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Local

6 a 9 de outubro

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

XLII CAP

Ação de Formação de Curta Duração - 6 e 7 de outubro de 2022

Apesar de ter já cerca de 30 anos, o termo geodiversidade continua a ser pouco conhecido na
sociedade. Com o objetivo de inverter esta situação, foi recentemente aprovada pela UNESCO a
criação do Dia Internacional da Geodiversidade, comemorado pela primeira vez a 6 de outubro de
2022.

A importância da Geodiversidade e do património geológico de uma região encontra-se expressa,
por exemplo, na estreita relação entre as comunidades locais e os vários recursos geológicos que
utilizam, bem como, na criação dos Geoparques Mundiais da UNESCO, verdadeiros ‘laboratórios
vivos’, onde se promovem atividades educativas de enriquecimento curricular.

A 42ª edição do CAP, organizado em parceria com a UTAD, focará, igualmente, os impactos
gerados pelos incêndios florestais nos ecossistemas e nos recursos hídricos e as contribuições
das mudanças climáticas, da acumulação de carga de combustível e do aumento da presença
humana nas florestas. Este curso permitirá aos docentes aceder a novas metodologias,
ferramentas, atividades práticas e temas que poderão explorar com os seus alunos.

Zoom

XLII CAP - 6 a 9 de outubro de 2022

Profissionais de Geologia;

Curso de formação acreditado pelo CCPFC para os grupos de recrutamento 230, 420, 510 e 520

Outros destinatários

Enquadramento

Curso completo - 30 horas

Sessões teóricas e práticas
6 a 9 de outubro

Desconto na inscrição até 20 setembro de 2022 

Outros grupos profissionais;
Estudantes;
Geoturistas.
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6 de Outubro
Quinta-feira

6 a 9 de outubro

Local
Pólo I ECVA - Escola de Ciência da Vida e do Ambiente da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro & Zoom
Moderadora
Elisa Preto Gomes (UTAD)

XLII CAP

Receção presencial dos participantes
17:30-18:30

18:20-18:30

18:30-18:40

18:40-18:45

18:45-19:30

Sessão de Abertura
Luís Lopes, Presidente da APG
Maria do Rosário Costa, Presidente da Comissão Organizadora do XLII CAP
Elisa Preto Gomes, Diretora do Departamento de Geologia da UTAD
Raquel Chaves, Presidente da Escola de Ciências da Vida e Ambiente da UTAD

Receção online dos participantes na plataforma Zoom*

Apresentação do Curso e do Webinar
Mónica Sousa, Diretora Executiva da APG

Dia Internacional da Geodiversidade: envolver as escolas, alertar a sociedade
José Brilha (Universidade do Minho)

Caso estejam impossibilitados de assistir presencialmente às palestras do XLII CAP,
os formandos inscritos no curso completo poderão participar nas palestras via
Zoom.

Programa



7 de Outubro
Sexta-feira

Local
Pólo I ECVA - Escola de Ciência da Vida e do Ambiente da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro & Zoom
Moderadora
Mónia Sousa (APG)

Receção online dos participantes na plataforma ZOOM
08:55-09:00

09:00-09:45

09:45-10:30

10:30-11:00 - Coffee Break

11:00-11:45

Os Recursos Hidrominerais de Trás-os-Montes e Alto Douro: origem,
tipologias, aproveitamentos reais e potenciais como fatores de
desenvolvimento económico regional
Alcino Oliveira (UTAD)

Utilização de rochas: passado e presente
Luís Sousa (UTAD)

Incêndios Florestais e Recursos Hídricos: Perspetivas e desafios para o século XXI
Rosário Costa (UTAD)

11:45-12:30

12:30-12:45 - Q&A

12:45-13:00 - Agradecimentos e Fim da Sessão

13:00-14:30 - Almoço no restaurante Panorâmico (UTAD)

Geoparques Mundiais da UNESCO: laboratórios educativos de excelência
Artur Sá (UTAD)
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7 de Outubro 

Workshops*

Experimentação laboratorial
em modelos
hidrogeológicos: Dinâmica,
exploração, contaminação e
proteção de aquíferos
Alcino Oliveira (UTAD) e
Rosário Costa (UTAD)

14:30-16:15 - Sessão A

Workshop 2

16:15-16:45 - Coffee Break

Estudo de materiais
sedimentares: as argilas
Anabela Reis (UTAD)

Os formandos devem
escolher os workshops em
que pretendem participar 
(1 da Sessão A e 1 da Sessão
B ou 1 da Sessão C). Os
lugares em cada Workshop
são limitados.

