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A serra de Sicó, formada principalmente por calcários do
Dogger (Choffat, 1880), tem aspecto seco, vegetação rasteira e
domínio da erosão cársica (Martins, 1949).
No dizer do Prof. Fleury (1917), por toda a serra há «imensos
campos lapiares áridos e monótonos, mais ou menos semelhantes
aos do planalto de Santo António e da serra da Arrábida».
As lápias são baixas, pouco esculpidas e, por vezes, como no
pequeno campo lapiar do cimo do Monte da Estrela, junto ao
Algar da Senhora da Estrela, com aspectos de microescultura.
No sopé dos montes acumulam-se os materiais detríticos
arrancados às encostas e que formam em alguns pontos campos
de lápias desenraizadas de aspecto caótico.
Nos dois vales, o Poio-Novo e Poio-Velho, abertos quase
paralelamente um ao outro com orientação geral NW-SE, o des
monte dos blocos calcários, por efeitos erosivos, faz-se segundo os
planos de estratificação e através de finas diaclases.
Naqueles dois vales há escarpas em que as bancadas calcárias
se elevam a mais de vinte metros. De um modo geral o aspecto
do Poio-Velho é mais senil do que o do Poio-Novo. No primeiro
as lapas horizontais têm maior desenvolvimento e o pendor das
margens do vale não é tão acentuado como sucede no segundo
vale.
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O desenvolvimento das grutas desta região além de estar
ligado a condições climatológicas e topográficas está principal
mente relacionado com a natureza da rocha que é o calcário.
A rocha ó dura, de aspecto marmóreo e de cor branco amarelada,
apresentando em alguns pontos veios róseos. São frequentes os
nódulos e geodes de calcite. Naqueles há fósseis de lamelibrânquios e radiolas.
Bleicher (1898) descreve um calcário idêntico para a região
de Matas (Degracias), vizinha da nossa. E igual mente marmóreo,
apresentando restos de conchas e foraminíferos (Textularia). Pereira
de Sousa (1906) diz nos existirem no Alvito, freguesia da Redinha,
pedreiras em que o calcário é compacto e oolítico, o que foi por
nós verificado em amostras dos vales dos Poios.
Mais para Sul, no Cabeço Leital, o calcário é mais brando
e junto à Lapa encontrámos um verdadeiro ninho de Nerinea,
tendo à mistura ostreídeos bem como outros lamelibrânquios e
alguns gastrópodes, o que nos faz prever a existência do Cretácico.
Quanto ao regime hidrológico, temos a assinalar as exsurgências cegas do vale do Poio-Novo (uma)? e do vale da Lapa
(duas) e a exsurgência activa do Olho d Agua da Ribeira de
Anços. Esta exsurgência, no interior da qual foram assinalados
três sifões emissivos (6), respectivamente às profundidade de 0,6,
1,5 e 3,5 metros, parece estar ligada directamente ao curso de
água subterrâneo que desce o Poio-Novo. Foi facto por nós veri
ficado que, após um período de chuvas copiosas, o caudal no Olho
d'Água foi gradualmente aumentando até o momento em que
rebentou a exsurgência do Poio-Novo. Desde então o caudal
manteve-se constante, passando depois a decrescer.
Uma vez rebentada a exsurgência do Poio-Novo, forma-se
um riacho que vem ligar à Ribeira de Anços na povoação de
Anços.
As duas exsurgências do vale da Lapa originam um pequeno
curso de água que vai ligar-se à Ribeira de Anços pelas imedia
ções da povoação de Arrancada.
As grutas espalhadas por esta região, num total de vinte e
duas até hoje exploradas, têm comprimentos que oscilam entre os
dois a duzentos metros e profundidades que vão até quarenta
e oito metros.
Apresentamos uma lista dessas grutas. O asterístico de que
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algumas vêm afectadas indica-nos que a sua descrição far-se-á
mais adiante.

