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Resumo
A idade e a petrogénese das rochas graníticas de Portugal, especialmente do norte e
centro, têm constituído temas de estudo e debate por vários grupos de geólogos, sobretudo
nas últimas décadas do século XX. Inicialmente, foram consideradas como uma única
intrusão, o que se refletiu nas Cartas Geológicas de Portugal, onde todos os granitoides foram
representados com a mesma simbologia. Como reflexo do avanço nos métodos de datação
radiométrica e no conhecimento geológico, dispõe-se, atualmente, de um leque de idades
para as rochas granitoides do norte e centro de Portugal que vai do Neoproterozoico aos finais
do Paleozoico.
Como exemplos destes estudos, consideram-se as rochas de natureza granítica
e gnaíssica que afloram, no centro de Portugal, na região entre Coimbra e Nisa, nas
proximidades de dois acidentes tectónicos de primeira ordem: a zona de cisalhamento PortoTomar-Ferreira do Alentejo (ZCPTFA), e a zona de cisalhamento Tomar-Badajoz-Córdova
(ZCTBC). Estas estruturas constituem fronteira entre duas zonas geotectónicas do Maciço
Ibérico: a Zona Centro Ibérica (ZCI) e a Zona de Ossa Morena (ZOM). Este estudo teve
como objetivo esboçar a evolução da representação destes corpos graníticos e gnaíssicos nas
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cartas geológicas de Portugal, às escalas 1:500.000 e 1:1.000.000, desde o século XIX até
à atualidade, e confrontar essa representação com os avanços do conhecimento geológico.
Nas cartas 1:1.000.000 os granitos e gnaisses são incluídos em grandes grupos, não
sendo possível a distinção dos diferentes corpos, no que respeita à sua natureza e idade,
existindo apenas alguma diferenciação para os gnaisses representados na edição de 2010.
Nas cartas, à escala 1:500.000, essa diferenciação é conseguida, em especial nas edições de
1972 e 1992. A evolução da representação cartográfica e das respetivas legendas traduze os
progressos na aplicação de métodos radiométricos de datação K-Ar e Rb-Sr, nos anos 80 e 90
do século XX, e U-Pb, nos primeiros anos do século XXI. Espelha, igualmente, os avanços
nos trabalhos de petrografia e geoquímica, também determinantes na edição de inúmeras
cartas geológicas de Portugal, à escala 1:50.000.
De acordo com os dados disponíveis, estas rochas são evidência do magmatismo
ocorrido em tempos neoproterozoico e câmbrico-ordovícico. Conclui-se da existência de
desajustamentos significativos entre o conhecimento geológico recente e a representação
destas rochas nas últimas edições da Carta Geológica de Portugal, justificando-se, assim, e,
em especial, novas edições à escala 1:500.000.