Workshop 1

Workshop 3

Elaboração de lâminas delgadas de rochas
Rui Teixeira (UTAD)

Técnicas de caracterização
de pedras utilizadas no
património edificado
David Freire-Lista (UTAD e
Vila Real)

14:30-18:30 - Sessão C

Workshop 8
Cartografia Geológica Digital: como
usar os serviços Web para criar os
seus mapas
Martinho Lourenço (UTAD)

Workshop 7

Workshop 6
Detetive das Rochas
Gina P. Correia (EGU GEFFO/APG)

Observação de lâminas
delgadas rochas ao
microscópio petrográfico
Rui Teixeira (UTAD) & Elisa
Gomes (UTAD)

16:45-18:30- Sessão B

Workshop 5
O Termalismo na Saúde
e Bem-Estar: Visita
virtual a um balneário
termal
Alcino Oliveira (UTAD)

Workshop 4

Local
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

(Continuação)

Sexta-feira

19:00 – Jantar no restaurante
Panorâmico da UTAD

xliicap.wordpress.com6 a 9 de outubro
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8 de Outubro
Sábado

9 de Outubro
Domingo

9:00-18:00 - Saídas de Campo

Geomorfologia, recursos minerais, hidrominerais e geotérmicos e pedreiras das
Pedras Salgadas

Saída de Campo - SC1

Local de Encontro
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Horário de Encontro
8:45

Vila Real – Bragança: Do autóctone ao Alóctone Superior
Saída de Campo - SC2

Nota: As saídas de campo incluem almoço e transporte em autocarro.

8 de outubro (sábado): 20:00 - Jantar do Curso

Itinerário

Coordenaçºão

Vila Real – Três Minas – Pedras Salgadas – Chaves

Alcino Oliveira (UTAD), Luís Sousa (UTAD) & Rosário Costa (UTAD)

Itinerário

Coordenaçºão

Bragança – Granulitos de Tojal dos Pereiros, Serpentinitos de Donai, Eclogitos
de Gimonde e Talcoxistos de Soeira. Centro de Ciência Viva de Bragança e
afloramentos do rio Fervença

Elisa Gomes (UTAD), Carlos Meireles (LNEG) & Rui Teixeira (UTAD)

xliicap.wordpress.com6 a 9 de outubro
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Comissão Organizadora

6 a 9 de outubro
XLII CAP

Inscrição

Mónica Sousa
APG & ICT - Instituto de Ciências da Terra

Gina P. Correia
APG & EGU GEFO

Luís Lopes
APG, ICT & Universidade de Évora

Associação Portuguesa de Geólogos

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Maria do Rosário CostaPresidente

Rui José dos Santos TeixeiraMembro
Anabela Ribeiro dos Reis de Castro OliveiraMembro
José Manuel Martinho LourençoMembro
David Martin Freire ListaMembro
Luís SousaMembro
Alcino de Sousa OliveiraMembro
Maria Elisa Preto GomesMembro

XLII CAP: “Trás-os-Montes: um expoente de Geodiversidade!”
(Curso completo - 30 horas)

Palestras

Workshops

Saídas de campo

06 e 07 de outubro de 2022 (regime presencial ou E@D)

07 de outubro de 2022 (à tarde)

08 e 09 de outubro de 2022

Mínimo de participantes: 30
Máximo de participantes: 80

Data limite de inscrição e pagamento
(custo reduzido)

 20.09.2022

29.09.2022

Data limite de inscrição e pagamento
(custo de inscrição regular)
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Para se inscrever no XLII CAP – Curso de Atualização de Professores em Geociências “Trás-os-
Montes: um expoente de Geodiversidade!”preencha, por favor, o formulário de inscrição seguinte.
Caso pretenda levar acompanhante(s), por favor, selecione a respetiva opção no formulário.