As letras que precedem as dimensões referem-se ao compri
mento total (c) e à profundidade total (p).
Como já dissemos (Soares & Conde, 1956), as Buracas do
Poio-Velho, em número de seis, estão ainda imperfeitamente explo
radas; contudo os seus comprimentos não devem ultrapassar as
duas dezenas de metros. O Algar da Costa (maior), ainda que
não tenha sido descrito, foi já explorado.
A génese destas grutas deve ser procurada em estudos por
menorizados de evolução cársica, uma vez que independentemente
da sua localização nos aparecem grutas de aspecto nitidamente
juvenil, ainda em formação, ao lado de outras já velhas, com forte
depósito argiloso e litoquímico.
As grutas dos vales dos Poios originaram-se na grande maioria
por alargamento de diaclases por solubilização, ainda que haja outras
que revelam origem provàveimente mista, com forte predomínio da
acção eólica, dado não só a sua secção circular e fraco desenvolvi
mento como ainda o aspecto rugoso das suas paredes. A maior
dessas galerias é a Buraca das Bonecas, aberta no Poio-Novo,
com aproximadamente quatro metros de comprido.
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Nas outras lapas a existência de desenvolvimentos por solubi
lização ao longo de fendas manifesta-se pela presença de corredores
de secção ideal rectangular, como se verifica na gruta da Santa
Maria da Estrela e noutras.
Na Lapa e no Olho d’Agua notam-se salas de secção elíptica
e alongadas segundo o plano dos estratos; formaram-se por solu
bilização ao longo de juntas de estratificação.
Quanto a formações litoquímicas, podemos dizer que a maioria
das grutas, sobretudo as dos Poios, são ricas em mantos e forma
ções coraliformes (1). Estalagmites e estalactites aparecem em
maior número na sala final da Lapa, onde, crescendo na vertical, se
unem formando colunas. Nas outras grutas aparece uma ou outra
estalactite e estalagmite.
Passaremos a descrever as grutas já anteriormente assinaladas,
segundo os mesmos moldes estabelecidos em publicação anterior
(Soares & Conde, 1956).
Gruta de Santa Maria da Estrela
Situação

Esta gruta, aberta no cimo do Alto da Estrela, aproximada
mente cem metros para Oeste do marco geodésico, tem a boca de
entrada desenvolvida na direcção N 58° E.
Freguesia: Degracias.
Concelho: Soure.
Distrito: Coimbra.
Altitude: 280 m.
Coordenadas

(1) Coraliformes — formações em forma de coral, mais ou menos
arborescentes. Liégois tentou explicar a sua formação em «A propos des
perles de cavernes et concrétions analogues non encore décrites», in Buli.
Soc. Geol. de Belgique, t. 80, n.os 3, 4, 5, 1957.

49

Espeleometria (ver figs. 1 e 2):

Notas geológicas

A gruta de Santa Maria da Estrela desenvolve-se através dum
sistema de diaclases alongadas pela acção dissolvente da água de
infiltração.
A abertura da boca de entrada é posterior ao desenvolvi
mento da câmara inicial. A sua origem deve andar ligada a dis
solução ao longo de diaclases seguida por alguma ou algumas der
rocadas. Tal conclusão advém da existência, logo à entrada, de
uma chaminé formada por aprofundamento ao longo de uma dia
clase.
O cone de dejecção, originado a partir daquelas derrocadas,
espalha-se pela câmara, amontoando-se sobretudo para o lado
esquerdo de quem entra. Aí deve ter tapado orifícios que liga
vam a gruta à barreira externa do Alto da Estrela.
O estreito orifício de entrada para a Nave, aberto em manto
litoquímico, como se terá formado? Ter se-á o depósito efectuado
sobre blocos provenientes duma derrocada local, ou rolados do cone
de dejecções, e que, pelo seu maior peso, tenham atingido a base
de uma primitiva sala? Só trabalhos posteriores relativos à distri
buição do material elástico nos poderão vir a ajudar na resolução
do problema.
Para o final da Nave há a assinalar um desmoronamento, patente
pelo amontoado de blocos de dimensões variáveis que, ao rolarem,
4 — Memórias e Notícias, N.° 44
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partiram algumas estalagmites alinhadas junto à parede e que,
uma vez encontrados os seus restos, puderam ser reconstruídas.
A imponência, dadas as suas maiores dimensões, desta pri
meira parte da gruta, deve-se a ser ela, muito provavelmente, a
mais antiga e ao facto de uma maior acção dissolvente da água de
infiltração, o que é atestado pelo predomínio de mantos litoquímicos e da formação estalagmítica de aproximadamente quatro
metros de comprido, o «Órgão».
Na segunda parte da gruta, desenvolvida na direcção N 62° E,
o sistema de diaclases é mais nítido, e a partir destas originou-se
uma sucessão de corredores no final dos quais existem pequenos
poços de vertentes suaves onde o depósito argiloso é mais
intenso.
Espeleografia (ver figs. 1 e 2)

