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Analise petrografica e textural dos Gnaisses de Saldanha
(Tras-os-Montes oriental): elementos para nova interpretacao estratigrafica

Petrographyc and textural analysis of the Saldanha Gneisses

(eastern Tras-os-Montes, Portugal): data for a new stratigraphic interpretation

M. L. RIBEIRO* & A. RIBEIRO**
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Resumo: A unidade dos Gnaisses de Saldanha tern sido colocada na base das colunas estratigraficas do sub-Domfnio Centro Transmontano,

sobreposta em discordancia estratigrafica pelas unidades que sobre ela assentam, com base em criterios Iito-estratigraficos, Correlacoes de ordem

geol6gica levaram A. RIBEIRO (1974) a atribuir-Ihe idade anterior ao Ordovfcico, situacao em que continuam a figurar nas novas cartas geol6gicas.

A observacao petrografica e textural das respectivas facies identifica-as como meta-ri6litos e meta-tufos riolfticos , por vezes milonitizados ,

sobretudo as das imediacoes do carreamento existente no contacto oriental. Apresentam texturas porfiroclasticas foliadas em que a matriz e essencial

mente constitufda por palhetas de filossilicatos demonstrando baixo grau de metamorfismo. A presen~a de esporadicas relfquias de pequenos graos de

granada demonstra que 0 metamorfismo, de baixo grau, podera ter atingido a zona da almandina durante 2.' fase de deformacao,

A discussao das relacoes litoestratigraficas na presenca de corpos vulcanicos actualmente aceites, e tomando em consideracao as observacoes

anteriormente publicadas , permite-nos apresentar urn novo modelo de deposicao dos materiais que originaram os Gnaisses de Saldanha con sentaneo

com a sua contemporaneidade relativamente it unidade com que contacta a W, colocando-o como uma das primeiras manifestacoes vulcani cas das

series sihiricas regionais.

Key-words : meta-rhyolites; meta-rhyolitic tuffs, sedimentation, volcanism.

Abstract: The Saldanha Gneisses unit forms to the base of the stratigraphic sequence of the Centro-Transmontano sub-Domain. NE Portugal.

A. RIBEIRO (1974) considered the existence of a stratigraphic gap between this unit and its cover on the base of litho-stratigraphic criteria and proposed

its correlation with other ante-Ordovician formations.

The new petrographic and textural data suggest they are deformed meta-rhyolites and meta-rhyolitic tuffs sometimes displaying mylonitic

deformation, mainly at the eastern contact, near the overthrust plane. Saldanha Gneisses display foliated porphyroclastic textures whose matrix is essen

tially made of fine-grained white and brown micas of low-grade metamorphism. The rare and little garnet relics observed in some thin sections suggest

the metamorphic grade could have reached the almandine zone during the 2nd deformation phase.

This paper discusses the lithostratigraphic relationships between sedimentary formations and the contemporaneous magmatic bodies and

presents a new model for the stratigraphic position of the Saldanha Gneiss. In this model the Saldanha Gneisses are considered to be contemporaneous with

the Silurian formations at the W side.

INTRODU<;AO

A unidade dos Gnaisses Ocelados do Macico de
Saldanha, Gnaisses Ocelados de Saldanha ou sim
plesmente Gnaisses de Saldanha, como os passa
remos a designar, foi pela primeira vez definida por

A. RIBEIRO que, em 1974, a cartografou aesc. 11200 000
no traba1ho intitulado "Contribuition a I' etude tecto
nique de Tras-os-Montes oriental". Neste trabalho
(op. cit.), os Gnaisses de Saldanha constituem as
facies em que assentam as restantes formacoes do
designado Sub-Domfnio Centro-Transmontano que se
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Fig . I - Localizacao dos Gnaisses de Saldanha nas grandes unidades estrut urais de Tras-os-Montes segundo A .RIBEIRO (1974).

