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União das freguesias de
Campo e Sobrado
Valongo

O presente documento constitui o Relatório Final dos Estudos Prévios do Plano de Gestão do Parque das Serras do Porto
(PSeP). Segundo o Regulamento de gestão do PSeP, o Plano de Gestão deverá ser elaborado 24 meses a partir de 15 de março
de 2017.

Baguim do Monte (Rio Tinto)

1

Para a elaboração dos Estudos Prévios foram constituídas equipas mistas para cada área temática: Mineração romana, Floresta e
defesa contra incêndios, Património natural (Geodiversidade e Biodiversidade) e Património cultural. Para cada área temática foi
indicado um coordenador externo e cada um dos três municípios indicou um representante por área temática.
Recarei

Os trabalhos dos Estudos Prévios iniciaram-se no dia 13 de julho com a realização da 1ª reunião geral de trabalho no Museu de
Valongo tendo de imediato sido realizado um conjunto de reuniões setoriais. No mês de setembro iniciaram-se as saídas de campo
quer em equipa setorial quer em equipas multidisciplinares. No dia 19 de setembro realizou-se a 2ª reunião geral, novamente no
Museu de Valongo. As saídas de campo prolongaram-se pelo mês de outubro e o mês de novembro foi essencialmente dedicado
a reuniões setoriais e trabalho de gabinete culminando com a 3ª reunião geral em 28 de novembro, na Biblioteca Municipal de
Gondomar coincidindo com a tomada de posse dos novos órgãos de gestão da Associação de Municípios do PSeP. O trabalho foi
assim essencialmente técnico e realizado internamente tendo-se concretizado apenas uma reunião com duas entidades externas:
a Portucalea - Associação Florestal do Grande Porto e a Associação Florestal do Vale do Sousa, para um melhor conhecimento
da realidade florestal e nomeadamente do cadastro e proprietários.

União das freguesias de
Fânzeres e São Pedro da Cova
Aguiar de Sousa

Sobreira

União das freguesias de
Foz do Sousa e Covelo

As saídas de campo e as reuniões, quer gerais quer setoriais, beneficiaram largamente dos ambientes multidisciplinares criados
e produziram uma quantidade significativa de conhecimento e sobretudo de conhecimento novo sobre o PSeP. O ponto de
situação final dos trabalhos foi feito em reunião realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Paredes a 4 de janeiro de
2018, estando presente o Conselho Executivo da Associação de Municípios do PSeP.
O Relatório Final está estruturado em oito capítulos em que os capítulos 2 a 6 correspondem a Relatórios Setoriais:

União das freguesias de
Melres e Medas

Fig. 1.1 - Localização do Parque das Serras do Porto na
Área Metropolitana do Porto (5974 ha)
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Fig. 1.2 - As Freguesias do Parque das Serras do Porto
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2. Mineração: uma história milenar

2.1. Concessões mineiras da região ao longo dos tempos

2002, p.420). Simultaneamente, Manoel da Cruz Santiago criou
condições estruturais para moer a ganga, de forma mais eficaz, e
assim obter o ouro, “… para o que levantou dois engenhos de
moer a ganga, e separar o ouro pela lavagem, um em Valongo, e
outro em Santa Comba, e principiou outra que não pôde acabar”
(Andrada e Silva 1814-15(?) Cit. Varela, Lopes e Fonseca 2002,
p.419).

O interesse do ser humano por minerais metálicos apresenta
significativa evolução desde o início da Idade do Bronze, quando
eram utilizados na elaboração de ferramentas essenciais. Entre
os primeiros metais utilizados pelo homem está o ouro. A região
das Serras do Porto terá sido alvo de mineração para o ouro,
ainda anteriormente aos Romanos (Carvalho & Ferreira, 1954).
Mas é sem dúvida com esta civilização que a mineração de ouro
passa de artesanal a industrial. A maioria dos vestígios mineiros
da região estudada é devida aos trabalhos de prospeção e
mineração efetuados nessa altura. Depois, ficou registado apenas
já em pleno século XV na retoma da mineração de ouro em
Valongo, no reinado de D. Afonso V, “em 27 de Abril de 1481, o
rei dá licença a um afinador, Mestre Pedro, ao tempo a residir em
Castela, e a quem o acompanhasse, para abrir uma mina de metal
em Valongo (perto de «Olho de Corvo(?)»), e explorar o que
quer que nela fosse encontrado.” Existe na Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro uma cópia desta Carta Régia do Livro nº 26
da Chancelaria do Rei Afonso V, Folha 77, cópia esta feita em
19/09/1812 (Fig.2.1).
Mais tarde nas serras que constituem as Serras do Porto, Padre
António Carvalho da Costa, em 1706, refere os numerosos
vestígios, “…das minas antigas com muitos fojos inda abertos,
de que há tradição tiraram os Romanos grande quantidade de
ouro, & prata,…” (Costa, 1706) e em 1711, Manoel da Cruz
Santiago, administrador geral das minas do reino no tempo de
D. João V, dedicou-se a investigar e desentulhar as antigas minas
dos romanos, descrevendo ao pormenor as galerias e tudo o
que nelas observou. Na serra ou monte de Santa Iria “mandou
Santhiago desentulhar duas galerias de esgoto antigas que ali
desembocavam, uma das quais tem trinta braças de comprido,
em cujos lados achou estátuas, como as já mencionadas: ao lado
direito desta galeria deu com uma escavação em forma de sala
redonda, como que tinha sido espalhada madeira, e nas paredes
com estátuas já arruinadas com a água que as inundava. A outra
galeria tinha somente vinte braças; ambas tinham sido abertas a
picão.” (Andrada e Silva, 1814-15(?) Cit. Varela, Lopes e Fonseca
20

Nas Memórias Paroquiais de 1758 é referido segundo Machado
(2014): “Na serra de Santa Justa (…) houveram minas de ouro
(…) muitos fojos que parece impossível nas forças do tempo
presente. E em especial o fojo chamado das Pombas, cuja
qualidade de pedra há seixo muito forte.(…) tem muitos fojos
notáveis.(…) se tem achado ouro na dita serra de Santa Justa”.

Fig. 2.1 - Excerto da cópia da Carta Régia autorizando a abertura de mina em Valongo em 27/4/1481,
que está depositada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

Em 1801, José Bonifácio de Andrada e Silva, estudioso e
pesquisador do mundo natural e Intendente Geral das Minas e
Metais do Reino, visita pela primeira vez “as escavações extensas
da grande mineração romana do monte de Santa Justa, o qual
encadeia com outros até à Serra do Raio (atual Serra de Pias),
Santa Iria, Santa Comba”, e observou, nas pequenas excursões
feitas pelas serras “mais de 14 (veios) pesquisados ou lavrados
pelos romanos…” (Andrada e Silva 1814-15(?) Cit. Varela, Lopes
e Fonseca 2002, p.421) e em 1812 manda “examinar as antigas
escavações de Santa Comba e suas vizinhanças, que ficam nas
fraldas da Serra do Raio…”, constatando que “os antigos minaram
e lavraram em um sítio que fica ao norte da povoação e ao
sul no outro chamado o Braçal, onde há uma bela galeria, que
está perfeita…” (Andrada e Silva 1814-15(?) Cit. Varela, Lopes
e Fonseca, 2002 p.425), supostamente desentulhada, no século
XVIII pelo Santiago e na qual ainda se observa o lugar onde estaria
uma porta, bem como um poço de “…luz ou clarabóia.” Nas
imediações de Santa Comba, José Bonifácio localiza o engenho
que moeria os minérios extraídos das minas da Serra de Santa
Iria e a eira da moenda, onde se faria a separação do mineral,
mandados construir por Santiago. Porém, no princípio do século
XIX, José Bonifácio de Andrada e Silva põe em causa a eficácia
daqueles engenhos hidráulicos valorizando, por oposição, todo o
processo manual de moagem e lavagem em que “todas as gangas
eram pisadas a martelo, e não em moinho de pilões e lavada à
mão em bateias, e não em lavadouros ou bolinetes adequados,
donde a farinha mineral apanhada fosse depois bem apurada

com pouco custo pela amalgamação: e ainda que depois fez
uma moenda movida por água para moer o mineral, todavia este
mesmo engenho, o qual seria próprio (sendo bem construído)
para amalgamar os minerais auríferos, como se praticado em
Salzburgo, não era porém bom para moer quartzo, nem para o
apuramento, porque a água que entrava no aperto da moenda,
levaria consigo não só parte dos lapídeos, mas também com eles
muito ouro em pó.”(Andrada e Silva 1814-15(?) Cit. Varela, Lopes
e Fonseca 2002, p.420).
Mais tarde surgem descrições de Neves Cabral - Reconhecimento
Mineiro da Serra de Santa Justa. Revista de Obras Públicas e
Minas, Tomo XIV, Maio e Junho de 1883, n.os 161 e 162.
O antimónio logo a seguir ao Ouro terá sido o metal mais
explorado nas Serras do Porto. Apesar de muitos filões terem
sido já descobertos no início desse século XIX pelo então
Intendente Geral de Minas do Reino José Bonifácio Andrada e
Silva, só perto do final desse século começam a laborar as maiores
minas, que também aproveitavam o ouro como sub-produto: Alto
de Sobrido, Tapada, Ribeiro da Serra, Fontinha, Montalto e Ribeiro
da Igreja. Nos relatórios destas minas há várias alusões a trabalhos
antigos Romanos.
Quanto aos recursos geológicos energéticos destaca-se as Minas
de Carvão de São Pedro da Cova, cuja data da sua descoberta
remonta a 1795, no lugar da Ervedosa, tendo sido reconhecida a
existência da bacia carbonífera em 1804/05.
O tipo de carvão extraído era antracite (de origem mineral), em
geral de boa qualidade, sendo a profundidade da mina de 140
metros e a sua máxima extensão horizontal de 320 metros. Esta
mina foi intensamente explorada a partir dos anos 30 do séc.
XX, com extração de carvões domésticos e industriais (energia
termelétrica, produção de vapor, fábricas de cimentos, etc.)
A exploração das minas de carvão em S. Pedro da Cova - Couto
Mineiro de São Pedro da Cova/Cavalete de São Vicente, que em
finais do século XIX constituiu, até 1970’s, um complexo industrial
de extração, marcou a vivência da comunidade.
Monteiro e Barata (1889) realizaram uma breve descrição
de alguns aspetos da mineração romana na Serra das Banjas:
“Consta ter, na mesma ocasião, uma sociedade inglesa feito alguns

trabalhos no Poço Romano, situado na serra das Banjas. Os
maciços de algumas máquinas são ainda visíveis. Segundo se diz,
desceram por um antigo poço romano que, a uns 30 metros de
profundidade, os conduziu a um grande desmonte. No mesmo
filão, podem localizar-se trabalhos antigos, poços e cortas, numa
extensão de uns 600 m.”
Já em pleno século XX, vários autores, identificam e descrevem
a ocorrência de espólio arqueológico, que mais uma vez nos
remete para a época da ocupação romana. Em 1941, Teixeira
descreve e classifica uma lucerna metálica encontrada nas minas
das Banjas, que posteriormente Carvalho & Ferreira (1954),
juntamente com algumas moedas, atribuem ao Poço Romano:
“Provenientes das minas das Banjas (possivelmente do Poço
Romano, que de todas é a de maior tradição) conhecem-se várias
moedas de cobre, uma delas do tempo de Constantino, e uma
curiosa lucerna, que se encontra classificada por Carlos Teixeira
(1940)”. Allan (1965, p.154) também descreve o interesse desta
região: “Numa extensão de uns 20 quilómetros, em toda a largura
dos quartzitos que, em média, anda por 180 metros, existem
centenas de trabalhos antigos que se conservam abertos nos
duros quartzitos…”. Embora se registassem investigações em
quase todas as áreas de mineração romana, os trabalhos mineiros
modernos concentraram-se num sector especifico (Mina das
Banjas), desenvolvendo-se entre 1904 e 1941 exploração de
ouro produtiva, que aproveitou o que havia sido deixado pelos
romanos e, continuou na busca de novas áreas até ao falecimento
do seu proprietário. Teresa Soeiro (1984) reforça o que já havia
sido dito pelos seus antecessores e acrescenta a existência de um
povoado, toponimicamente designado por Outeiro da Mó, onde
foram recolhidos, à superfície, mós circulares de granito e blocos
irregulares de quartzito que serviram de base de apiloadores.
Sublinha, ainda, a ocorrência de cerâmicas de cobertura e
doméstica, com destaque para fragmentos de sigilata hispânica
Drag 29 com decoração metopada, pratos 15/17 e 36 com aba
decorada por folhas de água e tigelas 27 e 35; relativamente à
cerâmica comum, refere fragmentos de pratos de lume, panelas
e cântaros, que nos remetem, no seu todo, para os finais do séc.
I d.C. Datados dos finais do séc. XIX até meados do séc. XX, os
relatórios das concessões mineiras (Planos de Lavra, Memórias
Descritivas, Relatórios sobre o reconhecimento de minas, …)
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dos arquivos da antiga Circunscrição Mineira do Norte, contêm
importante informação de carácter geológico e arqueológico,
muitas vezes acompanhadas de plantas, relevante para o melhor
conhecimento da área, tendo servido de ponto de partida
para os estudos recentes desta zona mineira. Temos, portanto,
alguma sobreposição de trabalhos posteriores aos Romanos
que importa identificar nos próximos trabalhos de campo. De
futuro o trabalho de prospeção desenvolvido pelos autores
espera resultar na identificação de trabalhos mineiros associados
a cada época aqui identificada, tendo consciência que a grande
maioria é de época Romana, pelas características próprias que
estas apresentam, que eram comuns em todo o Império Romano.
Atualmente existem concessões de prospeção e pesquisa de duas
empresas de capitais estrangeiros (ver Fig. 2.2) principalmente
para o ouro, mas que recentemente pediram a revogação das
licenças, ou caducaram as licenças atribuídas quer de prospeção,
quer de exploração experimental como aconteceu nas Banjas.
Nos relatórios das empresas que fizeram prospeção com
sondagens na região das Banjas e Poço Romano foram calculados
recursos em ouro significativos, que ficaram por explorar, mas
que constituem recursos geológicos do Estado Português.

Prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais
Concedido
Pedido
Recuperação Ambiental das Áreas Minerais Degradadas
Banjas
Pejão - Germunde
São Pedro da Cova
22

Fonte: DGEG - Direcção Geral de Energia e Geologia (2017)

2

Fig. 2.2 - Mapa da situação atual em termos de concessões quer de prospeção quer de exploração experimental
na área do Parque das Serras do Porto, apesar de algumas delas terem sido revogadas muito recentemente.
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2. Mineração: uma história milenar

2.2 O caso particular da mineração romana

2.2.1 As minas de ouro romanas na área Valongo-Paredes-Gondomar

O ouro tornou-se certamente um material procurado por
grande parte das grandes civilizações. Apesar disso, encontrar
quantidades significativas do metal sempre foi um desafio, visto
que sua concentração média na crosta terrestre ser insignificante.
O avanço das Ciências da Terra associadas à engenharia de
mineração obteve um considerável progresso durante a
ocupação do Império Romano na porção noroeste da Península
Ibérica. Essa evolução histórica ocorreu a partir dos primeiros
séculos antes de Cristo e encontra-se ainda hoje muito bem
preservada nas Serras do Porto, que formam uma paisagem com
uma história milenar, rica em exploração mineira. O metal foi
explorado a partir das suas mineralizações primárias, em rocha,
e secundárias, nos sedimentos que resultaram do desmonte
natural das primeiras. Apesar dos avançados sistemas hidráulicos
criados para a separação do material, a lavra a céu aberto não
era suficiente para a extração de toda a jazida aurífera. Por
conseguinte, foi construído nesta região o maior e mais bem
preservado complexo subterrâneo mineiro romano que se tem
registo na atualidade (Matias et al, 2014).

