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Pondo 0 problema industrial das fosforites portuguesas no 
plano da actualidade, parece - it primeira vista - que a situac~o 

presente do mercado mundial das materias primas para a industria 
dos adubos fosfatados, deve ocasionar fatalmente 0 malogro econo
mico de qualquer tentativa de valorizac~o dos jazigos filoneanos 
quartzo-fosforiticos do tipo que ocorre em Portugal. 

N~o obstante essa situac~o,verificou-se nos ultimos anos 
urn facto particularmente significativo para nos: - algumas anti
gas exploracoes de fosforites da provincia de Caceres ( Espa
nha), cujos jazigos pertencem ao mesmo complexo minerogenetico 
e geoquimico dos filoes de Medelim e de Castelo de Vide, vol
taram a trabalhar. Desde 1940, registou-se nestas minas uma 
produc~o equilibrada e con stante, testemunho duma mineralizac~o 
distribuida coni regularidade nos jazigos referidos. 

A produc~o cacerenha de fosforites foi : 

Em 1940 
• 1941 
• 1942 
• 1943 

15.731 toneladas 
13.846 
15.232 
17.770 • 

Enquanto existem varios milhares de metros de trabalhos 
subterraneos nos jazigos espanhois, que foram pesquisados em 

( * ) Est~do realizado em 1947, a expensas do Ex.rno Sr. Francisco 
Fernandes Camello, publicado com sua autorjza~ao. 
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alguns pontos ate a profundidade de 150 metros-tendo-se acumulado 
uma volumosa bibliografia tecnica e cientifica sobre 0 ass unto -
os jazigos portugueses nunca foram submetidos a estudos porme
norizados e as pesquisas mineiras consistem apenas numa duzia 
de pequenos pocos, d~ menos de 20 metros de profundidade, 
sendo 0 total das galerias abertas nos filoes inferior a 300 metros. 
A maior parte destes trabalhos foi realizada, durante os anos 1920-
-1922, na regiao de Castelo de Vide, tendo sido extraidas 2.500 
toneladas de fosforite. 

Existem apenas duas notas, muito breves, sobre os jazigos 
portugueses de fosforite: - a primeira publicada por ROLDAN Y 

PEGO em 1928 nos C. R. do XIV Congresso Geol6gico Internacional 
(<< Les Reserves mondiales de fosfates»). fornece apenas indicaCoes 
vagas sobre 0 tipo genetico dos jazigos, acompanhadas por um 
mapa representando a situaCao geogrMica das concessoes mineiras; 
- a segunda, da autoria do Eng.o J. M. DE ALM.EIDA FERNANDES, 
publicada pelo Servico de Fomento M.ineiro, em 1946, onde voltam 
a aparecer os mesmos mapas que foram publicados na primeira, 
sendo 0 texto completado por algumas observacoes sobre a extensao 
dos trabalhos de pesquisa e 0 aspecto dos afloramentos, nao alargou 
notavelmente os nossos conhecimentos. 

Ambos os relat6rios terminam por conclusoes bastante desa
nimadoras. Reproduzimos, a seguir, a conclusao final do relat6rio 
publicado em 1946: «Resumindo: das minas que visitamos nao 
podem extrair-se grandes quantidades de fosforites. A pequena 
tonelagem que se arrancasse teria um preco impossivel de preyer, 
mas com certeza muito elevado. A iniciativa particular poderia 
talvez, em trabalhos superficiais e por processos expeditos, arranjar 
algumas centenas de toneladas a um preco razoavel. Mas, e 
evidente, que isso nao resolveria 0 problema ». 

Apesar disso, considerando a recente reabilitacao das minas 
espanholas de fosforite e a escassez dos dados em que foram 
baseadas as conclusoes acima mencionadas sobre os jazigos portu~ 
gueses, mereciam ser retomados, ampliados e discutidos de novo 
os elementos geol6gicos referentes ao assunto. 

Alem dis so, 0 problema da mineralizaCao uranifera, verificada 
nos filoes de fosforite cacerenhos, nunca foi mencionado a prop6sito dos 
jazigos portugueses, necessitando, por conseguinte, deesclarecimento. 
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Encarregado destas tarefas, escolhi como base de estudo a 
zona fosforitica de Castelo de Vide, situada no seguimento ime
diato da zona de Valenca de Alcantara e Albuquerque (Provincia 
de Badajoz), cuja extensao (cerca de 70 quil6metros quadrados) 
indicava grande superioridade de interesse, em comparacao com 
a pequena area mineralizada de Medelim-Bemposta (ldanha-a
-Nova), onde existem apenas 3 concessoes mineiras. 30 % da 
area mineralizada de Castelo de Vide esUio cobertos por 21 con
cessoes mineiras, registadas durante os anos 1919 ate 1922 e 
abandonadas alguns anos depois. 

Situa~io geografico-econ6mica dos jazigos 

Transportes - A estrada municipal que liga a aldeia de 
P6voa e Meadas com a estacao de C. de F. de Castelo de Vide 
atravessa a seccao do campo mineiro constituida pelas minas de 
«Ribeira de Sao Joao», «Seixai», «Nave Redonda» e «Santo 
Amador», as quais, como veremos adiante, sao as mais impor~ 
tantes do distrito. Todos os trabalhos antigos de pesquisa mineira 
e de exploracao ficam a menos de 400 metros desta estrada. 
Notamos, ainda, que esta estrada segue, a menos de 50 metros 
de distancia media, 0 grande filao de Seixal-Santo Amador num 
comprimento de cerca de 4,0 quil6metros. 

A distancia das minas acima mencionadas ate a estacao de 
Castelo de Vide varia entre 4 e 9 quil6metros. Porem, como 
a via ferrea atravessa a estrada no lugar de Canto das No
gueiras e seria possivel efectuar aqui 0 carregamento do minerio 
sobre os vagoes, esta distancia ficaria neste caso reduzida de metade. 

As minas de «Casa Branca», «Nave das Barreiras», «Cancho 
da Torrinha», e de «Canto das Moutas»'apresentam igualmente 
uma situacao favoravel em relacao aos transportes, pois ficam 
todas a menos de 1 quil6metro de distancia da Iinha ferrea 
que passa por Castelo de Vide e Beira-Marvao. 

Na economia da mineracao dum produto de baixo preco 
como as fosforites, 0 custo de transporte ocupa lugar da maior 
importancia. Para 0 mercado interno portugu~s, em comparacao 
com os fosfatos norte-africanos, os jazigos de Castelo de Vide 
encontram-se, neste respeito, em condicoes muito privilegiadas. 
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Terrenos - Todos os terrenos que interessam para a explo
ra~a:o dos jazigos de fosforite de Castelo de Vide sa:o constituidos 
por baldios ou por culturas de cereais inferiores. Por conseguinte, 
a aquisi~a:o dos terrenos necessarios para as instala~oes e para as 
escombreiras do seria dispendiosa e as explora~oes na:o ocasio
nariam prejuizos para a agricultura local. 

