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Introdução
A presente acção, denominada por Geologia Augusta, tenta
transmitir ao cidadão comum conhecimentos geológicos da cidade
na qual se encontra, correlacionando a história da cidade e a
geologia envolvente.
Levando ao conhecimento público alvo ao conhecimento a
geologia da cidade, e a importância desta ciência em geral, temse por objectivo final promover a defesa do Património Geológico
que se encontra debaixo dos nossos olhos.
Património Geológico está intimamente ligado aos conceitos
de preservação e conservação de rochas, afloramentos e
paisagens. O despertar da opinião pública para o interesse da
Geologia pode influenciar os decisores no sentido da aplicação de
políticas correctas e eficazes de preservação do Património
Geológico. Na medida em que larga percentagem da população
portuguesa vive nas grandes cidades, os papéis da “Geologia
urbana” e da “Paleontologia urbana”, assumem, neste contexto,
vital importância.
O ambiente urbano é muito mais rico em aspectos e
elementos geológicos do que à primeira vista pode parecer,
proporcionando um cenário cómodo e de grande impacto para a
promoção do Património Geológico e para a reafirmação da
necessidade em o proteger e conservar. Percursos citadinos ao
longo de trajectos muito frequentes podem ser convertidos em
oportunidades de divulgação de conceitos e aspectos geológicos
ricos de significado patrimonial e cultural, como por exemplo, as
calçadas portuguesas ou as fachadas de edifícios e monumentos.
Lisboa é uma das poucas capitais europeias onde a sua
geomorfologia (relevo acidentado) tem uma influência muito
importante na sua definição e desenvolvimento.
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Nesta visita pode ser observado (e a partir de agora
facilmente irá identificar em muitos outros locais) a principal
rocha de construção utilizada, denominada por calcário “Liós”,
conhecer o seu conteúdo fóssil e por fim compreender a sua
génese, bem como a de outras rochas ornamentais utilizadas.
Para “temperar” devidamente esta visita irá ser introduzido
um dos aspectos históricos mais marcantes da cidade de Lisboa,
e em concreto da área abrangida por esta acção, o sismo e o
tsunami de 1755, e o papel do Marquês de Pombal na
reconstrução da baixa pombalina tal como a conhecemos agora.
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Pequena História de Lisboa em datas
Filha do Atlântico e erigida sobre as sete colinas (Castelo,

St André, S Vicente, Sant’Ana, S Roque, Chagas e Santa
Catarina) Lisboa foi ao longo dos tempos descoberta como uma

das cidades comerciais do mundo.

1200 AC – Fundação pelos Fenícios de uma cidade na
margem direita do Tejo à qual foi dado o nome de Alis Ubbo
(enseada maravilhosa) nome que deu origem ao nome actual.
Outros povos se seguiram: Gregos, Celtas, Cartagineses e
Romanos tendo, sob o domínio Romano teve o nome de Olissipona
tendo Júlio César alterado o nome para Felicitas Júlia.
400 DC – Os Germânicos
conquistando-a aos Romanos.

entram

em

Olissipona

711 – Conquista Árabe tendo adquirido o nome de
Aschbouna.
1147 – Sob a liderança de D. Afonso Henriques Lisboa é
tomada aos mouros.
1290 – Lisboa sucede a Coimbra como residência real.
1385 – Dá-se início a uma aventura ultramarina tendo como
principal responsável o Infante D. Henrique, Duque de Viseu.
Sec. XVI – Lisboa é a capital de um império marítimo que
se estende pelos quatro cantos do mundo desde o Brasil a Timor
passando pelas terras de África e das Índias…
1580 – Lisboa, assim como o resto do país fica sob domínio
espanhol.
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1640 – Restauração da independência portuguesa, inicio da
Dinastia de Bragança.
1-11-1755 – Lisboa é destruída por um violento sismo que
vitima milhares de portugueses.
1775 – Fim dos trabalhos de reconstrução da baixa de
Lisboa sob a direcção do Marquês de Pombal.
1807 – Entrada do general Junot na capital comandando as
tropas napoleónicas. Fuga do rei para o Brasil.
1822 – Regresso da Coroa portuguesa a Lisboa.
1908 – Assassinato do rei D. Carlos e seu filho ao qual
sucede o seu filho D. Manuel II.
1910 – Instauração de um novo regime de governação: a
Republica.
1928 – Golpe de estado comandado por Gomes da Costa
após o qual o país entrou num regime ditatorial tendo como
principal figura António de Oliveira Salazar.
1974 – Revolução dos Cravos que restabeleceu um sistema
democrático no país.
1986 – Assinatura do tratado de adesão à Comunidade
Europeia no Mosteiro dos Jerónimos.
1994 – Lisboa é a capital europeia da cultura.
1998 – Lisboa organiza a última exposição temática mundial
do século XX: Expo 98.
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Itinerário
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• Aspectos a observar