Esta área é caracterizada por uma extraordinária abundância de
mineração subterrânea feita em depósitos primários de ouro,
embora recentemente tenha sido possível identificar alguns
trabalhos de natureza hidráulica de mineração em depósitos
secundários, como a existência de um importante canal hidráulico,
de grande capacidade de 1,20 m de largura, utilizado para grandes
trabalhos de mineração, como Las Médulas e outros (Matías et
al, 2014, Lima et al, 2014). Os trabalhos mineiros romanos mais
comuns consistem numa sucessão de cortas, galerias e poços com
níveis de extração que ultrapassam 70-80 m de profundidade.
Este conjunto de trabalhos constitui um verdadeiro complexo de
mineração subterrânea, o maior conhecido no Império Romano.
A acumulação de água nas zonas inferiores de muitos trabalhos
impede o acesso aos níveis mais profundos, por isso é provável
que existam estruturas de mineração mais extensas do que as
conhecidas até agora. Somente as galerias romanas que estão
cartografadas, correspondem a mais de 15 Kms, bem como
mais de 130 poços de secção quadrangular relacionados com
as explorações e galerias subterrâneas. Ambas as estruturas de
exploração (poços e galerias) serviram para a evacuação de água
e ainda para a extração do minério, bem como para o trânsito de
pessoal, de materiais, e ainda a ventilação, etc.
2.2.1a - Mineração subterrânea em depósitos primários
A morfologia subvertical dos principais depósitos primários
condicionou as explorações romanas para uma rápida evolução
em profundidade, uma vez que a exploração da mineralização
de ouro à superfície através das cortas se tinha esgotado. Desta
forma, os níveis de exploração tiveram que ser estabelecidos
através de galerias de drenagem que permitiam o acesso às
zonas mineralizadas e a evacuação das águas às vezes abundantes.
Este facto é visível na vertente oeste da Serra das Banjas onde
coexistem com trabalhos mais modernos feitos para uso agrícola
(Lima et al, 2010).
O resultado dos trabalhos de mineração nesta área são as
numerosas cortas sobre as zonas mineralizadas, de milhares de

24

fevereiro 2018

2. Mineração: uma história milenar

metros cúbicos de rocha, que foram feitas a partir da superfície,
sendo por isso visíveis diretamente nas fotografias aéreas.
Noutros casos, eles deram origem a grandes câmaras de extração
cujo acesso é condicionado à existência de galerias nas cortas,
tornando-se às vezes necessárias descidas verticais por meio de
técnicas de espeleologia para se fazer a sua visita.

2

Os poços foram feitos a partir da superfície, escavando com
ferramentas manuais de ferro (martelos e ponteiros). Estes são
geralmente de secção quadrangular (1,5-2 m), mas também há
alguns exemplos de poços circulares. Em geral, nos vestígios que
são conservados dos poços, não há exemplos de uso de caixas
de madeira, embora sejam secções escavadas em rochas duras,
o que não exclui o uso deles quando era necessário atravessar
zonas menos competentes.
A remoção de materiais pelos poços, bem como a subida e
descida dos trabalhadores era realizada por meio de guinchos
de madeira localizados nas entradas dos poços, cujas ancoragens
eram feitas por meio de pequenos orifícios cavados na rocha.
Podem ainda ser vistas em alguns casos, especialmente nas
proximidades do Fojo das Pombas. Excecionalmente, as escadas
foram escavadas em duas paredes que permitiram o acesso sem
elementos mecânicos, como ainda pode ser verificado in situ
executando a mesma operação, simplesmente usando as mãos
e os pés (Fig. 2.3).

Fig. 2.3 - Poço vertical com escadas que permitiam o acesso dos
mineiros. Fojo da Valérias (Valongo)

As galerias são as principais estruturas destas explorações porque
tinham um duplo propósito: o acesso às zonas mineralizadas
(Fig. 2.4) para sua exploração e ainda a drenagem das mesmas
(Fig. 2.5). A localização preferencial das galerias é no fundo
dos vales, embora no caso de existirem grandes diferenças
topográficas, as explorações foram necessariamente estruturadas
em diferentes alturas sobrepostas para uma progressão
descendente dos trabalhos de extração. Todas foram colocadas
com uma ligeira inclinação ascendente para permitir a retirada
de água do terreno e, em alguns casos, a existência de valas de
drenagem que permitiam uma passagem melhor para os mineiros
evitarem entrar com os pés na água (Fig. 2.6).
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Em geral, as galerias têm um traçado rectilíneo, embora não seja
estritamente observado em todos os casos, tendendo a adaptar-se
às irregularidades do terreno, procurando as áreas mais brandas e
mais fáceis para escavar com ferramentas de ferro. O avanço das
galerias era feito escavando em um ou vários degraus na parte
superior da frente e, mais tarde, abrangendo toda a secção. Desta
forma, o esforço para escavar a rocha era minimizado, com a
maior parte do trabalho feito numa posição mais favorável, que é
a de cortar de cima para baixo.
A relação técnica entre poços verticais e as galerias não é muito
clara, uma vez que está sujeita a múltiplas variáveis:
- poços que foram usados apenas para a elaboração do traçado
das galerias sem qualquer conexão destes com as mineralizações.
Desta forma, foi possível trabalhar em diferentes pontos da galeria
ao mesmo tempo com precisão total e melhoria das condições
de ventilação. É um procedimento habitual também usado em
trabalhos hidráulicos romanos, como aquedutos (Fig. 2.7).
- poços que foram perfurados diretamente sobre a mineralização,
provavelmente para fins de prospeção ou retirada de água e,
posteriormente, na maioria dos casos foram cortados ou meio
destruídos para o progresso descendente da exploração.
- poços geminados. Estes localizam-se apenas na Serras das Banjas,
na parte mais alta da concessão Vargem da Raposa (Fig. 2.9). Estes
são dois pares de poços que são muito próximos uns dos outros
e cuja profundidade excede 20 m, contudo a sua função é ainda
desconhecida, embora alguns autores tenham proposto que
sejam usados como elementos de ventilação (Domergue, 1970)
ou como meio de aprofundar alternadamente estes poços em
condições de presença abundante de água (Allan, 1965).

Fig. 2.4 - Interior do Fojo das Pombas. Foto:
ARCM
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Fig. 2.5 - Galeria G-1 (Valongo)

Fig. 2.6 - Canal de desaguamento no piso
de uma galeria (Banjas-Paredes)

Há também vários acessos através de galerias inclinadas com
escadas escavadas na rocha (Fig. 2.10). Este tipo especial de
trabalho subterrâneo não é comum, pelo contrário, é mesmo
excecional, e é digno de nota que os principais exemplos estão
na área de Fojo das Pombas, com dois conjuntos de escadas
muito significativos que são feitos em diferentes setores da

mesma exploração, que posteriormente foram comunicados
pelo progresso das obras de mineração. Os poucos exemplos
conhecidos de outras obras mineiras deste tipo são encontrados
em Tresminas (Vila Pouca de Aguiar-Portugal), com uma galeria
inclinada com escadas no final da galeria dos Alargamentos e na
Roménia (Trepçala Romana ) nas proximidades de Brad, mas
ambas de menores dimensões.
A iluminação dos trabalhos subterrâneos realizava-se
genericamente através do uso das lucernas clássicas, amplamente
difundidas no Império Romano em todas as áreas, especialmente
para usos domésticos. Os vestígios do uso destes utensílios estão
distribuídos por todos os lugares, encontrando-se inúmeros
“lucernários” nas paredes de galerias e poços. Estes consistem
em pequenos nichos ou prateleiras escavadas na lateral dos
trabalhos de mineração, de tamanho suficiente para colocar
temporariamente a lucerna que permitia a iluminação das
frentes de trabalho (Fig. 2.11). A fixação destas poderia ser
feita simplesmente pelo suporte em rocha ou ajudado por uma
porção de argila que aumentava a fixação.

A

2

Fig 2.8 - Acumulações de calhaus (“conheiras”) da área de Cavadinhas

B

Fig. 2.7 - O desfasamento é nítido no encontro dos
diferentes tramos (Serra das Banjas) (a)
Exemplo de galeria traçada a partir de poços verticais. (b)
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consiste basicamente na remobilização do solo solto por meio
de um fluxo constante de água que cria uma corrente de lama,
que circula em favor da inclinação nos canais de lavagem, onde a
retenção de ouro ocorre, graças à sua alta densidade (19,6g/cm³)
em comparação com os materiais que a acompanham (2-2,5g/
cm³).
A constituição dos canais de lavagem e o seu comprimento é
variável dependendo do material a ser tratado, onde a proporção
de argilas e o tamanho das partículas de ouro são de especial
importância.

Fig. 2.11 - Recreação moderna da iluminação
interior com cópia de lucerna romana (Foto: ARCM)
Fig. 2.9 - Poços gémeos (Serra das Banjas)

2.2.1b - Mineração em depósitos secundários e Mineração
hidráulica associada
O maior conjunto de explorações hidráulicas encontra-se na
Serra de Pias, distribuído numa área de cerca de 6 km², ocupando
as encostas de ambas as margens do rio Ferreira, embora seja
na margem esquerda onde se encontra o maior número de
trabalhos de mineração e infra-estruturas hidráulicas (canais e
depósitos de água) (Fig. 2.12). Os principais depósitos de ouro
explorados são coaluviões provenientes da meteorização dos
relevos montanhosos próximos, que são aqueles que contêm
a mineralização primária, e que também foram trabalhados em
alguma etápa após a mineração hidráulica, já que a destruição
do canal principal é verificada em alguns pontos. Os depósitos
coluviais estendem-se por toda a área em leitos finos de 2-3
m que aumentam a espessura na base das encostas, onde a
acumulação é máxima, atingindo em alguns casos 15-20 m. No
entanto, a exploração foi realizada seletivamente em certas
áreas, condicionadas pela topografia do terreno, a espessura dos
sedimentos e, evidentemente, a presença de ouro, que deveria
ter sido previamente definido pelo trabalho de prospeção.

Fig. 2.10 - Escadas de descida ao Fojo das Pombas (Valongo)
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A forma de trabalhar este tipo de depósitos de ouro secundário

Os materiais estéreis mais grosseiros são um obstáculo no
processo de separação e podem até comprometer a integridade
dos canais de lavagem, pelo que deviam ser separados
manualmente e acumulados na vizinhança, constituindo o que é
conhecido como “murias” ( Espanha) ou “conheiras” (Portugal),
sendo este o principal vestígio do processo de recuperação de
ouro na indústria de mineração hidráulica.
O sistema de exploração hidráulica aplicada exigia o
abastecimento regular de certas quantidades de água, que estava
facilmente disponível nas áreas mais baixas das encostas, levando
água do rio Ferreira (canal de abastecimento já identificado),
mas francamente escassa nas áreas de maior altitude. A solução
adotada pelos engenheiros romanos, em última instância, foi
a acumulação de água da chuva e de pequenas nascentes em
vários depósitos localizados nas áreas mais altas (cristas), dos
quais 2 foram localizados, por ainda estarem preservados.
Existem paralelismos entre este tipo de exploração usando água
em outras áreas de mineração de ouro romanas do Noroeste
espanhol, como a Serra del Teleno, onde a água utilizada nos
lugares mais altos era apenas a partir do degelo da neve (Matías,
2005; 2006; 2013).
Do canal que recolheu água do rio Ferreira, conseguiu-se
reconstruir fielmente a sua rota a montante até 1,5 km da
Ribeira de Santa Baia, ponto a partir do qual se perde devido
às explorações modernas de ardósia, da construção da base do

caminho de ferro e das terras de cultivo das localidades próximas
ao rio. Devido à sua posição topográfica, a extensão da rota pode
ter atingido até 8,5 km de comprimento a partir do ponto de
abastecimento. A evidência clara deste traçado foi localizado,
embora já não seja possível encontrá-la no terreno, ele é referido
nos manuscriptos de José Bonifácio Andrada e Silva no início
do século XIX, referindo que ele terá sido reaproveitado para
a agricultura.
Outro aspeto importante para rever sobre este canal é a sua
largura, de 1,20 m, que é reduzido para 0,80-0,90 m em algumas
áreas escavadas no quartzito. (Fig 2.14) Na mineração hidráulica
romana do noroeste hispânico, os exemplos de canais de 1,20 m
são encontrados nas grandes explorações, como Las Médulas e
outros.
O principal canal de abastecimento serviu de ajuda para a
exploração do ouro localizada no local de Cavadinhas, o que é
bastante significativo porque há uma grande escavação de 300 x
100 m feita em coluviões com uma espessura média de 15-20 m
que permite estabelecer um cálculo dos materiais removidos que
seria em torno de 300.000 m3. (Fig 2.15)
Grandes amontoados de materiais estéreis (conheiras) foram
acumulados na base das explorações. (Fig 2.8) Embora não
tenha sido encontrada evidência da continuidade do canal
para outras explorações a jusante, a capacidade desta conduta
não corresponde apenas ao volume de materiais removidos
em Cavadinhas. Em qualquer caso, as obras de mineração
hidráulica geralmente devem ser feitas a montante, de modo
que as estruturas de abastecimento localizadas a jusante podem
desaparecer devido ao progresso das explorações.
Após 3 km a jusante na margem esquerda do rio Ferreira, outras
áreas de exploração aparecem sucessivamente, caracterizadas
por uma sucessão de sulcos no terreno e amontoados de
rocha solta. Nesta área existem aluviões antigos formados por
fragmentos arredondados, que também foram trabalhados para a
mineração de ouro secundário.

Da mesma forma, na margem direita, tanto em torno do Castro
de Couce quanto nas encostas do vale, e na mesma margem
do rio, ocorre a mesma situação. O conjunto de explorações
auríferas romanas cobre uma área de mais de 850.000 m2, com
um total de materiais removidos que atingem numa primeira
avaliação os 3 milhões de metros cúbicos de material explorado.
A meteorização natural dos depósitos primários provocou a
desagregação dos materiais rochosos em diversos componentes.
O quartzo se decompõe mecanicamente em múltiplos fragmentos,
os sulfuretos são oxidados com maior ou menor velocidade e as
partículas de ouro são então libertadas no ambiente natural e
submetidas ao arrasto causado pelas águas das chuvas e cursos
de água. Devido ao ouro ser de alta densidade (19,6 gr/cm³)
tende a concentrar-se nas áreas proximais, especialmente na zona
de oxidação das mineraliuzações primárias e circundantes.Esta
circunstância era bem conhecida pelos prospectores romanos
que dedicavam atenção especial a estes lugares, pois apresentam
um conteúdo excecionalmente alto, o que os tornava muito
atraentes.Desta forma, o ouro pode ser encontrado nos terrenos
de vertente das encostas (coluvião) e nos depósitos deixados
pelos canais dos rios (aluviões). Devido à sua acessibilidade, os
depósitos secundários terão sido mais intensamente trabalhados
desde tempos remotos, uma vez que o ouro já estava livre e,
ao contrário dos depósitos primários, não é necessário realizar
uma moagem anterior. No entanto, o tamanho pequeno das
partículas de ouro (apenas 1mm) e o grande volume de materiais
removidos que precisam ser tratados trouxe o processo de
mineração para uma escala totalmente diferente na qual é
necessário separar e remover completamente os tamanhos
mais grossos, bem como eliminar a fração argilosa para sujeitar
o conjunto de materiais remanescentes ao verdadeiro processo
de “lavagem” e concentração de ouro, onde a água desempenha
um papel fundamental. Até 2014, nenhuma evidência clara havia
sido localizada no Serras do Porto deste tipo de mineração.
No entanto, em julho desse ano foi possível definir a existência
na margem esquerda do rio Ferreira dos restos de um canal

2

Fig . 2.12 - Distribuição das principais zonas de mineração hidráulica na
área de Serra de Pias e Santa Justa (zona de charneira do Anticlinal de
Valongo)
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os depósitos de acumulação relacionados com este canal não
foram conservados. No entanto, foi possível localizar nas áreas
altas dos vestígios da Serra de Pias, dois depósitos cuja função foi
a acumulação de águas pluviais destinadas às obras mineiras das
zonas mais altas da serra, onde o abastecimento de água não era
viável a partir dos canais fluviais.

de abastecimento cuja construção era idêntica à utilizada na
mineração hidráulica romana. Seguindo essas evidências, foi
possível identificar um conjunto de explorações hidráulicas
romanas na Serra de Pias, distribuídas por uma área de 6km²,
que aproveitou os materiais acumulados de ouro nas encostas
e ambas as margens do rio Ferreira, especialmente na base das
serras, onde as acumulações atingiram uma espessura máxima
de 15 a 20m, embora estes coluviões geralmente se estendam
em leitos finos de apenas 2-3m de espessura, selecionados por
trabalhos de prospecção que também foram intensamente
trabalhados (Matías et al., 2014; Lima et al. al, 2014) (Fig 2.13).