Inicia-se o algar por um pequeno poço rectangular de apro
ximadamente três metros de profundidade e 5x4 metros de
secção.
A câmara inicial estende-se na direcção N 47° W. O chão é
pedregoso, inclinando segundo a geratriz do cone de dejecções
de vértice na boca de entrada.
Desta sala passa-se à segunda por um estreito orifício aberto
numa mole litoquímica. Esta segunda sala, conhecida regional
mente por «Nave», inicia-se por uma rampa descendente com 22°
de inclinação e coberta por um manto litoquímico. À direita da
parte final da rampa existe, junto à parede, um pequeno poço onde
encontrámos alguns ossos de Bos taurus.
À medida que avançamos na «Nave» o pendor suaviza-se até
que se inicia uma subida de 16° com que ela termina.
O chão da «Nave», muito irregular, é formado por barro e
guano, mal cobrindo, em alguns pontos, a rocha. A seguir à época
das chuvas são abundantes os pingueiros e charcos nesta parte da
gruta.
Da «Nave» passa-se à sala seguinte por uma rampa ascen
dente com 37° de inclinação. Esta sala, com nove metros aproxi
madamente de altura e chão barrento, prolonga-se para SSE por
um amontoado caótico de blocos. Para lá destes existe uma outra
sala de chão levemente ascendente e onde se situam cinco peque
nos corredores, dois terminais e três laterais.
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A gruta prolonga-se na direcção N 62° E a partir de uma
fenda situada a quatro metros e meio do chão da sala seguinte
à «Nave».
Este prolongamento é constituído por corredores a diversos
níveis, que conduzem a um estrangulamento de três metros de
comprido e cuja passagem só ó possível rastejando.
Antes deste, há uma pequena câmara em cujo chão se abrem
três orifícios que conduzem a uma sala situada por debaixo
daquela.
Depois do estrangulamento há um corredor de chão barrento
e que vem a terminar no poço. Para lá deste, a gruta pouco mais
continua, terminando por uma porção labiríntica onde abundam as
formações litoquímicas que lembram corais.
Alguns divertículos desta parte final têm o chão formado
quase que exclusivamente por guano de morcego.
Gruta explorada por Abílio Serra Granado, António Ferreira
Soares, António Freitas Tavares, Armando P. de Leão Policarpo,
Carlos A. Nabais Conde, Francisco Couceiro da Costa e Luís
Eduardo N. Conde.
Algar da Capela da Senhora da Estrela
Situação

Abre-se à direita da Capela da Senhora da Estrela, na ver
tente Oeste do Monte da Estrela, próximo à aldeia dos Poios.
Freguesia: Redinha.
Concelho: Pombal.
Distrito: Leiria.
Altitude: 346 m.
Coordenadas:
Espeleometria

Comprimento total: 27 m.
Comprimento da rampa: 10 m.
Inclinação da rampa: 30°
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Notas geológicas

Ainda que lhe conservemos o nome de algar, correspondente
à denominação popular, a gruta mais não é do que uma lapa des
cendente.
Inicialmente devia ter sido um algar com profundidade
aproximada de oito metros, mas que o abatimento posterior do teto
da sala de base transformou numa lapa. A causa deste abatimento
deve andar ligada a uma diminuição da calote superior da sala
de base.
As primeiras salas, baixas e de secção elíptica, originaram-se
por alargamento, devido a dissolução, de juntas de estratificação*
Nelas há aspectos que nos lembram lápias invertidas.
Formações litoquímicas

As paredes do algar estão cobertas dum leve manto litoquí
mico. As estalactites e estalagmites adensam-se na última sala
bem como no corredor final, principalmente em pontos de difícil
acesso. Há estalactites rugosas e outras levemente onduladas lem
brando excêntricas.
À entrada do corredor há uma estalagmite com, aproximada
mente, um metro de altura, por vinte a trinta centímetros de diâ
metro na parte superior.
Espeleografia

Uma vez descida a rampa com que se inicia este algar, exis
tem, ao nível do chão, dois orifícios que comunicam com a primeira
sala. A esquerda desta e em comunicação com ela por pequenas
rampas ascendentes, existe uma outra sala que se abre igualmente
para a rampa de entrada.
A primeira sala prolonga-se por um corredor com que a gruta
termina. Na parte inicial deste existe, ao nível do chão, um
pequeno divertículo descendente.
Algar explorado por Abílio Gonçalves e António Ferreira
Soares.
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Situação

Buracas do Poio-Novo

Abrem-se estas pequenas grutas horizontais nas vertentes do
vale do Poio-Novo.
Freguesia: Redinha.
Concelho: Pombal.
Distrito: Leiria.
Notas geológicas