Trabalhos antigos de pesquisas mineiras 
e de explora~ao 

Acerca do periodo de trabalhos de 1920-1922, todas as indi
ca~oes colhidas no terreno, assim como as informa~oes fornecidas 
por antigos operarios empregados nas minas, confirmam a impres
sa:o geral duma organiza~a:o deficiente e da insuficitncia dos meios 
financeiros aplicados nesta tentativa de valorizar os jazigos de 
Castelo de Vide. 

Porem, na:o obstante estas circunstancias desfavoraveis, 
foram exportadas cerca de 2.500 toneladas de fosforite num 
periodo de lavra activa de menos de 500 dias, em que 0 numero 
dos operarios empregados foi sempre inferior a 30 homens e 
cerca de 10 mulheres trabalhando na escolha manual do minerio 
bruto. 

Houve trabalhos subterraneos somente em 5 concessoes, 
enquanto nas restantes se fizeram apenas excava~oes superficiais 
de reduzida extensa:o. 

«Ribeira de Slio lolio}) - Foram abertos 3 po~os verticais 
com 22, 16 e 7 metros de profundidade Duma extensa:o de 
cerca de 250 metros. A meio caminho entre 0 po~o central 
de 22 metros e 0 po~o Norte (16 m), observa-se uma trincheira 
de pouca profundidade, aberta no afloramento do fila:o num com
primento de 35 metros. 0 volume da escombreira que rodeia 
o p~o central testemunha da existtncia de galerias em direc~a:o 
sobre 0 fila:o, cujo comprimento total na:o ultrapassa 100 metros j 
na:o foram abertas chamines de ventila~a:o. Poueos anos atras, foi 
aberta uma galeria, ligando 0 po~o Norte com 0 exterior,destinada 
ao aproveitamento das aguas deste po~o para a rega duma horta . 
proxima. Esta galeria foi inteiramente aberta no fila:o, medindo 
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cerca de 70 metros de comprimento; os fosfatos nilo foram apro
veitados. Observa-se uma impregna~ilo disseminada de torbernite 
no quartzo da escombreirada boca da galeria. 

A cercade 300 metros em direc~ilo N, fizeram-se pequenas 
excava~oes de pesquisa no mesmo afloramento. Todos estes tra
balhos abrangem uma extensilo de 550 metros, sendo 0 volume 
total das rochas arrancadas em trabalhos de pesquisas e de explo
ra~ilo aproximadamente de 500 ate 600 metros cubicos. 

«Selxah - A mina de «Seixah parece ter sido a mais 
importante durante 0 peIiodo de pesquisas de 1920-1922. 

Na extremidade S do afloramento do filao, que se apresenta 
c1aramente evidenciado numa extensao de 800 metros, foi aberta 
uma trincheira que continua, penetrando na encosta, por uma galeria 
de 60 metros de comprimento. A boca desta galeria fica a 
30 metros apenas da estrada municipal. 

Tencionava-se, evidentemente, estabelecer por meio desta 
galeria 0 esgoto dum po~o aberto a 230 metros de distancia a N. 
o po~o, segundo informa~oes verbais colhidas no local, tinha 
alcan~ado a profundidade de 20 metros apenas. Na continua~ao 
do afloramento para Norte, fizeram-se algumas pequenas exca
va~oes superficiais. 0 volume total das escombreiras e exca
va~oes calcula-se em cerca de 350 metros cubicos. 

«Nave Redonda» - Existem nesta mina 2 po~os de pequena 
profundidade (menos de 25 metros), rodeados por escombreiras, 
cujo volume total avaliamos em 500 metros cubicos aproxima
damente. 

«Lagar do Medo» - Segundo informa~oes colhidas no local, 
os trabalhos de pesquisa subterranea atingiram aqui um des en
volvimento relativamente importante. A mina principal, conhecida 
sob a designa~ilode mina da «Sapeira», encontra-se dentro duma 
propriedade cercada demuros, ficando 0 po~o de extrac~ao junto 
as casas de habita~ao. 0 po~o sofreu trabalbos de adapta~ao para 
a rega da propriedade agricola, a escombreira foi espalhada e 
nivelada. Informaram-me que 0 po~o tem 28 metros de pro
fundidade e que a galeria aberta no fililo no nivel dos 20 metros 
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tinha 70 metros de comprimento. Segundo a nossa estimativa, 
o volume total de rocha arrancada nao deve ter ultrapassado 
1000 metros cubicos. 

«Barregiio» - 0 poco principal da mina tem 18 metros 
de profundidade e houve trabalhos subterraneos de reconheci
mento do filao numa ext en sao de 80 metros. 0 volume total da 
extracCao nao uItrapassou 400.metros cubicos. 

Foram ainda visitados os antigos trabalhos supefficiais de 
pesquisas realizados nas concessoes de : 

II. Santo Amador» - «Vale Sancho» - «Casa Branca»
II. F eiteira» - «Picoto I» - «Picoto II» - «Vale Dornes»
«Canchos da Torrinha». 

Todas estas pesquisas consistiram em simples excavacoes 
superficiais, ou pequenos pocos de profundidade inferior a 10 metros, 
sendo 0 volume de rocha arrancada sempre inferior a 100 metros 
cubicos. No total, estas excavacoes representamum volume de 
cerca de 500 metros cubicos. 

Em resumo, todos os trabalhos mineiros realizados durante 
1920-1922 na zona de Castelo de Vide, representam uma extraccao 
total de «tout venant» de 2.500 ate 3.000 metros cubicos, ou seja 
cerca de 8.000 toneladas. 

As unicas minas onde se trabalhou com certa continui
dade foram as de «Ribeiro de S. Joao», «Seixal», «Nave 
Redonda», «Lugar do Medo» e «Barregao». Estas minas desen
volveram-se sucessivamente, tendo-se trabalhado 150 ate 300 dias, 
com equipas de 8 ate 12 operarios em cada. 

A produCao de 2.500 toneladas de fosforite, mencionada nos 
Boletins da Direccao Geral de Minas, para os anos 1921 e 1922, 
indica que a proporcao de minerio utH em relacao ao total de 
«tout-venant» extraido, foi superior a 30 11 10 para 0 conjunto das 
principais minas. Esta proporcao corresponde a concentracao 
minima da fosforite nas minas cacerenhas, onde a possanca uti) 
de minerio oscila entre 30 e 70 % da possanca total dos filoes 
pesquisados. 
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Geologia da area de mineraliza~ao 

o reconhecimento duma zona mineira com a ext en sao da area 
atravessada pelos filoes quartzo-fosforiticos de Castelo de Vide, 
constitue tarefa muito mais complexa de .que regis tar simplesmente 
observacoes isoladas sobre a extensao dos afloramentos filoneanos 
e sobre a intensidade loc~ll de mineralizacao que os mesmos apre
sentam. De antemao, devemos p6r de parte qualquer conclusao 
baseada em processos de investigacao tao rudimentares, visto que 
a mineralizacao dum produto barato, como sao as fosforites, exige 
sempre exploracao de larga escala, cujo planeamento requere 0 

conhecimento prof undo do complexo de mineralizacao na sua 
extensao total. 