2

As explorações hidráulicas deste setor deixaram como principal
evidência as acumulações de pedras nos arredores das zonas
de lavagem e as evidências das extensas zonas vazias realizadas
através do uso da água, às vezes apenas apreciáveis nas fotografias
aéreas. As secções de canais localizadas na margem esquerda do
rio Ferreira fazem parte de um importante canal romano de água
que atingiu 8,5 km de rota para abastecer a água necessária para
operações hidráulicas neste setor. A largura do canal (1,20m)
implica uma grande capacidade de transporte (aproximadamente
0,5 m³/s), o que indica que estas explorações seriam de tamanho
razoável, embora no presente apenas o traçado final do mesmo
esteja conservado. Devido ao avanço ascendente das explorações,
Prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais
Rios
Curvas de nível
Vestígios de mineração - prospecção ARCM
Património arqueológico
Conheiras
Vestígios canal
Eventual traçado canal
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Fig. 2.13 - Evidencias de mineração hidráulica romana na Serra de Pias ( Valongo, Portugal)
(Matias et al. 2014)

Fig . 2.14 - Corte diretamente em rocha no
canal de Cavadinhas com 1,20m de largura

Fig. 2.15 - Exploração hidráulica romana das Cavadinhas e
explorações a céu aberto na encosta da serra de Pias
(Imagem SPLAL 1945)
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2.2.1c - Mineração a céu aberto de grande extensão
Além das obras de mineração hidráulica que foram realizadas na
superfície, os filões foram também explorados pela mineração a
céu aberto, um precursor da mineração subterrânea. Os vazios
(cortas) nem sempre são visíveis devido à vegetação, embora às
vezes estas se tornem claras após os incêndios florestais.

2.2.1d - Estrutura de uma mina de ouro típica nesta
área, com a evolução das diferentes técnicas aplicadas de
mineração
O sistema de exploração habitual seguido pelos romanos nesta
área está principalmente relacionado aos afloramentos das
mineralizações primárias e sua progressão em profundidade. Os
trabalhos de mineração começaram na superfície, podendo gerar
vazios de certa magnitude após a extensão dos afloramentos
ou eventuais concentrações in situ da zona de oxidação. A
necessidade da retirada da água pode ter sido evidente a poucos
metros de profundidade, por isso foi necessário perfurar poços
ou, principalmente, galerias de acesso/drenagem.

Se as galerias tiverem um determinado comprimento, o uso de
poços verticais intermédios serviria para acelerar o trabalho
e garantir a precisão no traçado. Desta forma, os poços são
perfurados até a altura apropriada e divididos em duas direções
opostas para encontrar a outra galeria ou mineralização,
permitindo o trabalho em várias frentes.

2

Nas mineralizações existem zonas muito difíceis de escavar, como
quartzitos ou filões de quartzo. Nestes casos, as ferramentas
usuais são totalmente ineficazes e os romanos tiveram de
recorrer ao uso do fogo como recurso para realizar a extração. O
procedimento consiste basicamente em realizar um aquecimento
intenso da rocha dura e, em seguida, proceder a um arrefecimento
repentino com água. As evidências do uso do fogo são visivéis
nas superfícies côncavas características que permanecem após
a quebra da rocha. (Almeida,1970) propôs o uso de canais de
água para chegar às frentes de trabalho subterrâneas. No entanto,
não existem estruturas internas conhecidas que corroborem esse
aspecto.
A mineração hidráulica, excepcional nesta área, foi desenvolvida
antes das explorações em rocha dos depósitos primários, como
se vê na sobreposição dos trabalhos mineiros que cortaram o
canal de abastecimento.

Fig. 2.16 - Mineração a céu aberto em Vinhas (Serra de Pias), muito
bem visível após um incêndio.

Fig. 2.17 - Esquema básico de uma mina de ouro romana subterrânea
da área do Parque das Serras do Porto
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2. Mineração: uma história milenar

2.2.2 Os principais complexos Romanos de mineração de ouro no Parque das Serras do Porto
O complexo de mineração subterrânea do Parque das Serras do
Porto desta zona inclui algumas das cavidades mais emblemáticas
de todo o império romano: poços, galerias e desmontes
subterrâneos numa quantidade e qualidade de preservação
impressionantes.

2.2.2.1 Complexo Mineiro Norte da Serra de Santa Justa
Alvo de vários trabalhos ao longo dos séculos e ainda em estudo
na atualidade, este complexo representa de forma exemplar,
em estado de conservação digno de nota, a engenharia mineira
romana subterrânea da época.

A profusão das obras mineiras romanas das Serras do Porto
não apresenta distribuição aleatória, mas possui uma estrutura
ordenada em torno de certos núcleos de exploração mineira
onde ocorre, além de condições de trabalho favoráveis
(afloramentos, desvios, drenagens, etc.), a concentração natural
de um maior número de mineralizações de ouro (estruturas)
que permitem desta forma uma operação conjunta com um
custo mínimo em infraestruturas de mineração (poços e
galerias). Quando estas circunstâncias ocorrem, podemos falar da
existência de um verdadeiro “complexo de mineração” que se
caracteriza por ter galerias de extração, às vezes em diferentes
níveis, com centenas de metros de desenvolvimento e poços
verticais que são introduzidos no terreno, dezenas de metros de
profundidade. Todas essas estruturas levam a diferentes áreas de
extração onde os romanos obtiveram o minério de ouro que foi
então transportado para o exterior para ser processado, sempre
na vizinhança das galerias principais (Lima et al., 2010).

Fojo das Pombas
Os trabalhos do Serviço do Fomento Mineiro, e mais
especificamente de Adalberto Dias de Carvalho em 1961,
começaram a revelar o tesouro patrimonial deste local.
Tendo sido explorado entre o século I e III DC, pelos objetos
encontrados na desobstrução de alguns locais, como o exemplo
da Fig. 2.18 e que podem ser atualmente visitados no LNEG de
São Mamede Infesta (12 peças metálicas, restos de cerâmicas ou
mesmo entivações de madeira).
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Fig. 2.19 – Topografia Fojo das Pombas / Três Fojos Sagrados 2001 –
AESDA (Publicada na revista Trogle 3)

Em 2001 a Associação de Estudos Subterrâneos e Defesa do
Ambiente de Torres Vedras (AESDA) com o Apoio da Autarquia
de Valongo e de elementos envolvidos na génese do Alto Relevo
– Clube de Montanhismo (ARCM), publica a topografia do Fojo
das Pombas (Fig. 2.19), como era conhecido nessa data.
Estes trabalhos foram usados como informação base para o
ARCM prosseguir com os trabalhos nas restantes cavidades
adjacentes. No entanto, novos levantamentos topográficos
evidenciam algumas imprecisões e uma nova versão do
levantamento topográfico está a agora em curso.

Após a exploração romana, algumas dessas estruturas foram
usadas para ter acesso novamente à mineralização e para avaliar
as possibilidades de reativação dessas minas, razão pela qual estas
às vezes são acessíveis e com pouca ou nenhuma modificação,
que é um dos principais valores das minas de ouro romanas do
Parque das Serras do Porto.
A Carta M01 representa a distribuição no PSeP das principais
áreas de mineração romana que são: o Complexo Mineiro Norte
de Santa Justa, o Complexo Mineiro da Serra de Pias, o Complexo
Mineiro das Serras de Santa Iria e Banjas, os melhor conhecidos e
ainda o Complexo Mineiro do Alto Sobrido, até á data aquele em
que se realizaram menos trabalhos de prospeção.

abaixo do nível da sua abertura. No entanto, o designado “Fojo
das Pombas” é muito mais que o apenas visitável pela maioria
das pessoas. Existe no subsolo, na proximidade desta estrutura
mineira principal, poços, galerias e desmontes mineiros que
integram esse complexo e que não podem ser dissociados. Alguns
exemplos são os “Fojos sagrados”, a “Galeria G1”, a “Galeria i”,
o “Submundo”, o fojo dos “Precipícios”, a “Barroca da viúva”, a
“Galeria da estrada” ou mesmo vestígios que se estendem até à
base da Serra e onde se encontra a “Quinta da Ivanta” (Fig. 2.20)
– um local arqueológico que evidencia a existência de oficinas de
lavagem onde se encontram galerias que se põe a possibilidade
de poderem comunicar com este complexo. De notar que uma

1234-

Legenda
Complexos Mineiros Romanos
Complexo Mineiro Norte de Santa Justa
Complexo Mineiro da Serra de Pias
Complexo Mineiro das Serras de Santa Iria e Banjas
Complexo Mineiro do Alto Sobrido

Carta M01 - Carta dos complexos Romanos Principais da área
do Parque das Serras do Porto.

A designação muito conhecida de “Fojo das Pombas” tem uma
origem remota que remonta desde logo ao ano de 1800 por
“Côjo da Pombas” nos manuscritos de José Bonifácio Andrada
e Silva. Esta designação de “Fojo” está normalmente associada
à morfologia de uma fenda tipo cavidade no terreno. Neste
caso específico, o local popularmente designado por este nome,
refere-se a uma monumental fenda com uma abertura máxima
possuindo 40 por 8 metros. Uma das suas características principais
é uma escadaria que leva a duas “varandas”, que são visitáveis
atualmente em turismo, e que levam os visitantes a cerca de 25m

Fig. 2.18 – Um dos artefactos encontrados pelo Serviço do Fomento
Mineiro na década de 60 do século passado.
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galeria de escoamento de água deste complexo encontra-se a
escassos metros da zona e a cotas altimétricas semelhantes.

de água deliberada por parte de proprietários dos terrenos de
saídas de galerias de escoamento e em muitos casos porque
simplesmente se deixou 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 encontramse vestígios da colocação das estruturas que procediam à
sua extração de água, como é exemplo um poço da G1 que
apresenta indícios claros da utilização de máquinas de extração
de água semelhantes a ilustrações encontradas no estado da arte
da investigação relativa à engenharia mineira romana referente à
extração de água em desmontes subterrâneos.

O “Fojo das Pombas” (Fig. 2.21) é um complexo conhecido, aqui
designado por “Complexo Norte da Serra de Santa Justa” que
inclui várias centenas de metros de galerias, dezenas de poços
e de aberturas que dão acesso a desmontes mineiros, que
evidenciam a complexidade da engenharia de mineração romana
subterrânea, que o torna, em conjunto com os outros do Parque
das Serras do Porto como o mais interessante e completo do
antigo império romano.
Neste momento, o ARCM está a realizar a topografia do complexo
Fojo das Pombas / Três Fojos Sagrados com o equipamento de
medição laser para que se torne possível obter a informação
necessária para determinar, por exemplo, o desenvolvimento
de todo este complexo (Fojo das Pombas/Três Fojos Sagrados/
Galeria G1/Escadaria “i”/Fojo dos Precipícios/Galeria da Estrada).
Certamente e pelos dados que se dispõem atualmente, todo
este complexo terá um desenvolvimento aproximado de 3Km de
extensão e um desnível máximo na ordem dos 90 metros. Na Fig.
2.22 representa-se parte do complexo indicado com as ligações
físicas conhecidas à data.
Com os trabalhos realizados até ao momento, é agora possível
perceber melhor como se articularam os trabalhos mineiros em
profundidade e qual a função dos vários níveis de exploração.
Em aberto continuam algumas zonas deste complexo que se
encontram submersas ou com problemas graves de estabilidade.
O ARCM já procedeu a alguns mergulhos de exploração em
algumas destas zonas contando com a colaboração de um
espeleo-mergulhador do NEUA – Núcleo de Espeleologia da
Universidade de Aveiro. No entanto são sempre explorações
muito difíceis de realizar logisticamente devido às dificuldades
inerentes da prática, mas também devido às difíceis condições de
acesso. O fato de vários locais se encontrarem submersos (Fig.
2.23) prende-se muitas vezes com alterações que se realizaram no
exterior das cavidades: alteração de cursos de água, acumulação
36

Fig. 2.20 – Fotografia aérea da “Quinta da Ivanta”
(Fotografia de Arqueologia e Património – Ricardo Teixeira).

Fig. 2.21 – Fotografias de exploração espeleológia a 70m de
profundidade da abertura principal do “Fojo das Pombas”.

2

No entanto, estes locais inundados, serão também possivelmente
preservadores de vestígios dado o poder conservador que a água
tem por exemplo de madeiras de estruturas antigas.
De salientar também que historicamente, na década de 80/90
se ter procedido ao aterro da denominada “barroca da viúva”
(situada mesmo por cima da Galeria G1) que resultou em
instabilidade estrutural e desabamentos no interior desta que
impossibilitam o acesso, estudo e exploração de algumas partes
desta. Ligações entre a zona do fojo dos “precipícios” e o restante
complexo são agora difíceis de provar.

Fig. 2.23 – Interior da Sala TIMI – descida para uma zona submersa.

Fig. 2.25 – Entrada da Escadaria da galeria “i”

Fig. 2.24 – Sala na extremidade da Galeria G1 - Sala TIMI – onde é
possível observar zonas abobadadas pelo uso do fogo como técnica
para enfraquecer a rocha e facilitar o desmonte.

Fig. 2.26 – Fotografias de alguns dos trabalhos de
desobstrução da Escadaria “i”

Galeria G1 e Galeria “i”
Fruto dos trabalhos desenvolvidos pelo ARCM nas cavidades
próximas ao complexo do Fojo das Pombas/Três Fojos Sagrados,
foram realizadas algumas ligações físicas entre cavidades que, até
há uns anos atrás, pensava-se que não existiam.

Fig. 2.22 – Sobreposição do levantamento topográfico do ARCM
(Galeria G1/Escadaria “i”) com a Topografia Fojo das Pombas / Três
Fojos Sagrados da AESDA

A cavidade que foi alvo dos trabalhos mais intensivos foi a Galeria
G1 (à descoberta da sala TIMI em 1997 – Fig. 2.24) assim como
a Escadaria “i” (Fig. 2.25 e 2.26). Dada a proximidade entre este
conjunto de cavidades, o ARCM inicia os trabalhos topográficos
utilizando aparelhos de medição com precisão de 0.5 graus por
cada 100 metros.
Os trabalhos realizados neste conjunto de cavidades
(desobstruções, explorações, sondagens rádio (SLOTTER) e
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equipagens técnicas das galerias/cavidades) que, até então, não
teriam ligação entre si, levaram-nos a estabelecer uma ligação
física entre as mesmas, sendo que duas delas ainda estão em fase
final de trabalho de limpeza.
As Fig. 2.27, 2.28, 2.29 e 2.30 são algumas das topografias
executadas pelo ARCM que estão atualmente interligadas
pelas suas galerias ou que ainda se encontram em trabalhos
espeleológicos. Algumas destas já têm ligação física com o
complexo. Outras já tiveram e, portanto, aspira-se a que venham
a ter novamente após trabalhos de desobstrução.

2

Fig. 2.29 – id212 - Escadaria “i”

Fig. 2.30 – id182 - Galeria G1 com a ligação à Galeria “i”
(desenho final em execução)

Fig. 2.27 – id197 - Fojo dos Precipícios (trabalhos em curso)
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Fig. 2.28 – id199 - Galeria da Estrada (trabalhos em curso)
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2.2.2.2 Complexo Mineiro da Serra de Pias
A Serra de Pias constitui um dos locais do parque das Serras do
Porto em que mais se observam trabalhos romanos de mineração
primária, mas também de mineração secundária (Fig. 2.31).
A primeira, acontece quer a céu aberto quer em explorações
subterrâneas de uma dimensão apreciável.

