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Portugal de Antes da História; 

600 milhões de anos de evolução 

oferta formativa 

Embora os livros sejam imprescindíveis e fundamentais, quando se fala em Geologia em 

geral e em Geologia de Portugal em particular, o contacto directo com o campo é 

inevitável. Tal como muito dificilmente se poderá traduzir por palavras a emoção de uma 

música, o que os afloramentos e paisagens de, por exemplo, o alto da Serra do Marão 

têm para nos dizer tem que ser "escutado" no campo. O saber "ouvir" os afloramentos 

aprende-se mas… aprende-se no campo... Por isso, 2020 será o ano em que o Centro 

Ciência Viva de Estremoz optou por fazer um conjunto de acções de formação diversas, 

mas de algum modo complementares, com uma forte componente de campo por todo o 

país. 

O formador em todas as acções será Rui Dias, docente do Departamento de Geociências 

da Universidade de Évora e Director Executivo do Centro Ciência Viva de Estremoz.  

1. INTRODUÇÃO 

Apesar da estreita inter-relação entre o Ciclo das Rochas e o Ciclo Tectónico eles são 

geralmente ensinados / abordados como duas entidades independentes com poucos 

pontos de contacto. Esta dicotomia tem dois inconvenientes principais: 

- o ciclo das rochas fica amputado do "motor" que o anima tornando-se mais 

estático; 

- o ciclo tectónico perde a forte ligação às transformações litológicas. 

Esta separação leva a perder-se o carácter dinâmico dos processos geológicos e da 

necessidade de se enfatizar a impossibilidade de compreender os processos de uma 

forma independente. 

Todas as acções foram pensadas de modo a superar esta lacuna, dotando os 

professores de um conhecimento profundo sobre o funcionamento e inter-relação entre 

estes ciclos, sem o que nunca poderemos compreender a Geologia. Isto é conseguido, 

pois as acções são essencialmente páticas com dois dias de campo, um dedicado 

essencialmente a explorar aspectos relacionados com o ciclo das rochas e o outro com a 

evolução geodinâmica de um período de particularmente significativo da evolução de 

Portugal. No entanto, em ambos os dias serão enfatizados a relação entre a formação 

das diferentes litologias e a sua génese integradas num ciclo tectónico. Esta forte 

componente de campo é uma vantagem adicional para os professores, que podem 

aproveitar as competências adquiridas nas suas próprias aulas com os alunos; esta é a 

razão que nos leva a propor a existência de uma terceira componente na formação que é 

a aplicação dos conceitos às actividades lectivas. 
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2. AS ACÇÕES 

Embora as quatro acções de formação sejam independentes por razões de ordem prática, em 

particular de modo a tornar mais lógico o processo de acreditação, toda elas foram 

estruturadas em torno de 3 módulos complementares. O primeiro módulo explora 

essencialmente os aspectos mais directamente relacionados com o Ciclo das Rochas enquanto 

o segundo módulo os relacionados com a evolução geodinâmica de uma região particular de 

Portugal continental; o terceiro módulo é essencialmente dedicado à formação em contexto de 

trabalho docente. Os dois primeiros módulos contêm uma actividade teórico/prática ou teórica 

de gabinete de duas horas, seguido de uma saída de campo de seis horas. 

Todas as acções pretendem fornecer aos professores um forte conhecimento da evolução 

geodinâmica de Portugal, bem como da sua influência nas sequências lito-estratigráficas que 

observamos. 

2.1. Portugal de Antes da História; um supercontinente que se 

fractura (Sintra - Caldas da Rainha) 

Módulo 1 – Da Praia Grande à Praia do Guincho; atravessando uma câmara magmática 

(11 de Janeiro de 2010; 8 horas)  

Este módulo inicia-se com uma experiência de 2 horas de modelação análoga utilizando 

areias coloridas onde se procura simular a deformação de uma sequência de sedimentos 

associados a uma zona de subducção. A aplicação de uma escala ao modelo permite 

simular a sobreposição de um gradiente geotérmico à sequência deformada, o que permite 

visualizar a passagem das rochas sedimentares às rochas metamórficas por metamorfismo 

regional. A continuação da experiência com a intensificação da deformação permite simular 

o aumento do grau metamórfico e o começo das condições de pressão e temperatura que 

levam à fusão dos materiais. Torna-se então possível discutir os processos associados ao 

metamorfismo de contacto, bem como a posterior destruição da cadeia de montanhas por 

erosão e isostasia.  