Formulário de Inscrição

– O custo da inscrição para Sócios APG e Não Sócios inclui: documentação de apoio ao curso de
formação, pasta, bloco para notas, canetas, lápis, borrachas, identificação, refeições (3 almoços e
2 jantares), transporte para as saídas de campo, seguro e certificado digital.

– O custo da inscrição para Acompanhantes inclui: identificação, jantar no dia 07 de outubro,
refeições durante as saídas de campo (2 almoços e 1 jantar), transporte para as saídas de campo e
seguro.

– As inscrições são aceites por ordem de chegada e são condicionadas à disponibilidade de
lugares, assim como a realização do curso está condicionada à inscrição de um número mínimo
de 30 formandos.

– A inscrição como sócio/a da APG é válida para associado/a(s) com as quotas de 2022
regularizadas.

– A inscrição será considerada efetiva após o respetivo pagamento.

– Data limite de inscrição e pagamento: 29.09.2022

Custos de inscrição
Até 20.09.2022

Custos de inscrição
Após 06.09.2022 e até 29.09.2022

Sócios APG – 180,00EUR
Não Sócios – 230,00EUR

 
Acompanhantes – 140,00EUR

Sócios APG – 230,00EUR
Não Sócios – 280,00EUR

 
Acompanhantes – 190,00EUR

Notas

Curso completo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyrsSResaeUlHKg4s5NgvPVMLRh8N65FXAfG0YseXxRGkVLQ/viewform
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No âmbito da realização do XLII CAP – Curso de Atualização de Professores em Geociências,
subordinado ao tema “Trás-os-Montes: um expoente de Geodiversidade!”, realizar-se-á uma Ação
de Formação de Curta Duração (AFCD), nos dias 06 e 07 de outubro de 2022, para pessoal docente
e para todos os interessados.

Esta AFCD decorrerá em regime de E@D, na plataforma Zoom da Associação Portuguesa de
Geólogos, e é constituída pelas palestras de 06 e 07 de outubro. 

06 e 07 de outubro de 2022
Ação de Formação de Curta Duração

Duração

Local
E@D

5 horas

Mínimo de participantes: 20
Máximo de participantes: 90

Formulário de Inscrição
AFCD

Custos de inscrição

Sócios APG – 20,00EUR
Não Sócios – 40,00EUR

Notas

29.09.2022
Data limite de inscrição

– As inscrições são aceites por ordem de
chegada e são condicionadas à disponibilidade
de lugares, assim como a realização da AFCD
está condicionada à inscrição de um número
mínimo de 20 formandos.
– A inscrição como sócio/a da APG é válida
para associado/a(s) com as quotas de 2022
regularizadas.
– A inscrição será considerada efetiva após o
respetivo pagamento.
– Data limite de inscrição e pagamento:
29.09.2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWc-wKFNtQgIRWjAQ6l5zzfJOk3QCwVo-gjPfOHxdC8P_pAw/viewform
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Política de cancelamento
Os pedidos de cancelamento da inscrição, que envolvam pagamento, deverão ser submetidos por
escrito ao secretariado da APG, até ao dia 29/09/2022 (poderá estar sujeito a pagamento de taxa
administrativa). Qualquer pedido de cancelamento após esta data não será reembolsado.

Para quaisquer dúvidas, contacte-nos através do e-mail info@apgeologos.pt

Poderá efetuar o pagamento da sua inscrição no XLII CAP ou na AFCD através de transferência
bancária eletrónica (Internet ou Multibanco) para a conta da APG na Caixa Geral de Depósitos
IBAN: PT50.0035.0667.00004744.930.72.

Após efetuada a transferência, envie, por favor, o respetivo comprovativo para o endereço
info@apgeologos.pt, para que o pagamento seja identificado.

