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ABSTRACT 

This paper briefly presents references and interventions in the last 250 years in Santa Justa e Pias moutains in Valongo 
municipality. 

 

RESUMO 

Este artigo apresenta de forma sumária as referências e intervenções dos últimos 250 anos na zona das serras de Santa 
Justa e Pias em Valongo. 

 

 

SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA DE REFERÊNCIAS E INTERVENÇÕES: 

 

1758  

Memórias Paroquiais 

Documento digitalizado, Torre do Tombo, vol. 38, mem.34, fls 181-188 

“Na serra de Santa Justa (…) houveram minas de ouro (…) muitos fojos que parece impocivel nas forças do tempo 
presente.  E em especial o fojo chamado das Pombas, cuja qualidade de pedra hé seixo muito forte.(…) tem muitos 
fojos notáveis.(…) se tem achado ouro na dita serra de Santa Justa.” 

 

1792  

Coro das Musas 

Documento digitalizado, Torre do Tombo 

“há em Portugal minas de ouro (…). as mais célebres e antigas foram as de Valongo” 
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1816 

História e Memórias da Academia Real de Ciências de Lisboa 

“Memória Minerográfica da Serra que decorre de santa Justa até Santa Comba e as suas vizinhanças na província 

do Minho” 

José Bonifácio de Andrada e Silva 

(…) e tendo mandado pesquisar nas cordas das serras de Santa Justa, que fica pegada a Valongo (…) [darei]algumas 
noções históricas sobre as antigas minas dos romanos, que existem nesses montes, porque elas me servirão de indício e 
de estímulo para o descobrimento dos novos veios que mandei pesquisar(…). 

Só de talho aberto observei mais de 14 pesquisados e lavrados pelos romanos e outros muitos se observam depois na 
lavra de Santa Iria e suas vizinhanças.(…) 

Em 1801 pela primeira vez visitei as escavações extensas da grande mineração romana do monte de Santa Justa (…).  

O primeiro sítio que visitei foi o chamado da Carrera, quase a um quarto da altura total do monte de Santa Justa (…), 
subindo o monte ao longo da beta antiga principal no sítio chamado o Cojo Sagrado (…)subindo mais até ao sítio 
chamado o Cojo das Pombas (…)é inclinado  com os seus degraus talhados na rocha até certa profundidade (…) no sítio 
chamado a Barroca da Viúva que fica quase no cimo do monte há uma grande escavação decoberta que parece ter 
procedido do desmoronamento do teto sobre alguma sala subterrânea (…) talvez por lavrarem a beta pelo método antigo 
dos romanos, que Plínio chama ruina montium (…) [daqui]corre a beta principal dos romanos através da lombada do 
monte; e está trabalhada a talho aberto até quase ao sítio chamado o Olho do Corvo (…) caminhando para sul e junto à 
de Santa Justa observei uma nova lavra  talho aberto no sítio chamado a Valhada (p.18). 

(…) há umas ruinas antigas que sempre se chamaram Moinho do Ouro. Para se ver a antiguidade da povoação e cultura 
deste distrito, direi aqui que no lugar chamado lameiro, ao nascente de Valongo, abrindo-se um poço (…) se acharam 
várias ânforas, vasos de barro e outras antiqualhas romanas.(p.19) 

 

1836 

Barão D’ Eschwege 

 “Memória sobre a história moderna da administração das minas em Portugal,  

 Edição fac-similada do livro original, 2007 

“Sendo Portugal tão rico em metaes espalhados por todas as provincias, como não só indicão as grandes e extensas 
excavações do tempo dos Romanos (…)como  monumentos da industria nacional daquelles tempos remotos. 

(…) em 1817 mandarão-se fazer pesquizas metallicas na Serra de Vallongo.  

(…)abertura de uma mina de antimonio na Serra de Vallongo, e a lavra de estanho junto ao lugar de Rebordosa, a duas 
léguas de Vallongo, em 1826 e 1827. 

(…) a mina de antimónio deu 3.523 reis de prejuízo entre 1826 e 1828. Possuia uma armazém novo, com muita 
ferramenta no valor de 400 reis. 

