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As Terras da Costa da Caparica - desde a Ponta da Trafaria até ao Pinhal do Rei constituem uma faixa cultivada de mais de 200 hectares que abastece de produtos
frescos todo o concelho de Almada, e mesmo o de Lisboa, tendo a maior produção de
produtos hortícolas por unidade de superfície da Europa. A proximidade do oceano e a
falésia do lado nascente facilitam regularidade do clima e o lençol freático de água
potável a menos de um metro de profundidade proporciona uma abundante
produção. Desde o tempo do Marquês de Pombal que as Terras da Costa foram
cultivadas por uma população laboriosa que se deslocou de vários pontos do país. Por
volta de 1830, a ocupação foi legalizada mediante arrendamentos. As dezenas de
agricultores rendeiros actuais são bisnetos e trinetos dos rendeiros originais a que se
juntaram outros, e continuam a cultivar as terras.
( in Petição sobre as Terras da Costa, para Câmara Municipal de Almada; 1º Signatário, Arquitecto Ribeiro Telles)
http://www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N12022
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1 - bancos com petrificações de conchas
2 - argila plástica
3 - grés verde com margas
4 - calcário grosseiro

(? possível correspondência com as divs. II e III )
(? possível correspondência com a div. IVa )
(? possível correspondência com a div. IVb )
(? possível correspondência com as divs.V-a1, -a2, -a3)
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“Almada beds” (Miocénico)
“Upper Tertiary Sands” (Pliocénico e Quaternário)

Sinclinal de Albufeira

(modif. de Cabral, 1995)

Miocénico (Aquitaniano ao Tortoniano inferior)
Delimitado por discordâncias angulares
Contexto compressivo NW-SE, relacionado com a colisão
Bética
Contacto com Cretácico inferior, Complexo Vulcânico de Lisboa
ou Paleogénico (Formação de Benfica)
Superiormente, fortemente ravinado pelo Pliocénico.

LISBOA
Cotter (1903-4); Chofatt (1908)

Miocene of the Lower Tagus Basin : thickness (Antunes et al., 2000; Legoinha, 2001)

(Legoinha, 2001)

Tortoniano (Sequência deposicional T2; 9,8 a 9? Ma)
VIIb (Foz do Rego) - Argilitos com Megacardita jouaneti e turritelídeos (ca. 12 m).
VIIa (Foz do Rego) - Areias amareladas, com acumulação de Chlamys macrotis na base (ca. 20 m).
Tortoniano (Sequência deposicional T1; 11,6 a 9,8 Ma)
VIla (Capuchos) - Areias finas amareladas, às vezes siltosas ou argilosas, em alternância com bancadas
consolidadas (ca. 20 m).
Vlc (taludes da via rápida para a Caparica - Bancos calcários, em relevo, com corais ahermatípicos (ca. 2 m).

Arriba do monumento a Cristo Rei

Langhiano superior a Serravaliano (Sequência deposicional S1; 15,1 a 13,5Ma)
Vlb (talude da estrada para Capuchos) - Areias finas, amarelas, com pectinídeos (5 m).
VIa (Brielas e taludes da via rápida para a Caparica) - Alternância rítmica de argilas azuis pobres de fósseis com
bancos mais carbonatados, ricos de moluscos (ca. 11 m).
Vc (Brielas) - Bancadas areno-siltosas, amareladas, com intercalações de biocalcarenitos fossilíferos (ca. 4 m).
Burdigaliano superior a Langhiano (Sequência deposicional L1; 17 a 15,1Ma)
Vb- Margas arenosas com fragmentos de Schizaster (com exposição em ca. 4 m). Passam a areias feldspáticas
(8m) e margas esbranquiçadas e castanhas no topo (4m) que se observam na Qta. das Rosas (Mte de Caparica).
Va3- Biocalcarenitos com moldes de moluscos (ca.6 m).
Burdigaliano superior (Sequência deposicional B2; 17,6 a 17 Ma)
Va2- Alternância de margas e arenitos (ca. 21 m).
Va1 - Biocalcarenitos e arenitos ricos de moldes de moluscos. Contactam com a unidade inferior por meio de
disconformidade, interpretada como superfície correspondente ao início de um episódio de transgressão. Os arenitos
preenchem bioturbações do topo das areias da unidade IVb (ca. 5 m).
Burdigaliano (Sequência deposicional B1; 18,6 a 17,7 Ma)
IVb - Areias de cor amarelada, com intercalações de bancos de ostras e, para o topo, de lentículas
argilosas com abundantes macro restos vegetais. Os níveis arenosos superiores forneceram pequenos
mamíferos (ca. 30 m).
IVa - Siltitos e areias finas cinzento-azuladas com Pitar islandicoides, Flabellipecten expansus e Pereiraia
gervaisi bem conservados (entre outros fósseis) e argilas siltosas ricas de microfósseis marinhos (ca. 35
m).
III - Biocalcarenitos com fração detrítica abundante e arenitos laminados, ricos de moldes e fragmentos
de moluscos (ca. 10 m).
Burdigaliano inferior (Sequência deposicional B0; 20 Ma a 18,6 Ma)
II - (base da escarpa ribeirinha do Tejo) Biocalcarenitos e arenitos com níveis ricos de ostras e
lentículas argilosas com vegetais (ca. 3 m).
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Pliocénico (ca. 4,5 a 2,6 Ma), depositaram-se conglomerados e areias fluviais mais ou
menos grosseiras, arcósicas, frequentemente com estratificação oblíqua.
Correspondem à Formação de Santa Marta depositada pelo Tejo ancestral.
(< 50 m, no litoral; 320 m no interior da península)

Pliocénico superior a Plistocénico médio (ca. 2,6 a 1,5 Ma) depositaram-se conglomerados
pouco consolidados, com clastos de quartzo e quartzito esbranquiçados e matriz arenosa.
Forneceram indústrias líticas do tipo "pebble culture", pré-acheulenses (Azevedo & Cardoso,
1986). Constituem o Conglomerado de Belverde (ca. 2 - 3 m)
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