1

temas a abordar
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– Miradouro de S. Luzia

• Geomorfologia envolvente
Pré-Tejo pliocénico (estuário interior, gargalo)
Serra da Arrábida
Morfologia holocénica (vales e colinas)
• Cerca Moura (ou Cerca Velha)
Litologias utilizadas (calcários conquíferos, rochas com
componente detrítica considerável).
• Azulejos retratando Lisboa no séc. XVIII
• Cerca Moura
Visualização das litologias constituintes, e
determinação dos ambientes em que foram formados

Ilustração 1 – Miradouro de Santa
Luzia

1 - Metodologia

Ilustração 2 – Cerca Moura

adoptada
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Ilustração 3 – Imagem satélite do estuário do rio Tejo.
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• Litologias

– Sé de Lisboa

Diferentes características visíveis como cor, textura,
resistibilidade, etc..
Tipos de fossilização

• Conservação

Ilustração 4 – Sé de Lisboa
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3
•

– Igreja de Santa Madalena

Pintura de fingimento
Altares construídos em madeira pintada imitando
diversas rochas ornamentais existentes.

Ilustração 5 – Pintura de fingimento
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4

– Praça do Comércio

• História do sismo de Lisboa
Papel do Marquês de Pombal na reconstrução
• Introdução do Liós como pedra ornamental
Observação de Lajes e discussão da sua génese
• Icnofósseis
• Preservação do Arco da rua Augusta

Ilustração 6 – Praça do Comércio
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5

– Rua Augusta

• Calçada Portuguesa
Sua constituição
Assinatura dos calceteiros
• Análise geológica de vários dos tipos de rocha “exóticas” das
fachadas

Ilustração 8 – Granito com
megacristais.

Ilustração 7 – Calçada Portuguesa.
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ANEXOS

