio raras, o que sugere estarem perto da exti~ 

çio, uma vez que não atingem o Pllocénico. Assim, A.Nascimento a 

dmite que esta associação data do Messiniano, o que está sensivel 

mente de acordo com os elementos fornecidos pelos foraminíferos 

planctónicos. 

Sobre estes níveis siltosos, com alguma glauconite e fau 

na abundante, assentam camadas igualmente siltosas, amarelas a a 

cinzentadas (membro médicl, que ocupam vasta área na regiio de Ca 

cela. J.BOURCART & G.ZBYSZEWSKI (1940, pp.34-3S) referem-se a es 

tas camadas como sendo " ... Un craie à 90 pour cent de calcaire .• " 
e que,a E da ribeira de Cacela,contêm "fossiles caractéristiques 

en Andalousie et au Maroc du Pliocine, soft: LissochZamys excisa 

Ostrea ZameZZosa"ChL scabreZZus varo boZZenensis". 

A propósito do contacto entre os níveis glauconíticos in

feriores e os slltes amarelos intermédIos, estes autores afirmam: 

3 5 



"le passage d'une couche à l'autre est brutal, sans transition. 

11 évoque une transgression sur une surface struturale (pseudo

-concordance parfaite)". Nunca encontramos, todavia, qualquer 

destas espécies nas camadas intermédias de Cacela. Também adis 

cordância atrás referida não foi observada. O contacto é normal 

dentro de uma série rítmica de sequências positivas. 

Quanto ã fauna apenas encontrâmos moldes de moluscos de 

pequeno tamanho, pouco frequentes, raros pectinídeos (Amussium e 

outros, muito pequenos) e ostras, algumas impressões de escamas 

de peixes e raros fragmentos de vegetais incarbonizados. Logo ~ 

cima destes níveis com moldes de moluscos ocorrem outros com li 

tologia semelhante mas onde apenas encontramos concreções carb~ 

natadas, talvez de origem algar. Estes níveis prolongam-se para 

o interior onde, normalmente, aparecem leitos finos de calhaus 

rolados. 

A encimar :ó (membro intermédio de Cace1a aparece .. nl-

vel ferruginoso a E do v.g. Cabeça, próximo do cruzamento da es

trada EN 125 com a EN 125.6 nao longe de Vila Real de St~ Antó 

nio. Este nível, com cerca de 1m de espessura, é rico de moldes 

de moluscos mal conservados. A falta de melhor interpretação,ad

mite-se que tenha origem diagenética na sua forma actual. 

Sobre este nível ferruginoso aparecem os níveis que cons 

tituem o membro superior de Cacela. são siltes brancos a cinzen

to claro, pouco argilosos, bem expostos no cruzamento da EN125 

com a EN 125-6 e abaixo do v.g. Cabeça. são os níveis mais eleva 

dos do Miocénico conhecidos em Portugal. Até agora apenas se en

contraram alguns moldes de pequenos moluscos, em especial de la

melibrânquios. Devem ser equivalentes dos níveis da região de 

Los Cabezos de Huelva, em Espanha (J.BOURCART & G.ZBYSZEWSKI, 1940, 

p.36) e que, tal como em Portugal, são cobertos por conglomera

dos provavelmente quaternários. 

A espessura total dos sedimentos conhecidos na região de 

Cacela-Vila Real de St~ António deve rondar os 35 a 40m, dos qu

ais 7 a 8m são do membro inferior, IS-20m do membro intermédio e 

lO-15m do membro superior. 
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3.4. I - Datação, interpretação paleogeográfica 

Os elementos de datação disponíveis com certo rigor são 

os fornecidos pelos foraminfferos' planctónicos e pelos ostraco

dos dos níveis inferiores de Cacela. Como dissemos, indicam o to 

po da zona N16 ou a base de Nl7 de Blow, isto é, o Tortoniano su 

perior. A.NASCIMENTO (em impressão) sugere mesmo,pelo estudo dos 

óstracodos idade messiniana. são os níveis mais altos, bem data

dos, conhecidos no Miocénico português. 

Ora, se esta datação foi conseguida a apenas 3m da base 

dos depósitos de Cacela, isto é 4-5m abaixo dos níveis intermédi 

os, estes datam provavelmente do Messiniano. M.T.ANTUNES (in A. 

