
	
	

 

 
 
 
 
 

Relatório Final 
 
 
 
 
 

Atlas da Geologia para a Freguesia de Covas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Março de 2021 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  



Relatório Final - Atlas da Geologia de Covas 
 

 1 

 

Equipa Técnica  

Coordenação:  

Duarte Silva (Biólogo)  

Flora:  

Eduardo Gonçalves (Geólogo) 

Davide Fernandes (Mestre em Biologia-Geologia) 

Sistemas de Informação Geográfica:  

Ana Silva (Engenheira Geógrafa) 

João Martins (Biólogo especialista em modelação ecológica) 

 
 
 
 



Relatório Final - Atlas da Geologia de Covas 
 

 
1 

Índice 
 
1.	Introdução	.........................................................................................................................................	2	
2.	Área	de	Estudo	................................................................................................................................	3	
3.	Metodologia	......................................................................................................................................	9	
4.	Elementos	de	interesse	Geológico	.......................................................................................	10	
5.	Bibliografia	.....................................................................................................................................	44	
 
  



Relatório Final - Atlas da Geologia de Covas 
 

 
2 

1. Introdução 

Em termos geológicos, a freguesia de Covas integra os extensos maciços rochosos do Alto 

Minho onde se encontram inúmeras particularidades geológicas e geomorfológicas que 

emanam da longa história natural ocorrida na região. Neste contexto, destacam-se os grandes 

plutões graníticos e os metassedimentos encaixantes, onde se destacam: os mantos graníticos 

de Covas, os micaxistos, os quartzitos, os quartzofilitos, e as litologias aplíticas, pegmatíticas 

e aplito-pegmatíticas, e filões de quartzo.  

Estes maciços rochosos revelam importantes episódios de vulcanismo, de metamorfismo e de 

hidrotermalismo aos quais se associaram diferentes fases de deformação crustal e que se 

expressam na forma de estruturas tectónicas de diversa índole e magnitude. Uma das 

principais expressões desta estruturação tectónica está realçada alinhamento das principais 

linhas de crista e de vales da região. 

A paisagem física observável na freguesia de Covas e áreas envolventes é, em grande medida, 

um produto desta morfogénese tectónica e geomorfológica, onde se evidencia uma extensa 

veiga de sedimentação, em zona de vale, rodeada por elevações de média a baixa montanha. 

É nesta importante veiga, em redor do rio Coura, que se encontram implantadas as principais 

áreas agrícolas da região e a maior parte das áreas urbanizadas.  

No decurso dos últimos séculos e milénios da história natural a ação humana, em conjunto 

com os processos naturais, moldaram progressivamente a paisagem. Um dos principais 

agentes modeladores da paisagem tem sido, seguramente, o rio Coura e seus afluentes, no 

entanto, as populações locais (nas suas diferentes atividades socioeconómicas) têm-se 

assumido como o principal agente geomorfológico da região. 

Um dos principais catalisadores desta mudança tem sido a procura de recursos naturais que 

a região oferece, nomeadamente a exploração mineira. Na atualidade são inúmeros os 

indícios de exploração mineira na região, representando um património histórico-cultural cujo 

valor merece ser divulgado e capitalizado. De facto, desde o período Paleolítico que a região 

conheceu diferentes épocas de exploração mineral onde se destacam: ouro, prata, estanho, 

volfrâmio, tântalo, titânio, quartzo e feldspato. Na área estudada, assinalam-se vários 

vestígios de explorações de estanho e de volfrâmio. 
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2. Área de Estudo 

A área de estudo é a freguesia de Covas, a de maior dimensão do concelho de Vila Nova de 

Cerveira, com uma área de 2 860 ha (CAOP 2019; Figura 1).  

 
Figura 1. Limites da freguesia de Covas. 

 
A freguesia de Covas é caracterizada pelo Rio Coura que corre de este para oeste dividindo 

mais ou menos a meio a área de estudo. A jusante as altitudes vão dos 20 metros até aos 110 

metros junto ao rio a montante. A norte a altitude sobe até aos 630 m no Alto de São Paio, 

enquanto a sul, na Serra de Arga, vai até aos 580 metros. Ao nível hidrográfico ainda merece 

destaque, além do rio Coura, dois afluentes da margem esquerda, designadamente a ribeira 

de São João e a ribeira das Mós. 

A geologia da freguesia de Covas é muito rica e diversificada na qual se destacam importantes 

massas graníticas e uma grande variedade de metassedimentos encaixantes. Os granitos de 

covas (tardi-tectónicos, de duas micas) ocupam uma grande área no centro e norte da 

freguesia, que está envolvida a norte por micaxistos e outros metassedimentos fortemente 

metamorfizados que se estendem para sudeste, enquanto na zona oeste e sul dominam os 

quartzitos, xistos negros e outros metassedimentos. Outras litologias como as sequências 
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vulcano-siliciosas e carbonatadas e os corpos pegmatíticos aparecem sob a forma de 

pequenas manchas principalmente na zona sul (Figura 2). 

