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ABSTRACT 

The speleological work developed by the ALTO RELEVO – Clube de Montanhismo association, has the objective of 
registering and exploring all the Roman Mining Patrimony of the Valongo anticline. The mining cavities receive special 
attention of this association due to its inherent characteristics where speleological techniques are required and are many 
times necessary to these underground spaces. In these works, topographic and photographic records are produced and 
constitute and complement the association’s archive in a way that these mining sites can be analyzed all together and 
protected by records. With the work of the associates and cavers from the ALTO RELEVO – Clube de Montanhismo 
association through the years, studies, protection, valorization and interpretation of this Roman Mining Patrimony have 
been made either with the collaboration of entities or with the researchers of the area. Thus, this association performs an 
active role in defending, preserving, studying and interpreting what has already been considered as the larger and 
significant underground roman gold mining complex known. It is also worthy to mention the conducted work in cleaning, 
desobstructing and preserving these mining cavities many times used as waste disposal places by the uninformed 
population. The association sensibilization efforts have been felt and now more people recognize the value of this 
patrimony and avoid its destruction or degradation. In 2011, this association receives its Non-governmental Environment 
Association status reinforcing its active role in protecting the environmental values many times connected to preserving 
this patrimony.

RESUMO 

O trabalho espeleológico desenvolvido pelo ALTO RELEVO – Clube de Montanhismo tem como objetivo cadastrar e 
explorar todo o Património Mineiro Romano existente na zona do anticlinal de Valongo. As cavidades de exploração 
mineira recebem especial atenção desta associação já que tipicamente serão os locais onde as valências das técnicas 
espeleológicas se revelam mais úteis e exclusivas dada a sua dificuldade de acesso a muitos destes locais subterrâneos. 
Nestes trabalhos são produzidas topografias e registos fotográficos que constituem e complementam o arquivo da 
associação de modo a que essas cavidades possam ser analisadas em conjunto e preservadas mediante o registo das 
mesmas. Com o trabalho dos associados e espeleólogos do ALTO RELEVO – Clube de Montanhismo ao longo dos anos 
tem-se vindo a fomentar o estudo, proteção, valorização e interpretação do Património Mineiro Romano quer através da 
colaboração com entidades, quer com investigadores da área. Esta associação desempenha desta forma, um papel de 
relevo na defesa, preservação, estudo e interpretação do que já foi considerado como sendo o maior e mais significativo 
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complexo romano de mineração subterrânea aurífera conhecido. De salientar também a realização de trabalhos de 
preservação, desobstrução e limpezas de algumas dessas cavidades muitas vezes alvo de depósito indevido de resíduos 
por parte da população não informada. As iniciativas de sensibilização levadas a cabo pela associação têm resultado num 
incremento significativo no nível de conhecimento da população que compreendendo o valor deste património o protegem 
e evitam a sua destruição ou degradação. Em 2011 o ARCM obtém um importante estatuto que tinha sido traçado como 
objetivo na fundação de ONGA – Organização Não-Governamental para o Ambiente reforçando assim o seu papel ativo 
em questões ambientais muitas vezes relacionadas com este património. 

1.   INTRODUÇÃO 
O ALTO RELEVO – Clube de Montanhismo (ARCM) é uma associação sem fins lucrativos com sede em Valongo 
fundada a 23 de Junho de 1998 por um grupo de pessoas partilhando os mesmos interesses de estudo, preservação e 
usufruto das serras de Valongo. Os objetivos, enquanto associação ambiental e de prática de desportos de montanha, 
incidem principalmente nas Serras de Sta. Justa e Serra de Pias, ambas em Valongo. Desde a sua fundação que a 
associação tem trabalhado no estudo, proteção e valorização do Património Mineiro Romano de Valongo tendo para isso 
contado com a ajuda dos seus associados. São já vários os trabalhos internos realizados nesta área e temos atualmente 
uma base de dados com o registo de mais de 300 vestígios de mineração só na área administrativa de Valongo. Estima-se 
que este número pode aumentar para mais de meio milhar assim que se termine o estudo desta área e se prossiga para o 
resto da área do anticlinal que compreende os municípios de Gondomar e Paredes. Dada a vastidão do património mineiro 
presente, têm-se priorizado a realização de trabalhos nas cavidades de maior interesse aparente, nomeadamente com 
trabalhos de prospeção, exploração, desobstrução, registo topográfico e fotográfico. A seu tempo, será de esperar poder 
dispor de elementos suficientes para que de forma integrada (em articulação com a arqueologia, geologia, etc.) se possa 
melhor perceber e interpretar como funcionou esta importante zona de mineração romana, articulando com os trabalhos 
que se realizaram e os que virão. O projeto ainda está distante de estar terminado e o ARCM continuará a assegurar o 
estudo da Mineração Romana dando assim o seu contributo a este importante monumento histórico e cultural. 