Resumen

La edad y la petrogénesis de las rocas graníticas de Portugal, especialmente de norte y
centro, han constituido temas de estudio y debate por varios grupos de geólogos, sobretodo
en las últimas décadas del siglo XX. Inicialmente, fueron condideradas como una única
intrusión, lo que se reflejó en los Mapas Geológicos de Portugal, donde todos los granitoides
fueron representados con una misma simbología. Como reflejo del avance en los métodos
de datación radiométrica e en el conocimiento geológico, actualmente se dispone de un
abanico de edades para las rocas granitoides del norte y centro de Portugal que van del
Neoproterozoico al final del Paleozoico.
Como ejemplos de estos estudios, se consideran las rocas de naturaleza granítica y
gneísica que afloran en el centro de Portugal, en la región entre Coimbra y Nisa, en las
proximidades de dos accidentes tectónicos de primer orden: la zona de cizallamiento OportoTomar-Ferreira del Alentejo (ZCPTFA), y la zona de cizallamiento Tomar-Badajoz-Córdoba
(ZCTBC). Estas estructuras constituyen un límite entre dos zonas geotectónicas del Macizo
Ibérico: la Zona Centro Ibérica (ZCI) y la Zona de Ossa Morena (ZOM). Este estudio tiene
como objetivo mostrar la evolución de la representación de estos cuerpos graníticos y
gneísicos en los mapas geológicos de Portugal, a escalas 1:500.000 y 1:1.000.000, desde
el siglo XIX hasta la actualidad, y confrontar esta representación con los avances del
conocimientos geológico.
En los mapas 1:1.000.000 los granitos y gneises son incluidos en grandes grupos, no
siendo posible la diferenciación de los diferentes cuerpos, en lo respecta a su naturaleza y
edad, existiendo sólamente alguna diferencia para los gneises representados en la edición de
2010. En los mapas a escala 1:500.000, esa diferenciación es conseguida, especialmente en las
ediciones de 1972 y 1992. La evolución de la representación cartográfica y de las respectivas
leyendas revela los progresos en la aplicación de métodos radiométricos de datación K-Ar y
Rb-Sr, en los años 80 y 90 del siglo XX, y U-Pb, en los primeros años del siglo XXI. Muestra,
igualmente, los avances en los trabajos de petrografía y geoquímica, también determinantes
en la edición de numerosos mapas geológicos de Portugal a escala 1:50.000.
De acuerdo con los datos disponibles, estas rocas evidencian el magmatismo ocurrido
en tiempos neoproterozoicos y cámbrico-ordovícicos. Muestran también la existencia de
desajustes significativos entre el conocimiento geológico reciente y la representación de estas
rocas en las últimas ediciones del Mapa Geológico de Portugal, justificando así y, en especial,
nuevas ediciones a escala 1:500.000.
Abstract
Age determination and the petrogenesis of the granitic rocks of Portugal, especially of
the north and center, have been subjects of research and debate by groups of geologists, mainly in the last decades of the 20th century. First, they were considered as a single intrusion,
which was reflected in the geological maps of Portugal, where all the granitoids were represented by the same symbol. Reflecting the advances in the methods of radiometric dating
and in the geological knowledge, it is recognized today a range of ages to the granitoid rocks
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of northern and central Portugal going from the Neoproterozoic to the late Paleozoic times.
As examples of these studies, we considered the granitic and gneissic rocks outcrop in
the center of Portugal, in the region between Coimbra and Nisa, in the vicinity of two firstorder tectonic accidents: the Porto-Tomar-Ferreira do Alentejo shear zone (ZCPTFA) and the
Tomar-Badajoz-Cordoba shear zone (ZCTBC). These structures represent a border between
two geotectonic zones of the Iberian Massif: the Central Iberian Zone (ZCI) and the Ossa
Morena Zone (ZOM). The aim of this study was to sketch the evolution of the representation
of these granitic and gneissic bodies in the geological maps of Portugal, scales 1:500.000 and
1:1.000.000, from the nineteenth century to the present day, and compare this representation
with the advances of geological knowledge.
Granites and gneisses, in the geological maps at 1:1.000.000 scale, are included in
large groups and it is not possible to distinguish the different bodies in respect to its nature
and age, with only some differentiation for the gneisses represented in the 2010 edition. This
distinction is achieved in the geological maps at 1:500.000 scale, especially, in the 1972 and
1992 editions. The evolution of the cartographic representation and maps legends reflect the
advancement in the application of K-Ar and Rb-Sr radiometric methods of dating, in the
eighties and nineties of the 20th century, and U-Pb dating in early years of the 21st century.
It also points out the advances in petrography and geochemistry, which are also crucial to the
edition of numerous geological maps of Portugal, at a scale of 1:50.000.
According to the available data, these rocks represent evidence of magmatism during Neoproterozoic and Cambric-Ordovician times. It is concluded that there are significant
mismatches between the recent geological knowledge and the representation of these rocks
in the last editions of the geological maps of Portugal, thus justifying new maps editions, in
particular, at a scale of 1:500.000.

