A Margem Ocidental Ibérica – tectónica
Há 225 milhões de anos, a Pangeia original começava a dividir-se na Laurásia e
Gondwana, o Mar de Tétis abrindo-se já entre elas:

(United States Geological Survey, W. Jacquelyne Kious and Robert I. Tilling)

E, há 130 milhões de anos, o rift atlântico progredia já para norte, passando a falha
Açores-Gibraltar e começando a separar a Laurásia nos continentes norte-americano e euroasiático. A enorme falha da Arrábida, escondida no mar ao longo do bordo sul da Serra da Arrábida, quebra o soco continental na direção E-W e deve ter constituído, há 120 milhões de
anos, a barreira seguinte na progressão S-N da abertura do Atlântico Norte.
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Com a abertura do Atlântico Norte, a distensão originou o aparecimento de várias bacias de afundimento, pequenos mares interiores. A figura seguinte apresenta reconstruções
paleotectónicas do Atlântico Norte em três momentos da oceanização entre a sub-placa ibérica e a placa norte-americana:
(A) Pré-oceanização do Atlântico Norte
(B) Ruptura continental a sul da falha da Nazaré - F.N. (há 115 milhões de anos)
(C) Oceanização completa do segmento ibérico do Atlântico Norte (há 110 milhões de anos)
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Nas Berlengas, manteve-se uma massa emersa que isolou uma bacia de mar (a Bacia
Lusitaniana - BL) entre essa massa e o bordo do continente, que terminava então na linha
Aveiro – Coimbra – Tomar – Setúbal. A Estremadura, então localizada nessa Bacia Lusitaniana,
estava submersa, e durante milhões de anos foi recebendo os materiais de desmantelamento
dos blocos adjacentes, até à colmatação final da Bacia.
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Hoje, o soco continental, a sul da Arrábida, mergulha da Serra de Grândola para oeste,
passando algumas centenas de metros sob as praias que vão de Troia a Sines, e mergulhando
ainda mais para oeste. Também aqui se formou então uma bacia de afundimento, a Bacia do
Alentejo, situada em local hoje sob o mar, a oeste da costa alentejana.
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Estamos assim, hoje, na Margem Ocidental Ibérica da Eurásia, no local onde esta placa
euroasiática e a placa norte-americana se separaram, há mais de 100 milhões de anos.
Nestas zonas de separação entre as placas continentais, há sempre manifestações
magmáticas. Isso acontece hoje nos Açores, situados na atual Crista Média Oceânica, e aconteceu também nesta ponta da Eurásia, em Sintra, Sines e Monchique, mas por intrusão magmá4

tica, há cerca de 82 milhões de anos atrás, devido ao enfraquecimento da crosta continental,
estirada.
A falha da Arrábida, cortando o soco continental a sul da Serra da Arrábida, e o afloramento magmático de Sines criaram uma zona intermédia de deslizamento de materiais do
soco continental, de este (na Serra de Grândola), para a Bacia do Alentejo, a oeste (sob o mar
alentejano), zona que hoje se mostra num amplo arco de costa de 60 km de praias, de Troia a
Sines.
Este arco de praias integra-se na região natural do Ribatejo e Sado, que contém várias
regiões diferenciadas a sul do Sado, nomeadamente os setores naturais de:
Lezíria do Sado (formações lagunares, sapais, lezíria, regadio mediterrânico)
Costa da Galé (dunas litorais)
Gândara do Sado (policultura submediterrânea, gândara, charneca)
Costa de Sines (dunas litorais, policultura submediterrânea)
Santiago do Cacém (policultura submediterrânea)
Serra de Grândola (campina e montado)
Charneca de Grândola (campina e montado)
zonas que nos propomos explorar em passeios pedestres que proporcionem conhecimento e
ligação a estas terras, tão exuberantes e cheias de vida.
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