2.   PERCURSO ESPELEOLÓGICO DO ARCM 
Sendo a Espeleologia uma das principais atividades da Associação, procurou-se desde cedo obter reconhecimento e 
valências nesta área. Em 2002 o ARCM filia-se na Federação Portuguesa de Espeleologia (FPE) e em 2004 são formados 
os primeiros espeleólogos nível 2. Após o ano de 2004 são formados anualmente novos espeleólogos e em 2008 é formado 
o primeiro espeleólogo nível 3. Atualmente no ARCM contamos com 5 espeleólogos nível 3 e com mais de 60 
espeleólogos nível 2, colocando assim o ARCM como uma das Associações no seio da FPE com mais espeleólogos 
credenciados. 

Em 2008, elementos do ARCM foram eleitos para alguns Órgãos da FPE, nomeadamente para a Direção, Conselho Fiscal, 
entre outros, e também com a nomeação e representação em algumas Comissões, nomeadamente na Comissão de 
Cadastro. Desde 2008 até á presente data que o ARCM tem vindo a manter esta presença nos Órgãos e Comissões da 
FPE. 

3.   DIVULGAÇÃO PÚBLICA DO PATRIMÓNIO MINEIRO ROMANO PELO ARCM 
Dado ao trabalho realizado pelo ARCM, a Associação pretende divulgar esta Património único e de grande valor histórico-
cultural e o reconhecimento da Associação nesta área é cada vez mais reconhecido por diversas entidades e organismos 
públicos. Como iniciativas já realizadas nesta matéria contamos com a participação em: 

• 2005 – Participação com um artigo no 3º Simpósio sobre Mineração e Metalurgia Históricas no Sudoeste 
Europeu [1]; 

• 2008 – Realização dos Encontros de Espeleologia em Valongo [2]; 

• 2014 – Apoio à investigação e coautoria de um artigo subsequente publicado em congresso internacional [3]; 

• 2014 – Realização do vídeo-documentário “Mineração Romana em Valongo” [4]; 

• 2014 – Organiza o 1º Congresso sobre Mineração Romana em Valongo [5]; 

Neste último evento, o ARCM pretendeu sensibilizar ainda mais a população assim como alertar as entidades locais e as 
instituições de investigação para a riqueza deste património e para a urgência no estudo e proteção do mesmo. De salientar 
a realização de um vídeo-documentário sobre a problemática que tem vindo a colher excelentes críticas por parte dos 
milhares de espetadores. Uma versão encontra-se disponível em [2] Reputados investigadores da área reconheceram o 
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potencial desta área e a necessidade de promover maior estudo à imagem da dimensão que este património abarca nas 
suas mais variadas valências: geologia, arqueologia, engenharia mineira e história. 

4.   TRABALHO ESPELEOLÓGICO EM VALONGO REALIZADO PELO ARCM 
Os trabalhos espeleológicos produzidos pelo ARCM começam a ganhar forma em 2010 quando se cria um arquivo e uma 
base de dados relacionadas com o Património Mineiro de Valongo. Com este registo mais sistemático e aprofundado, foi 
possível organizar toda a informação que, até então, não estava centralizada, organizada. 

A cada denominado “vestígio” é associada uma ficha para a base de dados que é composta por informações relativas à 
sua morfologia (tipo, dimensão, ligações, etc.), função (relação com a envolvente), estado de conservação, importância 
aparente de estudo, património biológico (fauna e flora), e realiza-se recolha fotográfica. 

A Figura 1 exemplifica a zona das serras de Valongo em que se representa a posição cartográfica de alguns dos registos 
de vestígios de mineração presentes na base de dados da associação. A cada ponto representado por um “alfinete” 
corresponderá uma entrada da base de dados com as suas informações recolhidas. 