Pagamento

Avaliação
Os formandos serão avaliados tendo em conta a Carta Circular CCPFC – 3/2007, de setembro de
2007, em que o Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua de Professores,
conjuntamente com a Direção Geral de Recursos Humanos da Educação, emitiram uma
orientação conjunta acerca da avaliação quantitativa das ações de formação. Neste contexto, os
formandos serão avaliados em função de:

– Assiduidade;

– Participação (individual) dos formandos nas sessões teóricas, teórico-práticas e saídas de
campo;

– Aferição de conhecimentos.
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Contactos

6 a 9 de outubro
XLII CAP

Museu Geológico Rua da Academia das Ciências n. 19 – 2. | 1249-280 Lisboa
info@apgeologos.pt

+351 912 818 243

Associação Portuguesa de Geólogos

apgeologos.pt

Formadores
Alcino Sousa Oliveira (UTAD)

Anabela Reis (UTAD)
Artur Agostinho de Abreu e Sá (UTAD)

David Martín Freire-Lista (UTAD/V. Real)
Gina P. Correia (EGU GEFO & APG)

José Brilha (UMinho)
José Martinho Lourenço (UTAD)

Luís Sousa (UTAD)
Maria do Rosário Melo Costa (UTAD)

Maria Elisa Preto Gomes (UTAD)
Mónica Sousa (APG & ICT)

Rui Teixeira (UTAD)

Escola de Ciências da Vida e do Ambiente
Edifício de GeociênciasUTAD

5000-801 Vila Real

Departamento de Geologia da UTAD

mailto:info@apgeologos.pt
tel:+351912818243
https://www.apgeologos.pt/
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6 de outubro
Palestras

Dia Internacional da Geodiversidade: envolver as escolas, alertar a sociedade
Conferência de Abertura

Quinta-feira

José Brilha
18:30 – 19:30

Apesar de ter já cerca de 30 anos, o termo geodiversidade continua a ser pouco conhecido na
sociedade e, em consequência, a ser desvalorizado nas diversas políticas e estratégias públicas.
Tendo em vista contribuir para a inversão desta situação, foi recentemente aprovada pela
UNESCO a criação do Dia Internacional da Geodiversidade, a ser comemorado anualmente a 6 de
outubro. O envolvimento de toda a comunidade que, direta ou indiretamente, está ligada ao
tema da geodiversidade tem agora uma excelente oportunidade para mostrar ao resto da
sociedade a importância da geodiversidade como suporte da biodiversidade e como base para a
prosperidade e bem-estar dos seres humanos.

Resumo

7 de outubro
Sexta-feira

Utilização de rochas: passado e presente
Palestra 1

Luís Sousa
09:00 – 09:45

Há milénios que a nossa espécie utiliza os materiais geológicos, para vários fins e nem sempre
com a perceção da sua importância, que vão desde a construção de abrigos rudimentares até a
sofisticados aparelhos eletrónicos. As rochas continuam a ser utilizadas a uma taxa crescente,
consequência da inovação constante nas áreas da extração e da transformação.
Nesta apresentação faz-se referência às principais rochas exploradas em Portugal e respetivas
caraterísticas, à evolução das técnicas de extração e transformação e às principais
condicionantes desta atividade económica.

Resumo
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7 de outubro
Palestras

Os Recursos Hidrominerais de Trás-os-Montes e Alto Douro:
Origem, tipologias, aproveitamentos reais e potenciais
como fatores de desenvolvimento económico regional

Palestra 2

Sexta-feira

Alcino Oliveira
09:45 – 10:30

Nesta temática, pretende-se dar uma visão da origem, da distribuição e da tipologia dos polos
hidrominerais e das suas águas da região de Trás-os-Montes e Alto Douro. No cenário, integram-
se ainda os aproveitamentos que se têm desenvolvido deste georrecurso ao nível do termalismo,
água engarrafada e geotermia e também do potencial que ainda está por explorar. Coloca-se
também em evidência, numa escala global, a importância dos polos hidrominerais e das suas
águas nobres como recursos endógenos aglutinadores e promotores de outras atividades
económicas que, no conjunto, constituem elementos de desenvolvimento económico e de fixação
de populações.

Resumo

Incêndios Florestais e Recursos Hídricos: Perspetivas e desafios para o século XXI
Palestra 3

Maria do Rosário Costa
11:00 – 11:45

O aumento da frequência, magnitude e extensão dos incêndios florestais, nas últimas décadas,
tornou-se uma grande preocupação social e ambiental em todo o mundo.
A combinação de mudanças climáticas – frequentes eventos extremos -, acumulação de carga de
combustível (falta de limpeza das matas) e aumento da presença humana nas florestas (interface
área urbana – áreas florestais), têm contribuído para uma tendência crescente de incêndios
florestais em muitas partes do mundo.
Compreender a dinâmica dos incêndios florestais é essencial para avaliar os impactos gerados
pelo fogo em muitos ecossistemas e nos recursos hídricos.
Serão apresentados casos de estudo no Norte de Portugal.