2

Mineração primária
A céu aberto
Existem vários indícios de mineração primária a céu aberto na
Serra de Pias. Os mais conhecidos são as cortas que ainda estão
em ótimo estado de conservação. Uma boa parte encontra-se
na encosta voltada a Norte representando alguns autênticos
refúgios para espécies de flora (caso do “Fojo dos Fetos” – Fig.
2.32 - onde se observa a existência de um habitat exclusivo para
um ecossistema de espécies vegetais).

Fig. 2.32– Fotografia aérea do “Fojo dos Fetos”.

Fig. 2.34 –No centro, em baixo, observam-se as Fragas do Castelo.
Imponentes paredes onde o corte de poço vertical e posterior
desmonte criou um importante local de escalada desportiva (Fig. 2.35).

Esta corta de dimensões apreciáveis é apenas um exemplo da
grande quantidade de explorações mineiras primárias, mas
também secundárias na vertente Norte da Serra de Pias, como
se observa pela Fig. 2.31.
Contudo, um dos locais mais emblemáticos e mais significativos
(alvo de um recente estudo apresentado pela ARCM no 2º
Congresso de Mineração Romana e Espeleologia de Valongo em
2016) é o local que se situa nas margens do rio Ferreira junto
da base da Serra de Pias e do outro lado do rio mais a Norte: a
recém denominada de Corta do Castelo (Fig. 2.33).
As Fragas do Castelo são um importante local de encontro para
escaladores e desportistas de natureza. Estas fragas rochosas
e algumas paredes lisas, representam um desafio à prática de
escalada. Mas na verdade são o resultado de desmontes de
exploração em que poços exploratórios de sondagem que mais
tarde foram cortados (desmontados) expondo ao exterior estas
paredes conforme se observa na figura 2.34.
Fig. 2.31 - Mineração primária (a verde) e secundária (a azul) na Serra de Santa Justa e Pias
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Fig. 2.33 – Contextualização geográfica da Corta do Castelo (Serra de Pias)

Fig. 2.35 – A história da escalada desportiva em Portugal passou por
estas fragas, como se observa nesta fotografia tirada em 1944.
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Assinalado a vermelho na fig. 2.36 encontra-se a área onde
terá havido a maioria dos desmontes a céu aberto do lado
Norte do rio Ferreira. Os marcadores assinalam a existência
de indícios (tipicamente poços e galerias). A azul representa-se
uma acumulação de água associada a uma eventual oficina de
lavagem de minério (possivelmente os moinhos contemporâneos
associados à panificação aproveitam esta antiga infraestrutura).
O ramo de água a azul que se dirige para a parte inferior da
imagem é esculpido na rocha e funcionaria, como um canal
de escoamento, para se poderem trabalhar as areias auríferas
acumuladas no açude.
A razão geológica para esta exploração primária de grande
dimensão deve-se ao facto da existência de uma dobra
secundária da zona de charneira pertencente à grande dobra
que é o anticlinal de Valongo. De um lado e do outro do rio
Ferreira podem-se observar as dobras onde se concentraram a
maior quantidade de mineralizações de ouro, pois foi onde foram
aprisionados mais fluidos ao longo do tempo geológico (Fig. 2.37
a e 2.38). A riqueza desta zona motivou o desmonte completo
de uma grande área, destruindo o canal de abastecimento
da exploração secundária das Cavadinhas, e provando que
a exploração primária de grande extensão foi posterior à
exploração de depósitos secundários da região. De salientar que
nem todos os trabalhos de mineração serão Romanos, mas a
maioria apresenta claramente características de engenharia
Romana da região (Fig. 2.39).

2
Fig. 2.36 – Imagem aérea da área do Castelo evidenciando indícios de mineração primária e
secundária. A linha azul mais clara ilustra a passagem aproximada do canal de abastecimento
de água das Cavadinhas, que foi desmontado pela mineração primária.

Fig. 2.37 – Exemplo de dobra onde se geram espaços e acumulações de fluídos que podem dar origen
a mineralizações de ouro. Notem as dobras secundárias do anticlinal. (https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcRoaCusD2nMqtSjFnDfb4t6NmnZfYi3Eb_keoTscedMAsJqjLiF)
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Fig. 2.38 – Exemplo de charneira de dobra onde há maior concentração de filonetes de mineralizações de ouro. http://3.bp.blogspot.
com/-XupLhQccFQM/UoFaSQpr9XI/AAAAAAAACmM/z6KKuxC44zY/s1600/Banded+iron+formation,+South+Pass,+WY+-+note+t
he+saddle+reef+with+ladder+veins+gemhunter.webs.com+-+Copy.JPG

Fig. 2.39 – Imagens de alguns dos locais assinalados pelos marcadores da figura 2.36.
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A exploração das cristas quartzíticas nestas zonas de dobras
secundárias (Fig. 2.43 e 2.44) só foi cimentada durante os
trabalhos de campo deste relatório. A dimensão dos trabalhos
é de tal forma extensa que se torna difícil a sua cartografia, pois
foi quase constante na zona de charneira da dobra principal
do Anticlinal de Valongo. Vão-se assinalar por essa razão
apenas os casos mais paradigmáticos, que vêm revolucionar os
conhecimentos desta mineração de mineralizações primárias de
ouro nesta região, e que terão certamente situações similares
noutras zonas desta megaestrutura, mas sempre em menor
escala do que foi aqui encontrado na serra de Pias (antiga serra
do Raio). Uma das zonas mais evidentes é a zona das Pias, onde
está provada a utilização de fogo para o desmonte dos quartzitos
auríferos (Fig. 2.45 e 2.46)

2

Fig. 2.42 – Fotografia aérea da área mineira complementar da zona do
“Castelo”, do outro lado do rio Ferreira, onde é bem visível o desmonte
do canal de água (a azul) para as Cavadinhas, interrompido pela extensa
exploração, com a dobra geológica (a vermelho) bem visível.
Fig. 2.40 – Imagem do modelo tridimensional que originou o cálculo do
volume de material extraído.

Através de métodos de levantamento orográfico tridimensional
e de criação de um modelo de volume subtrativo do que são a
projeção das linhas de nível observadas na vizinhança, foi possível
estimar que só nesta zona de estudo (uma parte mínima das
Serras de Pias) foram retirados mais de 340 000m3 de material
(Fig. 2.40).

Fig. 2.41 – Imagem do desmonte que aproveitou a zona mais rica
em ouro que é a dobra do Alto do Castelo: uma dobra secundária do
Anticlinal de Valongo.

Esta zona do “Castelo” representa assim um local de significativo
valor patrimonial já que inclui significativos trabalhos de mineração
de ouro romana primária também do lado de lá do Rio Ferreira,
interrompendo o antigo canal de água (Fig. 41 e 2.42).
44
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Os desmontes a céu aberto na área do castelo chegaram a ter
de desviar o Rio Ferreira como prova a exploração da Fig. 2.45.
Mas nem sempre as zonas exploradas terão preservado essa
forma arredondada, mantendo, no entanto, evidências da
exploração das cristas na zona do alto da Serra de Pias em
Valongo (Fig. 2.48 e 2.49), tendo este desmonte a ver com uma
dobra secundária.

2

Fig. 2.44 – A área mineira do Castelo, vista de Este e notando-se bem a
dobra do outro lado do Rio Ferreira

Fig. 2.45 – Exploração junto ao Rio Ferreira na área do Castelo, onde
as marcas de sustentação com madeira são semelhantes às utilizadas
pelos Romanos no Fojo das Pombas e no poço Romano (Santa Iria)

Fig. 2.47 – As famosas Pias da Santa no alto da Serra apresentam
formas arredondadas resultantes da utilização do fogo para o desmonte
das cristas quartzíticas.

Fig. 2.46 – Zona abobadada no Alto de Pias (a metros da Santa do alto
de Pias, Paredes) onde foi utilizado o fogo para desmonte a céu aberto.

Fig. 2.48 – Zona de exploração nos quartzitos no alto de Pias,
possivelmente aproveitando uma dobra secundária (estratificação
sub-vertical do lado esquerdo e sub-horizontal do lado direito).

Fig. 2.49– Pormenor da imagem anterior onde se destaca a grande
acumulação de blocos de quartzito partidos aquando da mineração

Fig. 2.43 – Fotografia do lado Norte da exploração do Castelo com as
dobras assinalando a zona rica.
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Em alguns casos atingiram grande dimensão formando autênticos
anfiteatros como o da vertente oeste da serra de Pias da Fig.
2.50, no município de Valongo. Já no município de Paredes, na
mesma serra a exploração também tem grandes quantidades de
estéreis, em depressões de mineração primária a céu aberto (Fig.
2.51).

da parte escondida dessas explorações subterrâneas.
De salientar que de todos os tipos de mineração que se encontram nesta Serra, à semelhança
das outras do Parque das Serras do Porto, este tipo (a subterrânea) é aquela que mais sofre com
a pressão humana. Crê-se por isso que deverão ser tomadas medidas de proteção urgentes para
salvaguardar pelo menos o estudo e inventariação destes locais, senão mesmo a sua integridade.
Um exemplo de uma iniciativa nesse sentido realizada pelo ARCM foi a disponibilização da
informação de cadastro geográfico dos vestígios de mineração no sistema de gestão urbanística do
Plano Diretor Municipal da cidade de Valongo.

Exploração Subterrânea
No que concerne a mineração primária subterrânea, a Serra de
Pias é, à semelhança das Serras de Santa Justa e Banjas, um local
de grande intensidade de exploração. Desde toda a superfície
da sua zona Norte, à crista e mesmo vertente este da mesma,
encontram-se explorações subterrâneas. Um exemplo é a mina
da lagoa azul (Fig. 2.52), mas a mais emblemática é a Mina das
Moiramas, que terá sido iniciada pelos romanos e retomada a
posteriori, por várias vezes.
A grande pressão da exploração florestal tem nos últimos anos
contribuído para uma rápida deterioração das entradas de acesso
a estes locais quer por arrasamento, quer pelas alterações de solo
(resultantes da escassez de água que espécies florestais causam)
que contribuem para desabamentos que impossibilitam o acesso
e o seu estudo.

Mineração secundária
Um significativo conjunto de explorações hidráulicas encontra-se na Serra de Pias, distribuído numa
área de 6 km² ocupando as encostas de ambas as margens do rio Ferreira. No entanto, a margem
esquerda possui o maior número de trabalhos de mineração e infra-estruturas hidráulicas (canais e
depósitos de água).

Fig. 2.50 – Foto do Google earth onde o anfiteatro causado pela
mineração a céu aberto dos quartzitos para o ouro, é agora uma
plantação de eucaliptos. Repare-se na depressão logo abaixo causada
pela circulação de grandes massas até ao Rio Ferreira.

Os principais materiais de ouro explorados são coaluviões provenientes da meteorização dos relevos
montanhosos próximos, que são aqueles que contêm a mineralização primária, e que também foram
trabalhados em alguma etapa após a mineração hidráulica, já que a destruição do canal principal é
verificada em alguns pontos. Os depósitos coluviais estendem-se por toda a área em leitos finos de
2-3 m que aumentam a espessura na base das encostas, onde a acumulação é máxima, atingindo em
alguns casos 15-20 m (exemplo das cortas das Cavadinhas, Fig. 2.54). No entanto, a exploração foi
realizada seletivamente em certas áreas, condicionadas pela topografia do terreno, a espessura dos
sedimentos e, evidentemente, a presença de ouro, que deveria ter sido previamente definido pelo
trabalho de prospeção.

Os estudos realizados permitiram até à data já inventariar a grande
parte dos vestígios à superfície, conforme é possível observar
pela Fig. 2.53. Também será de referir que várias topografias do
interior de algumas destas explorações já foram realizadas pela
ARCM e podem já ser consultadas nos arquivos da associação.
Dos vários vestígios de mineração evidenciados na figura 2.53,
os locais de mineração primária subterrânea mais significativos
encontram-se na vertente Norte e na vertente Este da Serra, e
mais uma vez relacionado com zonas de dobras secundárias. Na
crista da Serra (na área dos quartzitos) são variados os desmontes
à superfície em que se encontram desmontes subterrâneos,
contudo a criação de caminhos de acesso florestal destruiu
parte significativa dos acessos à parte subterrânea. Atividades de
desobstrução a realizar no futuro poderão habilitar a descoberta
48
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Fig. 2.53 – Mapa de vestígios de mineração realizado pela ARCM na Serra de Pias.

O sistema de exploração hidráulica aplicada exigia o abastecimento regular de certas quantidades
de água, que estava prontamente disponível nas áreas mais baixas das encostas, levando água do rio
Ferreira (canal de abastecimento da Fig. 2.55 e Fig. 2.56).
Fig. 2.52– Parte final de uma parte de mineração Romana subterrânea
da Serra de Pias.

Fig. 2.51– Foto da vertente sul da Serra de Pias em paredes onde a
mineração a céu aberto dos quartzitos para o ouro, é bem visível na
parte superior da depressão. Repare-se na depressão logo abaixo onde
são encontradas as escombreiras desta exploração.

Do canal que tomou água do rio Ferreira, conseguiu-se reconstruir fielmente a sua rota a montante
até 1,5 km depois da Ribeira de Santa Baia, ponto a partir do qual se perde devido às explorações
de ardósia, à construção da base do caminho de ferro no século XIX e das terras de cultivo das
localidades próximas ao rio. Devido à sua posição topográfica, a extensão da rota pode atingir até
8,5 km de comprimento a partir do ponto de abastecimento. A evidência clara deste traçado foi
localizada, embora já não seja possível atravessá-la no chão.
Fig. 2.54 – Foto aérea mostrando no centro da imagem as cortas das Cavadinhas do
lado do Rio Ferreira, com o Castro Mineiro de Couce do outro lado.
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Partículas de ouro
em outras áreas de mineração de ouro romanas do Noroeste
espanhol, como a Serra del Teleno, onde a água utilizada nos
lugares mais altos era apenas a partir do degelo da neve (Matías,
2005; 2006; 2013).
Foi realizada uma prospeção usando a bateia em cerca de 0,5
m3 de materiais soltos de coaluvião residuais localizados nas
proximidades da corta de Cavadinhas (Fig. 2.58). Como resultado,
foram obtidas várias partículas de ouro visíveis de morfologia
irregular que demonstram uma origem proximal com transporte.
A análise dessas amostras de ouro por meio de microssonda
eletrónica mostra um teor de Ag de 10-15% consistente com a
origem primária anteriormente exposta.

Fig. 2.55 – Canal romano das Cavadinhas com corte na área dos
quartzitos, perto do Rio Ferreira.

Fig. 2.56 – Corte na rocha no canal junto à zona da Queiva também na
margem do rio Ferreira.

O principal canal de abastecimento serviu de ajuda para a
exploração do ouro localizada no local de Cavadinhas, o que é
bastante significativo porque há uma grande escavação de 300 x
100 m feita em coluviões com uma espessura média de 15-20 m
que permite estabelecer um amontoado dos materiais removidos
que seria em torno de 300 000 m3.

Após 3 km a jusante na margem esquerda do rio Ferreira, outras
áreas de exploração aparecem sucessivamente, caracterizadas
por uma sucessão de sulcos no terreno a amontoados de rocha.
Nesta área existem aluviões antigos formados por fragmentos
arredondados, que também foram trabalhados.

Grandes amontoados de materiais estéreis (murias ou conheiras)
são acumulados na base das explorações. Embora não tenha
sido encontrada evidência da continuidade do canal para
outras explorações a jusante, a capacidade desta conduta não
corresponde apenas ao volume de materiais removidos em
Cavadinhas. Em qualquer caso, as obras de mineração hidráulica
geralmente devem ser feitas a montante, de modo que as
estruturas de abastecimento localizadas a jusante pudessem
desaparecer devido ao progresso das explorações.
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Em geral, também foram realizadas análises de geoquímica que
revelaram um teor de ouro de 104 ppb e apenas 20,7 ppb
de antimónio (tipo Au-As primário). Tratando-se do estéril da
lavagem da mineração romana, aplicando uma percentagem de
recuperação de 90%, o teor de ouro nos coaluviões seria de 1 g
/ t. Em algumas das zonas mineralizadas da Serra de Pias foram
detetados conteúdos de ouro de 2 g / t.
Fig. 2.57 –Exploração hidráulica romana em coluviões de Alto dos Zervos e o tanque 1 de
águas pluviais associado (35 x 15m) (Imagem dos voos SPLAL 1945)

Fig. 2.58 – Fotografia do processo de “bateamento” no rio Ferreira, na zona da corta das
Cavadinhas, com fotografias das partículas de outro encontradas.