As condicoes locais de mineralizacao que se verificam nos 
afloramentos dispersos dum sistema filoneano, fornecem elementos 
de observacao e de amilise para a investigacao do jazigo, mas 
nUllea permitem avaliar directamente as possibilidades economico
-mineiras que 0 jazigo encerra. 

A investigacao geologica do jazigo consiste em definir os 
limites espaciais e os varios tipos paragenelicos da mineralizacao, 
ddinear na superficie as zonas de mineralizac;:ao equivalente, loca
lizar a posiCao dos focos de mineralizacao, analisar a estrutura 
geral do campo filoneano e os acidentes tectonicos locais, etc .. 
Dma vez definidos e formulados estes numerosos factores, existira 
entao base admissi vel para a seleccao da area de mais intensa 
mineralizacao e de condicoes gerais mais favoraveis para a mine
racao. Existira tambem um conjunto de criterios permitindo erigir 
um plano de pesquisas locais, geolOgicas e mineiras, destinadas a 
verificar em bases numericas as condicoes econ6micas duma even
tual exploracao. 

Geologia geral - A zona fosforitica de Castelo de Vide 
estende-se a Norte da extremidade ocidental do vastosinclinal 
de Sao Mamede-Portalegre, cujo afloramento e constituido por 
extensa area central de Devonico, circundada por uma estreita 
faixa de formacoes sihiricas. Os filoes quartzo-fosforiticos, agru
pados num espaco de 12 quilometros, entre Castelo de Vide e 
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Marvao, cortam uma faixa granitica de 10 quil6metros de largura, 
que se intercala entre 0 sinc1inal paleozoico e uma vasta regiao de 
xistos dinamometam6rficos de idade incerta. 

Por conseguinte, destacam-se 3 unidades geologicas distintas : 

o sinclinal sihirico-dev6nico de Sao Mamede, 
a faixa granitica, e 
o sistema filoneano quartzo-fosforitico. 

o estudo geolOgico do campo mineiro consiste em analisar e 
formular as rela~oes estruturais e geneticas que existem entre 
estas 3 unidades. 

o sinclinal sihirico-dev6nico 

Embora 0 sistema filoneano do tenha rela~ao directa comas 
forma~oes eopaleoz6icas que limitam ao Sui a faixa granitica, 
estas forma~oes apresentam-se particularmente adequadas para· 0 

estudo da tect6nicadesta regiao e - por isso - constituem um 
factor de grande importancia na investiga~ao geral do complexo de 
mineraliza~ao. 

A estratigrafia do Silurico e do Dev6nico, que formam 0 

sinc1inal, foi objecto dos estudos de NERY DELGADO (1901 e 1908) 
e do Prof. J. CARRINGTON DA COSTA (1931). Porem, as c1assifica
~oes paleontol6gicas e litol6gicas estabelecidas por estes auto res 
nao podem ser aplicadas directamente na analise tect6nica dos 
arredores de Castelo de Vide. 0 intenso dinamometamorfismo, 
sobrecarregado ainda em varios sitios por metamorfismo de contacto, 
modificou profundamente 0 caracter litol6gico das rochas, destruindo 
tambem os fosseis. Por conseguinte, a analise exacta da estrutura 
tect6nica na extremidade ocidental deste sindinal exigi ria um 
periodo prolongado de estudo. 

Apesar destas circunstancias, utilizando como pontos de refe
r~ncia alguns elementos litol6gicos particularmente caracteristicos, 
ou c1aramente destacados na morfologia do terreno - e apoiando-nos 
no ritmo da sedimenta~ao indicado pelas c1assifica~oes litol6gicas 
de DELGADO e de CARRINGTON, - conseguimos esbo~ar rapidamente 
aslinhas gerais da tect6nica. Utilizamos, tambem, em larga 
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medida, observacoes sobre os sistemas de diaclases, cujos ele
mentos procuramos coordenar em grupo,s definidos pelos vectores 
caracteristicos dos vados processos de deslocacao que actuaram 
sobre as forma~oes. 

A direccao dos eixos do dobramento de estilo alpino que 
originou 0 sistema de pregas, cujo conjunto constitui 0 «sinclinal 
de Sao Mamede», esta nitidamente marcada na morfologia da 
regiao pelas cristas asperas formadas pelo espesso banco de gres 
quartziticos, muito riios, que corresponde aos ultimos andares do 
Silurico e inclui a base do Devonico (Gediniano). Esta direccao 
deve ser medida sempre apenas nos afloramentos de pequeria 
extensao, para se ter a certeza de que nao houve qualquer desvio, 
provocado posteriormente ao dobramento, por falhas. Permitem, 
tamMm! observacoes igualmente seguras alguns afloramentos de 
rochas liditicas, com rapida alternancia de leitos claros e escuros. 
Pelo contrario, as formacoes xistosas, frequentemente submetidas. 
nesta regiao a esmagamento posterior ao dobramento, mostram 
xistosidade secundaria, que oblitera completamente a xistosidade 
inicial, conduzindo a observacoes equivocas. 

Pela correlacao de varios pontos de observacao, verificamos 
urn angulo medio de N. 35° O. para a direccao do eixo das 
dobras. Este dobramento pertence ao ciclo orogenetico varisco. 

A medida que avancamos para Oeste, observando as forma
coes paleozoicas, registamos - simultaneamente com 0 estreita
mento progressivo do afloramento dos terrenos silurico-devonicos, 
aumento cada vez mais pronunciado na intensidade do metamor
fismo das formacoes xistosas: - niveis cada vez mais profundos 
do sinclinal afloram asuperficie num escalollamento tectonico de 
grande estilo. Estas deslocacoes trouxeram, tambem, a superficie 
o Silurico inferior, que aflora no vale superior da Ribeira de Vide, 
assim como uma formacao de calcario macico claro, que pertence 
provavelmente ao Cambrico (andar de Archceociathus ?). 

Assim, torna-se obvio que a terminacao ocidental do sin
clinal de Sao Mamede, junto a Castelo de Vide, esta relacionado 
com um levantamento progressivo em direccao a Oeste, segundo 
falhas transversais de. rejeicao vertical de grande amplitude, 
que recortam os planos de simetria da tectonica varisca de 
~rn~~ . 
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Basta urn olhar para verificar a existencia e a amplitude de 
desloca~a:o destas falhas, que rejeitaram do seu alinhamento 
inicial as cristas formadas pelas quartzites ludlowiano-gedinianas; 
esta rejei~ao ultrapassa 1 quilometro junto ao Iugar de Agua 
Formosa. Tais cristas constituem 0 elemento morfologico mais 
destacado da regiao, dominando de 200 a 300 metros os terrenos 
adjacentes. 