1. Introdução
A Zona Centro Ibérica (ZCI), ocupando as regiões norte e centro de Portugal
(Minho, Trás-os-Montes ocidental, Beiras e um pouco do nordeste alentejano), é
a zona geotectónica do Maciço Hespérico onde os granitoides ocorrem em maior
extensão. Estes mostram grande diversidade tipológica, estando representados desde
tonalitos, granodioritos, granitos biotíticos, granitos de duas micas a granitos moscovíticos. A petrogénese dos magmas granitoides é também variada. Presentemente, considera-se que a maioria destes magmas foi originada por anatexia de rochas
crustais, metassedimentares ou metaígneas (Silva & Neiva, 1999/2000; Azevedo et
al., 2005, 2014; Antunes et al., 2008; Neiva et al., 2009; Carvalho et al., 2012),
mas contribuições mantélicas também têm sido inferidas, sendo alguns dos granitoides menos ácidos considerados como granitoides híbridos, resultantes de mistura de
magmas crustais com magmas derivados do manto (Silva et al., 2000; Dias et al.,
2002; Gomes & Neiva, 2005; Silva, 2010).
A determinação da idade dos granitoides que afloram na área abrangida pela
ZCI foi, primeiramente, realizada com base no grau de meteorização dos afloramentos e nos contactos que os diversos granitos podem mostrar (e.g., Silva, 1936 in
Cotelo Neiva, 1943). Na década de 40 do século XX, como referido em Andrade &
Pinto (2011), “o posicionamento geológico dos granitos do centro e norte de Portugal é então objeto de uma interessante controvérsia entre o petrólogo Cotelo Neiva
e o estratígrafo Carlos Teixeira;”. Para o primeiro, se bem que admitindo a possibilidade de uma intrusão granítica ante-Câmbrica, essas rochas seriam representadas
por ortognaisses (Cotelo Neiva, 1943, 1944). Considerou como “hercínicos”, todos
os granitos do centro e norte de Portugal, que corresponderiam à mesma intrusão
(Cotelo Neiva, 1943, 1944a), aos quais atribuiu uma idade pérmica (Cotelo Neiva,
1944b). Na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, de 1952, todos os granitoides estão representados com a mesma simbologia. Carlos Teixeira aceita que os
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granitos do norte e centro de Portugal corresponderiam à mesma intrusão, mas considera-a mais antiga, carbónica, admitindo também que existem granitos ainda mais
antigos, “eopaleozoicos”, entre os quais o granito do Porto (Teixeira, 1945, 1946).
Já na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, de1968, se distinguem as
“rochas eruptivas hercínicas” e “ante-hercínicas”.
No grupo destes granitos mais antigos, além do granito do Porto e de Portalegre, vem Carlos Teixeira a englobar, em 1976, quando já existiam disponíveis
inúmeros dados isotópicos Rb/Sr e K/Ar, os pequenos corpos graníticos de Coentral,
Vila Nova, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, considerando-os relacionados
com a fase Sarda da Orogenia Caledónica (Teixeira, 1976).
Sabemos hoje, por datações radiométricas U-Pb, que a idade dos granitoides
do centro e norte de Portugal é variada, sendo que a maioria intruiu a crusta superior
nas fases tardias da Orogenia Varisca. Estas intrusões estão maioritariamente relacionados com a última fase de deformação dúctil (Ferreira el al., 1987, Azevedo
& Valle Aguado, 2011). Contudo, granitoides de idades ordovícicas ocorrem, por
vezes, associados a estes granitoides, como na região de Gouveia e na região de
Oledo (Antunes et al., 2009; Neiva et al., 2009). Do mesmo modo, as intrusões
neoproterozoicas são escassas e de pequenas dimensões.
No centro de Portugal, no limite da Zona Centro Ibérica (ZCI) com a Zona de
Ossa Morena (ZOM), na vizinhança das zonas de cisalhamento Porto-Tomar-Ferreira do Alentejo (ZCPTFA) e Tomar-Badajoz-Córdova (ZCTBC), afloram estas rochas
granitoides pré-variscas e gnaisses com protólitos graníticos pré-variscos (Figura 1).
Uma nova unidade geotectónica, no Maciço Ibérico, designada por Terreno Finisterra (Figura 1), foi, mais recentemente, considerada nesta região (Romão et al., 2006;
Ribeiro et al., 2011; Ribeiro, 2013). Alguns dos afloramentos referidos neste trabalho de síntese são enquadrados, por alguns autores (Pereira et al., 2010; Romão et
al., 2013), nesta nova unidade.
Estes corpos têm conquistado a atenção de várias “gerações” de geólogos, sendo os temas de maior controvérsia a sua idade e o seu enquadramento geotectónico.
Salientam-se trabalhos publicados desde os anos 60 do século XX (e.g., Mendes,
1967/68), até à atualidade (e.g., Henriques et al., 2015), em que a procura de resposta para estas questões é notória. No entanto, o estudo destes corpos enfrenta, quase
sempre, dificuldades, atribuídas ao grau de alteração das rochas e à ausência de afloramentos, que permitam colheita de amostras adequadas para estudos geoquímicos
e isotópicos.
Pretende-se, com este estudo, traçar a evolução da representação cartográfica nas cartas geológicas de Portugal, do século XIX até à atualidade, dos granitos,
aflorantes na ZCI, e dos gnaisses, aflorantes na ZOM, numa região particular, entre
Coimbra e Nisa, e confrontá-la com a evolução do conhecimento geológico. O estudo focaliza-se na análise da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500.000, edições
de 1876, 1899, 1972 e 1992, e na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000,
edições de 1952, 1968 e 2010.