Resumo
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7 de outubro
Palestras

Geoparques Mundiais da UNESCO: laboratórios educativos de excelência
Palestra 4

Sexta-feira

Artur Abreu Sá
11:45 – 12:30

Os Geoparques Mundiais da UNESCO (GMU) são, por definição, territórios onde se promovem
diligentemente atividades educativas. Neste sentido, a existência de um plano estratégico para o
território, elaborado pela entidade de gestão territorial e que contemple o desenvolvimento,
oferta e acompanhamento de atividades educativas é um compromisso e uma responsabilidade
destes territórios. Os GMU estão, assim, obrigados à criação e oferta de programas educativos
anuais, que permitam aos professores e alunos que demandam estes territórios, ou aos técnicos
responsáveis pela área da educação que se desloquem às escolas, desenvolverem um conjunto de
atividades educativas de complemento e enriquecimento curricular, usando como exemplos de
estudo e análise critica o património natural (abiótico e biótico) e cultural (tangível e intangível)
da região, nas suas múltiplas vertentes. Por tal razão, estes territórios devem ser entendidos
como verdadeiros ‘laboratórios vivos’ para o desenvolvimento de atividades educativas formais,
não-formais e informais, para todas as áreas do conhecimento.

É neste contexto que professores de todos os níveis de ensino e formadores são incentivados a
incluir estes territórios, de reconhecido valor universal, nas suas propostas de visitas de estudo,
de iniciativas de formação e capacitação, de desenvolvimento de oficinas ou de realização
seminários de enriquecimento curricular. O histórico de mais de duas décadas de
desenvolvimento de práticas educativas, diretamente ligadas aos GMU, muitas vezes em
complemento com atividades de investigação, tem demonstrado a atratividade e utilidade destes
territórios no processo de ensino-aprendizagem para todos os níveis de ensino.

Resumo
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7 de outubro
Workshops

Experimentação laboratorial em modelos hidrogeológicos:
Dinâmica, exploração, contaminação e proteção de aquíferos

Workshop 1

Sexta-feira

Alcino Sousa Oliveira e Maria Rosário Costa
14:00 – 15:45

Observação de maquetes representativas de diferentes tipos de aquíferos.
Determinação da permeabilidade de diferentes tipos de sedimentos – ensaio sobre a lei de
Darcy.
Teste sobre o coeficiente de armazenamento em meios porosos.
Simulação de bombagem em aquíferos livres e observação do cone de rebaixamento.
Simulação de plumas de contaminação em aquíferos livres.
Simulação de proteção de águas superficiais e subterrâneas a hidrocarbonetos derivados de
rodovias.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Objetivos
Através de modelos hidrogeológicos reduzidos, pretende-se, com atividades experimentais, dar
uma visão geral da estática e dinâmica de aquíferos em meios porosos, das suas propriedades
hidráulicas e do efeito da bombagem sobre os mesmos. Pretende-se ainda elucidar e sensibilizar
sobre a dinâmica do fluxo de contaminantes em aquíferos livres de meios porosos bem como de
mecanismos práticos capazes de minimizar o fluxo de hidrocarbonetos de rodovias ao meio
hídrico, quer superficial, quer subterrâneo.

Resumo



xliicap.wordpress.com6 a 9 de outubro
XLII CAP

7 de outubro
Workshops

Estudo de materiais sedimentares: as argilas
Workshop 2

Sexta-feira

Anabela Reis
14:00 – 15:45

Os minerais argilosos ocorrem em todo o tipo de rochas e são constituintes importantes dos
solos, que são importantes para a vida em geral e para a vida humana em particular. De entre
todos os produtos minerais naturais, a argila é o que tem maior número e diversidade de
aplicações.