Anexo 1
“Liós”
Os recifes da era dos dinossáurios eram constituídos não só por
corais mas por antigos moluscos, denominados por rudistas, que
surgiram no Jurássico superior, há 140 milhões de anos, e
extinguiram-se no Cretácico superior, há 65 milhões de anos
juntamente com os dinossáurios por razões ainda especulativas.
Estes organismos extintos pertencem ao filo Mollusca, classe
Bivalvia, ordem Pachyodonta ( = rudista) e o seu nome provém do
termo em latim rudis, que significa rude, termo atribuído pelo
naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck aquando a sua observação
destes fósseis em 1819.
Estes fósseis são constituídos por duas valvas biomineralizadas
carbonatadas, uma valva superior ou opercular, e uma valva fixa, que
tal como o nome indica é responsável pela fixação do bivalve no
substrato. Na valva opercular situam-se os dentes, e na valva fixa
situam-se as fossetas nas quais os dentes irão encaixar-se.
Os fosseis que irão ser observados incluem-se em dois tipos
básicos: Radiolitídeos e Caprinídeos. Os primeiros têm formas cónicas
e hoje são observáveis em lajes de calcário onde obtém uma forma
que nos faz lembrar uma “rodela de ananás”, os segundos têm uma
forma em espiral, semelhante a corno de cabra.
Os rudistas encontram-se associados a rochas carbonatadas de
origem marinha. Assim durante o Cretácico a região de Lisboa estava
imersa e com condições propícias à formação de lamas carbonatadas,
ou seja, estávamos perante um ambiente tropical de águas quentes,
límpidas e sobressaturadas em carbonato de cálcio, no qual se
proporcionou a formação do calcário, utilizado como rocha ornamental.
Esta rocha ornamental, denominada por liós, é um calcário
cristalino compacto de tom geralmente claro que se formou há cerca
de 90 milhões de anos no Cretácico (cenomaniano superior), na
sequência de um importante episódio transgressivo permitindo que os
recifes bioedificados por Rudistas e as lagunas confinadas, onde
predominava o gastrópode Nerinea (Molusco Gastrópode mesozóico),
ficassem fossilizados por uma vasa carbonatada.
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Ilustração 9 - Nerinea
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Rad
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Cap
s
Caprrinníídeo
deos
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Anexo 2
História Geológica
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Anexo 3
Biografia do Marquês de Pombal
Sebastião José de Carvalho e Melo (1699 – 1782), foi
político e estadista português, nasceu em Lisboa e era oriundo de
uma família nobre, porem pobre. Em 1719 frequentara Leis em
Coimbra, aquando a morte de seu pai, que o levou a passar por
diversas dificuldades económicas, ultrapassadas pela herança que
viria a receber pela morte de sua primeira mulher. Em 1739
partiu para Londres, como enviado extraordinário, o que vem a
possibilitar-lhe conhecimentos e experiências muitos úteis na sua
vida futura. Nas mesmas condições em que partiu para Londres,
em 1743, é enviado para Viena, onde se casou em segundas
núpcias com D. Leonor Daun, regressando para Lisboa em 1749.
Nesta época ocupa um cargo que desapontou as suas
expectativas, até à morte de D. João V. Com a subida ao trono de
D. José, Sebastião de Melo, passa então a ser secretariado dos
negócios estrangeiros e guerra.
Nesta época os Jesuítas estendiam a sua influência em todo
o território do Império, quer missionado e controlando o ensino,
quer interferindo múltiplas vezes em questões de estado.
Portugal, por acção de Pombal, e numa politica concentrada com
França e Espanha, obteve do Papa a expulsão da companhia de
todo o território português. Partindo desta expulsão, ocorreu
uma enorme renovação pedagógica, intelectual e cientifica há
muito ambicionada e consequentemente impedida pelos princípios
que os Jesuítas defendiam.
Porém
foram
dois
grandes
acontecimentos
que
possibilitaram ao Marquês de Pombal a aplicação e
desenvolvimento de planos de governação que evidenciam as suas
inegáveis capacidades de decisão, disciplina e organização. Foram
esses dois acontecimentos, o terramoto de 1755 e o atentado a
D. José em 1758. O primeiro permitiu-lhe, a si e mais três
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homens memoráveis, Manuel da Maia, Eugénio dos Santos e
Carlos Mardel, reconstruir a Baixa Lisboeta segundo um projecto
que se caracteriza não só como uma ideia iluminista de
racionalidade e rigor, como simultaneamente evidencia um novo
conceito de espaço urbano adaptado às funções de uma
sociedade em processo de renovação. O segundo acontecimento
possibilitou ao Marquês uma posição definitiva no poder. A
perseguição e destruição da família dos Távoras, acusada de
premeditar e mandar executar o crime, funcionou como castigo
exemplar que durante anos, reduziu a restante nobreza a um
papel discreto e submisso.
Cometendo vários abusos do poder, Marquês de Pombal,
ganhou muitos inimigos, que, após a morte do rei D. José, em
1777, levou a pedir demissão a D. Maria I. Porém a oposição ao
Marquês tornou-se muito activa, e D. Maria I viu-se obrigada a
instaurar um inquérito e processo. Devido à idade e estado de
saúde do Marquês, a pena atribuída consistiu somente no
abandono obrigatório de Lisboa. Exilando-se em Pombal,
Sebastião José de Carvalho e Melo, acabara por morrer em 1782
no seu palácio.