Segue-se uma saída de campo de 6 horas entre a Praia Grande e a Praia do Guincho, com 

a travessia do maciço ígneo da Serra de Sintra, o que permite perceber os complicados 

processos associados à intrusão de um pequeno batólito. 

Módulo 2 – Sal, areias e calcários; a história mais antiga do Atlântico (12 de Janeiro de 

2020; 8 horas) 

Este módulo inicia-se com uma conferência de duas horas, na qual se aborda a evolução 

geodinâmica de Portugal, desde o Neoproterozóico até à Actualidade, mas com especial 

foco no Mesocenozóico. Segue-se uma saída de campo de 6 horas na região das Caldas 

da Rainha onde se vai utilizar a sequência de rochas existentes, bem como a sua 

deformação para deduzir os processos geológicos associadas à abertura do Atlântico e, 

deste modo mostrar a íntima relação que existe entre o ciclo tectónico e o Ciclo das 

Rochas. 

Módulo 3 – 9 horas 
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Prática em contexto de trabalho: idealização, preparação e produção de materiais 

didácticos para a uma saída de campo com os alunos da escola, na qual sejam 

explorados os aspectos dinâmicos da evolução geológica da região escolhida. 

Elaboração e apresentação de um relatório sobre a implementação da actividade nas 

escolas, o qual será utilizado como principal elemento no processo de avaliação da 

actividade. 

objectivos específicos: 

- Permitir que os professores compreendam a génese das Bacias mesocenozóicas 

(em especial a Lusitaniana) no contexto da evolução geodinâmica de Portugal 

durante o Fanerozóico; 

- Levar os professores a compreender a importância para Portugal do processo de 

fragmentação do supercontinente Pangeia e da abertura do Atlântico para a 

deposição das rochas mesocenozóicas. 

2.2. Portugal de Antes da História; colidindo continentes (Castelo 

Branco - Arrábida)  

Módulo 1 – Quartzitos, Xistos & Granitos; do Ciclo das Rochas ao Ciclo de Wilson (8 

de Fevereiro de 2020; 8 horas)  

Este módulo inicia-se com uma experiência de 2 horas de modelação análoga utilizando 

areias coloridas onde se procura simular a deformação de uma sequência de sedimentos 

associados a uma zona de subducção. A aplicação de uma escala ao modelo permite 

simular a sobreposição de um gradiente geotérmico à sequência deformada, o que permite 

visualizar a passagem das rochas sedimentares às rochas metamórficas por metamorfismo 

regional. A continuação da experiência com a intensificação da deformação permite simular 

o aumento do grau metamórfico e o começo das condições de pressão e temperatura que 

levam à fusão dos materiais. Torna-se então possível discutir os processos associados ao 

metamorfismo de contacto, bem como a posterior destruição da cadeia de montanhas por 

erosão e isostasia.  

Segue-se uma saída de campo de 6 horas na região envolvente de Castelo Branco, onde 

serão observadas três litologias do Neoproterozóico/Paleozóico (xistos, quartzitos e 

granitos) o que permitirá perceber como rochas formadas em condições tão diversas 

coexistem agora numa mesma região. 