RIBEIRO et al..,1979, p.83), indica que as características da fau 

na recolhida nos siltes amarelos de Cacela são compatíveis com 

meio lagunar com fauna empobrecida, com indivíduos escassos e 

mal desenvolvidos, vivendo em aguas com salinidade baixa com re

gime de sedimentação de baixa energia. Evidencia, portanto, um e 
I; -

pisódio regressivo numa época em que os acarreios detríticos do 

continente eram reduzidos, provavelmente sob cl ima bastante seco 

e na ausência de cursos de água importantes. Estas condições se

riam compatíveis com as verificadas durante o Messiniano. 

Os depósitos da região de Cacela são nitidamente mais mo 

dernos que os de Morgadi nho (luz de Tavi ra), Arroteia (Fuzeta) 

Ponte das lavadeiras (Faro) e Tunes-Mem Moniz, correspondendo a 

um episódio sedimentar diferente. O conglomerado da base dos d~ 

pósitos de Cacela corresponde a um momento de rejuvenescimento 

do relevo, com transporte de material por correntes de alta ener 

g i a. 

Os depósitos de Cacela prolongam-se ao longo da costa S 

de Espanha, onde têm desenvolvimento importante; fazem parte do 

enchimento da grande bacia do Guadalquivir, onde se conhecem de

pósitos desde o Aquitaniano até o Pliocénico. 

lembremos que foi nas proximidades de Sevilha, nao muito 

longe de Cacela, que foi definido o estratótipo do Andaluziano, 

equivalente local do Messiniano. 
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3.5 - VULCANISMO 

A observaçio da chamini da Figueira (Odiixere) permitiu 

verificar a existência de metamorfismo dos basanitos ricos de au 

gite e de olivina com quantidades variáveis (sem~re pequenas) de 

feldspatos, na maior parte plagioclases cálcicas})sobre os calc~ 
rios da formação carbonatada, o que comprova a existência de vul 

canismo neoginico em Portugal. Outra chamini, próxima da estação 

de C.F. de Portimão, foi observada por Pereira de S~usa e, mais 

recentemente, por J.T.Pacheco; o afloramento foi, todavia, ocul

to pela construçio de edifícios. 

Ainda PEREIRA DE SOUSA (1927 e 1931) refere um grande a

floramento a E de Lagos entre esta cidade e a capela de de S.Pe

dro, que nao nos foi possível observar 

Segundo Pereira de Sousa, esta fase vulcânica neoginica 

nio se restringiu apenas à orla S algarvia; ter-se-á estendido 

ati a região de Monte Real, Rio Maior, Farol da Guia (Cascais) e 

Vila Boim,onde existem rochas que parecem metamorfizar o Miocini 

co ou que têm a mesma composição química dos basanitos algarvios. 

Não i de negar a existência desta fase intra-miocinica, 

bem caracterizada em Espanha, onde está relacionada com a fase 

distensiva que afectou as cordilheiras biticasdesde o Tortoni-ano in

ferior. Será necessário, todavia, confirmar algumas das observa

ções de Pereira de Sousa, especialmente no concernente à região 

de Lisboa e ao Alentejo. 

1) - Estudo de A.V.Pinto Coelho 
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4 - C O N C L U 5 O E S 

Ainda que os dados actuais sejam oa~tante Incompletos, 

começam a permitir evidenciar as grandes I inhas da evolução ge~ 

lógica do litoral sul do Algarve durante o Miocénico. 

Assim, no Aquitaniano (ou já no Burdigallano inferior?), 

o mar invadiu lentamente a parte ocidental, vindo a ocupar vasta 

área até às proximidades de Si lves, a N, e Olhos de Agua, a E.E~ 

ta primeira ingressão marinha prolongou-se bastante;os últimos 

depósitos datam do Burdigal iano supe~ior ou do Langhfano inferi

or.Depositaram-se, fundamentalmente, biocalcarenitos ricos de ma 

crofauna. Para o topo há nfveis mais grosseiros, denunciando mo

vimento regressivo. 