O património geológico também se revela nos alinhamentos tectónicos locais e regionais (e.g. 

falhas geológicas e cisalhamentos), nos contrastes geomorfológicos e nas variadas 

mineralizações. Algumas destas mineralizações foram alvo de exploração mineira ao longo 

dos tempos. 
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Figura 2. Geologia da freguesia de Covas e áreas envolventes. 
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A geomorfologia regional é marcada por importantes contrastes de relevo determinados por 

diferentes episódios de erosão que se manifestaram de diferentes graus consoante os 

substratos rochosos presentes (Figura 3). As maiores elevações topográficas e acentuados 

declives estão associados a litologias xistentas, quartzíticas e pegmatíticas, e, curiosamente, 

algumas das áreas mais aplanadas, estão associadas a meios graníticos, particularmente ao 

Granito de Covas. De facto, este granito evidencia elevados índices de erosão que se 

manifestam na forma de áreas aplanadas (onde estão implantadas importantes parcelas 

agrícolas) e na forma de “mantos” de saibro. Este fenómeno está associado à sua composição 

mineralógica, particularmente à presença da plagioclase cálcica. 

 

Figura 3. Mapa de declives da Freguesia de covas e áreas envolventes, colocando em 
evidência os principais contrastes de relevo. 
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Em conjunto com os grandes alinhamentos tectónicos regionais e sub-regionais (e.g. falhas 

geológicas, cisalhamentos e carreamentos), à escala local, a fraturação dos maciços rochosos 

constitui também um importante fator condicionante do ambiente físico e da evolução 

geomorfológica. Estas pequenas estruturas tectónicas, que correspondem essencialmente a 

diaclases (fraturas simples) e a filonetes, favorecem o fluxo e o armazenamento hídrico 

subterrâneo, pelo que estão na origem da ocorrência local de aquíferos fissurados. 

As pequenas estruturas, à semelhança dos grandes alinhamentos tectónicos, podem 

evidenciar orientações muito variadas, reveladoras das diferentes fases de deformação 

crustal ocorridas na região (Figura 4). 

 

Figura 4. Diagrama de rosetas relativo às principais orientações de fraturas de afloramentos 
rochosos da região. 

 

A Freguesia de Covas faz parte de uma das principais regiões mineiras de Portugal, pelo que 

encerra importantes registos históricos de exploração de massas minerais, particularmente 

tungsténio (ou volfrâmio) e estanho (Figura 5). Algumas das áreas são mesmo conhecidas, na 

história mineira, como “rota do volfrâmio” e “rota do estanho”. O interesse mineiro da região 

permanece na atualidade, o qual está evidenciado em registos de prospeção e pesquisa de 

recursos minerais. 
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Figura 5. Localização da principias ocorrências minerais da região e localização de sondagens 
de prospeção mineral. 

 

Estas e outras importantes mineralizações conferem uma maior riqueza geológica, 

contribuindo assim para geodiversidade da região. Com efeito, a geodiversidade existente em 

Covas manifesta-se em diferentes escalas, podendo-se subdividir em: áreas de interesse 

geológico, aspetos de interesse hidrológico e hidrogeológico, áreas de interesse mineiro e 

arqueológico mineiro, áreas de interesse geomorfológico, e locais de interesse paisagístico. 
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3. Metodologia 

A metodologia seguida para o levantamento de elementos de interesse geológico do Atlas de 

Geologia para a Freguesia de Covas, assentou em campanhas de geologia de campo e em 

pesquisas bibliográficas das áreas em estudo. 

Atendendo à grande diversidade de aspetos geológicos, geomorfológicos, tectónicos e 

hidrológicos/hidrogeológicos existentes na região, a inventariação e a documentação dos 

elementos obedeceu a critérios de hierarquização de informação, baseados na 

representatividade, na relevância e na curiosidade suscitada. As escalas de abordagem foram 

definidas consoante a dimensão dos elementos considerados, os quais variaram entre 

pequenos aspetos de afloramento rochosos e alinhamentos de vales e cristas montanhosas. 

Neste âmbito, houve especial consideração ao contexto geológico e geomorfológico da área 

de estudo, e à profícua história de exploração mineira aí existente. Esta contextualização foi, 

em grande medida, apoiada em recursos cartográficos de índole geológica (cartas geológicas) 

e mineira. 

A caracterização geológica de enquadramento e a organização de dados recolhidos, 

apoiaram-se em ferramentas informáticas de suporte aos Sistemas de Informação Geográfica 

e à geoestatística, nomeadamente: Quantum GIS, Surfer13 e Rockworks16. 
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4. Elementos de interesse Geológico  

Todas estas áreas e locais e aspetos geologicamente relevantes, presentes na freguesia de 

Covas foram agrupados, genericamente, em elementos de interesse geológico, 41 no total. 

Alguns dos elementos de interesse geológico enquadram-se no domínio do património 

arqueológico-mineiro pelo que são adstritos ao âmbito histórico-cultural. 