Estas lapas horizontais dividem-se, quanto à sua origem, em
dois grupos: as formadas pelo alargamento, por dissolução, de
diaclases e as de origem provàvelmente mista, de acentuada acção
eólica. As primeiras são de maiores dimensões, com compri
mentos regulando pelos 6 a 11 metros, como ó o caso da Buraca
Escura (6), da Buraca e da Buraca do Poio-Novo, enquanto as
segundas não passam de simples concavidades, a maior das quais,
a Buraca das Bonecas, tem comprimento aproximado de 4 metros.
As do primeiro grupo têm secção ogival, alongada no sentido
da fenda, e o chão é de terra-rossa proveniente da descalcificação.
As do segundo grupo apresentam secção mais ou menos circular e
não mostram qualquer depósito de terra-rossa; o seu chão é a pró
pria rocha calcária uma vez que estas pequenas lapas se abrem
a meio de bancadas.
Espeleografia

As grutas são pequenas e com grandes bocas de entrada.
Dado este facto e ainda o de serem lapas horizontais, são secas e
de temperatura regulando pela do exterior.
Grutas exploradas por António Ferreira Soares.
Situação

Algar do Poio-Novo

O algar situa-se na vertente Norte do Monte do Corte, no
vale do Poio-Novo.
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Freguesia: Redinha.
Concelho: Pombal.
Distrito: Leiria.
Altitude: 170 m.
Espeleometria

Comprimento total (aproximado): 7,5 m.
Profundidade total: 8 m.
Profundidade do poço interior: 6 m.
Espeleografia

Descido o poço de entrada (figs. 3 e 4), aproximadamente comdois metros de profundidade, atingimos a sala de base. Esta, d&
chão pedregoso e inclinando para Norte, apresenta uma estreita
passagem a Sul que comunica com o segundo poço. Este, de sec
ção circular, apresenta nas paredes leves caneluras atestando o
efeito de águas turbilhonares. O chão deste poço é pedregoso e
ao seu nível estende-se um estreito corredor que afunilando impos
sibilita a continuação.
Algar explorado por António Ferreira Soares.
Algar da Pedra-Ruiva
Situação

Abre-se este algar no cimo do vale do Poio-Novo à esquerda
da estrada que, subindo este vale, se dirige para Mocifas de
St.° Amaro.
Freguesia: Degracia.
Concelho: Soure.
Distrito: Coimbra.
Altitude: 240 m.
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Espeleometria

Comprimento total (aproximado): 10 m.
Profundidade total: 6 m.
Notas geológicas

Fendiforme, este algar deve ter-se originado pelo alargamento
de uma diaclase sob a acção dissolvente da água. São patentes*
os efeitos desta, sobretudo pela existência de uma goteira cilíndrica
de aproximadamente 20 a 30 cm de diâmetro, correndo ao longo
do teto e segundo a inclinação do algar, e onde se vêem leves;
canelamentos.
Formações litoquímicas

Pobre em formações, o algar apresenta, pendente da boca de
entrada, uma pequena cascata coberta, assim como quase todas as
paredes do algar, de uma camada litoquímica esponjosa.
Espeleografia

Este pequeno algar (fig. 5), aberto junto ao penhasco da Pedra-Ruiva, consiste numa só sala alongada no sentido Norte. O chão
é pedregoso e com uma inclinação aproximada de 30°.
Os calhaus do cone de dejecções devem ter obstruído uma
continuação deste algar e que se situaria na sua parte mais pro
funda.
Algar explorado por António Ferreira Soares.
Situação

Algar da Costa da Moeda

Encontra-se este algar na vertente Noroeste do Monte da
Costa da Moeda.
Freguesia: Degracia.
Concelho: Soure.
Distrito: Coimbra.
Altitude: 290 m.
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Espeleometria

Comprimento total: 10 m.
Largura máxima: 6 m.
Espeleografia

0 algar apresenta duas boeas de entrada (fig. 6): uma, situada
ao nível do chão e outra, um poço de 1,20 metros medido até o
oimo do cone de dejecções que se eleva na vertical da abertura.
No seu formato geral, é um simples corredor de secção ideal
elíptica e de chão pedregoso.
Na parede de fundo, a uns dois metros do chão, abre se uma
pequena «loca* impraticável.
Algar explorado por António Ferreira Soares.
RESUME
QUELQUES GROTTES DE LA PROVINCE
DE LA BEIRA LITTORALE
Nous commençons ce travail par une brève note introductoire sur les
grottes de la région de Redinha. Dans cette note, en plus de quelques
aspects morphologiques, nous présentons une liste de ces grottes avec réfé
rences quant à leurs dimensions.
Ensuite nous décrivons dix cavernes dont cinq sont englobées sous le
titre de «Buracas do Poio Novo». La plus grande grotte a 200 mètres de
ongueur (Algar de Santa Maria da Estrela).
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