Da mesma forma, na margem direita, tanto em torno do Castro
de Couce quanto nas encostas do vale, e na mesma margem
do rio, ocorre a mesma situação. O conjunto de explorações
auríferas romanas cobre uma área de mais de 850 000 m2, com
um total de materiais removidos que atingem numa primeira
avaliação os 3 milhões de metros cúbicos.
Nas áreas altas, a solução adotada pelos engenheiros romanos,
em última instância, foi a acumulação de água da chuva e de
pequenas nascentes em vários depósitos localizados nas áreas
mais altas (cristas), dos quais 2 foram localizados. (Fig. 2.57)
Existem paralelismos entre este tipo de exploração de água
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2.2.3.3 O Complexo Mineiro da Serra de Santa Iria e Banjas
As mineralizações de ouro na Serra das Banjas e Serra de Santa
Iria têm mantido interesse da indústria mineira até à atualidade,
o que muito tem contribuído para o conhecimento de dados
relevantes sobre a mineração romana encontrados nesta região.
Todas as operações de mineração moderna, tem sido efetuadas,
sem exceção, em áreas já trabalhadas em época romana.

Numerosos trabalhos antigos encontram-se principalmente na
encosta oriental desta serra (de Montezelo) e denotam que em
tempos remotos se desenvolveu aqui uma importante indústria
mineira, tendo por objectivo segundo todas as probabilidades a
exploração de filões auríferos (FREDERICO DE ALBUQUERQUE
D’OREY - Relatório de 9 de Novembro de 1888. Processo 248 do
Arquivo da Repartição de Minas) (Fig. 2.59).

Durante os trabalhos de reconhecimento, os novos exploradores
depararam-se com grandes trabalhos mineiros de idade incerta
que, pouco a pouco, puderam ser datados tendo em conta os
achados arqueológicos encontrados nas galerias. Monteiro e
Barata (1889) realizaram uma breve descrição de alguns aspetos
da mineração romana:
“Consta ter, na mesma ocasião, uma sociedade inglesa feito alguns
trabalhos no Poço Romano, situado na serra das Banjas. Os maciços
de algumas máquinas são ainda visíveis. Segundo se diz, desceram
por um antigo poço romano que, a uns 30 metros de profundidade, os
conduziu a um grande desmonte. No mesmo filão, podem localizar-se
trabalhos antigos, poços e cortas, numa extensão de uns 600 m.”

Fig. 2.60 – Representação gráfica de planta e perfil da Mina do poço
Romano (Processo 248 do Arquivo da Circunscrição Mineira do Norte)

No agora chamado “Couto Mineiro das Banjas“, a marca da
mineração romana é muito extensa. Este é formado pelas minas
Poço Romano, Vale do Braçal, Vale Fundo, Serra de Montezelo,
Vargem da Raposa e Serra do Facho, situadas nos concelhos de
Paredes e Gondomar, freguesias de Sobreira e Melres.

Deve-se assinalar que é na saída desta galeria e trincheira
do Complexo do poço Romano assinaladas acima que se
encontraram os vestígios de uma grande oficina de tratamento
de minérios (mós em granito inteiras) que será sem dúvida umas
das áreas a merecer uma escavação arqueológica.

Estes trabalhos antigos adquirem às vezes dimensões importantes;
ora são poços e galerias bem conservadas e de secção definida
e regular; ora são cortas ou escavações muito irregulares...
(Frederico de Albuquerque D’Orey - Relatório de 28 de
Dezembro de 1882. Processo 212 do Arquivo da Repartição de
Minas).
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Os trabalhos modernos desta concessão seguiram os antigos
constituídos por três poços, uma galeria e várias trincheiras
seguindo o filão principal, conhecido por «filão dos romanos».
Este inclina 60 a 70º para nordeste com possança variável entre
1 e 2 metros e um enchimento constituído por pirites de ferro
arsenical contendo ambas ouro e prata.
A galeria tem a extensão de 41 metros incluindo 19 metros
em trincheira (Fig. 2.62) não chegou a encontrar o filão e
modernamente foi continuada e alargada para permitir a
passagem de vagonetas. O poço maior, chamado «poço romano»,
encontra-se perto do cume do monte e tem 50 metros de
profundidade, servindo a um desmonte de certo modo notável.

Toda esta região das Banjas se encontra intensamente juncada de
trabalhos antigos, já assinalados em 1882 pelo Eng. Frederico de
Albuquerque de Orey que, num seu relatório sobre a mina de
Vale Fundo, diz suspeitar que a água que corria pelos barrancos
era proveniente daqueles, acrescentando:

Alguns anos mais tarde, o mesmo engenheiro, referindo-se à mina
Vargem da Raposa, escreveu:

2

Uma das mais importantes minas deste grupo das Banjas, sob
o ponto de vista das lavras antigas, é aquela que se denomina
Poço Romano (Fig. 2.60). Sobre ela o Eng. Salema Garção, ao
ser chamado a dirigir as modernas lavras, elaborou um precioso
relatório com a planta dos trabalhos (Fig. 2.61).

Fig. 2.59 – Representação gráfica do “Couto Mineiro das Banjas”
(retirado de Soeiro 1984)

Fig. 2.61 – Localização da área do Poço Romano na Serra de Santa Iria
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Os principais trabalhos mineiros modernos, de meados a finais de
século XIX e primeira metade do século XX, concentram-se no
sector da Serra de Montezelo (Serra das Banjas), onde decorreu
uma exploração intensiva e proveitosa na Mina das Banjas e sua
envolvente. (Fig. 2.63) Embora se registassem investigações em
quase todas as áreas de mineração romana, os trabalhos mineiros
mais modernos concentraram-se num sector especifico (Mina das
Banjas), desenvolvendo-se entre 1904 e 1941 com exploração de
ouro produtiva, que aproveitou o que havia sido deixado pelos
romanos e, continuou na busca de novas áreas até ao falecimento
do seu proprietário.

Esta mina reutilizou uma galeria romana inferior deste sector
como galeria principal de exploração. O traçado desta galeria
romana, que atinge mais de 300 metros de desenvolvimento na
horizontal (Fig. 2.64 Fig. 2.65 e Fig. 2.66), é acompanhado por,
pelo menos, três poços verticais que teriam permitido uma
construção simultânea trabalhando em frentes distintas. Soeiro
(1984, p.115) faz referencia a “sete poços que a ligam à superfície
e ao eixo da exploração e serviu de galeria mestra aquando dos
trabalhos dirigidos pelo Eng. Bessa Pinto. O encarregado das minas
recorda que foram retiradas lucernas de alguns nichos existentes nas
paredes.”

2

Fig. 2.64 – Galerias principais da Mina das Banjas (Combes et al, 1992)

A galeria romana original sofreu modificações pelos trabalhos
modernos já que foi limpa e ampliada. No entanto conserva
numerosas evidências da seção original: marcas de picos nas
paredes e numerosos lucernários ao largo do seu traçado (Fig.
2.67).
No interior da galeria, no final da sua extensão, a mina moderna
sobrepõe-se e entrecruza os trabalhos romanos em que se
conservam diversas galerias romanas no seu estado original,
preservadas em profundidade por abaixo das cortas (Fig. 2.68).

Fig. 2.62 – Trincheira de acesso a galeria principal do Poço Romano

Fig. 2.63 – Topografia da mina de ouro denominada por “Poço Romano”
(José Caetano Salema Garção - Relatório de 10 de Fevereiro de 1938.
Processo n.º, 2094 do Arquivo da Circunscrição Mineira do Norte).
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Na superfície, a mais de 100 m acima do nível da galeria, encontrase o afloramento da mineralização do ouro que foi explorado
por cortas a céu aberto. Atualmente desconhecem-se eventuais
estruturas de mineração existentes entre o afloramento e a
galeria de drenagem inferior.

Sobre os teores de ouro destas mineralizações, H. Couto, fez
a recompilação dos dados existentes, com resultados muito
surpreendentes (Couto, 1993, p. 233-234):
“A mina das Banjas foi uma das mais importantes da região. Num
relatório da New Douro Gold Mines, Ltd, sem data, é referido que as
pirites auríferas chegaram a dar teores de 100g/t, tendo-se extraído
em média 35g/t. Possivelmente ao falarem das pirites auríferas
estavam a referir-se aos níveis negros ricos de pirite, uma vez que, no
mesmo relatório, é referido que “o filão onde este ouro foi aproveitado
mudou de carácter de quartzo aurífero para pirites aurífero”. Prill
(1935) refere que 900000 toneladas do filão forneceram 3600kg
de ouro (4g/t Au). Noutro relatório, de 1936, intitulado “Mines d’or de
Banjas près Porto”, é referido que “todos os filões estão mineralizados
com teores que variam de algumas gramas de ouro por tonelada a
100g (filões piritosos) e mais”. O mesmo relatório cita que, segundo

Fig. 2.65 – Localização da Mina das Banjas e concessões mineiras

registos oficiais, um antigo concessionário teria produzido 123kg
de ouro fino em 3 anos, numa exploração artesanal, sendo estes
resultados inferiores aos verdadeiros, por causa do pagamento de
impostos. Referem, ainda, que “terão sido exploradas segundo toda
a probabilidade do minério tal e qual 16g de ouro por tonelada ou
mais.
O CBD, na análise dos níveis negros, detectou teores importantes de
ouro, atingindo 500g/t.
A mina das Banjas é a única onde pudemos observar ouro visível, em
quantidade apreciável. Contudo, não se deverá esquecer que a mina
foi reaberta e limpa e nela foi possível fazer um estudo muito mais
pormenorizado que nos outros casos”.
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Apesar dos excelentes resultados obtidos na análise de
amostras, todos os trabalhos realizados em níveis inferiores aos
alcançados em época romana deram como resultado um notável
empobrecimento da mineralização, pelo que as explorações
mineiras foram abandonadas em pouco tempo, ainda que, mais
pelas limitações do rendimento da exploração subterrânea do
que pela falta de reservas.
Na vertente SW da Serra das Banjas, voltada para o Rio Douro,
também, se podem encontrar outros trabalhos romanos de
menor importância e algumas galerias perfeitamente retilíneas
com mais de 100 metros de comprimento, aparentemente,
descontextualizadas das explorações da outra vertente e que
parecem ter sido realizadas ou como trabalhos de prospeção
ou para facilitar a drenagem geral da zona. Estas galerias
entrecruzam com outras realizadas em época moderna com
fins especificamente agrícolas pela abundância de água que são
capazes de proporcionar.

Fig. 2.67 – Mina das Banjas. Interior da galeria principal
com numerosos nichos de lucernas.

Fig. 2.68 – Mina das Banjas. Galeria antiga no final da exploração atual

Subir a Serra de Santa Iria, percorrer a crista até as Banjas é colocar-se
perante um espectáculo confrangedor de destruição. E se andamos
mais algumas centenas de metros e passamos aos espaços ainda
não afectados, vemos bem a dimensão deste atentado. A Vargem da
Raposa, rodeada pela antiga vegetação baixa, própria dos terrenos
xistosos, é dos poucos exemplos bem conservados do que seriam
estas minas inseridas na paisagem, com escarpas recobertas por
uma vegetação luxuriante, de exemplares pouco comuns que
aproveitam o meio rico em água. As galerias e os poços descobremse entre a vegetação, bem esquadriados, profundos, a justificar
as histórias promissoras de mouros encantados e as narrativas
aterradoras de desastres e malefícios. As represas, as condutas de
água que percorriam as serras, os locais de lavagem onde hoje há
acumulação de areias que ainda tem ouro, serão dentro em pouco
apenas memórias.”

Soeiro (1984, p.109-110) lamenta a irreparável destruição
causada pela florestação indiscriminada que teve lugar neste local
excecional de mineração de ouro romana:

A zona de Vale Braçal é ainda outra na Serra de Santa Iria e
Banjas que se destaca pela sua grandiosidade (Fig. 2.69). É possível
ver pelo encontro desfasado de galerias (Fig. 2.70) que houve
várias equipas a trabalhar a partir dos poços Romanos verticais
existentes.

“A somar a destruição e transformações produzidas no decorrer
do reaproveitamento das minas romanas durante o século XIX,
temos hoje outras muito mais graves e talvez mais dramáticas pela
facilidade com que poderiam ter sido evitadas sem maiores prejuízos.
As explorações romanas cujo teor de antimónio era bastante
baixo e se encontravam mais afastadas das vias de comunicação
sobreviveram com alterações menores até aos nossos dias. Mas a
plantação industrial de eucaliptos encarregou-se recentemente de as
destruir. Ao remover o solo até a rocha de base, levantando mesmo
algumas capas desta, as máquinas desfizeram o monte, revolveram
os estratos de antigos povoados e oficinas, deixaram soltas terras e
pedras que em cada Inverno entulham as cortas, poços e galerias.

Desde 2005, numa perspetiva de cooperação estratégica
para o estudo e conhecimento do património geomineiro do
concelho de Paredes, o Gabinete de Arqueologia e Património
do Município em conjunto com o então Departamento de
Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto,
têm desenvolvido trabalhos de prospeção e identificação de
património geológico, vestígios arqueológicos e mineiros.
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Um dos maiores desmontes subterrâneos dos Romanos bem
preservado sem alteração posterior é o exemplo da grande
estrutura mineralizada subvertical totalmente desmontada com
várias centenas de metros de extensão e alguns metros de lado
(Fig. 2.71).

Fig. 2.66 – Mina das Banjas 1) Galeria romana original das Banjas alargada; 2)
Um dos poços romanos da galeria das Banjas; 3) Pormenor de nicho de Lucerna;
4) Vazio da exploração da Camada Negra (exploração moderna).
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2. Mineração: uma história milenar

2.2.3 O Povoamento mineiro romano e as evidências arqueológicas no Parque das Serras do Porto
Durante o II /I milénio a.C., com o domínio das novas tecnologias, designadamente metalúrgicas, algumas das serras do Parque vão
ser povoadas pelo Homem. Vão construir as suas aldeias a 300 e 400 metros de altitude, na procura de condições naturais de defesa,
controlo visual e domínio sobre as principais vias fluviais, vale do Rio Sousa, vale do Rio Ferreira e até mesmo sobre as margens do rio
Douro. Estas aldeias que se designam por Castros localizam-se em altitude, das quais vamos tendo algumas referências bibliográficas
bem como algumas evidências arqueológicas. Distribuem-se pelas serras de Santa Iria, Medas (Alto do Castelo), Broalhos, Castros, Pias
e Santa Justa, Alto do Castro, em Couce. Os seus habitantes poderão ter sido os primeiros prospetores do ouro.
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Na ausência de trabalhos arqueológicos, alguns trabalhos de prospeção e recolha de materiais de superfície, apesar de não permitirem
apontar cronologias concretas, verificando-se continuidades ou não de ocupação, apontam para a existência de uma aculturação por
parte dos habitantes dos castros.
No castro de Couce, sobranceiro ao Rio Ferreira e à aldeia do mesmo nome, identificam-se amontoados de pedra de construção,
alguns taludes reveladores de muralhas ou plataformas de construção bem como um provável fosso e à superfície, para além de
fragmentos de mós, encontram-se inúmeros vestígios cerâmicos de época romana - tégula, cerâmica comum e “terra sigillata”.
O Castro de Pias - corresponde topograficamente a uma plataforma e remate de esporão localizado na vertente Norte da Serra de
Pias, sobranceiro ao Rio Ferreira onde aparece grande quantidade de fragmentos de tégula.
O Castro de Santa Iria caracteriza-se por um local com condições naturais de defesa, excelente domínio visual, associado a vários
trabalhos mineiros romanos. A prospeção arqueológica permitiu identificar fragmentos cerâmicos incaracterísticos.
O Castro de Santa Justa implanta-se num esporão localizado na vertente da Serra de Santa Justa, formando uma plataforma virada a
Leste. A sua ocupação poderá remontar ao Bronze Final pelo aparecimento de 2 machados de talão com dois anéis, em bronze, do
tipo Monteagudo 35.