Módulo 2 – Da Pangeia aos nossos dias; dos Oceanos às Montanhas (9 de Fevereiro de 

2020; 8 horas) 

Este módulo inicia-se com uma conferência de duas horas, na qual se aborda a evolução 

geodinâmica de Portugal, desde o Neoproterozóico até à Actualidade, mas com especial 

foco nos processos colisionais do final do Paleozóico (i.e. formação do Varisco Ibérico) e na 

convergência Cenozóica África-Ibéria.  
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Segue-se uma saída de campo de 6 horas na região da Serra da Arrábida onde se vai 

utilizar a sequência de rochas existentes, bem como a sua deformação para perceber a 

evolução das regiões afectadas por processos de convergência / colisão entre continentes. 

 

Módulo 3 – 9 horas 

Prática em contexto de trabalho: idealização, preparação e produção de materiais 

didácticos para a uma saída de campo com os alunos da escola, na qual sejam 

explorados os aspectos dinâmicos da evolução geológica da região escolhida. 

Elaboração e apresentação de um relatório sobre a implementação da actividade nas 

escolas, o qual será utilizado como principal elemento no processo de avaliação da 

actividade. 

objectivos específicos: 

- Permitir que os professores compreendam os processos associados à 

convergência entre continentes, explorando a situação de uma colisão continental 

evoluída (e.g. o caso do Varisco Ibérico), quer uma situação mais incipiente como 

é o caso da colisão cenozóica entre África e a Ibérica (e.g. Serra da Arrábida); 

- Levar os professores a compreender a importância para Portugal dos processos de 

colisão continental associados à dinâmica da Tectónica de Placas. Neste sentido 

será comparada uma situação bastante evoluída do final do Paleozóico (o Varisco 

Ibérico) com uma situação muito mais incipiente do Cenozóico (o Alpino 

português). 

2.3. Portugal de Antes da História; da Pangeia ao Atlântico 

(Almograve/Sines - Sagres) 

Módulo 1 – Do Metamorfismo Regional ao Metamorfismo de Contacto; o Ciclo das 

Rochas na perspectiva da Tectónica de Placas (7 de Março de 2020; 8 horas)  

Este módulo inicia-se com uma experiência de 2 horas de modelação análoga utilizando 

areias coloridas onde se procura simular a deformação de uma sequência de sedimentos 

associados a uma zona de subducção. A aplicação de uma escala ao modelo permite 

simular a sobreposição de um gradiente geotérmico à sequência deformada, o que permite 

visualizar a passagem das rochas sedimentares às rochas metamórficas por metamorfismo 

regional. A continuação da experiência com a intensificação da deformação permite simular 

o aumento do grau metamórfico e o começo das condições de pressão e temperatura que 

levam à fusão dos materiais. Torna-se então possível discutir os processos associados ao 

metamorfismo de contacto, bem como a posterior destruição da cadeia de montanhas por 

erosão e isostasia.  

Segue-se uma saída de campo de 6 horas na região de Almograve-Sines para observar a 

litoestratigrafia extremamente diversa das rochas aí existentes que inclui os três tipos 

principais (i.e. sedimentares, metamórficas e magmáticas). Na saída haverá oportunidade 

de contextualizar esta diversidade na evolução particular de Portugal no período de tempo 

que vai final do Paleozóico ao Mesozóico. 
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Módulo 2 – Supercontinente Pangeia; da Formação à Destruição (8 de Março de 2020; 8 

horas) 

Este módulo inicia-se com uma conferência de duas horas, na qual se aborda a evolução 

geodinâmica de Portugal, desde o Neoproterozóico até à Actualidade, mas com especial 

foco na transição entre o final do Paleozóico (correspondendo à formação da Pangeia) e o 

Mesozóico (evolução do Atlântico).  

Segue-se uma saída de campo de 6 horas na região de Sagres onde se enfatizará as 

estruturas (e respectivas litologias) associadas aos estádios finais do Varisco Ibérico e as 

estruturas (e respectivas litologias) associadas aos estádios iniciais de abertura do oceano 

Atlântico. 

Módulo 3 – 9 horas 

Prática em contexto de trabalho: idealização, preparação e produção de materiais 

didácticos para a uma saída de campo com os alunos da escola, na qual sejam 

explorados os aspectos dinâmicos da evolução geológica da região escolhida. 