I - Macicos de Morais e Braganca , com individualizacao dos Gnaisses e Micaxistos de Lagoa (cinzento interrnedio); 2 - Sub-Dominic

Centro-Transmontano com indivilu alizacao dos Gnaisses de Salda nha (a negro); 3 - Sub-Dom fnio Peri-Transmontano; 4 - Dominio do Douro
Inferior; 5 - carreamentos/ cavalgamentos e falhas principais; AB - localizacao aproximada do corte da Fig. 2.

- Geo logic setting of the Saldanha Gneisses in the Tras-os-Montes main structural units (RIBEIRO, 1974) .

I - Morais and Braganca Massifs (Lagoa Micaschists and Gnaisses are shown with the intermediate grey); 2 - Sub-Domain Centro-Trans

montano (Saldanha Gneiss are shown in black) ; 3 - Sub-Domain Peri-Transrnontano; 4 - Domain of Douro Inferior ; 5 - over thrust and the
main faults; AB - localization of the geologic section on Fig. 2.

desenvolve em tomo dos Macicos mono e polimetamor
ficos de Morais e Braganca (Fig. 1).

A forte deforrnacao dos Gnaisses de Saldanha, no
contacto oriental , com reducao da granulometria e conse
quente desaparecimento dos porfiroclastos de feldspato ,
geralmente observaveis na unidade, contrasta com a
observada no contacto oeste, onde existe transicao
gradual, embora rapida, a unidade estratigrafica que se
Ihe sobrepoe, 0 Complexo Xisto - Quartzoso (RIBEIRO,

1974). Neste contacto (W), observa-se alternancia de
porfiroides de grao fino, semelhantes aos gnaisses ocela
dos, embora com maior contribuicao de matriz filitosa, e
xistos com porfiroclastos de quartzo riolftico (por vezes
tambern alguma albite) e abundante matriz sericftica
(RIBEIRO, op. cit.).

Enquanto 0 contacto oriental e , sem qualquer diivida,
de natureza tectonica, 0 contacto ocidental foi conside
rado estratigrafico, correspondente a uma lacuna durante

a qual se teria dado ernersao dos protolitos dos Gnaisses
de Saldanha com consequente erosao e re-sedimentacao
dos respectivo s produtos, sob a forma de alternancias de
porfiroide s de grao fino e nfveis mais pelfticos (RIBEIRO,

op . cit.).

A part ir destas observacoes lito-estratigraficas a
unidade dos Gnaisses de Saldanha passou a ser destacada
nas cartas geolog icas como ante-hercinica, anterior ao
Ordovfcico (nome adamente na Carta Geologica de
Portugal a esc. 1/500 000 (1992), Carta Geologica de
Portugal, Folha 2 a esc. 11200 000 (2000) e Carta
Geologica de Portugal a esc . 1/50 000, Folha lIB
Mogadouro (2003».

Este trabalho baseia-se na analise petrografica e
textural de dezoito amostras e respectivas laminas delga
das das varias facies da unidade dos Gnaisses de
Saldanha existentes no Arquivo do Departamento de
Geologia do INET! em Alfragide. A recolha destas
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amostras foi efectuada durante a execucao de alguns
levantamentos a escala 1/25000 para apoio a cartografia
da primeira carta geologica regional a esc. 11200 000 de
A. RIBEIRO (op. cit.).

A analise efectuada, conjugada com os novos
modelos de dinamica sedimentar entretanto surgidos na
literatura geologica, levaram-nos a uma reapreciacao
dos factos observados ha ja algumas decadas e a
proposicao de uma nova interpretacao, aparentemente
mais compreensfvel do ponto de vista geodinamico.

o DOMINIO CENTRO-TRANSMONTANO

Do Sub-Domfnio Centro-Transmontano fazem parte,
da base para 0 topo, as seguintes unidades geologicas
(R IBEIRO, 1974; Fig. 2):

1 - Gnaisses Ocelados do Macico de Saldanha ;

2 - Complexo Filito - Quartzoso ;

3 - Quartzitos;

4 - Complexo Vulcano - Silicioso (em que se distin

guem equivalentes laterais);

5 - Xistos Verdes e Quartzo-Filito s Culminantes.