2. Resenha histórica das cartas às escalas 1:500.000 e
1:1.000.000
A primeira Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500 .000, é, fundamentalmente,
uma carta litológica, refletindo o conhecimento geológico do território à época. Foi
apresentada, como esboço, na Exposição de Paris, em 1867, pelos “encarregados
dos estudos geológicos”, Carlos Ribeiro e Joaquim Filipe Nery Delgado. Só, em
1876, é publicada, pela Comissão Geológica do Reino, a primeira edição da Carta
Geológica de Portugal, à escala 1:500.000, a partir do esboço de 1867. Em 1878,
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Figura 1. Mapa do Maciço Ibérico, com representação dos terrenos, das zonas geotectónicas,
dos acidentes tectónicos maiores (modificado de Ribeiro, 2011) e localização da área
em estudo.

foi publicada uma segunda edição desta carta, mas conservando o ano da primeira
edição. A terceira edição, com a data de 1899, resulta dos trabalhos de atualização
realizados por Nery Delgado e Léon Paul Choffat, geólogo de nacionalidade
suíça, professor da Escola Politécnica Federal de Zurique. A contribuição de Paul
Choffat, como estratígrafo e paleontólogo, traduz-se em melhorias na cartografia
das unidades geológicas mais recentes, a partir do Mesozoico, e na respetiva
legenda. Foram necessários mais de 70 anos para a publicação da 4ª edição da Carta
Geológica de Portugal, escala 1:500.000, coordenada por Carlos Teixeira e editada
pela Direção Geral de Minas e Serviços Geológicos de Portugal. Este interregno
foi produtivo em levantamentos cartográficos, à escala 1:50.000. Os trabalhos,
então realizados, contribuíram para uma evolução significativa da “nova carta”, no
que respeita à natureza, idade e distribuição espacial das rochas magmáticas e dos
depósitos recentes, à representação de jazidas e ocorrências minerais e, também,
à representação de estruturas geológicas e movimentos tectónicos. A 5ª edição, e
última, da Carta Geológica de Portugal, escala 1:500.000, tem a data de 1992, foi
editada pela Direção Geral de Geologia e Minas e Serviços Geológicos de Portugal,
e teve a coordenação de José Tomás de Oliveira e Eurico Pereira, para o soco varisco,
Miguel Ramalho, para o Mesozoico, Miguel Telles Antunes, para o Cenozoico, e
José Hipólito Monteiro, para a Plataforma Continental. Esta carta tem por base o
conhecimento divulgado nos inúmeros trabalhos de investigação e nas numerosas
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cartas, à escala 1:50.000, entretanto publicados, bem como os novos dados relativos
à geologia da plataforma continental (Rebelo, 1999; Romão & Cunha, 2012).
As primeiras versões da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000,
de 1952 e 1968, são edições com pouco pormenor e destinadas, essencialmente,
para o ensino. A primeira foi editada pela Direção Geral de Minas e Serviços
Geológicos. A segunda foi editada pela Direção Geral de Geologia e Minas e
Serviços Geológicos de Portugal e tem como coordenador Carlos Teixeira. Deve
salientar-se que a publicação desta carta é contemporânea dos primeiros trabalhos de
datação radiométrica de rochas eruptivas, pelo método Rb/Sr, em Portugal (Mendes,
1967/68), pelo que os resultados deste trabalho não estão refletidos nela. Esta carta
também precede a divulgação alargada da Teoria da Tectónica de Placas (Duarte &
Santos, 2010).
A Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, de 2010, foi editada pelo
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e tem como aspeto inovador a
representação de regiões emersas insulares e da área imersa, adjacente ao continente.
As rochas intrusivas são apresentadas em função da sua relação com os ciclos Varisco
e Atlântico (Duarte & Santos, 2010). De qualquer forma, é uma versão simplificada
da geologia portuguesa, por isso, de pouco pormenor, mantendo a vocação didática
(Duarte & Santos, 2010; Romão & Cunha, 2012).