Ilustração 10 – Marquês de Pombal

20

Anexo 4
Biografia do rei D. José I
De 6-6-1714 a 24-2-1777
25º Rei de Portugal, nasceu em Lisboa e reinando de 1750 a
1777. Filho de el-rei D. João V e de sua mulher D. Maria Ana de
Áustria tendo-se casado com apenas 14 anos com a princesa
espanhola D. Mariana Vitória em 1729. Após a morte de seu pai
foi aclamado rei a 7 de Setembro de 1750 chamando ao poder
executivo um conjunto de homens dominados pelo propósito de
transformar radicalmente o país, dos quais veio a emergir
Sebastião José de Carvalho e Melo, mais tarde Marquês de
Pombal (1699-1782). Durante o seu reinado reforçou claramente
o absolutismo, adaptando o figurino despótico em voga na Europa
de então tendo criado inimigos quer na alta nobreza quer no clero
pois desalojou da governação a alta nobreza, desarticulou e
proscreveu a Companhia de Jesus, poderoso instrumento
religioso e cultural desde o reinado de D. João III tendo
reformulado a estrutura da universidade de Coimbra até então
controlada por esta ordem religiosa tendo promovido classes
directamente envolvidas com o comércio ultramarino, aboliu as
velhas barreiras de diferenciação social estabelecidas desde a
conversão forçada dos judeus à fé católica, introduziu o primado
do direito tradicional e reconstruiu a capital destruída pelo
terramoto de 1755.
Foi no seu reinado que se desenvolveram diversas industrias
como a vidreira na Marinha Grande, os têxteis na Covilhã, Fundão
e Portalegre tendo aumentado os rendimentos do estado como
restabeleceu a disciplina militar que decaíra nos precedentes
reinados.
Em 1775 foi erigida na Praça do Comércio uma estátua por
gratidão ao rei, construída pelo escultor português Joaquim
Machado de Castro tendo sido inaugurado dia em completava 61
anos de idade.
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Sucedeu-lhe o trono D. Maria I, filha mais velha de quatro
filhas que mandou desterrar o ministro do reino nas suas terras
em Pombal.
Durante o seu reinado, Lisboa foi destruída pelo famoso
terramoto (1755) que permitiu a Sebastião José de Carvalho e
Melo desenvolver a sua capacidade de organizador e, logo de
seguida, o atentado contra a vida do soberano – o processo dos
Távoras – se, por um lado permitiu julgar a aristocracia, por
outro, revelou, aquando da execução de quantos foram acusados
do crime de lesa-majestade, processos de crueldade
inexcedíveis.

Ilustração 11 – Estátua de D. José situada na Praça do Comércio
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Anexo 5
Terramoto de 1755
No primeiro dia de Novembro do ano de 1755 pelas 9.40 da
manhã, Lisboa era sacudida por um sismo, causando pânico na
cidade. Outros abalos se seguiram, um as 10.00 e outro ao meio
dia. A maioria das pessoas encontravam-se na missa a celebrar o
dia de todos os santos tendo perecido grande parte delas devido
“ao colapso da multitude de igrejas medievais cujos pináculos
ponteagudos conferiam tão peculiar silhueta a Lisboa”. Para além
das igrejas medievais a grande maioria dos edifícios colapsou
estrondosamente devido à sua “construção em alvenaria solta,
amontoados ao longo de ruas estreitas e irregulares (…)”.
Após os diversos abalos um outro fenómeno abalou a cidade,
o aparecimento de uma enorme onda, maremoto ou tsunami, com
uma altura de 6 metros. Navios e barcos foram esmagados uns
contra os outros tendo-se afundado. A zona mais afectada pelo
tsunami foi o recentemente construído Cais de Pedra que estava
apinhado de gente que fugia à queda de edifícios, assim como aos
incêndios que destruíam o que restava da cidade tendo provocado
milhares de mortos. Este fenómeno deu origem a uma lenda em
que o cais, assim como as pessoas que nele se encontravam
teriam sido engolidos pela abertura de “uma enorme fenda que se
abriu e fechou sobre eles para nunca mais serem vistos”.
O sismo de Lisboa veio por em causa o pensamento da
época, a nível teológico veio colocar a questão de qual seria a
razão pela qual uma das cidades mais devotas do mundo sofreu
tal destino às mãos de um Deus bondoso? A resposta não tardou
a aparecer, “Deus destruiu Lisboa, uma das mais conhecidas
cidades da Europa pelo seu mercantilismo marítimo, para chocar
a Cristandade levando-a a uma estado de obediência penitente e
também porque Portugal, sendo um reino sob o especial e
principal cuidado dos Céus, de acordo com as regras da disciplina
divina, os portugueses para seu próprio bem, e em obediência à
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prioridade divina a que estavam sujeitos, foram honrados com os
primeiros a sofrerem com maior severidade”.
A nível intelectual abalou a corrente optimista na Europa na
primeira metade do século XVIII tendo sido Voltaire o grande
impulsionador do movimento anti-optimismo sendo uma obra de
referência o romance Candido ou o Optimismo em 1759.
Após esta catástrofe era necessário reconstruir a cidade,
tendo sido o grande responsável político Sebastião José Carvalho
e Melo, na altura pertencente ao grupo de governantes
escolhidos por D. José. Uma das medidas adoptadas foi tornar as
ruas largas e linearizadas para permitir, em situações de
emergência futura, uma fácil evacuação. Por outro lado os
edifícios com uma certa altura (3 – 4 andares) deveriam possuir
estruturas resistentes a abalos futuros assim como todos os
edifícios deveriam estar preparados para, em caso de incêndio,
impedirem a sua propagação.
Por ideia de Manuel da Maia mandaram-se construir
paredes acima da linha do telhado separando cada prédio do
adjacente por um guarda-fogo.
A Carlos Mardel, foi atribuída a concepção de uma
estrutura anti-sísmica denominado por “gaiola”, que consistia
numa estrutura em madeira (carvalho ou zinho) que se adapta ao
movimentos dos solos. Após a estrutura montada eram levantadas
as paredes em pedra em volta.
Uma estrutura similar, denominada por “ballon frame”, foi
utilizada quase um século mais tarde em Chicago.
Os alicerces das casas na parte central e baixa da cidade
foram construídos em estacas de madeira que se conservam
dentro de água devido à impregnação de sais.
O terramoto de Lisboa estabeleceu, igualmente, um marco
científico. Após o terramoto, Marquês de Pombal, exigiu um
preenchimento de um inquérito por parte de todos os párocos de
paróquia. Este inquérito, as suas bases, ainda hoje são utilizados,
como por exemplo o enviado pelos Serviços Geodésicos e
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Costeiros dos Estados Unidos – a agência governamental norteamericana responsável pelo estudo dos terramotos. Este
questionário incluía perguntas como hora do choque, a sua
direcção, a extensão da destruição, o número de vítimas, que
levou a um estudo mais profundo com o único objectivo de obter
uma imagem mais próxima da natureza do terramoto, da sua
ocorrência. Este evento e muitos outros ocorridos quer no
passado, quer depois do terramoto de 1755, levou à Europa a
concluir e a acreditar sequiosamente que estes eventos eram
fenómenos naturais e não supranaturais.