 

1883 

CABRAL, J.A. César das Neves, “Reconhecimento Mineiro da Serra de Santa Justa – Junto a Valongo, Distrito do 
Porto”, Revista de Obras Públicas e Minas, Lx, Ano XIV, Tomo XIV, set/out, pp.166-7 

 “A Serra de Santa Justa é um dos acidente orographicos da região do Douro, que mais atenção tem atraído, pela 
vastidão dos trabalhos mineiros de que os romanos (…) n’ella deixaram bem assinalados vestígios  

Ha mais de 20 annos propusemos nós que se fizesse a exploração d’aquelles trabalhos e lembrámos, sem a pretensão de 
termos sido o primeiro, que se seguisse o caminho indicado pela galeria romana, conhecida pelo nome de Mina da 
Presa,     e que tem servido para as recentes explorações…” 

Ha muito tempo que a curiosidade archeologica, pelo menos, estava reclamando a exploração official da Serra de Santa 
Justa” 
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1889 

CABRAL , J.A. César das Neves,   

Catálogo descriptivo da Secção de Minas – Grupo I e II, Exposição Nacional de Indústrias Fabris, Lisboa, Imprensa 
Nacional,  pp.225 

 “Os romanos exploraram em larga escala todo este território desde a Serra de Santa Justa, em Valongo, até às margens 
do rio Arda, no concelho de Castello de Paiva.  

Foi enorme a lavra e atingiu proporções collossaes. 

Em nenhuma região do paiz se encontraram trabalhos antigos tão profundos, tão extensos e com desmontes tão 
desenvolvidos (…)  sendo o ouro objecto principal da sua exploração…” 

 

1893  

ANDRADE,A.A. Freire de, 

 “A Indústria de Antimónio no Douro”, Revista de Obras Públicas e Minas, Lisboa, Tomo XXIV, n.ºs  285 e 286, 
set/out, pp.486 

“…para além de Vallongo (…) em que em geral o oiro, já explorado em remotas era pelos romanos…” 

 

1896 

SEARA, F.J.R., Bosquejo Histórico da Villa de Vallongo, Santo Tyrso, pp.8-9 

“Foi (…) 30 anos antes de Jesus Christo, que se iniciaram com espantoso desenvolvimento os trabalhos de exploração 
das minas da Serra de Santa Justa (…)as pesquisas eram destinadas à procura de ouro ou prata. (…) 

Existe aqui um lugar denominado Moinho do Ouro, onde segundo a tradição, existia o moinho de triturar quartz 
aurífero, e extrahir-lhe o ouro. (…) 

Quem percorrer as vastas galerias que circundam os imensos labyrintos de que são formados esses trabalhos 
subterraneos, fica abysmado ante os belos e variadas stalactites que a natureza tão profusamente espalhara, e perante os 
vestígios das obras d’arte que a intelligencia humana traçara n’essas como que espécies de catacumbas arruinadas” 

 

1904  

REIS, Pe. J. A. L., A Villa de Vallongo, suas tradições e historia, descripção, costumes e monumentos, Porto, pp.68-69 

“…romanos que se estabeleceram nas margens do rio Ferreira (…) e dando durante cinco séculos a estas minas um 
desenvolvimento extraordinário. (…)construção d’esses poços e galerias antiquíssimas que se ramificaram n’uma área 
de quasi tres kilometros quadrados, pois que as construídas para as margens do rio Ferreira e Serra do Raio acusam 
muito mais antiguidade e estão mesmo construídas desordenada e grosseiramente, ao passo que as que ficam para a 
parte oposta junto a Vallongo revelam mais perfeição e algumas estão incompletas ou em princípios de exploração”. 

 

1941 

TEIXEIRA, Carlos, “Notas Arqueológicas sobre as minas de Banjas, Na Serra de Valongo”, Revista Prisma, Porto, ano 
V, n.º 1, pp.1 ou 24, 25 

“Não existem de agora somente explorações mineiras nas regiões circunvizinhas do Pôrto, de Valongo, Gondomar, 
Paredes, etc. Vêm de longa data. E se hoje se procura de novo aproveitar e extrais o ouro contido nos quartzitos da 
região, já outrora os romanos afanosamente perfuraram a terra em busca do nobre metal. Por toda a serra se encontram 
ainda ruínas, poços e galerias abertas por aqueles em cata da rocha aurífera e se encontraram a cada passo moedas, 
fragmentos cerâmicos, restos arqueológicos de toda a ordem” 
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1945 