Devido a intensidade da tritura~ao sofrida pelas rochas 
nestas zonas de falhas, formaram-se vales de erosao que dificultam 
a observa~ao directa das principais falhas. Pon&m, os movimentos 
infinitesimais de rejei~ao, que acompanharam as falhas maiores, 
estao nitidamente marcados na rede de diaclases das forma~oes 
paleozoicas. Uma serie de medi~oes, cujo resultado foi conferido 
com observa~oes e dedu~oes de caracter geral, permitiu con
duir que 0 elemento dominante da tectonica saxonica desta regiao 
esta representado por urn sistema de falhas de direc~aoN. 5° ate 
200 E. (= N 15° E). Na regiao granitica, a Norte de Castelo de 
Vide, estas falhas estao grosseiramente desenhadas pela linhas 
de agua das Ribeiras da Fonte, de Vide e das Aguas, que abriram 
os seus leitos nos granitos de dureza diminuida pela intensa 
catadase causada pelas desloca~oes saxonicas. 

Estas zonas de falhas N. 15° E. dividem a area de mine
raliza~ao fosforitica em sec~oes distintas, nitidamente individua
lizadas por varios facto res . minerogeneticos e estruturais, que 
definiremos adiante e que correspondem a andares de desnuda~ao 
de profundidade diferente. 

No SuI da area, 0 pendor dos pIanos de movimento deste 
sistema de falhas mostra inclina~ao de 70° ate 80° para Oeste, 
e as desloca~oes foram estritamente verticais. As importantes 
reiei~oes no alinhamento dos afloramentos das quartzites gresosas 
estao simplesmente relacionadas com 0 pendor destas forma~oes. 
As cristas rochosas tornam-se mais estreitas a medida que 0 

pendor se aproxima da vertical e tomam aspecto mais aspero. 
Seguindo as cristas quartziticas de Leste para Oeste, verificamos 
- na margem setentrional do sinclinal - urn levantamento pro
gressivo das quartzites, de 65° SO. ate a vertical, e finalmente
a Oeste de Castelo de Vide - 0 sentido do pendor passa para 0 

lado oposto. Na margem SuI do sinclinal, 0 pendor fica sempre 
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IroXlmo da vertical, sendo por este facto muito menos pronun
iadas as ruturas no alinhamento das cristas. A correla'Vao destas 
'aria'Voes de pendor com 0 escalonamento vertical produzido peJa 
ectonica saxonica, permite reconstruir facilmente a configura'Vao 
10 sinclinal de Sao Mamede em profundidade. 

Sintetizando estas observa'Voes obtemos sem dificuldade a 
:xplica'Vao do desvio da margem Norte do Sinc1inal, cuja orien
a'Vao muda de N 0 para E-O no espa'V0 de Marvao-Castelo 
Ie Vide. 

o segundo sistema de desloca'Voes saxonicas apresenta a 
lirec'Vao N 70° ate 80° 0, sendo 0 pendor das falhas muito variavel, 
:om tend~ncia geral para uma inclina'Vao media de 70° para NNE. 
~a parte Norte da faixa granitica, estes movimentos originaram 
~streitas zonas de lamina'Vao do granito, tom pendor de + 30· no 
mesmo sentido. 

Em varios pontos do contacto do Paleozoico com 0 granito, 
estas falhas. estao nitidamente marcadas pela forma'Vao de brechas 
tectonicas de 0,05 ate 0,2 metros de espessura, constituidas por 
pequenos fragmentos de lidites e corneanas, envolvidos numa pasta 
de granito milonitizado e decomposto. Acontece, frequentemente, 
que a posi'Vao destas falhas se aproxima da direc'Vao dos pIa
nos de xistosidade, transformando a clivagem da rocha numa 
brecha. 

A frequ~ncia de lacunas estratigraficas que se verificam nos 
cortes transversais das series siluro-devonicas, evidenciadas pela 
altera'Vao do ritmo de sedimenta'Vao, sublinha a importancia deste 
grupo de desloca'Voes. Toda a regiao profunda do sinc1inal de 
Sao Mamede, que aflora em volta de Castelo de Vide, apresenta 
uma tectonica de escamas muito complicada, que provocou a lami
na'Vao e elimina'Vao quase total dos xistos macios infrasihiricos 
(S~II ate S ~II), intercalados entre os bancos rijos de calcario do 
Cambrico (?) e as quartzites supra-sihiricas. Na area granitica, a 
presen'Va deste sistema de desloca'Voes manifesta-se pelas passa
gens bruscas duma facies de diferencia'Vao para outra, que se 
observam com grande frequ~ncia no terreno. 

Ambos os sistemas de desloca'Voes saxonicas parecem ter sido 
reactivados em varias epocas: falhas N 15° E sao cortadas pelas 
falhas E-O e reciprocamente. 
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o granito - Os fenomemos de metamorfismo que se regis
tam em numerosos pontos do contacto entre 0 Paleozoico e 0 

granito, nao deixam 0 menor espa~o para quaisquer controversias 
sobre a posteridade da intrusao granitica em rela~ao ao Silurico
-Devonico, recentemente contest ada pelo Prof. P. BrRor. Sem 
duvida, 0 contacto e frequentemente tectonico, estabelecendo-se 
por meio duma falha, - de modo que os xistos inicialmente afas
tados do granito, de metamorfismo muito tenue, encontram-se 
agora directamente justapostos a ele. De modo geral, nota-se 
um certo esmagamento no contacto, com tend~ncia a eliminar as 
forma~oes argilo-xistosas entre 0 granito e as quartzites que, por 
sua vez, devido a sua composi~ao, nao sao susceptiveis de intenso 
metamorfismo de contacto de diagnose facil. 

Por outro lado, 0 metamorfismo originado pela intrusao 
granitica distingue-se facilmente nas forma~oes xistosas ate algu
mas centenas de metros de distancia do contacto. Assim, alem 
dum endurecimeuto geral, observam-se xistos nodulosos, quias
toliticos e andalusiticos (?). It tambem frequente notar uma 
modifica~ao na colora~ao dos xistos ferruginosos, que passam de 
avermelhado para negro. 

A si1icifica~ao causada pelo granito e bastante pronunciada 
em muitos pontos; nao e raro encontrar redes de estreitas venulas 
e filetes delgados de quartzo segundo as -diaclases. A influ~ncia 
do granito torna-se particular mente evidente nos calcarios, que 
apresentam uma marmoriza~ao progressiva muito caracteristica. 
Varios tipos de calcarios metamorficos observados no lugar de 
N.a s.a da Vito ria, assemelham-se estreitamente com os diferentes 
estadios de marmoriza~ao da faixa calcaria de Ameixial-Estremoz
-Vila Vi~osa. 