Na região dos Olhos de Agua foi depositada espessa unid! 

de de areias arcósicas de fácies fluvial. Estas areias, que so

freram longo transporte, evidenciam a e~istência demovimentos 

tectónicos (fase neocastelhana) que provocaram a genese ou o r~ 

juvenescimento de relevos no continente, com consequente acarre

io de material detrftico ã distância, ã semelhança do que ocor

reu na região de Lisboa na div. V~. Data desta altura, provavel

mente, a primeira fase da carsificação dos biocalcarenitos da 

formação caroonatada. No enchimento do carso existem margas ricas 

de dentes de peixes provenientes da "dissolução·· dos calcários da 

formação carbonatada. 

Nova ingressão marinha depositou na região de Olhos de ~ 

gua areias grosseiras ricas de fauna marinha atribufvel ao Serra 

valiano. No Arrifão e em Albufeira encontram-se bancadas de os~ 
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t ra s e pec ti n f d eos em descont h;u tdade com a formação· ca rl50natad a e 

que devem ser correlati~as dos nTveis de Olhos de Agua. Este mo. 

vimento transgressivo, talvez equivalente do que se verificou em 

Lisboa na div. VI!, nunca penetrou muito para o interior e não d~ 

ve ter durado muito. Logo acima das areias com vertebrados, uma 

lumachela denuncia nova fase regressiva. 

No Tortoniano inferior, a fase tectónica distensiva que 

~fectou as bitlcas internas deve ~ar-sereper~utldo em Portugal. 

A semelhança do que aconteceu na Andaluzia oriental (Almeria), 

pode estar relacionada com esta fase distensiva a instalação de 

chaminis vulcânicas como a de Figueira, além de outras observadas 

por Pereira de Sousa. 

Houve fenómenos de subsidência, tendo-se formado bacias 

lfmnicas em Tunes-Mem Moniz, Ponte das Lavadeiras (Faro) e Mor

gadinho (Luz). Depositaram-se calcários lacustres com carófitas, 

gastrópodes e ostracodos de água doce. Devem datar desta altura 

os calcários sillcificados de Budens, afloramento intermidio que 

parece estabelecer ligação com os S.Téotónio, ricos de carófitas 

e gastrópodes (PZanorbis matheroni, P.praeaorneus1, Limnaea gr. 

heriaaensis) , e que F.ROMAN (in F.ROMAN & A.TORRES, 1907, p.39) 

atribuiu ao Pontiano. 

Este episódio de sedimentação continental carbonatada p~ 

rece corresponder aproximadamente ao que, no Ribatejo, foi carac 

terizado pela génese dos calcários de Cartaxo-Almoster e dos de 

Freiria de Rio Maior, datados da zona MNlO de Mein, isto i, do 

Valesiano superior (equivalente cronológico aproximado do Tort~ 

niano inferior). Todavia, os elementos actuais são demasiados es 

cassos para sustentar qualquer conclusão definitiva. 

A subsidência prosseguiu lentamente, a ponto de permitir 

uma nova ingressão marinha. Ampliou-se a bacia sedimentar que po~ 

co antes se diferenciara (depósitos lfmnicos), orientada NW-SE 

desde as proximidades de Tavira até Tunes (ou Moinho de Rebolo

-s. Bartolomeu de Messines1), e dar até talvez as proximidades de 

Vilamoura, seguindo um pouco o curso da ribeira Quarteira. Cons

titui-se assim um golfo extenso, tendo-se depositado no extremo 

NW, em Mem Moniz espongolltos e diatomitos com foraminrferos do 
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Tortoniano, e margas com ostracodos marinhos em Tunes. 

Ainda que estes depósitos espongol íticos e diatomíticos 

so recentemente tenham sido observados, eles são o testemunho 10 

c a 1 d e uma f e n o m e n o 1 o g i a b a s ta n t e va s ta, a b r a n g e n d o a p e r í f e r i a do 

mediterrâneo; são exemplos, as bacias do Guadalquivir, de Sorbas 

(Espanha) Caltanissetta (Sicilia), Oran (Argélia), etc. Estes d~ 

pósitos, que precedem os evaporitos messinianos e que datam da 

parte altadQ Miocénico médio e da ~arte inferior d6 Miocénico s~ 

perior, representam sedimentos de regiões com correntes de IIUp_ 

welling " ricas de nutrientes, à semelhança do que acontece hoje 

na Cal ifórnia e com a corrente de Benguela. 