TEIXEIRA, Carlos, ”Minas romanas na Serra da Lousã” Trabalhos da Sociedade Portuguesa de Antropologia e 
Etnologia, Porto, extracto do fasc. III-IV do vol. X, pp.1-4 

“Os fojos da serra de Valongo são impressionantes vestígios das explorações auríferas romanas” 

 

1954 

CARVALHO, J.S. e FERREIRA, O. V., “Algumas lavras auríferas romanas”, Estudos Notas e Trabalhos, Porto, SFM, 
Vol IX, fasc. 1-4, pp.21 

“… um confronto com as nossas minas é suficiente para nos mostrar longos e extensos desmontes, às vezes verdadeiros 
montes arrazados, contrastando com os poços de secção irregular, quadrada e circular, pois ambos foram encontrados na 
serra de Santa Justa.” 

 

1962 

CASTRO, L.A., Achados romanos na mina do Fojo das Pombas (Valongo), Estudos Notas e Trabalhos, Porto, SFM, 
Vol.XV, Fasc.3;4, pp. 431-448 

 

1967 

CARVALHO, A. D., de, “Minas de antimónio e ouro de Gondomar”, Estudos Notas e Trabalhos, Porto, SFM, Vol. 
XIX , fasc.1 e 2, pp.102 

“Os trabalhos mais antigos, os de maior monta, são atribuídos aos romanos e povos que os precederam na ocupação da 
Península. Encontram-se espalhados por toda a região, mas são particularmente grandiosos na Serra de Santa Justa, em 
Valongo…” sem espaço 

 

1974 

ALARCÃO,J., Portugal Romano, Lisboa, Verbo, Col. História Mundi, n.º 33, pp.123 

 “No distrito do Porto foram exploradas as minas do Portal (Gondomar), Fojo das Pombas (Valongo) e serra de Banjas 
(Paredes).” 

 

1975 

Direção Geral dos Serviços de Urbanização 

Parque Metropolitano do Porto: início das tentativas de classificação das serras como área protegida, através de um 
estudo Plano da Região do Porto. Abrangeria áreas dos concelhos de Valongo, Gondomar, Paredes, Penafiel e Vila 
Nova de Gaia, incluindo as Serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores, santa Iria, Banjas, Boneca, Altos de Carvoal e 
Sobreiros. 

 

1978 

Assembleia Municipal de Valongo 

Parque Natural da Serra de Santa Justa – Serra da Boneca. 

Área de 12.000ha. 

Apoiado pelo Ministério da Habitação e Obras Públicas. 
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1980 

Câmara Municipal de Gondomar 

Intenção de criar o Parque Natural do Baixo Sousa, com a colaboração do serviço Nacional de Parques, Reservas e 
Conservação da Natureza, tendo este proposto a ajuda da Direção Geral do Planeamento Urbanístico e chamando a 
atenção da necessidade de envolvimento de todos os municípios abrangidos. 

 

1981 

Câmara Municipal de Valongo (CMV) 

Solicita ao Núcleo Português de Estudo e proteção da Vida Selvagem, um estudo de proteção para a Serra de Santa 
Justa e Pias, para sustentação do projeto de classificação da Reserva Natural das Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal. 

 

1984 

CMV 

Plano parcial de urbanização da Serra de Santa Justa e Alto de Ramalho, levou a CMV à publicação de medidas 
preventivas para esta área, que resultou no Decreto Regulamentar n.º 55/84 de 8 de agosto, que salvaguarda a área de 
várias formas. 

 

1986 

Decreto Regulamentar n.º 74/86 de 29 de dezembro reitera as providências tomadas pelo anterior pelo prazo de 1 ano, 
por estarem em conclusão os Planos referidos nesse Diploma. 

 

1986 

Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais-SEARN, (ainda não existia Ministério do Ambiente) responde 
através de ofício ao Projeto de 1981. 

 

1988 

Grupo Parlamentar “Os Verdes” 

Proposta na AR um Projeto de lei para a classificação desta área como Reserva Natural, baseando-se apenas nos valores 
faunísticos e florísticos. Parecer desfavorável do Ministério do Planeamento e Administração do Território. 