Qualquer duvida, ditada pela possibilidade de confusao 
entre 0 metamorfismo de contacto e 0 metamorfismo geral, fica 
finalmente removida pela presen~a dum filao granitico de 0,5 ate 
1,5 metros de possan~a, que segue a encosta N E da vila de Castelo 
de Vide, num comprimento de cerca de 400 metros, em direc~ao 
paralela a xistosidade das forma~oes eopaleozoicas. 

A natureza da zona marginal do granito revela que a intrusao 
foi sincronica com 0 dobramento das forma~oes paleozoicas. Em 
toda a narte. 0 naralelismo do Dlano de contacto com os eixos do 
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dobramento apresenta-se perfeito. Este paralelismo estende~se, 
tambem, a orienta~ao dos largos porfiroblastes do granito, assim 
como as veias pegmatiticas do granito. As facies de diferencia~ao 
do granito \mostram disposi~ao grosseiramente zonada no mesmo 
sentido. 

Na sua margem meridional, junto a Castelo de Vide, 0 

granito mostra uma facies de textura porfiroblastica, com todas 
as caracteristicas dum produto de cristaliza~ao sincinematica. 
Os largos cristais tabulares de feldspato apresentam orienta~ao 
mecanica perfeitamente nitida, tanto na direc~ao como na incH
na~ao das faces (010). A disposi~ao destes porfiroblastes, corres
ponde - como ja referimos acima - a posi~ao do eixo do sinclinal 
de Sao Mamede. 

Na sua facies marginal porfiroblastica, 0 granito e do tipo 
binario, com predominio geralmente nitido da biotite. Seguindo 
o contacto em direc~ao Oeste, nota-se uma diminui~ao progressiva 
no tamanho dos porfiroblastes, enquanto se acentua 0 predomfnio 
da biotite, aparecendo final mente granitos horneblenditicos (estrada 
entre Castelo de Vide e N.a s.a da Luz). As amostras colhidas 
por P. BIRor, e estudadas por M.me JEREMINE (Paris), prov~m, 
provavelmente, deste sector dafaixa granftica, onde 0 granito e 
geralmente de acidez bastante baixa e particularmente sujeito a 
altera~ao epigenica, em parte devido a catac1ase que sofreu. 

A mesma diminui~ao progressiva de tamanho dos porfiro
blastes verifica-se a medida que nos afastamos do contacto:
a composi~ao granulometrica do granito torna-se uniforme e 0 

regramento mecanico dos elementos tabulares desaparece. Aumenta 
simultaneamente a propor~ao de quartzo e de moscovite nesta 
variedade de granito de grao medio. 

Na regiao axial da faixa granitica, encontramos uma facies 
de diferencia~ao de grao fino, com percentagem eJevada de quartzo; 
a biotite foi frequentemente$ubstitufda por turmalina acicular. 
Colhemos a impressao que esta facies de quimismo particular
mente acido esta distribuida em afloramentos bastante irregulares 
no seio do granito de grao medio. 

Na metade setentrional da· faixa granitica, repete-se uma 
sucessao quase id~ntica das facies de diferencia~ao, registando-se 
o aparecimento de estreitas faixas, paralelas ao contacto com a 
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forma~ao xistosa, marcadas por uma violenta ac«;:ao dinamica que 
imprimiu ao granito textura gneissica (Vale do Sancho, Picoto). 

Sintetizando as nossas observa«;:oes sobre a area granitica, 
interpretamos as rela~oes espaciais entre as varias facies de 
diferencia«;:ao do granito do modo seguinte: 

1) Intrusao sinorogenica do magma granitico, cuja cris
taliza«;:ao principia na zona de contacto com as formacoes eopa
leoz6icas; - desenvolvimento e orienta«;:ao dos porfiroblastes de 
feldspato devido a ac«;:ao catalizadora e mecanica resultante da 
fric~ao do magma altamente viscoso contra as rochas sedimentares 
submetidas ao processo de dobramento. Na regHio niarginal pro
'funda da intrusao, subsequentemente levantada ate a actual super
ficie de desnudacao pelas falhas N 15° E, a facies de cristaliza«;:ao 
inicial do granito e mais basica, de tipo sienito-horneblenditico 
(em parte), e tal vez + pre-orogenica (cataclase!). 

Por conseguinte, houve uma diferencia~ao quimica do magma, 
no senti do dum aumento de acidez, durante a sua ascensao. Simul
taneamente, tornava-se cada vez mais marcada a textura porfiro
blastica. 

2) No interior da cam ada de consolida~ao prematura do 
endocontacto, continuou entretanto a diferencia«;:ao e cristalizacao 
do magma, num ritmo mais vagaroso, dando origem aos granitos 
bimirios de grao medio, de textura hipidiom6rfica equigranular, 
formando uma larga zona de transicao, particularmente importante 
na zona profunda. 

3) Em ultimo lugar, consolidou 0 magma residual, origi
nando as texturas apliticas dos granitos moscovito-turmalinicos, 
que ocupam a regiao axial da faixa granitica. Estes nucleos de 
consolidacao tardia, talvez em parte post-orogenica, emitiram nume
rosas ap6fises e filoes pegmatiticos nos granitos de grao medio e 
nos granitos porfiroblasticos. Os veios pegmatiticos, particular
mente frequentes na zona de transicao dos granitos porfiroblasticos 
para a facies de grao meJio, sao sempre paralelos a direccao do 
eixo da intrusao, ou seja, a direccao N 35-40° 0 do eixo orogenico 
(Amieira. Dois La~ares, etc.). 
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No terreno, as transicoes dum. tipo de granito para 0 outro 
sao graduais ou abruptas. A justaposicao dum granito aplftico 
com um granito porfirobhistico na superficie do terreno, tanto pode 
ser interpret ada como contacto intrusivo,. como indicar tamMm a 
presenca duma falha. E dificil pronunciar-se com seguranca a 
favor duma ou outra interpretacao. 

Deste estudo da faixa granitica resulta uma conclusao impor
tante para 0 problema da mineralizacao fosforitica. Veremos adiante 
que os fi)oes fosforiticos apresentam na sua extensao horizontal 
uma sucessao de varios tipos parageneticos, que correspondem a 
andares de profundidade diferente em relacao ao foco de minera
~izacao. A distincao e cIassificacao destes tipos parageneticos de . 
mineralizacao mostra desacordo completo entre a mineralizacao e 
as zonas de diferencia~ao do granito, 0 que indica - dum modo 
peremptorio - que a mineralizacao quartzo-fosforitica nao tem liga
Cao genetica com 0 granito ql!e aflora na regiao. 