7

Os Gnaisses de Saldanha formam uma mancha
alongada de orientacao aproximadamente N - S,
inflectindo para NE na terminacao suI. Esta mancha, que
e paralela as estruturas e limitada a E por carreamento ,
estende-se por mais de 15 Km enquanto na sua maior
largura pouco uitrapassa 0 1,5 Km. A Oeste, a unidade
dos Gnaisses de Saldanha passa progressivamente ao
Complexo Filito - Quartzoso (Fig. 2).

Do ponto de vista Iitologico, as facies dos Gnaisses
de Saldanha, sempre com foliacao bern marcada, podem
apresentar granulometrias extremamente grosseiras, com
cristais de feldspatos potassicos a atingir dimens6es
enormes (ate 10 em) em matriz escassa ou mesmo quase
nula ou, apresentar-se bastante finos, com pequenos
graos de quartzo e feldspato, milimetricos, sobressaindo
em matriz abundante (Foto 7).

o Complexo Filito - Quartzoso e constitufdo, como 0

proprio nome indica, por alternancias centimetricas de
quartzofilitos , filitos quartzosos e filitos , na base,
passando progressivamente a metagrauvaques, para 0

topo. Este Complexo e intrufdo por numerosos corpos
fgneos cujo equivalente extrusivo esta no Complexo
Vulcano - Silicioso (R IBEIRO, op . cit) .

Os Quartzitos, por vezes muito puros mas cuja
composicao pode ser bastante variavel, constituem barras

Gnaisse
oe

Lagoa

A
2 -

I

0 -

I -

2

Gnaisse
de

Sub-Dom.
Peri. nom

CT5· Xistos Verdes e Quartzo- Filitos Culminantes

CT4- Complexo Vulcano • Silicioso

CT3- Quartzites

CTI- Complexo Filito Quartzoso

:J':Carreamento com indicacao do sentido do movimento
'/ Contacto litol6gico

Escala vertical em rnilhares de metros

Fig. 2 - Corte geol6gico N 700 W - S 700 E (localizacao na Fig. 1) evidenciando as varias unidades Iitol6gicas do Sub-Domfnio Centro-Transmontano
(a claro) entre 0 Macico de Morais e 0 Sub-D omfnio Per i-transmontano e Domfnio do Douro-Inferio r (a cinza) . Redesenhado a partir de
A. RIBEIRO. 1974.

- Geological cross-sec tion N 700W - S 700 E (localiz ation on Fig. I) showing the different litholo gic unit s of the Centro- Transmontano

Sub-Domain (light coloured) between the Morais Massif at the W side (in grey) and the Peri-transmontano Sub-Domain and the Domain
of Douro-Inferior at the E side (in grey). Redrawing from A. RIBEI RO. 1974.
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cuja espessura pode atingir 50 m. Esta unidade passou a
integrar 0 Complexo Filito - Quartzoso (Carta Geologica
de Portugal a esc. 1/500 000, 1992).

o Complexo Vulcano - Silicioso corresponde, como
o proprio nome indica, a uma unidade const itufda por
materiais vulcanicos de natureza muito variada em
estreita associacao com sedimentos marinhos, onde e
possfvel definir varios sectores cujo detalhe nao cabe
neste trabalho. Contudo, de uma forma geral, poderemos
dizer que neste complexo se enquadram magmatismos
que varrem largo espectro composicional, de facies e de
sequencias magmaticas (RIBEIRO, 1987; 1991). Este
Complexo, inclui niveis lenticulares de liditos com fos
seis de graptolites e alguns calcarios no topo e representa
o paroxismo da activ idade magmatica do respectivo
Sub-Dornfnio.