 

Tabela 1 Lista de elementos geológicos inventariados 
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Elementos Geológicos Tema 

Contacto geológico entre granisse e micaxisto Geologia 
Marmitas de gigante Geomorfologia 
Sistemas de fraturas conjugadas Geologia 
Afloramentos de micaxisto com crenulações Geologia 
Alternâncias entre xistos e quartzitos Geologia 
Zona de nascentes Hidrogeologia 
Crista montanhosa em sequência vulcano-sedimentar  Geologia 
Moinho em micaxisto, servido por levada de água Hidrologia 
Contacto geológico entre micaxisto e aplito-pegmatito Geologia 
Veios quartzo de exsudação metamórfica Geologia 
Pequena cascata do tipo knick point em ribeira Geomorfologia 
Vestígios de minério de estanho (cassiterite) em quartzo 
filoniano 

Geologia 

Contacto geológico entre xisto e granito Geologia 
Moinhos edificados em granito Histórico-cultural 
Crista granítica com blocos arredondados Geomorfologia 
Aglomerado de grandes blocos graníticos Geomorfologia 
Encosta com depósitos de vertente Geologia 
Zona de crista com metapelitos e veios de quartzo Geomorfologia 
Blocos graníticos com disjunção esferoidal Geologia 
Meteorização do Granito de Covas Geologia 
Espelho de falha em encosta xistenta Geologia 
Granito caulinizado e filão aplítico Geologia 
Ponto panorâmico de interesse geológico e geomorfológico Geologia e geomorfologia 
Dobras em xistos e micaxistos Geologia 
Pias em xistos e micaxistos Geologia 
Pseudoestratificação em aplito-pegmatito Geologia 
Cascata em quartzito Geomorfologia 
Veios de quartzo dobrados por cisalhamento Geologia 
Dobras em quartzofilitos  Geologia 
Maciços rochosos com xistosidade vertical Geologia 
Poço das Gatas Hidrologia 
Xisto mosqueado em zona de crista montanhosa Geologia 
Couto do Monte Furado Histórico-cultural 
Antiga exploração mineira de Fervença Histórico-cultural 
Escombreiras de France Histórico-cultural 
Rota do estanho Histórico-cultural 
Lamprófiro no interior de pegmatito Geologia 
Antiga exploração mineira da Lapa Grande Histórico-cultural 
Alto da Ventosa Geologia 
Antiga exploração mineira de Valdarcas Histórico-cultural 
Miradouro do Sopo Geomorfologia 

	

	

Contacto geológico entre granisse e micaxisto 
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A diversidade litológica observável ao longo da freguesia de Covas torna comuns os contactos 

entre diferentes substratos rochosos (litologias). No caso concreto, o leito principal da ribeira 

de S. João, estabelece a “linha de fronteira” entre gnaisses (margem direita) e micaxistos 

(margem esquerda) (Figura 5).  

Trata-se do contacto litológico entre rochas metamórficas, localizadas nas imediações de 

Monte Furado. Ambas se encontram “retalhadas” por sistemas de fraturas e filonetes de 

quartzo. Alguns destes filonetes evidenciam morfologia sigmoidal indicadora da ocorrência 

de esforços de cisalhamento crustal.  

 

 
Figura 5. Ribeira de S. João - Contacto geológico entre granisse e micaxisto 

 

 

Marmitas de gigante 

No local onde ocorre o contacto litológico descrito anteriormente, e nos leitos de outras 

importantes riachos da região, é frequente a ocorrências de cavidades ovóides nas rochas que 

se designam, frequentemente, por marmitas de gigante. Estas cavidades resultam da erosão 

mecânica da água e partículas em suspensão (areias e gravilhas), em cujo movimento 

helicoidal promove o desgaste progressivo das rochas. 



Relatório Final - Atlas da Geologia de Covas 
 

 
13 

Estas geoformas, que se desenvolvem em diferentes substratos rochosos, podem assumir 

diferentes dimensões e morfologias. Para isso, contribuem fatores como: energia das 

correntes, resistência à erosão, heterogeneidades mecânicas das rochas e tempo de desgaste 

físico (Figura 6).  

 

 
Figura 6. Marmitas de gigante 

 

Sistemas de fraturas conjugadas 

A generalidade dos maciços rochosos da região de Covas evidencia elevados índices de 

fraturação. Estes indícios de deformação crustal, em diferentes escalas, retalham a paisagem, 

controlam padrões de hídricos e erosivos, e contribuem para o desenvolvimento das mais 

diversas geoformas rochosas (Figura 7). 

Num só afloramento rochoso podem ocorrer diferentes famílias de fraturas, com diferentes 

orientações e inclinações. Todavia, identificam-se sistemas de fraturas que, embora com 

diferentes direções e inclinações, podem ser derivadas do mesmo evento de deformação 

crustal na medida em que evidenciam padrões de fraturação recíprocos, ou seja, definem 

ângulos de aproximadamente 60o entre si. Estas estruturas recíprocas designam-se por 

sistemas de fraturas conjugadas. 
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Figura 7. Sistemas de fraturas conjugadas 

 

Afloramentos de micaxisto com crenulações 

O micaxisto é um a rocha caracterizada por metamorfismo de alto grau e está presente em 

inúmeros afloramentos xistentos do Alto Minho. Ao seu bandado metamórfico característico 

associa-se um aspeto “luzente” determinado pela presença de minerais micáceos, 

particularmente a moscovite. 