 

1989 

Grupo Parlamentar do PS 

Apresentou o Projeto de Lei n.º 387N, para a classificação da área como Paisagem Protegida das Serras de Santa Justa, 
Pias e Castiçal. 

O presidente da CCRN mostrou-se reticente e solicitou análise conjunta com o SNPRCN. 
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1989 

1.ª CARTA ARQUEOLÓGICA 

Marcelo Mendes Pinto e Lino Tavares Dias 

“Em relação à zona arqueológica mineira de Santa Justa e Pias, impunha-se a sua conservação e limpeza, aliás integrada 
na proposta de criação de um Parque Natural pela CCRN e definida na proposta de classificação elaborada pelo 
SRAZN.” 

 

1998 

ALARCÃO, J. O Domínio Romano em Portugal, pub Europa América, Fórum da História, Mem Martins, pp.128 

“Os filões auríferos encontram-se encaixados em quartzitos num complexo xisto-grauváquico. Os teores de ouro são da 
ordem dos 20 a 40 gramas por tonelada. Os romanos raramente desceram a profundidades próximas dos 100metros. As 
cortas são geralmente compridas e estreitas; os poços simples ou gémeos, são quadrangulares, com cerca de 1metro de 
lado, e deles partem, por vezes galerias. (…) esta faixa compreende as serras de Santa Justa e banjas. Localiza-se na 
primeira destas serras a mina do Fojo das Pombas (Valongo).” 

 

1992 

CMV, Universidade do Porto (UP), NCRV  

Realização de escavações arqueológicas na Corredoura. 

 

1992 

2ª CARTA ARQUEOLÓGICA 

Marcelo Mendes Pinto 

 (…) propomos a criação de três tipos de áreas (…). A primeira , será chamada zona non aedificandi (…).A seguir, 
propomos a criação da chamada zona de protecção (…). Por último, propõe-se a criação de zonas condicionadas (…). 

Apesar disso, há um caso concreto que talvez nem com este este tipo de medidas fique devidamente acautelados. 
Referimo-nos especificamente ao conjunto de cortas, poços, galerias, canais, regos de esgotos de águas, escombreiras e 
demais vestígios do que terá sido o grandioso complexo de exploração aurífera nas serras de Sta Justa e Pias em época 
romana. Sendo mais de duas centenas de fojos referenciados – prolongando-se mesmo a área de exploração pelo 
concelho de Gondomar até às margens do Douro (…). Além disso, pensamos que este conjunto vale como um todo, a 
exigir de per si um projecto de investigação específico que se justifica pela grandiosidade das explorações e pela 
importância que terão tido no contexto Peninsular e do próprio Império Romano. 

(…) pensamos ser de retomar e fazer nossas as propostas já a presentadas em 1987 pelo Dr. Lino Tavares Dias (…) de 
novo apresentadas aquando das IV Jornadas Culturais do Concelho de Valongo, e que consistiam na constituição de 
uma zona geral de protecção que, englobando as duas serras, colocasse os vestígios da mineração Romana ao abrigo do 
crescimento desenfreado da construção e dos remeximentos de terras provocados pelas máquinas das plantações de 
eucaliptos. (…) 

Os vestígios romanos, depois de estudados, limpos, e devidamente sinalizados, estariam então aptos a desempenhar, em 
conjugação com o Museu Municipal, uma função didáctica, lúdica e turística de que o concelho de Valongo, só 
aproveitaria.”  
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1993   

CMV 

Promoveu a discussão pública do Plano de Urbanização, Rearborização e Salvaguardo do Monte Alto e Santa Justa. 

 

1994 

CMV/UP CMV/IF 

Primeiros projetos de conservação.  

Assinatura de um protocolo para concretização do projeto “Plano de Urbanização, Rearborização e Salvaguardo do 
Monte Alto e Santa Justa” entretanto colocado à discussão pública. 

 

1994 

CMV 

Publicação “Escavações arqueológicas na necrópole romana da Corredoura” 

 

1995 

CMV  

Parque Paleozóico 

Percursos pedestres: Vermelho, Amarelo e Verde  

 

1996 

Partido Comunista Português 

Novo Projeto de Lei, para mais uma vez se tentar a classificação das Serras, como área protegida, sob a figura de 
Parque Natural. 