B U R C K L E (i n R. G E R S O N D E I 9 7 9, p. I 3 5 O) a d m i t e 1 6 - I 8 ° C como 

temperatura superficial da igua para a bacia de Sorbas e para a 

Sicília (depósitos diat,omíticos ante-messinianQs). 

Para os depósitos ante-evaporitos da Sicíl ia estimam-

-se temperaturas médias da água no Inverno de 13-15°C, e de 18-

-19°C no Verão. 

Na região de Ponte das Lavadeiras e da Fuzeta (inf. de 

G.Manuppella), depositaram-se níveis particularmente ricos de h~ 

terosteginas de grandes dimensões, a que se seguem areias e sil

tes mais ou menos carbonatados com foraminfferos planctónicos do 

Miocénico superior, que podem indicar o Tortoniano. 

Mais para E, prosseguia o enchimento da bacia do Guadal

quivir com que os depósitos de Cacela parecem estar relacionados. 

Em Cacela a conglomerados grosseiros seguem-se siltes mm 

alguma glauconite ricos de macrofauna e com foraminíferos planct~ 

nicos do Tortoniano final. A sedimentação siltosa prosseguiu; 

todavia, a fauna tornou-se mais rara e pobre, com sinais de con

finamento progressivo, como o que ocorreu durante o Messiniano. 

Para o topo, aparecem novas camadas siltosas cinzentas, 

esbranquiçadas, muito pobres de conteúdo faunístico, e que repr! 

sentam o final do ciclo miocénico em Portugal. O meio era certa

mente demasiado confinado, os acarreios detríticos do continente, 

então com o relevo arrasado, sem linhas de água importantes e sob 
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clima bastante árido não atingiam o mar. 

Do ponto de vista da evolução tectónica.l0 litoral S portu

gues tem de ser enquadrado no contexto mais vasto da do S da Pe

nínsula Ibérica. 

C.MONTENAT (1977, pp. 296-326) esquematiza assim essa evo 

lução: 

I - Compressão no fim do Burdigaliano, generalizada ao conjunto 

das Cordilheiras béticas. 
Desmantel~mento (fracturação) quase total das camadas do Aqul 

taniano e do Burdigaliano no extremo oriental das cordilheiras 

béticas. 

2- Distensão durante o Langhiano-Serraval iano marcada por emissões 

vulcânicas importantes. Discordâncias relacionadas com falhas 

esquerdas acompanham o processo de distenção. 

3- Compressão no 1 imite Serraval iano-Tortoniano. Fase tectónica 

post-Serraval iano. 

4- Distenção do Tortoniano ao Quaternirio antigo. Discordâncias 

pouco importantes mas com grande extensão geogrifica, teste

munham a existência de movimentos de distenção (intra-torto

niano, no limite Mio-Pliocénico, intra-Pliocénico) que tive

ramefeitodirecto sobre a evolução paleogeográfica. 

5- Compressão durante o Quaternário. Reactivação dos acidentes 

preexistentes e criação de estruturas novas (:N-S) 

-6- Alguns acidentes marcados pela compressão quaternaria sao se-

de de actividade sismica que testemunha o seu funcionamento a

té agora. 

Quanto ao vulcanismo no Miocénico C.MONTENAT (op.ait.pp. 

217-218) refere emissões calco-alcalinos primeiro de andesitos bá 

sicos e riodacites seguidos de riodacitos com granadas eordierite 

e andalusite e, mais tarde, de lamproitos. No Pliocénieo,o vulca

nismo calco-aleal ino foi substituTdo por outro, de tipo -alcal ino. 

A fase de emissão de lamproitos, datada por H.BELLON et 
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aZo (1981, p. 1035), terá ocorrido entre 7 e 5,7 MA (Messiniano me 

dio a superior) e, segundo este autor, são "1es témoins tardifs du 

magmatisme calco-alcalin (18 à 5,5 M.A.) de la marge ibérique médi 

terraneenne. 

Os basanitos de Figueira e outras rochas alcal inas do Alga~ 

ve podem, segundo A.V.Pinto Coelho, estar enquadrados nesta mesma 

fenomenologia. 
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