A presença de crenulações não é um fenómeno muito frequente. Resulta do desenvolvimento 

de uma segunda foliação (ou segundo bandado metamórfico) a qual produz um 

surpreendente efeito de ondulação (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Afloramentos de micaxisto com crenulações 
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Alternâncias entre xistos e quartzitos 

As alternâncias entre diferentes litologias são frequentes em Covas e no Alto Minho. No caso 

concreto trata-se de alternâncias entre dois tipos de rochas metamórficas, os xistos e os 

quartzitos. Os primeiros evidenciam matriz mais fina (silte e argila) e são caracterizados por 

um mais elevado grau de metamorfismo; enquanto que os segundos (os quartzitos) 

evidenciam matriz mais arenosa, ou seja, correspondem a arenitos ligeiramente 

metamorfizados. 

Além do bandado metamórfico, a presença de óxidos de ferro (e outros minerais secundários) 

constitui um aspeto comum às duas litologias (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Alternâncias entre xistos e quartzitos 

 

Zona de nascentes 

A área estudada evidencia características geológicas compatíveis à ocorrência local de 

aquíferos fissurados. A presença de nascentes, de minas de água, e de outros sistemas de 

captações, constituem indícios da existência desses aquíferos.  

Os aquíferos correspondem a grandes massas rochosas que apresentam características 

propícias à circulação e ao armazenamento hídrico subterrâneo. Na região, os quartzitos são 

as rochas mais compatíveis com esta definição. No entanto, a fraturação e a alteração das 

rochas, também favorecem a formação de aquíferos em outras litologias (Figura 10). 
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Figura 10. Zona de nascentes 

 

Crista montanhosa em sequência vulcano-sedimentar 

As áreas de crista e cumes montanhosos são normalmente caracterizadas pela presença de 

afloramentos rochosos muito resistentes à erosão. Ao longo dos maciços rochosos do Norte 

de Portugal, as cristas e cumes montanhosos são, com frequência, caracterizadas pela 

presença de litologias graníticas ou quartzíticas. 

Em algumas áreas da região esta regra não se aplica, na medida em que existem exemplos de 

cristas em sequências vulcano-sedimentares, em aplito-pegmatitos e mesmo em formações 

rochosas xistentas (Figura11).  
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Figura 11. Crista montanhosa em sequência vulcano-sedimentar 

 

Moinho em micaxisto, servido por levada de água 

Os moinhos de água são um elemento característico da região de Covas. As suas pitorescas 

edificações são efetuadas com base nos recursos naturais da região, mais concretamente as 

rochas existentes. 

A edificação em concreto engloba um engenho constituído pelo moinho erigido em micaxisto, 

por uma levada de água e por um conjunto de socalcos também em micaxisto. A levada tem 

uma extensão superior a 100 metros, e recebe água que é desviada de uma ribeira localizada 

a montante (Figura 12).  

 

 
Figura 12. Moinho em micaxisto, servido por levada de água 
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Contacto geológico entre micaxisto e aplito-pegmatito 

Entre os inúmeros contactos geológicos da região, realça-se também a presença de vários 

contactos entre micaxistos e massas aplito-pegmatíticas. Os micaxistos, ou “xistos luzentes”, 

são rochas metamórficas (indicadoras de metamorfismo de alto grau) enquanto que os aplito-

pegmatitos são produtos magmáticos que atravessam litologias mais antigas. 

No local, as massas aplito-pegmatíticas encontram-se alinhadas com as principais estruturas 

tectónicas (falhas geológicas). Esta situação revela que as estruturas tectónicas, e outras 

heterogeneidades crustais, representam áreas zonas suscetíveis à ascensão de magmas 

tardios (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Contacto geológico entre micaxisto e aplito-pegmatito 

 

Veios de quartzo de exsudação metamórfica 

Ao longo das várias litologias metamórficas da região (e.g. xistos, micaxistos, quartzitos e 

quartzofilitos), são comuns os veios de quartzo. Alguns destes veios “recortam” 

aleatoriamente os maciços rochosos, pelo que se designam por filões (ou filonetes) de quartzo  

Todavia, existem veios de quartzo que não atravessa propiamente as litologias, ou seja, 

evidenciam um certo grau de paralelismo com o bandado metamórfico ou foliação. Estes 
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veios resultam da precipitação/solidificação de fluidos de exsudação (ou transpiração) 

metamórfica (Figura14). 

 

 
Figura 14. Veios de quartzo de exsudação metamórfica 

 

Pequena cascata do tipo knick point em ribeira 

Ao longo das inúmeras ribeiras e riachos que atravessam a freguesia de Covas são frequentes 

os desníveis dos leitos. Na generalidade, estes acidentes de traçado são suaves, mas também 

são frequentes as transições abruptas formando rápidos ou pequenas cascatas que, 

cientificamente podem ser classificadas por alterações bruscas de canais os knick point.  

A ocorrência destas geoformas está, frequentemente, associada à presença de falhas 

geológicas ou outras heterogeneidades tectónicas, à geodinâmica glaciar ou a importantes 

transições litológicas (Figura 15). 
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Figura 15. Pequena cascata do tipo knick point em ribeira 

 

Vestígios de minério de estanho (cassiterite) em quartzo filoniano 

No Alto Minho são inúmeros os vestígios minerais de estanho, aliás, é longa a história de 

exploração mineira deste elemento que na natureza ocorre, com frequência na forma de 

cassiterite. Este mineral, cujo nome provém do termo kassíteros que em Grego significa 

minério de estanho, pode apresenta cores entre o cinza-preto e o cinza-avermelhado (Figura 

16). 