De forma muito sumária é possível definir a metodologia dos trabalhos espeleológicos realizados pelo ARCM em 7 fases: 

• Geo-referenciação das cavidades para inserir na base de dados do cadastro do ARCM; 

• Exploração e equipagem da cavidade; 

• Desobstrução (quando necessário); 

• Topografia (mais aplicável para vestígios subterrâneos); 

• Fotografia; 

• Análise e relacionamento da cavidade com outras próximas e/ou com vestígios à superfície; 

• Publicação de relatório, produção de documentação e arquivamento. 

Figura 1: Imagem ilustrativa relativa apenas à zona das serras de Valongo em que se representa a posição cartográfica 
de alguns dos registos de vestígios de mineração presentes na base de dados da associação. 
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À data, mais de 300 vestígios relativos à exploração mineira já se encontram na base de dados do ARCM. Dada a elevada 
importância esta informação, o ARCM forneceu esta informação à autarquia de Valongo para que a mesma constasse na 
revisão do plano diretor municipal [6] realizado no ano de 2014 de modo a que este património possa ser considerado 
daqui em diante como existente e como uma condicionante a toda e qualquer iniciativa que possa advir. 

5.   COMPLEXO GALERIA G1 / ESCADARIA I 
A título de exemplo ilustrativo, apresentam-se alguns dos resultados obtidos relativamente ao Complexo da Galeria G1 e 
Escadaria i, como um dos resultados obtidos pelo trabalho desenvolvido pelo ARCM ao longo dos anos. 

Esta cavidade é uma das mais emblemáticas e visitada dada a sua posição geográfica e estado de preservação. É também 
das mais acarinhadas pelos associados, dado que os seus trabalhos exploratórios já vêm desde a formação da associação. 

Figura 2: Topografia da Galeria G1 em meados de 1996. 

Até 1996 (Figura 2) esta cavidade era composta por uma galeria com algumas centenas de metros, por 5 poços verticais 
e uma entrada horizontal (galeria de escoamento de águas) 

Em 1997 faz-se uma desobstrução no interior da Galeria, desobstrução esta que levou à descoberta uma grande parte da 
cavidade que até então era desconhecida. Após a exploração e equipagem deste novo segmento da cavidade, iniciou-se a 
topografia tendo a mesma terminado em 1999 (Figura 3). Após realizada a topografia, começou-se a analisar e relacionar 
esta cavidade com outras cavidades próximas tentando assim procurar/estabelecer uma nova ligação com o exterior pois 
era fundamental dada a grande instabilidade do acesso existente. Numa dessas tentativas em 2004 fez-se uma escalada 
com mais de 30 metros numa chaminé no interior da sala TIMI em que se verificou que a mesma não tinha acesso ao 
exterior e posteriormente em 2011 utilizou-se um equipamento de prospeção geofísica de ondas rádio (de nome SLOTER) 
com o objetivo de determinar um determinado ponto da cavidade à superfície. 

Em 2005 abre-se naturalmente uma nova passagem num tanque que habitualmente tem água com cerca de 3 metros de 
profundidade e estabelece-se uma nova ligação com uma cavidade muito próxima à Galeria G1 e que até então estava 
isolada (Figura 4). Esta nova passagem deu também acesso a novas galerias com dezenas de metros de extensão. 

Desde 2002 até ao ano de 2010 realizaram-se trabalhos de desobstrução na Escadaria i com o intuito de estabelecermos 
uma ligação ao recente segmento da Galeria G1 (Figura 5). Resultante destes trabalhos, em 2004 foi encontrada uma 
galeria lateral na zona final da escadaria o que nos levou a intensificar os trabalhos nessa zona. 

Fotografia aérea: Google 

Fotografia aérea: Google 
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Figura 3: Topografia parcial da Galeria G1. 

Figura 4: Topografia parcial da Galeria G1 – Zona do “submundo” 

Fotografia aérea: Google 

Fotografia aérea: Google
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Figura 5: Topografia Escadaria i 

Figura 6: Topografia complexo Galeira G1 / Escadaria i 

Fotografia aérea: Google

Fotografia aérea: Google
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Em 2014 é estabelecida a ligação física entra a Escadaria i e a Galeria G1 ficando assim este complexo (Figura 6) à 
presente data constituído por: 

• 6 poços verticais para o exterior; 

• 1 escadaria de acesso; 

• 1 galeria de escoamento de águas; 

• Centenas de metros de galerias em excelente estado de preservação; 

• Várias e grandiosas “salas” subterrâneas; 

• Várias zonas inundadas (“lagos” e galerias). 