Ilustração 12 – Imagem ilustrativa do terramoto, e consequente tsunami, que
ocorreu em Lisboa em 1755.

Ilustração 13 – Planta da reconstrução de Lisboa
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Ilustração 14 – Gaiola
•
•
•
•
•
•
•
•

A que horas principiou o terramoto do primeiro de Novembro e que tempo durou?
Se se percebeu que fosse mayor impulso de buma parte ou de outra? Vg. Do norte para o sul, ou
pello contrário, se parece cabirão mais ruínas para huma parte que para outra parte?
Que numero de cazas arruinaria em cada freguezia se havia nellas edifícios noteveis, e o estado
que ficarão?
Que novidade se viu no Mar, nas Fontes, e nos Rios?
Se a maré vazou primeiro, ou encheu, a quanto palmo cresceo mais do ordinário quantas vezes se
percebeu o fluxo, ou refluxo extraordinario e se reparou, que tempo gastava a baixara a agoa, e
quanto em tomar a encher?
Se abrio a terra algumas bocas, o que nellas se notou, e se rebentou alguma fonte de novo?
Que terramotos tem repetido depois do primeiro de Novembro, em que tempo, e que damno tem
feito?
Se ha memoria que em algum tempo houvesse outro Terramoto e que damno fés em cada lugar?
(Pereira de Sousa 1919)

Ilustração 15 – Questionário do Marquês de Pombal (excerto)
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Anexo 6
Tabela Cronostratigráfica
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Anexo 7
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS
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Glossário
Conceitos:
Calcário – rocha sedimentar constituída principalmente por Carbonato de
Cálcio, quer de origem orgânica quer por precipitação.
Calcários conquíferos – Calcário formado a partir de conchas inteiras ou
segmentadas de animais marinhos.
Conteúdo fóssil –
• Somatofósseis - restos somáticos fossilizados (ex. uma concha).
• Icnofósseis – estruturas fossilizadas, directamente relacionadas com
actividades orgânicas tais como: alimentação, locomoção, reprodução
e habitação. A presença de icnofósseis indica uma paragem ou
abrandamento na sedimentação.
Geomorfologia – Ramo da geologia que tem como objectivo a análise da
paisagem e os processos que a moldam.
Litologias – Tipo de rocha (Ígneas, metamórficas, sedimentares)

Processos de fossilização –

Preservação ou conservação – a composição química e estrutura dos restos
orgânicos não é alterada.
Mineralização:
• Recristalização – rearranjo mineralógico com perca de estrutura
original (ex: dolomitização)
• Epigenização – substituições iónicas graduais
Incarbonização – enriquecimento relativo e progressivo em carbono por
combustão lenta na ausência de oxigénio.
Moldagem – reprodução da estrutura interna ou externa de um resto
orgânico pelo sedimento que o preenche ou envolve, respectivamente.
Regressão – Recuo da linha de costa em relação ao continente
Transgressão – Avanço do mar sobre o continente
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