Na região, este mineral, ocorre em corpos filonianos (veios de quartzo) ou disseminado, 

frequentemente associado a outros minerais, como é o caso da volframite (mineral de 

volfrâmio). É uma mineralização que faz parte da “província tungsto-estanífera do NW da 

Península Ibérica”. 

 

 
Figura 16. Vestígios de minério de estanho 
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Contacto geológico entre xisto e granito 

Os contactos geológicos entre xisto e granito são outra tipologia de transições litológicas 

observáveis em Covas. Muitas vezes estas transições não estão bem visíveis no terreno mas 

são interpretáveis através de mudanças geomorfológicas ou alterações de padrões de 

distribuição de vegetação. 

Em alguns locais, as zonas de transição litológica xisto-granito, estão demarcadas por cursos 

de água principais como á o caso de ribeiras. No ponto em que se assinala a referida transição 

está edificado um açude de água em ribeira e uma ponte em granito (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Ribeira em zona de contacto geológico xisto-granito 

 

Moinhos edificados em granito 

Os moinhos edificados em granito são também exemplos emblemáticos da relação 

harmoniosa entre o ser humano e o meio físico envolvente. No caso concreto, assinala-se uma 

sucessão de quatro moinhos ao longo das margens de uma ribeira.  Todos estes moinhos estão 

servidos por levadas de água, também edificadas em granito. 

Esta ribeira evidencia também uma sucessão de pequenas cascatas, evidenciando um a 

paleorede fluvial (a montante) que se encontra a ser, gradualmente, “capturada” (por meio 

de erosão hídrica) pela rede hidrográfica principal (Figura 18). 
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Figura 18. Moinho edificado em granito 

 

Crista granítica com blocos arredondados 

Entre as várias linhas de cristas que rodeiam Covas, identificam-se alguns cumes (mais ou 

menos aplanados) onde afloram litologias graníticas. Trata-se do “Granito de Covas oeste e 

Lanhelas” (Leal Gomes et al., 2008) que ocorre na forma de grandes blocos arredondados, de 

grande espetacularidade. 

Estes corpos rochosos fazem parte dos granitos tardi a pós-tectónicos, de duas micas, pelo 

que evidenciam condições muito particulares de erosão. Para isso em muito contribui a 

reduzida presença de sistemas de fraturas naturais (Figura 19). 
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Figura 19. Crista granítica com blocos arredondados 

 

Aglomerado de grandes blocos graníticos 

Os aglomerados de blocos graníticos são geoformas muito frequentes em Covas. Todavia, os 

aglomerados de grandes blocos, ou amontoados de megablocos, ocorrem essencialmente em 

zonas de crista ou topos de encostas (Figura 20).  

Quando estes aglomerados ocorrem em zonas de planalto, são rodeados por chãs graníticas. 

Correspondem a verdadeiros santuários naturais aos quais estão, com frequência, associadas 

lendas e crenças locais. 

 

 
Figura 20. Aglomerado de grandes blocos graníticos 
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Encosta com depósitos de vertente 

Os depósitos de vertente, constituídos por areias grossas e cascalheiras, embora não estejam 

assinalados na cartografia geológica local e regional, estão presentes em algumas das 

encostas circundantes a Covas. Estas pequenas formações, geologicamente recentes (de 

idade quaternária), identificam-se essencialmente em meios graníticos (Figura 21). 

A morfologia de alguns dos fragmentos maiores é irregular e angulosa, sugerindo que foram 

“arrancados” da rocha-mãe por meio de processos de crioclastia, relacionados com eventos 

gelo-degelo. 

 

 

Figura 21. Encosta com depósitos de vertente 

 

Zona de crista com metapelitos e veios de quartzo 

Ao longo de uma linha de crista montanhosa que demarca os limites NW da freguesia de 

covas, assinala-se uma sucessão metapelitos bandados, alternados por filonetes de quartzo, 

dando enfase a um panorama de grande interesse geológico e geomorfológico. No local, estas 

rochas contactam com outras litologias metamórficas, como quartzitos, quartzofilitos e xistos. 

A morfologia sigmoidal de alguns dos veios e filonetes de quartzo evidencia a ocorrência de 

importantes eventos de deformação crustal ao longo da história natural, particularmente 

processos de cisalhamento. Observam-se cavidade tafónicas (resultantes da dissolução 

mineral) em alguns dos afloramentos (Figura 22).  
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Figura 22. Zona de crista com metapelitos, veios de quartzo e cavidades tafónicas 

 

Blocos graníticos com disjunção esferoidal 

A morfologia arredondada do “Granito de Covas oeste e Lanhelas” está associada ao tipo de 

escamação desta litologia. Trata-se de uma escamação circular (fraturas circulares), do tipo 

casca de cebola, cientificamente designada de disjunção esferoidal (Figura 23). 