3. Rochas graníticas nas cartas geológicas de Portugal
As edições das Cartas Geológicas de Portugal do século XIX são caracterizadas pela ausência de diferenciação dos corpos graníticos e gnaissicos, pois a sua
representação tinha como base, essencialmente, o trabalho de campo (Figura 2 e
3). O mesmo se aplica à edição da Carta Geológica, à escala 1:1.000.000, de 1952
(Figura 4). Esta distinção já é visível na carta de 1968 (Figura 5), que mostra algum
progresso na caracterização das rochas graníticas, do ponto de vista da sua natureza e
idade relativa, sendo as rochas eruptivas classificadas em ante-hercínicas, hercínicas
e alpinas. Estudos petrográficos de pormenor e geoquímicos são evidentes na edição
de 1972 (Figura 6), onde se indicam os diferentes litótipos graníticos e a sua mineralogia, bem como a sua afinidade geoquímica às séries de rochas ígneas.
As edições de 1992, à escala 1:500.000 (Figura 7), e 2010, à escala 1:1.000.000
(Figura 8), refletem os avanços alcançados no conhecimento científico da geologia
de Portugal, sendo os granitoides da ZCI classificados de acordo com a sua relação
com as estruturas dúcteis ou frágeis, na edição de 1992, na sequência do trabalho
de síntese apresentado por Ferreira et al. (1987). Na edição de 2010 as rochas
intrusivas são apresentadas em função dos ciclos orogénicos e não em função das
orogenias, como nas cartas anteriores. Estas cartas revelam, também, a utilização de
metodologias analíticas mais avançadas, como a microssonda eletrónica e os métodos de datação radiométrica K-Ar e Rb-Sr, principalmente nos anos 70 e 80 do
século XX, e U-Pb nos anos subsequentes.

3.1. Os granitos da ZCI
Na região selecionada, na ZCI, a sul da falha da Lousã, afloram cinco pequenos
corpos graníticos que intruem o Grupo das Beiras: Vila Nova, Coentral, Figueiró
dos Vinhos, Pedrógão Grande e Bouçã. A carta de 1876 (Figura 2) não representa
o granito de Coentral e considera os granitos de Figueiró, Bouçã e os gnaisses de
Arega, incluídos na ZOM, como um só corpo. Na carta de 1899 (Figura 3) não estão
representados os granitos de Vila Nova e Coentral. Na edição de 1972 (Figura 6),
estes granitos são referidos como “rochas eruptivas hercínicas (pós-estefanianas) e
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Figura 2. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500.000, edição de
1876 (Ribeiro & Delgado, 1876), com representação da região selecionada
para este estudo.
granitos nordmarquíticos”, enquanto na edição de 1992 (Figura 7) são considerados
“ortognaisses, às vezes ocelados, ante-hercínicos”, atribuídos ao Câmbrico (Tabela
I). Na escala 1:1.000.000 são referidos como “rochas eruptivas hercínicas”, na edição de 1968 (Figura 5), e “ortognaisses, granitos e dioritos deformados, pré-orogénicos, Ciclo Varisco, com um intervalo de idades de 490-470 Ma”, na edição de 2010
(Figura 8, Tabela I).
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Figura 3. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500.000, edição de
1899 (Delgado & Choffat, 1899), com representação da região selecionada
para este estudo.
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Figura 4. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, edição de
1952 (Serviços Geológicos de Portugal, 1952), com representação da região selecionada para este estudo.
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Figura 5. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, edição de 1968
(Teixeira, 1968), com representação da região selecionada para este estudo.
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Figura 6. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500.000, edição de 1972 (Teixeira, 1972), com representação da região selecionada para este estudo.
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Figura 7. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:500.000, edição de 1992
(Oliveira et al., 1992), com representação da região selecionada para este estudo.
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Figura 8. Excerto da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:1.000.000, edição de 2010
(Laboratório de Geologia e Minas, 2010), com representação da região selecionada
para este estudo.
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Datações radiométricas realizadas pelo método K-Ar, em moscovite e biotite,
nos granitos de Coentral, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande (Pereira & Macedo, 1983; Pereira, 1987; Gomes et al., 1991) indicaram idades ediacáricas-câmbricas, com reativação varisca (Tabela I). No entanto, o sistema isotópico K-Ar é muito
suscetível a modificações pós-cristalização e estes corpos graníticos apresentam-se
deformados. O granito de Vila Nova foi datado pelo método U-Pb, em zircão magmático, considerado como muito fiável para a determinação da idade de cristalização
de rochas graníticas, tendo-se obtido uma idade de 542,2±0,8 Ma (Reis et al., 2010).
Uma idade U-Pb semelhante, de 542±4 Ma (não publicado) foi obtida para a monazite do granito de Coentral. Estas idades sugerem a implantação destes granitos no
final do Neoproterozoico, o que está em desacordo com a legenda da carta de 2010,
à escala 1:1.000.000, que atribui a estes corpos uma idade câmbrica-ordovícica (Figura 8, Tabela I).
Tabela I. Idades radiométricas dos granitos de Coentral, Vila Nova, Figueiró dos
Vinhos, Pedrogão Grande, Mação-Penhascoso e Belver-Gavião, obtidas pelos
métodos Rb-Sr (rt – rocha total), K-Ar (ms- moscovite; bt – biotite) e U-Pb
(zrc – zircão), por diversos autores, e legenda das cartas geológicas de Portugal
(CGP), escala 1:500.000, de 1972 e 1992, e escala 1:1.000.000, de 1968 e 2010.
Granito

