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ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO

A geomorfologia da região de Chaves é caracteriza-
da pela extensa depressão,originada por uma 
fractura tectónica, de direcção NNE-SSW, com mais 
de 500 km de extensão, que se estende desde o Norte 
de Espanha até próximo da Nazaré, designada 
habitualmente por falha Penacova-Régua-Verin ou 
por “Falha de Vila Real”. A interpretação de fotografi-
as aéreas e imagens de satélite permi�u iden�ficar na 
zona de falha vários lineamentos que alcançam cerca 
de 20 a 30 km de extensão, parecendo corresponder 
a falhas principais ac�vas.

A Veiga de Chaves com cerca de 12 km de compri-
mento e 5 km de largura é uma espécie de “rasgão 
colossal” a interromper o extenso planalto transmon-
tano. É limitada a Este pelo rebordo da Serra do 
Brunheiro, que cons�tui uma vertente (cerca de 400 
m de al�tude), por vezes, muito abrupta. Para Oeste 
sobe-se por degraus sucessivos separados por falhas 
subparalelos à Falha de Vila Real, para o planalto do 
Barroso, destacando-se em 1º plano a super�cie de 
Sanjurge-Vale de Anta. A Sul, o maciço graní�co de 
Sta Bárbara fecha a bacia de Chaves e a Norte passa-
se desta para a bacia de Verin, na Galiza.

A PEDRA BOLIDEIRA

A pedra Bolideira (Bulideira?) localiza-se a cerca de 
18 km de Chaves, próximo da estrada nacional nº 103 
(Chaves/Bragança) no maciço graní�co da serra do 
Brunheiro que se eleva a este do vale de Chaves e 
a�nge a cota de 919 m de al�tude. Na subida desde 
Chaves observam-se grandes blocos graní�cos, mais 
ou menos arredondados, que povoam as encostas 
como gigantescos cogumelos. 

A famosa “pedra bulideira” é um dos maiores e sem 
dúvida o mais interessante desses blocos. Tem forma 
irregular, achatada com mais de 3 m de altura e cerca 
de 10 m de comprimento e largura, com a par�culari-
dade de pesando várias toneladas ser capaz de se 
mover, em movimento oscilatório, com um empurrão 
de qualquer pessoa
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