EM RESUMO: 

1) 0 estudo tectonico da faixa sihirico-devonica situada a SuI 
da linha Castelo de Vide - Marvao, indica que houve - subsequen
temente aos processos de dobramento do Neopaleozoico que origi
naram 0 «sinclinal de S. Mamede» - um levantamento escalonado 
desta area segundo extensas falhas N 10° ate 20° E, recortadas por 
falhas N 50° ate 70° 0, de menor amplitude -, num movimento 
que tinha a sua area de culminacao a SO desta regiao. 

Consequentemente, 0 espaco ocupado pelo sistema de filoes 
quartzo-fosforiticosficou dividido em sectores + paralelos, de 
direccao N-S, escalonados num levantamento em sentido de Leste 
para Oeste, sendo cad a sector, por sua vez, progressivamente 
levantado em direccao SuI por meio de falhas transversais. 

2) 0 estudo das facies de diferenciacao da faixa granitica 
revela uma discordancia evidente entre as zonas isomorfas do 
granito e as zonas parageneticas da formacao· filoneana quartzo
-fosforitica, 0 que nos permite conc1uir que 0 processo de minera
lizacao e estranho ao processo de diferenciacao dos granitos que 
afloram na regiao. 
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As caraderisticas estruturais do sistema 
filoneano 

Vma serie grande de observa~oes permitiu localizar nume
rosos afloramentos do sistema filoneano que atravessa a zona 
granitica situ ada a Norte de Castelo de Vide. 

Inclufmos nestas observa~oes tanto os afloramentos que 
apresentam mineraliza~ao fosforitica nitida, como os estereis, 
cujas caracteristicas estruturais testemunham liga~ao genetica 
evidente com 0 sistema de mineraliza~ao. 

Obtivemos por este meio elementos que permitem classificar, 
segundo criterios minerogeneticos, estes afloramentos, e delinear 
o percurso dos filoes, determinando, ao mesmo tempo, a exten
sao verdadeira destes. 

Tanto na parte SuI, como no E e no 0 da zona mineira, os 
afloramentos dos filoes sao sempre pouco extensos e sem conti
nuidade. Este·£acto reflecte-se claramente na dispersao das con
cessoes mineiras (Nave da Camara, Lagar do Medo, Ribeira da 
Goleima, assim como as tres concessoes de areas reduzidas dos 
arredores de Santo Antonio das Areias). 

Embora os afloramentos de filoes no SuI desta sec~ao peri£e
rica mostrem, geralmente, possan~a importante, chegando a atingir 
12 metros (Lagar de Medo), a mineraliza~ao e muito difusa e 
nitidamente fraca no conjunto. Trata-se de lenticulas de caracter 
pegmatito-pneumatolitico, de aspecto e de configuracao muito dife
rente dos afloramentos rectilineos que se observam na parte cen
tral da zona de mineraliza~ao. 

Nota-se nas direccoes dos filoes desta zona periierica, uma 
disposi~ao em leque, que muda, de Oeste para Leste, de N 5° E 
(Lagar do Medo) para N. 15° E. (Barregao) e finalmente para 
N 35° E (sector de Santo Antonio das Areias). Na continua~ao 
directa da zona de Castelo de Vide-Marvao, os filoes espanh6is da 
zona de Valencia de Alcantara-Albuquerque apresentam todos a 
a direccao N 35 ate 45° E. 

Esta disposi~ao indica que ofoco de mineraliza~ao estava 
situado no Sudoeste da area mineralizada. 

Na parte central e setentrional da zona mineira, os aflora-
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mentos da forma~ao filoneana apresentam mais continuidade que 
no SuI, chegando a atingir comprimentos de 500 ate 850 metros sem 
interrup~oes notaveis (Seixal, Ribeira de Sao Joao, Santo Amador). 

Por outro lado, a possan~a dos filoes diminuepara 1,25 ate 
2,50 metros. Mesmo a continuidade dos filoes nao e tao evidente 
a superficie. Os espa~os entre os afloramentos sao geralmente 
muito reduzidos. Relaciona-se com estas circunstancias a concen
tra~ao das concessoes mineiras neste espa~o, quase todas pegadas 
umas as outras, ou ligadas por «registos". 

A determina~ao da verdadeira direc~ao dos filoes exige um 
trabalho bastante complexo de correla~ao entre as direc~oes obser
vadas isoladamente nos afloramentos dispersos, as desloca~oes de 
nivel de profundidade relacionadas com a tectonica saxonica posterior 
a mineraliza~ao, e, finalmente, 0 pendor local e geral dos filoes. 

Coordenando as medi~oes de pendor, verificamos que a 
inclina~ao dos filoes muda de 65-80° Oeste no sector SuI, para 
75-80° Leste no sector Norte, passando pela vertical nos afloramentos 
do sector central. Esta inver sao do sentido do pendor, posta em 
rela~ao com 0 escalonamento tectonico da superficie de erosao 
segundo os sistemas de falhas analisados no capitulo precedente, 
explica 0 percurso sinuoso das linhas de liga~ao entre os aflora
mentos filoneanos na actual superficie de desnuda~ao. 

Considerando os afloramentos . nas suas posi~oes iniciais, 
anteriores as desloca~oessaxonicas, e comparando metOdicaruente 
as medi~oes de direc~ao e de pendor, podemos conduir com segu
ran~a que as fissuras on de se formaram os filoes quartzo-fosfori
ticos pertencem ao sistema de falhas de direc~ao N 15° E. 

Veremos adiante que os factores parageneticos das associa
~oes minerais observadas nos afloramentos destes filoes indicam 
uma sucessao dos andares de mineraliza~ao mais profundos ate os 
mais altos, quando se atravessa a area mineralizada de Norte em 
direc~ao SuI, 0 que confirm a perfeitamente 0 esbo~o estrutural e 
corresponde a posi~ao do foco de mineraliza~ao indicada pela 
converg~ncia dos filoes no sector SuI da area. 

It frequente observar «salbandas falsas» no interior do 
enchimento mineralizado das fissuras, 0 que indica a actua~ao de 
processos repetidos de reabertura daqueles durante 0 processo 
polimsico de mineraliza~ao. 
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o granito encaixante dos filoes apresenta-se particuiarmente 
alterado, macio e profundamente caolinizado nas salbandas dos 
filoes com enchimento de tipo pneumatolitico (Vale Dornes, Seixal 
;- em parte - e Ribeira de Sao Joao). 

Como conclusao destas observa~oes, sublinhamos que, do ponto 
de vista dos trabalhos de pesquisa mineira e prepara~ao da explo
ra~ao, sao os filoes da regiao central e setentrional da area mine
ralizada os que oferecem melhores condi~oes tecnicas e econOmicas. 