Estas fraturas circulares, desenvolvidas pelo processo de descompressão litostática, resultam 

de heterogeneidades mecânicas desenvolvidas nos períodos de solidificação dos magmas 

graníticos. 

 

 
Figura 23. Bloco granítico com disjunção esferoidal 
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Meteorização do Granito de Covas  

A principal mancha granítica de Covas, conhecida como “Granito de Covas este e Gondarém” 

(Leal Gomes et al., 2008), evidencia condições muito particulares de erosão. De facto, devido 

à presença da plagioclase cálcica na sua constituição mineralógica, trata-se de um granito 

muito suscetível à erosão, comparativamente com outros mantos graníticos da região (Figura 

24). 

A própria depressão geomorfológica onde se encontra a povoação de Covas é resultante desta 

erosão diferencial. Na verdade, os escassos afloramentos deste granito correspondem 

essencialmente a mantos de saibro com elevados índices de decomposição física e química. 

 

 

Figura 24. Meteorização do Granito de Covas 

 

Espelho de falha em encosta xistenta 

Algumas das fraturas presentes nos maciços rochosos da região revelam indícios de 

movimento tensivo entre blocos, na forma de estrias de deslizamento horizontais. Estas 

fraturas, quando expostas à superfície, designam-se por espelhos de falha (Figura 25). 

O acentuado grau de horizontalidade das estrias de deslizamento, denunciam campos de 

tensão crustal cisalhantes, ou de cisalhamento. Com efeito, na encosta xistenta onde se 

encontra o espelho de falha, ter-se-á desenvolvido um importante “corredor de 

cisalhamento”.    
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Figura 25. Espelho de falha em encosta xistenta 

 

Granito caulinizado e filão aplítico 

Intercalados em litologias xistentas (micaxistos) ocorrem algumas intrusões graníticas que, 

localmente se destacam pelas alternâncias de cobertura vegetal. Em alguns dos afloramentos 

rochosos, representativos destas intrusões, observam-se granitos caulinizados e alguns filões 

aplíticos (Figura 26). 

A caulinização dos granitos corresponde a um processo muito especial de meteorização a qual 

é resultante da dissolução química dos minerais de feldspato potássico. A instalação dos filões 

aplíticos poderá constituir um fator potenciador do processo de caulinização. 

 

 
Figura 26. Granito caulinizado e filão aplítico 
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Ponto panorâmico de interesse geológico e geomorfológico 

A partir de uma encosta xistenta, localizada a este do alto do Penedo das Casinhas, 

encontram-se vários pontos panorâmicos com interesse geológico e geomorfológico. Num 

desses pontos, além de relevantes elementos de interesse geológico (e.g. filonetes de 

quartzo, espelhos de falha e pequenas dobras em micaxisto), é possível ao observador, 

apreciar os contrastes de relevo da região, na forma de domos e cristas montanhosas, de 

encostas com diferentes declives, e linhas de água controladas tectonicamente (Figura 27).  

 

 

Figura 27. Ponto panorâmico de interesse geológico e geomorfológico 

 

Dobras em xistos e micaxistos 

As pequenas dobras em metassedimentos são um aspeto geológico observável um pouco por 

toda a área estudada, particularmente em xistos e micaxistos. Estas estruturas formaram-se 

em resultado de episódios compressivos de deformação crustal. 

Normalmente correspondem a dobras de pequena dimensão e observam-se com alguma 

facilidade ao longo de taludes de estradas florestais, na base de finas camadas de depósitos 

de vertente (Figura 28). 
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Figura 28. Dobras em micaxisto 

 

Pias em xistos e micaxistos 

As pias, ou gnamas, são geoformas naturais frequentemente associadas à meteorização de 

granitos e outras rochas eruptivas. A ocorrência destas cavidades em meios xistentos constitui 

um fenómeno muito menos frequente, pelo que merece ser realçado (Figura 29). 

O processo de meteorização química (promovido pela água em conjunto atividade 

bacteriana), nos xistos e micaxistos, é exercido sobre os minerais menos estáveis, como as 

micas, a hematite e algumas argilas.  

 

 
Figura 29. Pia em micaxisto 
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Pseudoestratificação em aplito-pegmatito 

Um pouco à semelhança da disjunção esferoidal, a pseudoestratificação é um tipo de 

geoformas resultante da descamação dos maciços rochosos por meio do processo de 

descompressão litostática. Todavia, neste caso, a descamação ocorre segundo planos de 

fratura mais ou menos retilíneos. 

Corresponde a um fenómeno muito frequente em granitos, mas que também pode ocorrer 

em outras rochas eruptivas, como é o caso das massas aplíticas, pegmatíticas e aplito-

pegmatítica (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Pseudoestratificação em aplito-pegmatito 

 

Cascata em quartzito 

Conforme já ficou vincado nos pontos anteriores, nas encostas envolventes a Covas, 

identificam-se algumas cascatas em ribeiras. De facto, já foi aludida a presença de pequenas 

cascatas em meios xistentos e em terrenos graníticos, mas a verdade é que também ocorrem 

em meios quartzíticos.  