Fig. 2.69 – Trabalhos mineiros romanos do Vale Braçal (Serra das Banjas)

O Castro de Broalhos, apesar de estar fora da área do Parque, poderá ter tido também um papel de apoio aos mineiros. Povoado com
apenas 80 metros de altitude aonde terão sido identificadas lousas enterradas em forma de sepultura, um cadinho de barro vidrado e
uma caixa de lousas (Oliveira 1979).

Fig. 2.70 – Vale Braçal. Encontro de galerias

Fig. 2.71 – Vale Braçal. Exploração de grandes dimensões.
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Contudo, apesar de haver indicadores para uma ocupação dos antigos castros, a chegada dos romanos vai alterar o paradigma de
assentamento, sentido de um modo geral por todo território conquistado e sem exceção a zona mineira em estudo. A recolha de
espólio romano nalguns castros aponta para uma eventual ocupação de antigos castros ou simplesmente continuidade, como é o caso
do Casto de Couce e o Castro de Pias, onde se encontram muitos fragmentos de tégula e imbrices. Mas outro tipo de assentamento
tendo sido registado, a partir do diverso espólio recolhido à superfície e que é indicador de um povoamento aberto, próximo dos
trabalhos de exploração mineira e que designamos de povoados/oficina. Este tipo de assentamento, a meia encosta, distante de solos
agrícolas, só deverá estar relacionado com a exploração e tratamento do minério, assente nos inúmeros fragmentos de mós rotativas,
de granito, alguns apiloadores seriam utilizados para transformar a rocha num grão mais fininho, como que uma “farinha de pedra” de
modo a extrair-se melhor o ouro. Para além disso, outro espólio pertença à cultura romana, tais como fragmentos de vidros, ânfora,…
Temos localizados os povoados a norte do Poço romano, o do Outeiro da Mó e de Santa Comba (Lima et al 2011).
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Na ausência de estudos arqueológicos sistemáticos, não nos é
possível definir a área e respetiva dimensão dos habitas mas,
seguramente, temos identificados outros tipo de habitat, que
cremos não se relacionar apenas ou exclusivamente ao tratamento
do minério, mas talvez, um habitat mais residencial e com outra
dimensão económica e social. Esta interpretação baseia-se na
associação da existência de necrópoles na proximidade, como é o
caso das Necrópoles da Valdeira e da Corredoura. A implantação
destes habitats, nos sopés do castro de Santa Iria e do castro de
Pias, juntamente com a análise comparativa do espólio, permitenos colocar a hipótese de durante os séculos II e III d.C. os povos,
instalarem-se em áreas abertas e de baixa altitude.
Necrópoles
Nesta região mineira e como consequência da especificidade dos
trabalhos as práticas funerárias deveriam ser mais frequentes que
o normal, porém, apesar de não termos um cálculo do número
de mortes, temos identificadas nas proximidades duas necrópoles
romanas. Uma na Corredoura, no sopé da Serra de Pias e
outra na Valdeira, no sopé de Santa Iria. Relativamente a esta,
descoberta em 1943, destacam-se vários recipientes cerâmicos
e lucernas, ainda não estudada. Quanto à da Corredoura, foi alvo
de uma intervenção arqueológica e identificaram-se sepulturas
pertencentes a uma necrópole de incineração com espólio
cerâmico e moedas associadas, enquadráveis entre meados do
século I e o séc. III d.C. (Pinto, 1994: 19). Estes cemitérios estão,
certamente relacionados, com os mineiros da serra de Pias e de
Santa Iria e Banjas e com a população romana.
Epigrafia
Se associarmos à identificação das práticas funerárias as evidências
epigráficas revemos os rituais praticados pelos romanos perante
os entes queridos que faleciam; a forma como a viviam e sentiam.
As inscrições epigráficas dão-nos a conhecer o nome de alguns
romanos e romanas que habitaram nesta área mineira, quais
os deuses que adoraram, bem como a inferir qual o tipo de
administração mineira exercida nesta área.
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Os dois altares romanos de Santa Comba cuja dificuldade de
leitura da sua inscrição tem sido interpretada ora como funerária,
mandada fazer em homenagem à irmã do dedicante de seu
nome Rufus (Redentor 2011); ora como votiva dedicada à deusa
Galaecia (Tranoy 1977) ou, ainda, a epígrafe encontrada em
Melres, Gondomar, invocando os deuses Manes e cujo epitáfio
é dedicado pelo marido Proculo à sua esposa defunta, Câmala,
enquadrável nos finais do século II e princípio do Seculo III d.C.
(Redentor 2009).
Nos chamados territoria metallorum – distritos mineiros - a
exploração mineira tinha que ser muito bem gerida e fiscalizada,
pelo que as províncias imperiais dependentes diretas do
Imperador eram os agentes do fisco que faziam essa gestão.
A epígrafe encontrada em Susão, Valongo, dedicada Alboco
coloca-nos a possibilidade das áreas mineiras das Banjas e
Castromil, juntamente com as de Pias, Santa Justa, Covelo e Medas
tenham constituído uma circunscrição autónoma designada por
Albocolensis, pelo que justificaria a existência de um procurator
metalli dependente do procurador de Augusto para as Astúrias e
Galécia ao mesmo tempo que parece convergir para a referência
de Plínio a uma mina designada por albocranense, que o autor
situa na Gallaecia (Silva 1986).
Do mesmo modo, que a epígrafe identificada na freguesia
de Lagares, em Penafiel, dá-nos a conhecer a presença de
dois escravos do imperador Dominiciano, com funções de
dispensatores, pressupondo-se que a sua estada neste setor
mineiro documente a intervenção imperial nas operações
extrativas desta região (Redentor 2011).
Espólio
A implantação dos romanos nesta região com o intuito da
exploração do ouro obrigava a um isolamento dos centros
urbanos de então e como consequência dos centros de atividades
comerciais. Alguns produtos poderiam ser de fabrico local mas, o
gosto e as necessidades dos romanos exigia a aquisição de bens,
mesmo a longa distância o que é comprovado pelos diversos

materiais recolhidos.
Desta forma, para o uso quotidiano, doméstico, a louça comum
poderia ser produzida local ou regionalmente. Os modelos
parecem ser, de algum modo, estandardizados mas de pastas
e cozeduras diversas. A maior quantidade deste tipo de louça
aparecem associadas a enterramentos, não deixando de se poder
relacionar com o uso quotidiano na cozinha e de ir à mesa, para
comer e beber. Deste grupo destacamos os pratos, as bilhas, os
copos. Em contexto de habitat recolhem-se, também, fragmentos
de panelas de irem ao fogo, de dolium que serviam para armazenar
cereais, ânforas para transporte e armazenamento de água, vinho,
azeite e produtos piscícolas, como indicam as ânforas de origem
bética e lusitana, provenientes do povoado da Quinta da Ivanta
(Morais 2007).
Os fragmentos de peças de terra sigillata confirmam o recurso
à importação de louça de luxo para uso quotidiano, de origem
itálica, do sul da Gália (Quinta Ivanta), Hispânica com decoração
(Outeiro da Mó) (Soeiro 1984) e no povoado oficina do Poço
romano.
Utensílios de exceção apareceram associados ao Fojo das
Pombas, designadamente um notável conjunto de doze peças
metálicas, datadas do século II d. C., encontradas no interior
de um poço e relacionado com a atividade mineira e eventuais
rituais (Castro 1961).
Lucernas
As lucernas como peças fundamentais no sistema de iluminação
no dia-a-dia da cultura romana, são também imprescindíveis na
atividade mineira subterrânea. As referências bibliográficas vão
dando conta da sua existência no interior das galerias, restandonos, atualmente, os nichos ou lucernários escavados nas paredes
das galerias, espaçados entre si um ou dois metros. Na galeria do
Fojo das Pombas terá sido encontrada uma lucerna in loco, datada
do século II d. C.
Provavelmente das explorações de Montezelo, couto mineiro

das Banjas, a bibliografia refere uma lucerna de fabrico típico das
oficinas centro-itálicas e com uma marca de oleiro em relevo,
PHOETASPI (Phoetaspus) (Teixeira 1941). PHOETASPVS
PHOETASPI trata-se de um oleiro itálico com oficinas no Norte
de Itália e que exportou para as províncias do Norte e Leste,
sobretudo em época Cláudia (Nunes 2016). Das minas de Santa
Justa e Pias é referenciada uma lucerna de fabrico hispânico
(Bética) do período do Alto Império. (Nunes 2016).

elementos são normalmente indicadores da existência de
povoados e surgem precisamente associados aos povoados
oficina. Este tipo de materiais de construção, devido à sua
longevidade, não nos permite atribuir cronologias concretas,
porém, o seu uso é já vulgar nos finais do século I d. C. (Soeiro
1984). Todos os sítios identificados como povoados ou como
povoados oficina encontram-se este tipo de materiais, divergem,
apenas, no tipo de pasta e de cozedura.

Mós e apiloadores

Dentro deste tipo de material de construção recolheram-se,
ainda, fragmentos de pavimento, também em barro e de grande
espessura, nomeadamente nos povoados oficinas do Outeiro da
Mó e do Poço Romano, o que reflete o cuidado aplicado ao
revestimento do interior dos espaços destes habitats.

A extração intensiva do ouro nesta região mineira é também
atestada pelas centenas de fragmentos de mós rotativas de granito
que se recolhem nas proximidades dos trabalhos mineiros assim
como blocos de quartzito duro com cavidades bastante polidas,
de uma ou mais faces a que chamamos de apiloadores. Destes
últimos recolheram-se exemplares na Serra de Santa Justa e das
Banjas, e serviam para triturar o quartzo aurífero. Enquanto as
mós, para além de servirem para moerem o cereal, foram usadas
no tratamento do minério aurífero, isto é, para moer de modo
a facilitar a separação do ouro. Estes instrumentos aparecem
nas proximidades dos trabalhos mineiros, em zonas de habitat
e oficina, concretamente o Outeiro da Mó, e no povoado do
Poço Romano onde neste encontraram-se quatro mós, movente
e dormente, intactas, com orifício central para o encaixe do
engenho (Lima et al 2011).
Vidros
Os objetos de vidro são de grande fragilidade e faziam parte dos
usos e costumes da cultura romana. Este material de importação
está presente no povoado oficina do Poço Romano através de
um pequeno fragmento, sem forma, de cor azul claro e com
nervura.
Cerâmica de construção
Como sinal do tipo de cobertura utilizada pelos romanos nas
estruturas habitacionais e oficinais encontram-se inúmeros
fragmentos de tegula e imbrices dispersas pela superfície. Estes

Moedas
Apesar de não existir muita informação quanto a achados
numismáticos, nesta região mineira, sabe-se, naturalmente, que
existia uma forte circulação monetária por todo o império. Até
nós chegaram as referências dos achados de moedas de Augusto
e de Constantino associadas à zona mineira (Soeiro 1984).

Aguiar de Sousa em direção à Serra de Santa Justa. De Bracara
Augusta partiria uma via que ligava a esta região mineira, vindo de
Alfena, passava na Costa, Susão, Chã e seguiria posteriormente
para Paredes. Na Chã cruzaria com outra passava na Carvoeira –
Ponte de Couce e aí bifurcava em dois sentidos, Aguiar de Sousa
e Rio Douro. (AderSousa s/d).

2

A densa rede fluvial, cujos principais rios são o Sousa e o Ferreira,
em articulação com a rede viária, distribuída pelo território
dos concelhos, contribuiu para que ao longo dos tempos
se construíssem pontes de pedraria em substituição das de
madeira, sendo que algumas passagens terão tido origem na
época romana, embora, atualmente, apresentem características
medievais, sofrendo, ainda, reconstruções ao longo das épocas
moderna e contemporânea, como são o caso das Pontes de
Alvre e de Casconha.

Vias
A proximidade do Douro com um importante posto portuário
em Cale terá proporcionado condições para escoar o ouro bem
como para fazer chegar do exterior bens e alimentos.
Apesar de este território não integrar uma rede viária dos
importantes itinerários romanos, nem referência a marcos
miliários, a circulação de pessoas e bens deveria ser intensa, não
descurando a necessidade imperiosa do escoamento do minério
extraído e outros produtos. Por toda a área mineira foram
identificados troços de vias secundárias, abertas na rocha e com
marcas de rodados, aos quais designamos de caminhos velhos.
Alguns dos traçados viários fariam a ligação das margens do rio
Douro em direção a Bracara Augusta, atravessando a serra das
Banjas, passando por Santa Comba, Alvre, com bifurcação para
Casconha e Castromil e também com passagem pelo Castelo de
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2.2.4 Mineração romana de ouro no Parque das Serras do Porto
e sua relação com o povoamento envolvente

2.2.5 A mineração de ouro no Império Romano- Portugal, Espanha,
Roménia, Grã-Bretanha e outros (França, Egito, etc.)

Na envolvente destacam-se alguns lugares centrais de povoamento
pré – romano mas que pela sua localização estratégica forma
romanizados exercendo um papel relevante, relativamente à área
mineira em estudo.
A escolha dos lugares definem, de algum modo, um triângulo no
posicionamento no território que nos parece funcionalmente
estratégico.
O castro do Muro de Vandoma localiza-se numa posição
orográfica dominante na região, a 519 metros de altitude, sobre
os vales dos rios Ferreira e Sousa, afluentes da margem norte
da bacia do Douro, cujos vestígios arqueológicos apontam para
uma ocupação de longa duração, desde da Idade do Bronze até
à Idade Média. A sua relevância para o território circundante
reflete-se na documentação medieval quando o referem como
mons Benidoma ou Bendoma.
Defendido por uma cintura de muralha, num perímetro de cerca
de 4.000 metros e com cerca de 4 metros de largura, no interior
da qual tem aparecidos materiais romanos, nomeadamente
tégulas e identificadas estruturas quadrangulares, bem como
registo ao culto da divindade aquática Nábia. No sopé foram
identificadas três necrópoles romanas com espólio cerâmico
enquadráveis nos séculos III e IV (Soeiro 1988-89; Silva 1992).
Este Castro tem sido apontado como possível metrópole do
grupo dos Calaicos sendo considerada a sua centralidade, mais
adequada ao controlo da vasta área mineira, beneficiada, também,
pela proximidade a uma das vias principais que ligavam a Cale
através da Porta de Vandoma, proporcionando o acesso à zona
portuária nas margens do Douro (Silva 1994).
O castro do Mózinho localizado em Oldrões, no concelho de
Penafiel, sobranceiro à ribeira de Cambra, afluente do rio Sousa,
tem sido considerado como um importante ponto estratégico de
defesa e observação do território. Foi alvo de várias campanhas
de escavações arqueológicas, desde da década de 40 do século
passado e com intervenções até aos nossos dias.
Os trabalhos arqueológicos e os estudos têm demonstrado que
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este povoado fortificado de altura foi intensamente ocupado
durante o século I d.C. e habitado até ao século V. Defendido
por quatro linhas de muralhas, cuja espessura máxima atinge
cerca de 3,5 m junto às portas, protegendo uma área intramuros
de cerca de 20 ha, por onde se distribuem vários tipos de
construções habitacionais de planta circular e retangular, com
destaque para uma construção, provavelmente de cariz religioso,
todas organizadas por um traçado reticulado de arruamentos.
Pelo lado exterior da muralha foram identificadas necrópoles
cujas sepulturas continham um valioso espólio bem ilustrativo das
práticas funerárias bem como do predomínio da cultura romana
(Soeiro 1994).
Este castro terá funcionado como um grande centro de receção
de materiais de importação ao gosto romano, provenientes dos
circuitos comerciais do Mediterrâneo e das regiões hispânicas,
confirmados também, pelos tesouros monetários (Soeiro 1984).
O Monte Crasto localizado em São Cosme, com 194 metros
de altitude, mas com ótima posição de domínio, desde da
Idade Média que é referenciado na documentação como Mons
Gundemari, Castro gundemari, como reflexo da sua importância
para o território. Terá sido profundamente romanizado, avaliar
pelo conjunto de moedas que foram lá encontradas, nas
primeiras décadas do século XX (Oliveira 1979). O tesouro
de 173 pequenos bronzes, três moedas em prata, sendo uma
grega e dois denários em republicanos, testemunha a importância
deste lugar. Apesar daquelas moedas corresponderem, quase na
totalidade, ao período entre a segunda metade do século III e
o século IV, altura em que o trabalho de exploração mineira de
ouro já se encontrava inativo, não deixa de ser indicador para
a época (Mendes-Pinto 2005-07). O Plano Diretor Municipal
de Gondomar refere, também, que terá sido identificada uma
sepultura, uma inscrição em granito e uma estela. A sua localização
mais a sudoeste da zona mineira, a proximidade com o Rio Douro
e com a importante zona portuária de Cale poderá ter sido um
lugar de apoio e controlo da circulação de bens para o interior
da área mineira, bem como, para o escoamento e transporte de

produtos, designadamente o ouro.
Estes lugares centrais eram beneficiados por uma rede viária
que estabelecia ligações terrestres com a civitas de Cale e o seu
portus, importante porto fluvial do Douro, com Bracara Augusta,
capital da província da Callaecia, onde residiria todo o sistema
administrativo e comercial e com Tongobriga considerada uma
civitas, importante centro urbano entre o Sousa e Tâmega (Dias
1997).
Deste modo a estruturação deste território mineiro e envolvente
terá, certamente, tido em consideração a rede viária de acordo
com os principais eixos: no sentido N-SW que ligava a Bracara
Augusta atravessando a zona mineira até ao Douro e outro que
partia de Cale passava pelo Castro de Vandoma, em direção ao
Mózinho atravessando o rio Tâmega em direção a Tongobriga.