Genese dos Woes e processo de enchimento 
das fissuras 

A heterogeneidade zonada da constitui~ao dos filoes quartzo
-fosforiticos foi ja assinalada nas publica~oes anteriores, que utili
zaram uma representa~ao grafica extraida do processo da mina 
«Limeiroes» (Idanha-a-Nova). Porem, este fenomeno, tao impor
tante para· a diagnose geral destes jazigos, nunca foi posto em 
relevo e analisado. 

Estudando em pormenores 0 fenomeno, verifica-se que os 
varios tipos de enchimento zonado permitem estabelecer uma 
classifica~ao dos processos sucessivos de mineraliza~o e deitar 
alguma luz sobre os processos dinamicos que interferiram com a 
mineraliza~ao. 

Para alcan~ar este resultado, devemos, primeiramente, distin
guir e definir os varios tipos de minerios e classifica-los segundo 
criterios geneticos. 

Estabelecemos a classifica~ao de associa~oes parageneticas 
apresentada a seguir, que baseamos na tipomorfia particularmente 
evidente das variedades de fosforite-apatite e de quartzo: 

1} Tipo pegmatftico - Fosforite terrosa ou litoide, de cor 
amarela acinzentada, misturada com mica clara; quartzo com
pacto, vitreo e de fractura conchoidal, em parte interpenetrado 
com uma mica cor de cobre avermelhado (= flogopite? mica 
fluoritica). 

2} Tipo pneamatolitico - Fosforite palmada branca ou 
levemente esverdeada, - pura ou intimamente interpenetrada 
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com quartzo; quartzo incolor, bast ante transparente, com forte 
tend~ncia para individualjza~ao dos cristais, que formam agregados 
subparalelos. 

3} Tipo hipotermal-Apatite cristalizada, branca, em mas
sas compactas, ou apatite viohicea, cor de ametista, transhicida, 
em cristais perfeitamente individualizados, atingindo 3,0 cm.; 
quartzo transparente, frequentemente defumado ou negro. 

4} Tipo mesotermal- Apatite branca, transparente; quartzo 
leitoso, em agregados compactos de grao bastante fino. 

5} Tipo epitermal- Fosforite amorfa, de fractura conchoidal, 
de cor verde claro ou verde amarelo, aspecto resinoso; - oberva-se 
como enchimento de pequenos intersticios do quartzo; quartzo 
sacar6ide, + hialino; em parte calced6nia e tambem quartzo saca
r6ide levemente fumado. 

A sucessao cronol6gica na forma~ao das variedades lit6ides, 
palmadas, cristalino-apatiticas da fosforite esta patente nos factos 
seguintes: 

Os veios de fosforite palmada atravessam massas de fosforite 
lit6ide (Vale Dornes); e 

a apatite violacea ou cor de ametista, constitue 0 «cimento» 
intersticial de fosforites palmadas, brechiadas por processos tectO
nicos (textura «en cocarde») (Nave Redonda) . 

. A torbernite (fosfato de cobre e uranio, com 55 % de 
U 02)' raramente acompanhada pela autunite (fosfato de calcio e 
de uranio. Vale Sancho), e um mineral perfeitamente tipo~ 
morfo nestes jazigos para a zona de transi~ao da fase pneumato
litica para a fase hipotermal, que segura mente foram uraniferas 
«per ascensum », sem que seja todavia possivel dizer se a torbe
nite e primaria, hipogenica, ou se constitue um produto da alteraCilo 
de qualquer outro mineral uranifero. Verificamos a sua presenca 
nas colicessoes de Ribeira de Sao Joao, Seixal, Santo Amador, 
Nave Redonda e Vale Sancho. 

Notamos que 0 quartzo defumado ou anegrado, que em alguns 
pontos forma geodes de dimensoes consideraveis (Vale Sancho) e 
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a apatite violacea, as vezes de colora~ao muito intensa, podem ser 
considerados como produtos de radia~oes radioactivas, constituindo 
um indicio notavel para a exist~ncia de concentra~oes mais elevadas 
de uranio. 

Em «Santo Amador», a torbernite aparece nas cavidades do 
quartzo sacar6ide, produzidas pela oxida~ao e dissolu~ao subse
quente dos sulfuretos de ferro e de cobre j trata-se, por conse
guinte, dum produto secundario de aItera~ao epigenica. 

Os sUlfuretos de ferro e de cobre, que sao tambem acompa
nhados por blenda de zinco e galena em alguns dos jazigos de 
fosforites de Caceres, foram apenas registados no afloramento 
predominantemente quartzoso de Santo Amador. A quantidade de 
sulfuretos nao ultrapassa 10 % da massa do £ilao, mesmo quando 
inclui neste calculo 0 volume das cavidades preenchidas POt 

limonite resuItante da oxida~ao de sulfuretos preexistentes. A dis
persao das pi rites no quartzo e muito difusa. 

Admitimos a possibilidade duma mineralizafiio aurffera, em 
liga~ao com a forma~ao dos sulfuretos, nesta zona do complexo 
filoneano quartzo-fosforitico. Filoes quartzosos auriferos e urani
feros, caracterizados por fraca concentra~ao de sulfuretos de ferro 
e de cobre, foram explorados ate cerca de 250 metros de profun
didade nas minas de Kirk, German e Belcher (distr. de Gilpin, 
Colorado - U. S. A.). Nos niveis mais profundos destas minas 
encontrava-se pechblenda formando pequenos veios e bolsadas, 
junto as salbandas. Com respeito a suspeita de existir minerali
za~ao aurifera em Santo Amador, notamos a exist~ncia de nume
rosos filoes auriferos na regiao que separa a zona fosforitica de 
Val~ncia de Alcantara da zona de Ceclavin-Zarza (Caceres), que 
deram origem a extensa zona de aluvioes auriferos trabalhados 
com intensidade na antiguidade. Existem tambem f.iloes auriferos 
no prolongamento nos filoes fosforiticos de Albuquerque, na pro
vincia de Badajoz. 

A estrutura zonada do enchimento dos filoes relaciona-se 
com uma sucessao de estados de distensao, que abriam as fissuras, 
seguidos de periodos de compressao, que impediam as solu~oes 
mineralizadoras de abandonar 0 foco mag matico, onde se tinham 
concentrado. Esta alternancia de processos mecanicos com a 
mineraliza~ao esta perfeitamente patenteada nos numerosos espe-
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lhos de falha das salbandas filoneanas, nas brechas tectoni
cas de fragmentos de quartzo envolvidos num cimento de fos
forite, na intensa fracturacao de massas de fosforite palmada, 
subsequentemente cimentada por quartzo ou por apatite viola
cea, etc .. 