Xistos Verdes e Quartzo-Filitos Culminantes, ou
Quartzofi litos Culminantes e Xistos Verdes como passou
a ser designado em 1992, op. cit. e a unidade do topo do
Dommie Centro-Transmontano. As suas facies demons
tram aumento do acarreio tern geno na bacia, embora este
tenha sido acompanhado de vulcanismo basico.

PETROGRAFIA E TE XTURAS DOS GNAISSES
DE SALDANHA

Do ponto de vista petrografico os Gnaisses de
Saldanha sao facies relativamente monotonas. Possuem
textura foliada onde porfiroclasto s de dirnensoes variadas
(geralmente inferiores ao decfmetro) ocorrem mais ou
menos intensamente estirados, conforme a sua posicao
relativamente as estruturas tectonicas que os afectaram
seja, respec tivamente, nos flancos inversos ou nos
flancos normais das dobras (Fotos 1 e 7). Os porfiro
clastos, de quartzo e feldspatos (potassicos, pertiticos,
albites e outras plagioclases), encontram -se envolvidos
por matriz geralmente fina, foliada, de natureza quartzo
-feldspato-filossilicatica (Fotos 2 e 5). Formas eue
dricas/sub-euedricas e aspectos reconhecidamen te
vulcanicos, como corrosao em golfo, sao visfveis nos
citados porfiroclastos (Fotos I, 2, 3,4 e 6). A matriz ocorre
em quantidades muito variaveis podendo ser bastante
escassa. Os filossilicatos, incluem mica branca muito
finamente granular e biotite castanha fina. Raros oxides
de ferro e zircao, por vezes de dimen soes express ivas
« 0,2 mm), ocorrem na matriz. Raras relfquias de cris
tais de granada, de pequenas dimensoes (0,4 mm), foram
observados em algumas amostras. A sua ocorrencia
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indica que 0 pico de metamorfi smo foi atingido, prova
velmente, no final de uma fase precoce (2: fase). Dobras
de crenulacao finas, com clivagem associada, sobrepoem
-se a textura anteriorrnente descrita, devendo corresponder
a 3: fase de deformacao regional (Fotos 5 e 8).

A classificacao atrib uida a estas rochas pode
justificar-se na medida em que 0 termo gnaisse tern sido
usado na literatura geologica, de forma muito lata, para
rochas de cor clara , granularidade media a grosseira,
ricas em feldspato, algo heterogeneas e possuindo alguma
foliacao (SPRY, 1969). Sob esta definicao 0 termo e
muito pouco significativo no que rcspeita a natureza e ao
grau de metamorfismo. A textura porfiroclastica foliada
dos Gnaisses de Saldanha revela, no entanto, forte con
trolo dinamico no processo metamorfico enquanto as
associacoes mineralcgicas e 0 desenvolvimento da gra
nulometria sugerem urn metamorfismo de baixo grau
(eventualmente atingindo a zona da almandina).

DISCUSSAO

Em termo s de tipologia de facie s, natureza e
intensidade de deforrnacao , nao e possfvel fazer qualquer
distincao entre varias facies das manchas tufaceas,
tuffticas e riolfticas do Sub-Dorrunio Centro-Transmon 
tano, de Tras-os-Montes oriental (nomeadamente do
Complexo Vulcano - Silicioso) que permita estabelecer
uma diferenciacao estratigrafica com as dos Gnaisses de
Saldanha. Pelo contrario, uma diferenciacao tipologica e
possivel quando estas facies sao comparadas com as dos
Gnaisses de Lagoa, de Miranda do Douro ou os
ortognaisses ordovfcicos que tern sido reconhecidos tanto
na Zona Centro Iberica como na Zona de Ossa Morena
(RIBEIRO, 1974; RIBEIRO, 1986; RIBEIRO & FLOOR,
1987; PINTO et al., 1987).