No âmbito do XLII Curso de Atualização de Professores de Geociências, este workshop tem como
objetivo:
a) revisitar conceitos que estão na base do estudo dos minerais de argila, nomeadamente, os
componentes estruturais, sistemática e grupos principais;
b) aplicar os conceitos anteriores ao estudo da distinção e quantificação dos minerais argilosos,
por difração de raios-X (DRX)

Resumo
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7 de outubro
Workshops

Elaboração de lâminas delgadas de rochas
Workshop 3

Sexta-feira

Rui Teixeira
14:00 – 15:45

A elaboração de lâminas delgadas constitui uma etapa imprescindível para a realização de
estudos petrográficos detalhados, através dos quais é possível conhecer as composições
mineralógicas, bem como os aspetos texturais característicos de diferentes tipos de rochas.

No Laboratório de Geologia da UTAD, serão explicadas as diferentes etapas de elaboração de
lâminas delgadas, que incluem essencialmente:
1) a impregnação das rochas com resina epóxi;
2) o desgaste e alisamento de uma das faces da talisca no disco de desgaste e em tabuleiros de
vidro, e o despolimento de uma das faces da lâmina de vidro;
3) a colagem da talisca à lâmina de vidro;
4) o corte da talisca e seu desgaste até se obter uma espessura ideal de 0,03 mm, a qual será
controlada no microscópio petrográfico através das cores polarização típicas de cada um dos
minerais existentes na lâmina delgada.

Neste workshop, os participantes terão a possibilidade de finalizar, de forma autónoma, lâminas
de rochas graníticas a partir de uma espessura 0,06 a 0,07 mm.

Resumo
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7 de outubro
Workshops

Observação de lâminas delgadas de rochas ao microscópio petrográfico
Workshop 4

Sexta-feira

Elisa Gomes e Rui Teixeira
16:00 – 17:45

Serão selecionadas amostras representativas de rochas tratadas nos programas do 11º ano de
escolaridade e, acompanhadas das respetivas lâminas delgadas, serão observados ao microscópio
petrográfico os aspetos texturais mais característicos e comuns, bem como os seus minerais
essenciais, acessórios e secundários.

Resumo

O Termalismo na Saúde e Bem-Estar: Visita virtual a um balneário termal
Workshop 5

Alcino Sousa Oliveira
16:00 – 17:45

Os Balneários Termais estão qualificados como unidades de prestação de cuidados de saúde. Nas
práticas termais a água mineral natural é utilizada como um produto de saúde, no chamado
Termalismo Clássico ou Terapêutico, mas também pode ser usada no Termalismo de Bem-Estar.

Nesta visita guiada às Termas de Terronha-Vimioso pretende-se mostrar como funciona e está
organizado um balneário termal, quais são os equipamentos utilizados e as práticas terapêuticas
e os fins a que se destinam. Dá-se ainda uma visão do circuito da água mineral natural, desde a
captação até aos pontos de utilização, passando pela designada área técnica, e da importância de
cada setor no circuito. Pretende-se ainda mostrar a relevância do espaço envolvente ao Balneário
Termal e de valências complementares ao termalismo, a favor do termalista e do
desenvolvimento económico e social regional.

Resumo
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7 de outubro
Workshops

Detective das Rochas
Workshop 6

Sexta-feira

Gina P. Correia (afiliação: EGU GEFO/APG)
16:00 – 17:45

Nesta oficina será dinamizada uma atividade prática de investigação que consiste num esquema
estruturado de descrição, classificação e identificação dos principais tipos de rochas usados no
ensino e aprendizagem das Ciências da Terra.

Esta atividade poderá ser realizada em contexto curricular ou num clube de ciência e requer a
utilização de materiais acessíveis e pouco dispendiosos.

Resumo

Técnicas de caracterização de pedras utilizadas no património edificado
Workshop 7

David Martín Freire-Lista
14:00 – 18:00

A atividade incidirá na caracterização petrológica e petrofísica; origem; análise da deterioração
(causas, processos e mecanismos) de pedras utilizadas no património edificado do Norte de
Portugal. Esta atividade incluirá, para além da parte teórica, uma visita a pedreiras históricas e
monumentos representativos de Vila Real (Norte de Portugal).

As pedras utilizadas no património edificado do Norte de Portugal apresentam características
distintivas que as tornam uma fonte para o turismo cultural. A sua valorização é essencial para
salvaguardar o património cultural desta região. A atividade aprofunda conceitos como
sustentabilidade, educação ambiental, reavaliação e participação cidadã.