Elaboração e apresentação de um relatório sobre a implementação da actividade nas 

escolas, o qual será utilizado como principal elemento no processo de avaliação da 

actividade. 

objectivos específicos: 

- Levar os professores a compreender a importância para Portugal da 

supercontinente Pangeia, quer durante a sua formação no final do Paleozóico, 

quer da sua fragmentação no Mesozóico. Neste sentido as rochas sedimentares, 

metamórficas (geradas em contexto de metamorfismo regional e de contacto) e 

magmáticas observadas serão contextualizadas em termos da evolução de 

Portugal durante o Paleozóico e o Mesozóico; 

- Permitir que os professores compreendam os processos relacionados com a 

sobreposição de diferentes ciclos tectónicos numa mesma região. Neste caso 

explora-se a deformação associada ao final do ciclo Varisco (i.e. colisão-erosão-

isostasia) com o estiramento de uma litosfera continental, associado à abertura do 

Atlântico. 

2.4. Portugal de Antes da História; a formação da Pangeia (Marão - 

Maciço de Morais) 

Módulo 1 – Das Montanhas antigas as Serras de hoje; 480 milhões de anos da 

evolução de uma rocha (27 de Junho de 2020; 8 horas)  

Este módulo inicia-se com uma experiência de 2 horas de modelação análoga utilizando 

areias coloridas onde se procura simular a deformação de uma sequência de sedimentos 

associados a uma zona de subducção. A aplicação de uma escala ao modelo permite 

simular a sobreposição de um gradiente geotérmico à sequência deformada, o que permite 

visualizar a passagem das rochas sedimentares às rochas metamórficas por metamorfismo 

regional. A continuação da experiência com a intensificação da deformação permite simular 
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o aumento do grau metamórfico e o começo das condições de pressão e temperatura que 

levam à fusão dos materiais. Torna-se então possível discutir os processos associados ao 

metamorfismo de contacto, bem como a posterior destruição da cadeia de montanhas por 

erosão e isostasia.  

Segue-se uma saída de campo de 6 horas na Serra do Marão para observar a sequência 

litoestratigráfica aí existente (e onde os quartzitos Armoricanos se destacam pelo vigor que 

impõem aos relevos existentes) e a deformação dessas sequências. Esta saída permite por 

isso enfatizar a comparação entre os processos associados às margens passivas dos 

continentes e os associados às margens activas e transição para situações de colisão 

continental. 

Módulo 2 – Quando o Ciclo de Wilson nos trás o Manto; do fecho de um Oceano à 

formação da Pangeia (26 de Junho de 2020; 8 horas) 

Este módulo inicia-se com uma conferência de duas horas, na qual se aborda a evolução 

geodinâmica de Portugal, desde o Neoproterozóico até à Actualidade, mas com especial 

foco na transição entre o final do Paleozóico (correspondendo à formação da Pangeia) e o 

Mesozóico (evolução do Atlântico).  

Segue-se uma saída de campo de 6 horas na região do Maciço de Morais nas 

proximidades de Macedo de Cavaleiros, a qual permitirá compreender a enorme 

diversidade das formações litoestratigráficas aí existentes, bem como as características da 

deformação que exibem. A contextualização destas observações com o que se observa 

noutras regiões do NW da Península Ibérica e a sua comparação com o observado nas 

regiões envolvente (e.g. Serra do Marão), permite compreender o processo colisional que 

esteve na origem da formação do supercontinente Pangeia na transição Paleozóico-

Mesozóico. 

Módulo 3 – 9 horas 

Prática em contexto de trabalho: idealização, preparação e produção de materiais 

didácticos para a uma saída de campo com os alunos da escola, na qual sejam 

explorados os aspectos dinâmicos da evolução geológica da região escolhida. 

Elaboração e apresentação de um relatório sobre a implementação da actividade nas 

escolas, o qual será utilizado como principal elemento no processo de avaliação da 

actividade. 

objectivos específicos: 

- Permitir que os professores compreendam os processos relacionados com a 

evolução associada a um ciclo tectónico em geral e em Portugal em particular. 