Coentral

Método

Idade (Ma)

Autore(s)
Shepherd & Oliveira (1990)

Rb-Sr (rt)

443±63

K-Ar (ms)

497-555

K-Ar (bt)

341-403

Rb-Sr (rt)

506±14

Abranches & Canilho
(1981/82)

Vila Nova

U-Pb (zrc)

541,2±0.8

Reis et al. (2010)

K-Ar (ms)

526-568

K-Ar (bt)

524-570

K-Ar (ms)

549-580

Pedrógão Grande
Mação-Penhascoso

Belver-Gavião

γ' - granitos nordmarquíticos
(hercínicas pós-estefanianas)

CGP, 1968

CGP, 2010

(escala 1:1 000 000)

(escala 1:1 000 000)

γ - maciços graníticos
das Beiras (Estefaniano
superior)

γZ - ortognaisses, granitos
e dioritos deformados
(490-470 Ma) - ciclo
varisco, pré-orogénicas

γZC - ortognaisses, às vezes
ocelados (ante-hercínicos)

Pereira & Macedo (1983)
Pereira (1987)

K-Ar (bt)

530±9

Rb-Sr (rt)

402±15

Abranches & Canilho
(1981/82)

483

Romão et al. (2010)

Atribuído ao
Ordovícico

Romão (2000)

U-Pb (zrc)

CGP, 1992

(escala 1:500 000)

Gomes et al. (1991)

Coentral - Vila Nova

Figueiró dos Vinhos

CGP, 1972

(escala 1:500 000)

γZO - ortognaisses e
granitos do Ordovícico
γ∆ - granitos
γ3 - granito biotítico
predominantemente alcalinos,
biotíticos, em geral porfiroides porfiroide (tardi-hercínico)
(hercínica pós-estefaniana)

Outros corpos graníticos, no limite SW da ZCI, incluem o lacólito de Mação-Penhascoso e o maciço de Belver-Gavião. Relativamente ao primeiro, a legenda é
idêntica à dos granitos mais a norte, em todas as edições, exceto na carta de 1992,
escala 1:500.000, onde é incluído nos “ortognaisses e granitos do Ordovícico”, sendo reconhecido como pré-varisco (Tabela I). Assim, este corpo granítico é atribuído ao Estefaniano superior, na carta de 1972, ao Ordovícico, na carta de 1992, e
ao Câmbrico-Ordovícico Inferior (490-470 Ma), pré-orogénicos, Ciclo Varisco”,
na carta de 2010. Abranches & Canilho (1981/82) referem uma idade Rb/Sr, em
rocha total, de 402±15 Ma e Romão et al. (2010) mencionam uma idade U-Pb do
zircão de ca. 483 Ma para este lacólito granítico, o que está de acordo com a legenda
da carta 1:500.000, de 1992 (Figura 7, Tabela I). O maciço granítico de Belver-Gavião possui legenda idêntica ao lacólito de Mação-Penhascoso e às rochas graníticas
mais a norte, nas cartas à escala 1:1.000.000, mas distingue-se nas edições de 1972
e 1992, sendo considerado “hercínico pós-estefaniano” e “tardi-hercínico”, respetiMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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vamente (Tabela I). A sequência de idades deste granito, nas quatro cartas consideradas, é: Estefaniano superior, na edição de 1968, “hercínico pós-Estefaniano”, na edição de 1972, “tardi-hercínico”, na edição de 1992, e Câmbrico-Ordovícico Inferior
(490-470 Ma), na edição de 2010. Contudo, não se conhecem datações radiométricas
deste maciço granítico.