A discriminacao estratigrafica estabelecida ate agora
ficou a dever-se a interpretacao da natureza dos contactos
estratigraficos observados entre os Gnaisses de Saldanha
e as facies situadas a Oeste. Neste contacto, a ocorrenc ia
de alternancias de porfiroides de grao fino e nfveis mais
pelfticos, induziu a forrnular a hipotese da existencia de
uma lacuna estratigrafica que, permitindo a ernersao
daquela unidade, teria possibilitado a sua erosao e res
sedimentacao, orig inando as facies de transicao af
observadas (Fig. 3 A l e RIBEIRO, 1974). Este raciocfnio
levou a necessidade de encontrar corre lacao desta uni
dade dentro da geologia regional. A hipotese encarada
como mais plausfvel foi a sua correlacao com os gnaisses
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Fig. 3 - Esquema interpretativo dasrelacoes estratigraficas entre a unidade dosGnaisses de Saldanha (GS) e 0 Complexo Xisto - Quartzoso (CXQ).
A - relacoes estratigraficas nas hip6teses de existencia de lacuna (I) ou de contacto vulcano - sedimentar (2); B - situacao actual ap6s a
actuacao da tect6nica e da erosao,

- Schematic interpretation of the stratigraphic relationships between the Saldanha Gneisses unit (GS) and the Xisto - Quartzose Complex
(CXQ). A- Thestratigraphic relationships considering theexistence of a previous stratigraphic gap(I) or theexistence of a volcano - sedi
mentary contact (2); B - actual situation afterthe tectonic andtheerosional effects.

regionais de Lagoa (Complexo Monometamorfico do

Macico de Morais) e os paragnaisses de Miranda do

Douro (Dominic do Douro Inferior).
Por outro lado, 0 estudo do vulcanismo antigo tern

demonstrado que outros modelos podem ser encarados na
interpretacao dos factos observados na regiao de
Saldanha (ALVARO et al., 2004). De facto, os ediffcios
vulcanicos, podendo atingir dimens6es muito importan
tes, escapam muitas vezes a logica da deposicao estra
tigrafica convencional. Urn ediffcio vulcanico produzido
por acumulacao local de tufos proximais, como parece
ser 0 caso de Saldanha, podera ter levado algumas cen
tenas ou mesmo milhares de anos a ser recoberto pelos
sedimentos contemporaneos e, durante esse perfodo de
tempo pode, inclusivamente, ter contribufdo para a sedi
mentacao com materiais da sua propria erosao (Fig. 3 A2).

Este modelo permite colocar a hipotese de uma idade
muito mais recente, me sma sihirica, para a unidade dos
Gnaisses de Saldanha e justifica a semelhanca tipologica
das suas facies com as de outras unidades do mesmo
Sub-Domfnio, Foi este, seguramente, 0 procedimento de
varies autores como - IGLESIAS et al. (1983), RIBEIRO
et al. (1991), MARTINEZ-CATALAN et al. (2004), na for
mulacao dos seus modelos geodinamicos regionais.

Considerando este modelo, as dados conhecidos apon

tam no sentido de uma certa contemporaneidade com a

Complexo Xisto - Quartzoso, unidade inferior do Sub

-Dornfnio Centro-Transmontano. Neste caso. as Gnaisses

de Saldanha, seriam precursores do magmatismo que se

instalou posteriormente, durante a deposicao do Complexo
Vulcano - Silicioso, unidade que se lhes sobrep6e.

Contudo, reconhecemos que a posicao estratigrafica
da unidade em estudo so ficara definitivamente esclare

cida atraves do estudo da sua geocronologia e/ou da
datacao bio-estratigrafica do Complexo Xisto - Quart

zoso.
Com este trabalho esperamos alertar as geocronologos

para a necessidade de resolver este importante problema da
geologia de Tras-os-Montes, uma vez que a probabilidade

de se encontrarem fosseis com significado estratigrafico no
Complexo Xisto - Quartzoso parece diminuta.
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