Neste caso explora-se a interferência entre processos geológicos associados ao 

ciclo Varisco Ibérico desde as fases precoces de abertura dos oceanos, às fases 

tardias de colisão continental e posterior recuperação isostática; 

- Levar os professores a compreender a importância para Portugal da formação do 

supercontinente Pangeia, a qual só pode ser verdadeiramente compreendida no 

contexto da evolução dos oceanos Variscos que bordejavam a margem 

setentrional da Gondwana. Neste sentido, serão explorados os aspectos 
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litoestratigráficos que são preciosos indicadores para as fases iniciais da evolução 

destes oceanos, e as características da deformação observada, que são 

fundamentais para perceber as fases finais associada ao fecho desses oceanos. 

3. A AVALIAÇÃO 

A avaliação dos formandos será feita mediante a apreciação do relatório individual elaborado 

no seguimento do trabalho efetuado no âmbito do terceiro módulo. Embora exista liberdade dos 

formandos na escolha da região sobre a qual irão apresentar o trabalho, pensa-se ser 

desejável a escolha da região onde se insere a escola. 

Tal como é usual neste Centro de Formação, os trabalhos serão avaliados de acordo com os 

valores indicados na tabela.   

Qualidade geral do 

trabalho 

Originalidade do 

tema do trabalho 

Criatividade na 

abordagem do 

tema/Estrutura do 

trabalho 

Correcção da 

linguagem utilizada na 

análise 

Insuficiente – 0 

Suficiente – 1 

Bom – 2,5 

Muito bom – 3 

Insuficiente – 0 

Suficiente – 0,5 

Bom – 1,5 

Muito bom – 2 

Insuficiente – 0 

Suficiente – 0,7 

Bom – 1,5 

Muito bom – 2 

Insuficiente – 0 

Suficiente – 1 

Bom – 2,5 

Muito bom – 3 

Insuficiente: 0,1 a 4,9 | Regular: 5,0 a 6,4 | Bom: 6,5 a 7,9 | Muito Bom: 8,0 a 8,9 | Excelente: 9,0 a 10  

Aos alunos que não pretendam a acreditação da sua participação na acção de formação, será 

emitido um certificado de acção de curta duração pela participação em cada componente de 

campo (i.e. módulos 1 e 2). 

4. COMO FREQUENTAR 

Os formandos devem inscrever-se nos módulos individuais no endereço: 

http://www.portugal-de-antes-da-historia.uevora.pt/ 

Para terem direito a ver a sua participação acreditada têm que escolher uma acção do tipo A (o 

que corresponde a um módulo 1) e numa acção do tipo B (o que corresponde a um módulo 2). 

Caso só se inscrevam a uma acção terão direito a um certificado de acção de curta duração. 

A participação nas acções está limitada a um máximo de 30 formandos por acção; a acção só 

se realiza com um mínimo de 6 formandos. 

5. A LOGÍSTICA 

Neste momento estão a ser finalizados os contactos com as instituições onde serão realizadas 

as componentes teóricas ou teórico-práticas de cada acção, pelo que em breve será divulgada 

a lista dos pontos de encontro. 

A componente teórica e teórico-prática de todas as acções decorre entre as 9:00 e as 11:00. 

http://www.portugal-de-antes-da-historia.uevora.pt/
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O período entre as 11:00 e as 12:30 destina-se à deslocação e ao almoço. Todos os almoços 

decorrem no campo, e cada formando é responsável pelo seu almoço, bem como pelo seu 

transporte para a componente de campo. 

A componente de campo decorre entre as 12:30 e as 18:30 sendo entregue a cada formando 

um manual de apoio. 

Os formandos devem levar vestuário e calçado apropriado ao trabalho de campo. Os percursos 

a efectuar têm um grau de dificuldade baixo, embora impliquem normalmente pequenos 

percursos fora de estradas / caminhos. 

 