 

1997 

Através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 124/97, de 28 de agosto, foi aprovada a lista nacional de sítios, a 
propor à Comissão Europeia para integrarem a Lista de Sítios de Importância Comunitária, da qual faziam parte as 
Serras de Santa justa, Pias e Castiçal, com o código  PTCON0024 Valongo  

 

1998 

CMV. 

Desdobrável verde do Parque Paleozóico de Valongo. 

 

1998 

REGALA, F.T., “ Minas Romanas de Valongo“, Torres Vedras, Trogle, AESDA, pp.3,4 e mapas. 

 “O Fojo das Pombas é provavelmente o mais extenso complexo mineiro da região, tendo o auge da sua exploração 
durante a ápoca romana, para extracção do ouro.”. 
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2000 

Grupo Parlamentar do PCP 

Novo Projeto de lei para a criação da Área Protegida das Serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores e Banjas (Valongo, 
Gondomar, Paredes e Penafiel).  

A Assembleia Municipal de Valongo, reunida a 17 de fevereiro, deliberou no sentido de manifestar apoio à iniciativa e 
apelar a todos os partidos representados na Assembleia da República para que a votassem favoravelmente. 

CMV 

Em março iniciam-se diligências de carater técnico para classificação das Serras de Santa Justa e Pias como Área 
Protegida, solicitando apoio ao Instituto de Conservação da Natureza (ICN) na definição da melhor figura jurídica para 
o efeito. 

 

2001 

CMV 

Brochura do Parque Paleozóico de Valongo: Património Natural 

Brochura do Parque Paleozóico de Valongo: Património Geológico 

Brochura do Parque Paleozóico de Valongo: Património Biológico 

 

2002 

CMV 

Em novembro teve lugar uma reunião com o ICN para aferir qual a posição deste instituto face a esta questão.  

Ficou em aberto a questão: Monumento natural com gestão pela administração central? ou paisagem protegida com 
gestão municipal?. 

 

2003 

CMV 

Através do departamento do Ambiente e em colaboração com a Faculdade de Ciências da UP, instruiu-se o processo 
com proposta de classificação como Área Protegida das Serras de Santa Justa e Pias, com fundamentação técnica e 
científica, tendo por base os estudos entretanto levados a efeito. 

É formalmente apresentado ao ICN a proposta de classificação. 

Em junho é aprovada uma Resolução do Concelho de Ministros, que reconhece o mérito da iniciativa de conferir um 
estatuto de proteção às Serras de santa Justa, Pias, Castiçal, Bonecas e Banjas, incumbindo o ICN de coordenar com os 
respetivos municípios as ações necessárias para a melhoria das condições ambientais das zonas em causa. 

MUSEU CMV 

“Serra de Valongo: Santa Justa e Pias, um legado natural-Sítio Rede Natura 2000” 

Exposição, ciclo de Conferências, visitas guiadas ao terreno, concurso fotográfico, Edição de Postais, t’shirt, boné e pin. 

Prémio Eurosite – 2.º lugar em 400 candidatos. 

 

2003 

Envio de 2.ª proposta de classificação ao ICN, com a carta de condicionantes e ordenamento do PDM em vigor à data. 
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2004 

CMV 

Dezembro - publicada na JOCE a decisão da Comissão sobre a constituição da lista inicial de Sítios de Importância 
Comunitária, passando a Serra de Santa Justa Pias e Castiçal nela a figurar e a integrar a Rede Natura 2000, com a 
necessidade de proteger e preservar os habitats naturais, bem como fauna e flora selvagens. 

Publicação “Conservação de Quatro Espécies Raras no Sítio PTCON00024-Valongo” 

 

2005 

CMV  

Fevereiro - reunião dos responsáveis políticos das autarquias abrangidas pelo Sítio Valongo que manifestaram 
concordância e disponibilidade para participarem na proposta de classificação em parceria com a CMV. 

PCP 

Em maio, apresentação à AR de um projeto de Lei, para a criação da Área Protegida das Serras de Santa Justa, Pias, 
Castiçal, Flor e Banjas. 

Agosto - autarquia questiona o ICN sobre o ponto de situação da proposta de classificação apresentado em 2003  

 

2005 

Escavações Arqueológicas na Quinta da Ivanta 

Exposição no Museu Municipal de Valongo: “O passado romano de Vallis Longus” 

MACHADO, P. C., “Valongo: a presença romana em torno da exploração aurífera”. 