Esta cascata, localizada nas proximidades de Monte Furado, evidencia uma laje maciça em 

quartzito que está rodeada por micaxistos. Nessa laje observam-se pequenas dobras e veios 

deformados de quartzo resultantes de processos de cisalhamento (Figura 31).  
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Figura 31. Cascata em quartzito 

 

Veios de quartzo dobrados por cisalhamento 

A pouco mais de 500 metros (para oeste) do ponto anterior, confirmam-se os indícios 

reveladores de cisalhamento crustal na forma de pequenas dobras em quartzito e de veios 

deformados. 

Alguns destes veios evidenciam aspeto sigmoidal (sigmóide de quartzo). Estes dados reforçam 

a ideia de que os “corredores” de cisalhamento do Alto Minho são um fenómeno de âmbito 

regional (Figura 32). 

 

 
Figura 32. Veios de quartzo dobrados por cisalhamento 
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Dobras em quartzofilitos 

As pequenas dobras, geradas por eventos de deformação crustal compressiva, também 

podem ser observáveis em quartzofilitos. Os afloramentos onde ocorrem estas estruturas 

tectónicas contactam com quartzitos. Evidenciam níveis oxidados de pirite e de ferro 

estratiforme (Figura 33). 

Na composição mineralógica e petrográfica, os quartzofilitos são muito semelhantes aos 

quartzitos pois são também originários de arenitos quártzicos. Todavia, foram alvo de maior 

grau de metamorfismo. 

 

 

Figura 33. Dobras em quartzofilitos 

 

Maciços rochosos com xistosidade vertical 

A elevada inclinação da xistosidade (ou bandado metamórfico) é uma característica comum à 

generalidade dos metassedimentos existentes em Covas. Em inúmeros locais a disposição da 

xistosidade chega mesmo a ser vertical (Figura 34). Efetivamente está-se na presença de 

formações rochosas fortemente deformadas e com diferentes graus de metamorfismo. Em 

alguns destes afloramentos identificam-se veios boudinados de quartzo (Figura 35). 

Esta disposição de xistosidade interfere, em grande medida, com a paisagem e o modelado 

de algumas das principais formas de relevo. Um exemplo disso são os perfis cavados de 

algumas secções do rio Coura e algumas cristas montanhosas. 
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Figura 34. Maciços rochosos com xistosidade vertical 

 

 
Figura 35. Veio boudinado de quartzo 
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Poço das Gatas 

O Poço das Gatas corresponde a um pictórico açude, edificado em granito, que se encontra 

ligado a pequenas levadas de água. Na verdade trata-se de um sistema simples de controlo 

de caudal e de armazenamento de água proveniente da ribeira das Mós (afluente esquerdo 

do rio Coura). A água armazenada é utilizada para a rega de terrenos agrícolas e para o 

abastecimento de moinhos (Figura 36). 

Encontra-se implantado em local aprazível e de fácil acesso, pelo que é visitado por banhistas 

em ápocas de verão.  

 

 

Figura 36. Poço das Gatas 

 

Xisto mosqueado em zona de crista montanhosa 

Em zona de crista montanhosa, que demarca os limites sudeste da freguesia de Covas, 

encontra-se uma sequência de afloramentos xistentos com indícios de elevado grau de 

metamorfismo. Na verdade, está-se na presença de xistos mosqueados, assim designados 

devido à presença de pequenas pontuações minerais escurecidas (Figura 37).  

Estes xistos estão frequentemente associados a corneanas (rochas características de 

metamorfismo de contacto). As pontuações minerais que apesentam deverão corresponder 

a andaluzite, daí também serem designados por xistos andaluzíticos. 
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Figura 37. Xisto mosqueado em zona de crista montanhosa 

 

Couto do Monte Furado 

O Couto mineiro do Monte Furado corresponde a um dos principais locais de interesse 

arqueológico mineiro da freguesia de Covas. Trata-se de uma infra-estrutura em cujos 

primórdios de exploração mineira, aurífera, remontam ao período romano. Deste património 

classificado, destaca-se uma galeria que é conhecida como o “Túnel romano do Couço do 

Monte Furado” (Figura 38). 

As mineralizações aqui presentes são de baixo ângulo e encontram-se rodeadas por litologias 

metassedimentares com intercalações vulcanogénicas que foram afetadas por cisalhamentos 

crustais.  

Na figura que se segue é apresentado um esboço cartográfico simplificado, com a localização 

do Couto do Monte Furado e de outros pontos de interesse mineiro, geológico e 

geomorfológico, existentes na freguesia de Covas. 
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Figura 38. Localização do Couto do Monte Furado e de outros pontos de interesse mineiro, 
geológico e geomorfológico 

 
 
 
Antiga exploração mineira de Fervença  

A exploração mineira de Fervença corresponde a uma antiga infra-estrutura de extração de 

minério de volfrâmio a “céu aberto”, que faz parte do Distrito Mineiro de Serra d’Arga. Além 
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da volframite, algumas das mineralizações presentes são também a calcopirite, a scheelite e 

a arsenopirite (Figura 39). 

São mineralizações que ocorrem disseminadas e cuja génese está associada ao metamorfismo 

de altíssimo grau (metassomatismo), induzido pela instalação de magmas graníticos. 