3.2. Os gnaisses da ZOM
Na ZOM, distinguem-se os ortognaisses de Arega(-Aguda), Beco(-Cagida),
Sardoal, Carvalhal, Souto e Olalhas, descritos como “Precâmbrico xisto-arenito-porfiroide”, na carta de 1972 (Figura 6), e “gnaisses tonalíticos do Proterozoico médio”,
na carta de 1992 (Figura 7). A edição de 1968 (Figura 5) considera estes gnaisses
como “Precâmbrico (Complexo Cristalofílico)” e a carta de 2010 (Figura 8) atribui
estes afloramentos ao Neoproterozoico, mas não representa os gnaisses de Arega
e Beco incluindo-os nas litologias da Série Negra (símbolo NP2). Assim, a norte,
os gnaisses não são incluídos na legenda, apenas os metassedimentos do Neoproterozoico (símbolo NP2) enquanto, a sul, já é considerada a presença de gnaisses e
migmatitos (símbolo NP1).
Entre Ansião e Alvaiázere, afloram gnaisses indicados como “Série de afinidade charnoquítica de Campo Maior”, na edição de 1972, ”ortognaisses migmatíticos
(pré-hercínicas)”, na edição de 1992, “Precâmbrico (Complexo Cristalofílico)”, na
edição de 1968, e “Ciclo Varisco, pré-orogénicas, ortognaisses, granitos e dioritos
deformados (490-470 Ma)”, como os granitos deformados da ZCI, na edição de
2010 (Tabela II). Estes gnaisses são referidos por Pereira (1987) como gnaisses da
Orla Ocidental.
Tabela II. Idades radiométricas dos gnaisses da ZOM, na região selecionada, obtidas pelos
métodos Rb-Sr (rt - rocha total), K-Ar (ms - moscovite; bt - biotite) e U-Pb (zrc - zircão,
monaz - monazite), por diversos autores, e legenda das cartas geológicas de Portugal
(CGP), escala 1:500.000, de 1972 e 1992, e, escala 1:1.000.000, de 1968 e 2010.
Gnaisses

Aguda (Arega)

Beco

Método

Idade (Ma)

Autore(s)
Mendes (1967/68)

Rb-Sr (rt)

508

K-Ar (ms)

330

K-Ar (bt)

412

Rb-Sr (rt)

323

K-Ar (ms)

305

K-Ar (bt)

335-348

K-Ar (bt)

440

Orla Ocidental

569±3

Sardoal

U-Pb (zrc)

584±6

Souto

U-Pb (zrc)

protólito
692+77/-60

Olalhas

Pϵm - gnaisses tonalíticos
(Proterozoico médio)

Pereira (1987)

desconhecida

U-Pb
(zrc/monaz)

Carvalhal

P - Precâmbrico xisto-arenitoporfiroide (metasedimentos e
rochas metavulcânicas de
natureza porfiroide)

CGP, 1968

(escala 1:1 000 000)

Mendes (1967/68)

348

K-Ar (ms)

CGP, 1992

(escala 1:500 000)

CGP, 2010

(escala 1:1 000 000)

Pereira (1987)

"atribuídos à
transição PC/Cb
no período 560510 Ma"

Cagida (Beco)

CGP, 1972

(escala 1:500 000)

Henriques et al. (2015)
Henriques et al. (2017)

NP2 - filitos,
metagrauvaques,
metachertes,
metaconglomerados,
metacalcários e
metaxistos

P - Precâmbrico
(Complexo
Cristalofílico)

P - Série de afinidade
charnoquítica de Campo Maior

γZ'm - ortognaisses
migmatíticos (préhercínicas)

γz - Ciclo varisco, préorogénicas, ortognaisses,
granitos e dioritos
deformados (490-470
Ma)

P - Precâmbrico xisto-arenitoporfiroide (metasedimentos e
rochas metavulcânicas de
natureza porfiroide)

Pϵm - gnaisses tonalíticos
(Proterozoico médio)

NP1 - Neoproterozoico
(xistos, gnaisse,
migmatitos, anfibolitos,
granulitos e eclogitos
retrogradados)

desconhecida
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Mendes (1967/68) apresenta uma idade Rb/Sr, em rocha total, de 508 Ma para
os gnaisses de Arega. Segundo Pereira (1987), idades K-Ar, em moscovite e biotite, no intervalo 440-305 Ma, para Arega e Beco, traduzem reestruturação varisca.
Idades U-Pb ediacáricas para os ortognaisses do Carvalhal e do Sardoal, 569±3 Ma e
548±4 Ma, respetivamente, são indicadas por Henriques et al. (2015, 2017) (Tabela
II).
Em suma, a sequência genérica de idades para estes corpos, na ZOM, é: Precâmbrico e Arcaico, na edição de 1899, Precâmbrico, na edição de 1972 (Figura 6),
Proterozoico médio, na edição de 1992 (Figura 7) e Neoproterozoico, na edição de
2010 (Figura 8), sendo esta idade confirmada pela datação radiométrica U-Pb, em
zircão, nos ortognaisses do Carvalhal e do Sardoal (Tabela II).