Figura 7: Fotografias de alguns dos trabalhos de desobstrução da Escadaria i (fotografias Vítor Gandra – ARCM) 

Com trabalhos realizados, é agora possível perceber melhor como se articularam os trabalhos mineiros e qual era a função 
deste relevante complexo com vários níveis de exploração e emblemático do espólio da região. 

Em aberto continuam algumas zonas deste complexo que se encontram submersas ou em profundo estado de degradação. 
São situações de difícil acesso e que as técnicas espeleológicas por si só não são suficientes. 

A questão da submersão de várias zonas mais profundas prende-se muitas vezes com alterações que se realizaram no 
exterior das cavidades: alteração de cursos de água, acumulação de água deliberada por parte de proprietários dos terrenos 
de saídas de galerias de escoamento e em muitos casos por simplesmente se deixarem de operar os meios técnicos que os 
romanos dispunham para garantir a extração de água que tornava possível o trabalho nessas zonas. Em vários locais 
encontram-se vestígios da colocação das estruturas que procediam à sua extração de água conforme ilustrações 
encontradas no estado da arte da investigação relativa à engenharia mineira romana. No entanto, estes locais inundados, 
serão também possivelmente preservadores de vestígios dado o poder conservador que a água tem por exemplo de 
madeiras. Um projeto futuro poderá passar por encontrar condições para poder arqueologicamente explorar esses locais. 

De salientar também que historicamente, na década de 80/90 se ter procedido ao aterro da denominada “barroca da viúva” 
(situada na zona central das Figuras 2-6) que resultou em instabilidade estrutural e desabamentos no interior que 
impossibilitam o acesso, estudo e exploração de algumas partes. Ligações entre a zona dos “precipícios” e o restante 
complexo, perderam-se irremediavelmente. O estudo cartográfico e topográfico das partes permitiu chegar a estas 
conclusões. 
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Figura 8: Algumas das equipas de desobstrução/limpeza da Escadaria i (fotografias Vítor Gandra – ARCM) 

A exploração florestal intensiva que assola a região, tem felizmente mantendo-se afastada deste complexo “GALERIA 
G1 / ESCADARIA I” e como tal, o seu estado de conservação tem-se mantido nos últimos anos. De salientar também a 
aquisição da maioria dos terrenos que se encontram à superfície deste complexo por parte da autarquia que também tem 
contribuído para a sua preservação. 

6.   SENSIBILIZAÇÃO E INTERVENÇÃO AMBIENTAL NAS CAVIDADES 
Várias destas cavidades são alvo de depósitos ilegais de resíduos pois muitas das cavidades são de fácil acesso. Parte da 
responsabilidade e dever do ARCM é denunciar este tipo de crimes ambientais e de remover estes resíduos tentando assim 
repor o natural estado das cavidades. Só em Valongo já foram feitas algumas ações de limpeza das quais destacamos as 
seguintes: 

• Remoção de milhares de revistas dos “Três Fojos Sagrados”; 

• Remoção de pilhões do denominado “Fojo das Talhadas”; 

• Remoção de mais de 1500 pneus de uma cavidade; 

• Remoção de centenas de quilogramas de resíduos resultantes das campanhas de exploração às cavidades; 

• Remoção de dezenas árvores depositadas no interior “Fojo das Pombas”. 
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Figura 9: Remoção de mais de 1500 pneus em 2010 (fotografias Vítor Gandra/João Moutinho – ARCM) 

Lamentavelmente, ainda acontecem diariamente deposições de resíduos nas cavidades. O ARCM tem conseguido pela 
sua atividade e pelas ações que desenvolve, fazer diminuir essa tendência. Infelizmente, ainda assim estimam-se em 
centenas de toneladas os resíduos que se encontram depositados no interior de cavidades. Está em curso a realização de 
um projeto que visa proceder à remoção dos mesmos e à criação de condições para que o mesmo não volte a acontecer. 

Figura 10: Remoção pilhões, árvores abatidas e resíduos diversos (fotografias Beatriz Silva/Carlos Mendes/Vítor 
Gandra – ARCM) 
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