O interesse de Roma nos recursos minerais da Península Ibérica
após a expulsão dos cartagineses na Segunda Guerra Punica (206
a.C.) é evidente nos grandes trabalhos de exploração de minerais
de prata, chumbo e cobre no sul da península, cujos vestígios
foram investigados nos tempos modernos devido à intensa
reativação que ocorreu nesta área desde a segunda metade do
século XIX. O conhecimento da riqueza mineira do sul peninsular
foi perdido nos tempos, mas terá começado na época grecofenícia quando as trocas comerciais de estanho, prata e cobre
iniciaram para o Mediterrâneo.

2

Quase dois séculos depois, na virada do século, a metade norte
da península, especialmente o noroeste espanhol tornou-se o
principal objetivo da conquista do Império Romano por causa da
abundância de depósitos de ouro. A monetização da sociedade
romana foi inicialmente baseada em prata (denário), enquanto o
ouro ocupava um lugar muito mais modesto até o início do século
I da nossa era com a reforma do sistema monetário de Augusto,
onde se estabelece um padrão de valores para moedas de ouro e
prata: 1 áureo = 25 denários (Howgego, 1992). Essa monetização
coincide com o tempo da conquista dos territórios do noroeste
Hispano e o impulso das zonas mineiras mais importantes do
Império Romano. No entanto, há muitos exemplos anteriores de
um uso intensivo de depósitos de ouro em vários locais que já
descrevem os sistemas básicos que serão usados mais tarde e em
grande escala no noroeste Hispano (Fig. 2.72).
A abundância de depósitos de ouro que ocorre naturalmente
no quadrante noroeste da Península Ibérica e sua extração
industrial marcou a evolução histórica desse setor durante a
dominação romana, que não teve exemplos anteriores iguais
de tal magnitude em qualquer outra parte do mundo. Estamos,
portanto, diante da primeira “corrida do ouro” da Humanidade.
Os romanos localizaram e exploraram praticamente todos os
depósitos de ouro existentes nesta área, para os quais aplicaram e
desenvolveram técnicas de mineração muito avançadas, que ainda
hoje nos surpreendem pela sua precisão e espetacularidade.

Fig. 2.72 – Principais áreas de Mineração Romana de ouro
durante a expansão máxima do Império.

Algumas das tecnologias aplicadas no noroeste Hispano já haviam
sido usadas anteriormente em outras áreas de mineração do
Império Romano, e continuaram a ser usadas mais tarde nos
novos territórios conquistados. Desta forma, deparamo-nos com
uma implantação tecnológica sem precedentes no mundo antigo
caracterizada pelos seguintes aspetos:
•

precisão absoluta na localização dos depósitos de ouro

•

planeamento das explorações a partir de trabalhos
anteriores de prospeção, tanto em depósitos primários
como secundários

•

uniformidade nos métodos de exploração aplicados nos
diferentes tipos de mineralização, com o desenvolvimento
de técnicas específicas para depósitos de ouro de grande
espessura

•

esgotamento dos trabalhos mineiros que quase sempre
atingem os limites de exploração dos depósitos para a
tecnologia metalúrgica mineira da época.

É no noroeste Hispano onde foram feitas as maiores explorações
de ouro do Império Romano, cujo principal exponente são Las
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Médulas (León-Espanha), caracterizadas pelo enorme volume de
materiais aluviais que os romanos conseguiram processar para
extrair o ouro que eles continham. No entanto, este depósito
espetacular explorado pelos romanos, declarado Património da
Humanidade desde 1997, é, pela sua singularidade, um exemplo
que não pode ser extrapolado para o resto da mineração de
ouro romana. Embora reúna algumas das técnicas aplicadas
em outros depósitos, a espessura notável dos sedimentos, que
excede centenas de metros, forçou o uso de novos sistemas
significativamente diferentes, ainda não conhecidos (Matías, 2014).
Para entender melhor a mineração de ouro romana como um
todo, é necessário estabelecer uma distinção simples entre os
principais tipos de depósitos de ouro, diferenciando entre
primário (ou em rocha) e secundário (em terrenos que foram
transportados). Em termos gerais, nos depósitos primários, após
uma exploração superficial, às vezes por meio da mineração
hidráulica, a mineração subterrânea é geralmente usada se os
minérios continuarem em profundidade; enquanto que, nos
depósitos secundários, o uso da mineração hidráulica a céu
aberto é comum, gerando grandes volumes de detritos na sua
exploração.
Em todo o noroeste Hispano, ambos os tipos de mineração são
amplamente representados, bem como vários casos em que
várias técnicas de trabalho convergem no mesmo depósito, além
do fato de que existem explorações únicas como Las Médulas,
anteriormente mencionadas, ou Tresminas (Vila Pouca de AguiarPortugal), que devem ser tratadas especificamente. A gama de
situações é muito variada, até ao ponto em que hoje estão a ser
descobertas novas explorações auríferas romanas que passaram
despercebidas pelos prospetores modernos (Matías e Gómez,
2003, Matías e González-Nistal, 2014a, 2014b, Matías, 2017).
Dentro deste grande grupo de explorações, a concentração dos
trabalhos de mineração romana de ouro subterrânea na área de
Valongo-Gondomar-Paredes é um fato singular devido ao grande
número de ocorrências e das suas dimensões, de onde se destaca
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a abundância de poços verticais e de galerias, bem como o seu
excelente estado de preservação, uma vez que muitos deles
estão em seu estado original.

sofrimentos. Não há compaixão durante a sua curta existência: nada
para doer, nada para os maltratados, nada para o velho, nada para a
mulher na sua condição fraca.

A fim de oferecer uma visão adequada da mineração de ouro
romana, analisar-se-á nas secções seguintes as principais áreas
onde o Império Romano explorou ouro (Fig. 2.72).

Todos são forçados a perseverar os seus trabalhos até que, devido à
sua falta de cuidado, eles morrem no meio de seus sofrimentos. Como
resultado da natureza excessiva de suas torturas, os trabalhadores
miseráveis veem que o seu futuro sempre será mais difícil do que o
presente, e esta morte é vista mais apropriada do que a vida.

2.2.5.1.- Minas de ouro de Egipto Faraónico:
Na região do deserto da Nubia (“país do ouro”) é documentada
a extração desde a Dinastia XII (2466-1733 a.C.), atividade que
permaneceu até agora, incluindo numa etapa na época romana.
No que é conhecido como “Papiro das Minas” ou “Papiro de
Turim I” (Fig. 2.73), que atualmente é mantido no Museu Egípcio
de Turim (Itália), uma série de explorações de ouro e rochas
ornamentais são referenciadas num mapa, o qual constitui o
primeiro mapa topográfico-geológico da história. Está datado
de 1150 a.C. e foi elaborado para a expedição de Ramsés IV. A
precisão de suas referências geográficas foi testada atualmente e
os principais locais foram identificados (Klemm e Klemm, 2013).
As minas de ouro da Nubia foram visitadas por Agatharquides
de Cnidus em meados do século II a.C., que fez uma cuidadosa
descrição das mesmas que seriam coletadas anos depois por
Diodoro Sículo (50 a.C.). Neste texto, as técnicas extrativas de
mineração metalúrgica da época aplicadas aos depósitos de ouro
primários estão descritas com algum detalhe:
“Nos confins do Egito e também no território adjacente da Arábia e
da Etiópia é uma região que possui as maiores minas de ouro, das
quais muito ouro é extraído para a superfície com grande sofrimento
e custo. Embora a terra seja negra por natureza, contém veios e
veios de rocha branca, distinguidas pelo seu brilho, que ultrapassa
a de todas as rochas que naturalmente brilham. Aquele que dirige
o trabalho das minas extrai o ouro por meio de uma multidão de
trabalhadores que os reis do Egito recrutaram e escravizam como
mineiros de ouro entre aqueles que cometeram crimes, prisioneiros de
guerra, mas também entre aqueles que foram presos por acusações
injustas e condenadas à prisão. De uma forma ou de outra, os reis,

Fig. 2.73 - Papiro de Turim com marcação de minas de ouro no antigo
Egipto que também tiveram exploração Romana.

ao mesmo tempo, punem aqueles que foram condenados e obtêm
grandes benefícios de seus empregos. (Fig. 2.74)
Aqueles foram entregues, sempre em grande número, cada
um equipado com correntes, ocupam-se com o seu trabalho
incessantemente dia e noite, sem nenhum descanso, cuidadosamente
guardados para evitar qualquer tentativa de fuga. As tropas
estrangeiras que são responsáveis por eles, de modo que ninguém
pudesse manter uma conversa ou algum tipo de comunicação
amigável. Depois de consumir a maior parte da dureza do filão
aurífero com um grande fogo que o torna friável, o processo de
produção manual começa. Milhares de criaturas infelizes amassam
com martelos de pedra a rocha que foi quebrada pelo fogo, o que
permite continuar a trabalhar com esforço moderado. O trabalhador
que testa o minério é responsável pelas operações de extração e
dita instruções aos trabalhadores. Entre os homens que foram
selecionados para este infortúnio, aqueles indivíduos de resistência
física excecional quebram a rocha de quartzo com martelos de
ferro, aplicando-se ao seu trabalho não a habilidade, mas a força
para não cortar túneis através da rocha seguindo uma linha estreita,
mas sim na rocha brilhante. Estes homens, então, consomem o seu

Fig. 2.74 - Minas de ouro de Nubia. Trabalhos subterrâneos e sistemas
de moagem: moinhos de impacto e rotativos (Klemm y Klemm, 2013).

tempo no escuro no meio dos labirintos e das voltas das galerias,
eles têm lâmpadas fixas nas suas cabeças, e em seguida, os seus
corpos tomam posições de acordo com a natureza específica do
veio, atirando para baixo os fragmentos da rocha que eles extraíram.
E eles preocupam-se em realizar este trabalho incessantemente sob
a rígida supervisão de um chefe.
Os jovens que não alcançam a puberdade arrastam-se através
dos túneis das galerias abertas na rocha e com o grande esforço
recolhem o mineral para ser levado de regresso ao exterior da mina.
Então, os homens de mais de 30 anos, dividem em porções a rocha

extraída por esses jovens, colocando em morteiros de pedra moendo
com malhos de ferro até que seja reduzida a um tamanho menor do
que o das sementes.
As mulheres e os idosos recebem pó de rocha desses homens e
colocam-no numa série de moinhos. Começando com as mãos, juntas
em grupos de dois ou três, eles moem até que a sua porção tenha
sido reduzida à textura de uma farinha fina.
E como ninguém tem os meios para cuidar de seus corpos
necessitados ou para cobri-los com roupas, ninguém pode ver mais
que trabalhadores miseráveis e, assim, não sentem os seus grandes
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Na fase final, trabalhadores qualificados, usam esta areia fina e
terminam o processo. Para tratar este material, colocam-no numa
calha de madeira ligeiramente inclinada e despejam água sobre ele.
Este fluxo de água dissolve a matéria terrena que flui para baixo
na placa, enquanto o material que contém o ouro permanece na
madeira devido ao seu peso. Depois de fazer isso várias vezes,
recolhem-no cuidadosamente com as mãos, esfregando levemente
com uma esponja para remover o pó e o material terroso até que
apenas o ouro puro seja deixado. Finalmente, outros trabalhadores
qualificados coletam esse produto e colocá-lo em potes de argila de
medidas e pesos determinados. Eles misturam com um pedaço de
chumbo para criair uma amálgama, e ainda grãos grosseiros de sal,
um pedaço de estanho e farelo de cevada. Estes estão fechados com
uma tampa, cobrindo-os cuidadosamente com lama, cozinhandoos num forno por cinco dias e noites sem interrupção. Uma vez
arrefecido, nada é encontrado nos cadinhos e eles recuperam o ouro
puro com pequenas quantidades de escória “.
Diodoro Siculo, Historia 3, 12-13
(Traducción libre sobre la versión inglesa de Alex Del Mar, 1902,
pp. 39-43).
As condições apocalípticas de trabalho nas minas destacam-se
no texto de Diodoro Siculo, que contribuirá para a generalização
da “lenda negra” em relação ao uso de escravos que sempre
esteve relacionado à atividade mineira. Do ponto de vista mais
racional e realista, é necessário separar o trabalho de mineração
das condições da escravidão. Embora seja verdade que o trabalho
nas minas, especialmente o subterrâneo, nunca teve popularidade,
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mesmo nos tempos modernos, as condições de dureza física são inerentes ao meio ambiente e as ferramentas que são utilizadas,
especialmente acentuadas no caso do trabalho subterrâneo devido à possibilidade de subsidência ou asfixia, cujos sistemas de trabalho
não foram capazes de evoluir, desde as origens da mineração na pré-história, quando foram utilizadas ferramentas de pedra, contando
com a ajuda do fogo para quebrar a rocha em casos específicos.

2.2.5.2.- Minas de ouro de La Bessa (Itália)
Os romanos trabalharam com minas de ouro aluvionares na Península Itálica, localizadas no vale de Aosta, a N da capital, no território
dos Salassi, que também os exploraram antes destes (Str IV, 6, 7), na metade do século II a. C. Encontramos no texto do naturalista
Plínio a referência a uma Ley Censoria pela qual os proprietários dessas minas foram proibidos de usar mais de 5000 trabalhadores
(Plin.Nat 33-78). É o principal precedente conhecido da mineração hidráulica romana que mais tarde se desenvolveria ao longo do
noroeste Hispano. As explorações são agrupadas sobre um conjunto de sedimentos fluvio-glaciares que ocupam uma área de 12,6
km² nas proximidades da cidade de Biella. Os estudos realizados até à data são escassos do ponto de vista técnico, uma vez que a rede
hidráulica para o fornecimento é praticamente desconhecida, o que deve ter sido bastante complicado devido à elevada posição do
depósito de ouro (Museo Storico dell’Oro, 2012).