Resumo
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Cartografia Geológica Digital: como usar os serviços Web para criar os seus mapas
Workshop 8

Sexta-feira

José Martinho Lourenço
14:00 – 18:00

O Geoportal do LNEG disponibiliza informação geológica variada, na qual se inclui cartografia
geológica a diferentes escalas.

Alguma dessa cartografia pode ser descarregada e utilizada como fonte de informação contida
no próprio computador. Outra é disponibilizada mediante serviços Web (WMS e WFS).

O objetivo deste workshop é mostrar como aceder à cartografia geológica disponibilizada pelo
Geoportal do LNEG, mediante descarga ou configuração de serviços Web, e como utilizar uma
aplicação SIG livre para criação de mapas geológicos.

Objetivos
Descarregar informação disponibilizada pelo Geoportal do LNEG
Configurar serviços WMS e WFS em QGIS
Criar mapas em QGIS
Criar layouts em QGIS

Programa
1. Geoportal do LNEG: análise do sítio da internet com especial enfoque nas páginas Dados
Abertos e Visualizador; descarga de dados e metadados.
2. Serviços WMS e WFS: características destes serviços.
3. QGIS: configuração de serviços WMS e WFS disponibilizados pelo Geoportal do LNEG; criação de
mapas; ferramentas de visualização e edição básica; criação de layouts de mapas geológicos.

Requisitos
Computador com aplicação QGIS instalada (disponível aqui).

Resumo

https://qgis.org/en/site/
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8 e 9 de outubro
Saídas de campo

Geomorfologia, recursos minerais, hidrominerais e geotérmicos e pedreiras
das Pedras Salgadas

Saída de campo 1

Sábado e domingo

Alcino Sousa Oliveira, Luís Sousa e Maria Rosário Costa
9:00 – 18:00

Vila Real – Três Minas – Pedras Salgadas – Chaves
Itinerário

Resumo
1. Introdução
O setor entre Peso da Régua e Chaves enquadra-se num cenário geológico, geomorfológico e de
recursos geológicos diversificado. As litologias granitóides hercínicas e metassedimentares do
Paleozóico inferior, dominantes, distribuídas num domínio geotectónico autóctone e
parautóctone, distribuem-se por uma geomorfologia dominada pela megaestrutura de origem
varisca, zona de falha de Vila Real-Verin (ZFVV). Neste contexto, revelam-se ali interessantes
aspetos ao nível da geomorfologia da região como os sistemas de graben-horst cruzados, e
também ao nível de recursos geológicos, os metálicos (como o ouro), os não metálicos (como a
pedra natural) e os hidrominerais.

Neste quadro, o objetivo da visita de estudo é dar uma visão local integrada sobre os principais
aspetos anteriormente referidos, através de vistas e explicações em sítios específicos.

2. Geomorfologia
A geomorfologia da região é fortemente vincada pela ZFVV, de origem hercínica e ativa na
atualidade devido à da Tectónica Alpina. Ao longo desta megaestrutura registam-se grabens e
horst cruzados que materializam as depressões ou bacias de Telões-Vila Pouca de Aguiar, Pedras
Salgadas-Sabroso, Vidago e Chaves, nesta com a máxima expressão.

Estações: 1) Estrada de Vila Pouca de Aguiar-Valpaços (graben de Pedras Salgadas); Miradouro de
S. Lourenço (graben de Chaves)

(continua na página seguinte)
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3. Águas minerais gasocarbónicas e sulfúreas
Ao longo da megaestrutura tectónica de Vila Real-Verin estão associadas múltiplas emergências
de águas minerais com especial destaque entre as localidades Peso da Régua e Chaves. Os
fatores geológicos e geomorfológicos são determinantes no condicionamento dos circuitos
hidrominerais e das características físico-químicas das águas minerais associadas. Ao longo da
mesma megaestrutura ocorrem águas minerais gasocarbónicas, bicarbonatadas sódicas, com pH
ácido e também águas sulfúreas, bicarbonatadas sódicas, fluoretadas, com pH alcalino. Com
origem meteórica e após um longo percurso onde se estabeleceram fenómenos de interação
água/rocha/gases e microrganismos estas águas emergem com diferentes características físico-
químicas e microbiológicas. O seu aproveitamento é diverso, em termalismo, dermocosmética,
engarrafamento e geotermia, com o engarrafamento restrito às águas gasocarbónicas. Os
principais polos de ocorrência/exploração são Caldas de Moledo, com as águas sulfúreas, e
Pedras Salgadas, Vidago e Chaves, com águas gasocarbónicas.