Trabalho final da pós-graduação em Gestão Autárquica do Património. 

 

2006 

Instituto de Conservação da Natureza (ICN) 

Março - CMV é informada que a classificação como paisagem protegida estava na pretensão do referido instituto desde 
que fosse incluído o Sítio integrado na Lista Nacional de Sítios – PTCON00024, pelo que os municípios de Paredes de 
Gondomar deveriam ser envolvidos, tendo a mesma informação sido encaminhada para ambas as edilidades, que 
confirmaram a sua disponibilidade de participação. 

No âmbito do projeto Futuro Sustentável – Plano estratégico do Ambiente do Grande Porto, promovido pelas autarquias 
da região através da Lipor e com o apoio técnico do Grupo de Estudos Ambientais da Escola Superior de Biotecnologia 
da universidade Católica, foram levadas a cabo reuniões para elaboração de uma proposta conjunta de classificação. 

A situação chegou a um impasse dada a disparidade dos estádios de conhecimento sobre os respetivos territórios e ao 
diferente envolvimento e empenho dos participantes. 

Face à situação a CMV reiterou a intenção de avançar isoladamente no processo de classificação das serras junto da 
CCDRN, da Área Metropolitana do Porto (AMP) e do ICN. 
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2007 

Junta Metropolitana do Porto (JMP) 

Março - reunião entre as autarquias de Valongo e Gondomar com o Prof. Doutor Emídio Gomes, na qualidade de 
Administrador Executivo, para que se avançasse com uma proposta de classificação envolvendo diretamente a AMP 
(Paredes não compareceu). 

Em julho o ICN comenta a intervenção da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte neste 
processo e informa que continuava à espera da receção de uma proposta conjunta das dos municípios de Gondomar, 
Paredes e Valongo, para assim abrir um processo de classificação a submeter à tutela. 

O Prof. Doutor Emídio Gomes ficou incumbido de promover um encontro entre as três autarquias, a JMP e o Instituto 
de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB), que se veio a verificar em outubro, subordinada ao tema da 
Classificação das Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal. 

A JMP assumiu a tarefa de apresentar ao ICNB a supra citada candidatura, reportando ao estudo da Rede Metropolitana 
de Parques, tendo já adjudicado à equipa da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, coordenada pela Arqtª 
Teresa Andresen. 

 

2008 

CMV 

DL n.º 142/2008 de 24 de julho, com as retificações introduzidas pelo DR n.º 53-a/2008 de 22 de setembro, 
estabelecendo o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade redefinindo simultaneamente, os 
respetivos instrumentos e políticas nacionais face às novas competências e incumbências do Estado nessa matéria, 
revogando os Decretos-Leis n.º 264/79 de 1 de agosto e o 19/93 de 23 de janeiro. 

Este DL introduz uma verdadeira revolução nos instrumentos de conservação da natureza, adquirindo os municípios 
competências para criar, através dos seus órgãos deliberativos e sob proposta dos executivos, áreas protegidas de âmbito 
local e/ou regional.  

“Serras de Valongo, tanto para descobrir!” o que anos de investigação nos desvendaram sobre as Serras de Santa Justa e 
Pias... 
 

 

2009 

CMV 

Setembro - avança com a classificação das Serras de Santa Justa e Pias como área de paisagem protegida local, sem 
prejuízo do seu alargamento posterior aos municípios vizinhos, potenciando o caráter regional da mesma. 

 

2010 

CMV 

Integra o Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal como parceiro, com o Parque 
Paleozóico mais os respetivos componentes e o Museu da Lousa. 

 

2011 

CMV 

Área de Paisagem Protegida de Âmbito Local - DR de 28 de Janeiro de 2011 
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2014 

Registo da marca “Parque Paleozóico de Valongo” no INPI, em nome do município de Valongo. 

Os presidentes dos municípios de Gondomar, Paredes e Valongo assumem o compromisso da criação do “Pulmão 
Verde da AMP” com a colaboração da Arquiteta Teresa Andresen. 

Boticas 

Apresentação do poster “Santa Justa e Pias Mountains: why protect and value?” no Simpósio Internacional de Paisagens 
Mineiras Antigas na Europa Ocidental, em Boticas. 
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