 

 

Figura 39. Vestígios da antiga exploração mineira de Fervença 

 

Escombreiras de France  

As escombreiras de Françe correspondem a acumulações de rejeitados mineiros que se 

encontram amontoados ao longo das margens direitas do rio Coura. Atendendo ao tempo 

decorrido da sua deposição, ao nivelamento topográfico e à presença da vegetação, são 

praticamente indetetáveis (Figura 40). 

 



Relatório Final - Atlas da Geologia de Covas 
 

 
38 

 

Figura 40. Escombreiras de France 

 

Rota do estanho 

A rota do estanho, localizada na encosta sudoeste da Serra do Lousado, encerra uma profícua 

história mineira. Por entre os vários vestígios de atividade extractiva de estanho, destacam-

se fojos verticais e chaminés de circulação de ar (Figura 41). 

As mineralizações ricas em estanho, que foram extraídas de frações minerais de cassiterite, 

encontravam-se disseminadas em aplitos.  

 

Figura 41. Indícios mineiros da rota do estanho 
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Lamprófiro no interior de pegmatito 

Os lamprófiros são rochas eruptivas normalmente associadas a complexos alcalino-

carbonatíticos e magmatismo potássico. Correspondem a manifestações magmáticas básicas, 

ricas em minerais ferromagnesianos, pouco frequentes na região. 

A sequência intrusiva observável no local é sub-horizontal e tem a particularidade de 

atravessar uma massa aplito-pegmatítica. Desta feita está-se na presença de uma verdadeira 

“relíquia geológica”, com grande interesse científico (Figura 42). 

 

 

Figura 42. Lamprófiro no interior de pegmatito 

 

Antiga exploração mineira da Lapa Grande 

A exploração mineira da Lapa Grande corresponde a uma antiga exploração mineira de 

volfrâmio, a “céu aberto”, também pertencente ao Distrito Mineiro de Serra d’Arga. Além da 

volframite, algumas das mineralizações presentes são a scheelite, a arsenopirite, a pirite e 

pseudomorfoses de ferrierite.  

A génese destas mineralizações disseminadas (estratiformes) está associada ao 

metamorfismo de alto grau. 

O local corresponde a uma importante referência de património arqueológico mineiro do alto 

Minho, que se encontra em ruínas, e que merece ser estimado e recuperado na medida em 

que encerra elevado interesse histórico, científico e paisagístico (Figura 43). 
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Figura 43. Vestígios da antiga exploração mineira da Lapa Grande 

 

Alto da Ventosa 

O Alto da Ventosa corresponde a um local de interesse geológico de grande excelência, com 

relevância regional e nacional. Encerra uma grande panóplia de litologias, típicas de regimes 

de mistura de eixo axial (de antiforma), e preserva estruturas tectónicas das três principais 

fases de deformação crustal hercínicas. 

Entre os vários relevantes elementos geológicos, destaca-se a presença de: turmalinitos 

estratiformes, quartzitos, quartzofilitos, migmatitos, filitos, biotititos, pequenas dobras e 

crenulações (Figuras 44 e 45). 

Além do interesse petrográfico e mineralógico, o Alto da Ventosa evidencia também elevado 

interesse geomorfológico e paisagístico. De facto, corresponde a um domo montanhoso, 

também conhecido como Cabeço da Ventosa, que encerra inúmeros pontos panorâmicos.  
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Figura 44. Biotitito 

 

 

Figura 45. Turmalinito 

 

Antiga exploração mineira de Valdarcas 

Na atualidade, o principal vestígio visível da antiga exploração mineira de Valdarcas 

corresponde a uma espectacular galeria de onde drena água. Trata-se de uma infra-estrutura 

em galeria, também pertencente ao Distrito Mineiro de Serra d’Arga, que foi alvo da extração 

de importantes volumes de volfrâmio (Figura 46). 

Associado ao volfrâmio também se identificaram importantes frações de minério de estanho. 

Estas mineralizações estratiformes, tal como as mineralizações encontradas em Fervença e 
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em Lapa grande, fazem parte de uma megaestrutura geológica (antiforma), conhecida por 

Domo de Covas. 

Nas imediações encontram-se outros vestígios da infra-estrutura mineira, de que é exemplo 

a Casa do Guincho, referida no esboço cartográfico apresentado na descrição do ponto 33 

(Couto do Monte Furado).  

 

Figura 46. Vestígios da antiga exploração mineira de Valdarcas 

 

Miradouro do Sopo 

A partir do Miradouro do Sopo é possível registar um grandioso panorama de interesse 

geológico e geomorfológico. Nos primeiros instantes de observação, o observador pode 

apreciar o extenso vale do rio Coura, com pontuais traçados meandriformes; e a depressão 

de covas, marcada por várias povoações rodeadas por importantes parcelas agrícolas. Esta 

depressão está, em grande medida, associada à maior suscetibilidade de erosão do Granito 

de Covas em relação às litologias vizinhas (Figura 47). 

Com base numa observação mais atenta e interpretativa, é também possível identificar (nas 

encostas opostas) o Domo de Covas e a restante estruturação.  
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Figura 47. Miradouro do Sopo 
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