Estações: 1) Parque hidromineral de Pedras Salgadas e emergências de águas gasocarbónicas; 2)
Captação de água gasocarbónica do Cardal; 3) Termas de Chaves e aproveitamentos termais e
geotérmicos; 4) Visita às Termas Romanas de Chaves.

4. Pedra Natural de Pedras Salgadas
As pedreiras do granito de Pedras Salgadas situam-se no maciço granítico de Vila Pouca de
Aguiar. Este maciço é constituído por granitos pós-tectónicos e, por isso, apresentam boas
características de fracturação e meteorização. O granito de Pedras Salgadas apresenta
tonalidade clara, é essencialmente biotítico, de grão médio a fino, e evidencia alguns
megacristais de feldspato potássico. Estas características, aliadas às excelentes propriedades
físico-mecânicas, fazem dele uma das mais afamadas pedras naturais de Portugal. A fraturação
regional é composta por três famílias de falhas: N10°-30°E, N40°-50°W e N60°-80°E, sendo a
primeira, paralela à ZFVV, a mais importante e aquela que mais afeta o maciço.

Estações: 1) Pedreira do granito de Pedras Salgadas; 2) Fábrica de transformação de granito.

(continua na página seguinte)
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5. O Ouro de Três Minas
A produção de recursos metálicos atingiu o apogeu com a extração de ouro nas zonas de
Tresminas e de Jales. Os filões de Campo e da Gralheira e as ocorrências de Tresminas fazem
parte de uma região aurífera extensivamente trabalhada pelos romanos, durante os séculos I e II
da era cristã. As zonas mineralizadas, exploradas nas cortas, localizam-se na Unidade de Curros,
do Devónico inferior, constituída por filitos, xistos verdes, gresofilitos e grauvaques. Há, assim,
um controlo litoestrutural da mineralização. A mineralização do jazigo é invulgar, não se sabendo
ao certo a génese do mesmo, foram apresentadas diversas interpretações como origem sin-
sedimentar e origem a partir de fluidos magmáticos que formaram um “stockwork”.

Estações: 1) Cortas romanas e visita a galeria; 2) Centro Interpretativo do Complexo Mineiro
Romano.
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Vila Real – Bragança: Do autóctone ao Alóctone Superior
Saída de campo 2

Sábado e domingo

Elisa Gomes, Carlos Meireles e Rui Teixeira
9:00 – 18:00

Bragança – Granulitos de Tojal dos Pereiros, Serpentinitos de Donai,
Eclogitos de Gimonde e Talcoxistos de Soeira.
Centro de Ciência Viva de Bragança e afloramentos do rio Fervença

Itinerário

Resumo
Será feita a introdução à Geologia do Nordeste Transmontano no miradouro da Capela da Nossa
Senhora do Campo, localizada no monte com a altitude de 819 m, a Oeste da freguesia de Lamas,
Concelho de Macedo de Cavaleiros.
No maciço de Bragança serão visitados diversos afloramentos, sobretudo do Alóctone Intermédio
(Ofiolito) e do Alóctone Superior, nomeadamente Granulitos de Tojal dos Pereiros, Serpentinitos
de Alimonde e de Donai, Eclogitos de Gimonde e Talcoxistos de Soeira. Na cidade de Bragança
será feita a visita ao castelo e ao Centro de Ciência Viva de Bragança e afloramentos do rio
Fervença.
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Estamos à sua espera na bonita e geodiversificada

região de Trás-os-Montes!

A APG efetuou uma pré-reserva de grupo no Hotel Miracorgo em Vila Real. Para mais
informações, por favor, contacte o secretariado da APG.

Alojamento

© Rui Teixeira

https://www.hotelmiracorgo.com/