Deste modo, podemos distinguir pelo menos tr~s fases con
secutivas e perfeitamente individualizadas de mineralizacao na 
superficie dos sectores SuI e Centro da area mineralizada. No sector 
Norte domina nitidamente uma destas tr~s fases, represe.ntada por 
depositos de tipo mesotermaI. 

o sector SuI distingue-se pelo predominio de fosforite litoide, 
que se depositou em duas fases distintas: a primeira: fase repre
sentada por fosforite terrosa interpenetrada por mica, a segunda, 
por fosforite litoide geralmente pura. Colhemos a impressao de que 
a fase inicial de enchimento era apenas constituida por depositos 
de quartzo intima mente interpenetrado, formando . uma mescla 
grafica com uma mica avermelhada ( flogopite? ) (Lagar do 
Medo). 

Por conseguinte, e na zona central da area de mineralizacao 
que se verificam em todas as tr~s fases principais as precipitacoes 
mais intensas de fosforite. Na parte Norte deste sector (Nave 
Redonda, Ribeira de Sao Joao, Vale Sancho) a mineralizacao apre
senta-se mais diferenciada que nas concessijes situadas mais a 
SuI, onde falta a fase hidrotemal. 

Resumindo esta analise, sublinhamos os factos essenciais 
seguintes: 

1) A mineralizacao quartzo-fosforitica filoneana de Castelo 
de Vide-Marvao constitui uma unidade geoquimica independente, 
onde se distinguem formaCoes pegmatiticas, pneumatoliticas e 
hidrotermais. 

2) De SuI para Norte e Leste, nota-se - na superficie 
de desnudacao - uma divisao da area de mineralizacao em zonas 
onde predominam formacoes pegmatiticas (La gar do Medo, Ribeira 
da Goleima), pneumatoliticas (Vale Dornes,Canchos da Torrinha, 
Barregao, etc.),hidrotermais (Nave Redonda, Santo Amador, Vale 
Sancho, Picoto). 
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3) Houve pelo menos tr~s fases principais sucessivas de 
mineralizacao, donde resultou uma sobreposicao de formacoes 
parageneticas diferentes num mesmo local (estrutura zonada ou 
complexa dos filoes). 

4) Duma fase de mineralizacao para a seguinte, houve 
sempre diminuicao de· amplitude no transporte das solucoes fosfo
riticas; a disposiCao das zonas indica que 0 foco de minerali
zacao se encontrava no Sudoeste da area de mineralizacao, facto 
que e confirmado pela convergencia dos filoes neste sentido. 

5) Pela correlacao da disposicao das zonas parageneticas 
com as diferentes fases do processo de mineralizacao, chegamos a 
conclusao que a maior concentracao fosforitica se encontra no 
sector central da area total de mineralizacao (Ribeira de Sao Joao, 
Seixal, Feiteira); e tambem esta zona que apresenta a maior 
regularidade e continuidade dos filoes. 

6) Os filoes do sector SuI, mais prOXlmos do foco de 
mineralizacao, sao seguramente os que possuem a menor extensao 
em. profundidade; as maiores reservas absolutas de fosforite encon
tram-se entre os sectores Centro e Norte. 

7) A mineralizacao uranifera esta ligada aos processos 
pneumatolitico-hipotermais, sendo acompanhada por apatite violacea 
e quartzo defumado (Ribeira de Sao Joao, Seixal, Nave Redonda, 
Vale Sancho). 

8) Assinalamos vanas razoes para suspeitar da presenca 
duma mineralizacao aurifera na para genese quartzo-fosforitica de 
tipo mesotermal, caracterizada pelos sulfuretos de ferro e de cobre 
(pirite e calco-pirite). 

Conclusao: 

A primeira fase do n~conhecimento da area de ·70 km» 
abrangida pela mineralizacao quartzo-fosforitica de Castelo de Vide
-Marvao, permitiu localizar um sector de 10 km I que apresenta, 
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)m respeito aos factores mineiro-econ6micos essenciais, interesse 
tais elevado que 0 resto da area. Mais de 50 0/0 da superficie 
este sector esU'io cobertos pelas concessoes mineiras de: «Ribeira 
e Sao Joao», «Seixa1», «Nave Redonda», ((Santo Amador», «Vale 
ancho», «Feiteira)} e «Picoto»). 

Para 0 calculo numerico da possan~a utH media de fosforite 
os filoes do sector de mais intensa mineraliza~ao, faltam ainda, 
raticamente, todos os elementos necessarios, os quais apenas 
,odem ser obtidos com exactidao por meio de pesquisas mi~ 
,eiras. 

Porem, comparando os resultados aproximados da explora~ao 
LO periodo de lavra de 1920-1922 com observacoes directas nos 
Lfloramentos e indica~oes bibliognHicas sobre a intensidade de 
nineraliza~ao dos jazigos espanh6is, chegamos provisoriamente a 
:oncIusao de que, no sector mais rico, a possan~autil media de 
osforite nao e inferior a 20 010 da possan~a total dos filoes, ou 
;eja > 0,25 m •• 

A extensao destes filoes em profundidade esta apenas limi
:ada por factores tecnico-econ6micos, continuando a mineraliza~ao 
Illuito alem deste limite. Na Espanha, as explora~oes de fosforite 
llltrapassaram em alguns pontos a profundidade de 150 metros. 

Lembramos que PAUL CHOFFAT (1911), baseado no facto de 
nao se registar nas minas espanholas a menor modifica~ao nas 
condi~oes de mineraliza~ao ate a profundidade de 130 metros, 
afirmou categoricamente que a forma~ao quartzo-fosforitica possui 
extensao vertical muito importante. 

A determina~ao da extensao horizontal da mineralizacao, 
indicada pelo comprimento total dos filoes justapostos uns aos 
outros, exige ainda pesquisas geol6gicas minuciosas e trabalhos 
de sondagem nos interval os entre os afloramentos dos filoes. 

Caso 0 resultado destas pesquisas demonstre continuidade 
perfeita dos filoes Ribeira de Sao Joao-Nave Redonda e Seixal
-Santo Amador, poderemos contar com uma reserva minima de 
fosforite, ate 200 metros de profundidade. de maisde um milhao 
de toneladas. 

No ((tout-venant» da explora~ao, a qualidade do minerio 
seria muito varia vel. Ao lado de minerios fosforito-apatiticos 
cristalinos, perfeitamen te puros, com teor de 80 ate 85 of 0 de 
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fosfato tricalcico, ha tambem outros tipos de fosforite, intimamente 
mesc1ada com quartzo, cujo teor varia entre 25 e 40 % de fosfato 
tric,Ucico. Seria porem faci! por meio de britagem, escolha 
manual e dosagem, aproveitar cerca de 80 0/ 0 da mineraliza~ao 
total. Notamosque- as fosforites de Castelo de Vide pertencem, 
como as fosforites das pf(~vincias de Caceres e de Bajadoz, ao 
grupo das apatites fluoriticas j 0 teor de CaFs oscila entre 
2,5 e 7,0 0/ 0 , 

Lisboa, Outubro de 194:7. 