3.3. Os gnaisses do Terreno Finisterra
Na região de S. Pedro de Tomar e Martinchel, a este de Tomar, afloram ortognaisses que são considerados equivalentes dos gnaisses da Orla Ocidental, nas
edições de 1972 e 1992, à escala 1:500.000. Na primeira, são descritos como “Série
de afinidade charnoquítica de Campo Maior” (Figura 6) e, na segunda, como “ortognaisses migmatíticos (pré-hercínicas)” (Figura 7). Na escala 1:1.000.000, estes
gnaisses são referidos como “Paleozoico e Precâmbrico indiferenciado (Complexo
Cristalofílico)”, na carta de 1952 (Figura 4), “Precâmbrico (Complexo Cristalofílico)”, na edição de 1968 (Figura 5), e “Neoproterozoico (xistos, gnaisses, migmatitos, anfibolitos, granulitos e eclogitos retrogradados)”, tal como os gnaisses de Carvalhal, Sardoal, Souto e Olalhas, na carta de 2010 (Figura 8).
Estes gnaisses são designados por Complexo Gnaisso-Migmatítico de S. Pedro
de Tomar, por Romão et al. (2013), que os enquadra no Terreno Finisterra, nova
unidade geotectónica do Maciço Ibérico, a oeste da ZCPTFA (Romão et al., 2006;
Ribeiro, 2011; Ribeiro et al., 2011).
Pereira et al. (2010) designam estes litótipos como gnaisses de Martinchel e
apresentam uma idade U-Pb, para o zircão, de 510,3±2 Ma. Para os autores esta é a
idade de intrusão dos percursores graníticos destes ortognaisses.
A análise das Cartas Geológicas de Portugal mostra que, na escala 1:500.000,
estes gnaisses são considerados equivalentes dos gnaisses da Orla Ocidental, que
afloram a oeste da falha Porto-Tomar, na região entre Ansião e Alvaiázere, enquanto,
na escala 1:1.000.000, são referidos como idênticos aos gnaisses que afloram a este,
nas regiões de Souto e Sardoal. As datações radiométricas disponíveis demonstram
que representarão pulsos magmáticos distintos.

4. Enquadramento geotectónico
As rochas graníticas e gnaissicas referidas neste trabalho afloram nas proximidades da ZCPT e da ZCTBC e, em especial, na junção das duas estruturas, no
contacto entre a ZCI e a ZOM, no sector entre Coimbra e Nisa. Estes dois acidentes
tectónicos, considerados de primeira ordem à escala da Ibéria (e.g., Chaminé et al.,
2003), de orientação geral NNW-SSE e WNW-ESSE, respetivamente, já estariam
ativos antes do Ciclo Varisco. Ambas serão zonas de sutura relacionadas com a inversão e fecho de bacias de “back arc” neoproterozoicas, e sequente acreção dos
arcos magmáticos ao Paleogondwana (e.g. Linnemann et al., 2007; Nance et al.,
2010), durante a orogenia Cadomiana. Este processo terá sido seguido pelo “break-off” da litosfera subductada e súbita interrupção da subducção, com magmatismo
associado. A ZCPT evoluiu para falha transformante já nas fases precoces do ciclo
varisco (e.g., Chaminé et al., 2003), adquirindo as características de um limite inMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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terplaca. A ZCTBC foi reativada como rifte intracontinental durante o Paleozoico
inferior (e.g., Nance et al., 2010; Ribeiro et al., 2011).
Neste contexto, é reconhecida para esta região uma história geológica complexa, como resultado da sobreposição da deformação e magmatismo associados aos
ciclos cadomiano e varisco.

5. Notas finais
As idades conhecidas dos granitos e ortognaisses aflorantes no limite ZCI-ZOM,
entre Coimbra e Nisa, indicam magmatismo no Neoproterozoico e Câmbrico-Ordovícico, de acordo com o contexto geotectónico descrito. Contudo, a representação
destas rochas pré-variscas, nas Cartas Geológicas de Portugal, selecionadas para este
estudo, reflete a existência de dados geocronológicos de interpretação controversa,
mas também a escassez de dados geocronológicos fiáveis. Os trabalhos científicos
mais recentes, com resultados de datações radiométricas U-Pb para estes corpos graníticos e gnaissicos, são posteriores à edição de 1992, à escala 1:500.000, e contemporâneos ou posteriores à edição de 2010, à escala 1:1.000.000. Deste modo, justificam-se novas edições cartográficas, à escala 1:500.000 e 1:1.000.000, que traduzam
os resultados científicos entretanto alcançados.
O exemplo aqui apresentado ilustra bem como os mapas da natureza são documentos em aberto, onde se projetam as observações de campo complementadas
por interpretações que dependem do conhecimento científico e tecnológico de cada
época.
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