Apesar da generalização notável e característica do uso de ferramentas de ferro na etapa de desenvolvimento da mineração romana,
até muitos séculos depois, a evolução das técnicas de mineração não aliviará as circunstâncias de ser um trabalho manual duro, fato esse
que só se alterará com a introdução progressiva de explosivos e máquinas mecânicas nas minas, que se realizou de forma generalizada
a partir do final do século XIX, embora não seja de alcance global na Europa até a segunda metade do século XX.
É necessário enfatizar que a introdução no processo metalúrgico das técnicas de esmagamento sistemático do quartzo aurífero a
tamanhos muito finos já denota um profundo conhecimento da natureza e distribuição de ouro em depósitos primários, a maior parte
do tempo praticamente invisível a olho nu devido ao seu pequeno tamanho ou dispersão, obrigada a um acompanhamento contínuo
do processo de extração para verificar a presença real de ouro no quartzo do depósito de ouro, permitindo assim descartar as áreas
estéreis ou de riqueza escassa dentro do mesmo, o que logicamente, também resulta numa notável economia de esforço e no aumento
do desempenho das operações de mineração.
Embora o texto não seja muito explícito na descrição dos termos do tratamento final do minério de ouro após a moagem, deste
ressaltam dados interessantes, como o fato da fusão com sal e chumbo, que é uma reminiscência dos processos conhecidos por
exemplo de copelagem e queima dos sulfuretos. Este o último desenvolvido muitos séculos mais tarde para o tratamento de minérios
primários de ouro com sulfuretos e prata, conseguindo ao mesmo tempo a eliminação de sulfuretos e também a separação de ouro
da prata, embora apenas parcialmente e com escasso rendimento.

Fig. 2.75 - Vista aérea das minas de ouro de La Bessa
(Imagem Google Earth)
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O método de exploração corresponde a uma lavagem superficial por uma corrente de água que, por sua vez, era responsável pela
retirada de materiais mais leves. A progressão dos trabalhos foi ascendente, até atingir as cotas mais altas dos níveis auríferos. A
bordadura mais grosseira foi acumulada manualmente em grandes quantidades nas proximidades das áreas trabalhadas (“murias” ou
“conheiras”), o que deu origem a uma paisagem característica proporcionada por esta atividade antrópica. Existem longos canais de
lavagem que começam a partir dessas acumulações em direção às áreas inferiores do vale circundante. O Ecomuseum dell’oro e della
Bessa (www.ecomuseo.it/cellule/indexoro.html) foi construído na área, a fim de aproveitar os valores naturais e arqueológicos do meio
ambiente.
2.2.5.3.- Mina de Dolaucothi (Grã-Bretanha)
É a única mina de ouro romana conhecida a no território da Britânia. As suas dimensões são reduzidas (apenas 2 km² de extensão
superficial), embora reúnam trabalhos a céu aberto e subterrâneos realizados num depósito primário no mesmo ambiente, bem como
mineração hidráulica nas áreas de alteração superficial. Há uma pequena evidência de condutas de água e tanques de armazenamento,
bem como duas galerias de drenagem (Fig. 2.77) de acesso de 60m de comprimento que atingem 45m de profundidade. Num deles
foi encontrado o eixo de uma nora para a extração de água.

As áreas de mineração de ouro de Nubia (Egito-Sudão) passaram por diferentes etapas de produção até o momento, o que nos
permite apreciar a evolução das técnicas de tratamento de ouro ao longo do tempo.

Fig. 2.77 - Galeria romana de Dolaucothi.

As escavações realizadas nos últimos anos revelaram a existência de zonas de tratamento de minério de ouro com moinhos rotativos,
e permitiram a realização de várias datações, que situam o conjunto entre 90-70 aC. e o início do segundo século da Era moderna
(Burnham e Burnham, 2004).
Diferentes evidências sugerem que a mina Dolaucothi também poderia ter obras pré-romanas e já medievais. Nos tempos modernos
(primeira metade do século 20), uma exploração subterrânea iniciou-se abaixo dos níveis explorados pelos romanos.

Fig. 2.76 - Amontoados de calhaus (conheiras) em La Bessa

Atualmente, o meio ambiente das minas romanas e modernas, já sem atividade, foi aproveitado para a localização de um museucentro turístico que oferece, entre outras atividades, visitas guiadas ao interior das minas e bateia de ouro. (www.nationaltrust.org.uk/
dolaucothi-gold-mines/).
Fig. 2.78 - Limousin. Galeria de drenagem (Cauuet, 2004)
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2.2.5.4.- Minas de ouro do período Galo-Romano de Limousin (França)
Os celtas da Galia exploraram minas de ouro primárias desde o século V a.C. até a conquista romana, que ocorreu até o final
do primeiro século I a.C, quase no início da era moderna. As escavações arqueológicas realizadas em algumas das minas de ouro
gaulesas após a sua reabertura nos anos 80 do século XX mostraram, por um lado, que o grau de instrumentação já era avançado
para a época, tanto nos aspetos mineiros (manutenção, proteções, drenos através de galerias e parafusos de Arquimedes, etc.) como
metalúrgicos (moagem e queima de minérios com enxofre, recuperação e purificação de ouro). Por outro lado, verificou-se que não
havia exploração somente romana desses depósitos, como havia sido admitido até à data.

modernas. É de notar a importância do museu do ouro (Muzeul Aurului), que está localizado na cidade de Brad (Hunedoara),
relativamente perto da área de mineração de ouro romana, que detém uma extraordinária exposição de exemplares de ouro nativo
encontrados em minas da região, bem como uma extensa galeria de exposições da história e procedimentos utilizados para trabalhos
de mineração no museu local de Rosia Montana.

2

Uma avaliação das quantidades de ouro extraído no conjunto dos depósitos de ouro na região do Limousin (cerca de 250 minas) é
entre 68 e 171 toneladas ao longo dos cinco séculos de exploração. No entanto, as descobertas de objetos de ouro nas necrópoles e
aldeias do período de exploração (I e II da Idade do Ferro) são fora do comum, além do fato de que o sistema monetário gaulês era
baseado na prata. Permanecem desconhecidas, faltando identificar a sua relação com o destino de grandes quantidades de ouro gaulês
(Cauuet, 2004). Após a investigação arqueológica, as antigas explorações (Fig. 2.78) investigadas desapareceram, pois na sua maior
parte estavam dentro das áreas de trabalho das minas ativas. No entanto, foi criado um museu na área, permitindo pelo menos o seu
conhecimento a partir de modelos que recriam as minas gaulesas e a exposição de objetos relacionados à mineração de ouro (Musée
de L’Or de Jumilhac-le-Grand).
Fig. 2.79 - Eixo de uma roda hidráulica (Cauuet, 2008)

2.2.5.5.- Minas de ouro romanas da Dacia (atual Roménia)
A conquista da Dacia ocorreu durante o reinado do Imperador Trajano nos primeiros anos do século II da era moderna. Além do
importante saque de ouro e prata alcançado, a colonização do território de Alburnus Maior permitiu a exploração dos depósitos
de ouro da atual Rosia Montana. Embora a mineração de ouro tenha sido realizada praticamente de forma ininterrupta até hoje, os
trabalhos modernos destacaram e drenaram muitas das antigas explorações romanas.
Por circunstância de um projeto de mineração a céu aberto de grande escala da empresa mineira de capital canadiano, Rosia Montana
Gold Corporation SA, que afetaria muitas das antigas áreas de mineração, foi feita no final dos anos 90 do século XX, uma campanha
de escavações arqueológicas sistemáticas em várias áreas evidenciando a existência de um importante complexo de mineração
subterrânea no qual se destaca a existência de um sistema de 4 poços de drenagem (que datam de meados do século II) (Fig. 2.79,
2.80 e 2.81). O sistema de noras está associado, por sua vez, a várias galerias de drenagem. A profundidade alcançada pelas explorações
romanas nesta área é de cerca de 100m (Cauuet, 2008).
Ao todo, 7 quilómetros de traçado retilíneo, de trabalhos romanos foram localizados, até à data, galerias de seção trapezoidal que
dão acesso às zonas mineralizadas, cuja extensão superficial excede 30.000 m². Todos os vestígios de exploração analisados indicam a
preferência das galerias inclinadas na frente dos poços verticais para o acesso às zonas de extração, que foi realizada por um sistema
misto de câmaras e pilares, com suportes pontuais de madeira.
Desde a década de 90 do século XX, após a paralisação da mineração de ouro em alguns setores da zona, foi reabilitado para visitas
turísticas na cidade de Rosia Montana, um percurso de várias galerias romanas visitáveis usando o traçado de acesso de galerias
68

Fig. 2.80 - Galeria com canal de esgoto central (Cauuet, 2008)

Fig. 2.81 - Sistema de 4 rodas para a evacuação de água (Cauuet, 2008)
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2.2.5.6.- As grandes áreas mineiras do Noroeste Hispano
(Espanha):

38 km², ou seja, 10% da superfície do território é ocupado pela
mineração romana (Matías, 2006).

A distribuição dos depósitos de ouro (Fig. 2.82), a sua tipologia
e os volumes de exploração são o que marca a delimitação das
áreas de mineração mais importantes, sendo que uma das suas
principais concentrações ocorre em torno da parte ocidental da
atual província de León (Espanha), onde predominam grandes
explorações hidráulicas. No entanto, também é necessário
introduzir como critério de análise a exploração de depósitos
primários cuja extensão superficial pode não ser tão importante
na frente da mineração hidráulica, mas que atingem dentro de sua
gama grandes volumes de obras de mineração.

De entre estes conjuntos destacam-se os mais de 20 km de
exploração ininterrupta dos depósitos vermelhos do Mioceno
na margem direita do rio Duerna (Fig. 2.84), dentre os quais
numerosos castros, ocelos ou “coroas” diretamente relacionados
à atividade minera romana, já que seus poços foram feitos
aproveitando os canais de abastecimento de água, designando-se
também de “castros mineiros”.
Também é notável a exploração hidráulica realizada até as áreas
mais altas de Teleno (2188 m) através de um sistema de 135km
de canais de abastecimento fluvial e de neve que fornecia água
a um conjunto de mais de 100 depósitos de distribuição. A rede
hidráulica da zona de Teleno atinge no seu conjunto 300 km de
canais.

2.2.5.6.1.- Área de Las Médulas-Teleno-Maragatería (LeonEspanha)
A grande exploração de ouro romana de Las Médulas, onde
foram removidas várias centenas de milhões de metros cúbicos
de aluvião aurífero (Fig. 2.83) pela água fornecida por uma
rede de canais de cerca de 700 km de extensão, constituindo
a maior exploração mineira do Império Romano (Matías, 2008).
Declarado como Património da Humanidade desde dezembro
de 1997, a sua magnitude e a sua beleza espetacular gerada
pela extração mineira têm ofuscado o resto das operações de
mineração romanas circundantes. No entanto, a tipologia deste
trabalho de mineração é pouco comparável com outros dois
exemplos de noroeste Hispano, numa magnitude da ordem de
10 vezes.
No entanto, uma abordagem para o resto das explorações
auríferas circundantes oferece-nos um panorama extraordinário
onde, tendo como eixo principal a Serra del Teleno, encontramos
abundantes e extensas obras de mineração hidráulica, tanto em
depósitos primários como secundários, bem como escavações
manuais a céu aberto e explorações subterrâneas, combinadas
na maior parte do tempo com mineração hidráulica. É o caso da
Serra del Teleno, que tem uma superfície de cerca de 400 km²,
existem mais de 75 trabalhos mineiros que ocupam uma área de
70
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Toda a envolvente mineira da Serra del Teleno já foi classificada
nos anos 70 do século XX pelo investigador francês Claude
Domergue como “o maior complexo mundial de mineração
aurífera romana conhecido” (Domergue, 1971).
Um pouco mais ao norte da montanha de Teleno situa-se a área
de Prada-Andiñuela, caracterizada por um extenso alinhamento
de grandes explorações em primário, feitas tanto por energia
hidráulica quanto por escavação manual a céu aberto. As maiores
explorações são “La Cabuercona”, “Cabuercas de Valdefrancos”
ou “La Cabuerca de La Carriza”.

Fig. 2.82 – Principais áreas de mineração aurífera Romana.

No âmbito da mineração subterrânea, até o momento, várias
explorações são reconhecidas na zona de Teleno, entre as quais
se destaca a mina de Pozos, que possui o único poço vertical
da mineração romana de ouro conservada em Espanha e o
complexo de mineração de Llamas de Cabrera, que explorou
um grande depósito primário e o seu secundário associado, onde
está o maior conjunto de mineração de ouro romana subterrânea
de Espanha (Matías, 2010).

Fig. 2.84 - Explorações romanas do rio Duerna
Fig. 2.83 - Níveis auríferos das aluviões de Las Médulas (León)

Na zona de Las Médulas, após a sua declaração como Património
Mundial da Humanidade, foram realizadas diferentes ações para
a valorização turística e cultural das imediações, destacando-se
as declarações de Parque Natural e Espaço Cultural. A oferta
de centros de interpretação é variada: Salão Arqueológico, Casa
del Parque, Centro de Visitantes de Las Médulas, Galeria Orellán,
Domus Romano e Aula de los Canales, complementado por
visitas guiadas e passeios a cavalo.
Desde meados de 2014 os passeios foram habilitados através
dos canais de abastecimento de água para a cidade de Llamas
de Cabrera (www.canalesromanos.es). Dentro desta área, há
também outras iniciativas para promover o turismo, como a Rota
do Ouro promovida pela cidade de Astorga (www.rutadeloro.
com), antiga capital mineira: Astúrica Augusta.
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2.2.5.6.2.- Área de Villablino-Las Omañas (León-España):
A origem do ouro presente na parte superior do rio Sil
encontra-se em depósitos primários localizados a uma altitude
elevada nos lugares conhecidos como Brañadurria e Sierra del
Couto (Fig. 2.87), entre as cidades de Villablino e Salientes. Há
uma continuidade para Este desses depósitos, que reaparecem
no Vale Gordo, terminando nesta área o depósito aluvionar
conhecido como “Las Miédolas” dos Omañas, um dos exemplos
mais conhecidos de mineração de ouro romana em “ pente “.
Na zona de Brañadurria na Serra de Couto, foram cartografados
28km de canais que forneceram água a mais de 14 depósitos
de regulação-distribuição que permitiram a exploração por
mineração hidráulica de três zonas principais: “Ochadoiro”,
“Brañadurria” e “Los Coutos”. Neste último, foi localizada uma
base de um moinho de impacto múltiplo que evidencia o
tratamento direto do minério primário (Matías, 2013).

Fig. 2.86 – Zona das Minas de Llamas de Cabrera com as suas
explorações a vermelhos e canais a azul e amarelo

Fig. 2.85 - Filão de quartzo aurífero da mina de
Llamas de Cabrera (León).
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No Vale Gordo, foram definidas e cartografadas quatro zonas
principais de exploração em mineralizações primárias com
um volume total acumulado de 1 milhão de metros cúbicos
removidos: “Poza la Cava”, “Cuartín de Los Moros”, “Las Fornias” e
“Los Cousos”. A cartografia das suas redes hidráulicas mostra que
o conjunto do traçado dos canais atinge 50km de comprimento.
Destaca-se a chamada “Calzada de Omaña”, com um traçado de
16,6km (González e Matías, 2013).
O depósito Las Miédolas de Las Omañas ocupa uma área
aproximada de 4,5km², com um volume de trabalhos de 15
milhões de metros cúbicos. Recebia a água para a exploração da
zona de Murias de Ponjos, do fluxo de Valdesamario, a 16 km de
distância.
2.2.5.6.3.- Área de Los Ancares (León- España)
A Serra de Los Ancares em León contém um amplo conjunto
de depósitos de ouro trabalhados na época romana, onde se
pode encontrar quase todos os tipos de exploração. Destaca-se
a área de Burbia-Candín, onde estão localizados os principais

depósitos primários e seus coluviões associados, que foram
utilizados principalmente pela mineração hidráulica nos locais “Las
Cabanías” e “Las Labradas”. Até ao momento, a única prova da
mineração romana subterrânea encontrada foram as tentativas
de exploração do final do século XIX, embora sejam pequenas e
sua tipologia não é clara (Jones, 1900-1901).
A jusante, seguindo o rio Burbia, encontram-se grandes
explorações aluvionares como “La Leitosa”, a segunda maior
depois de Las Médulas, onde o método de cortas foi usado.
Alguns autores calculam o volume desta exploração em 40
milhões de metros cúbicos. A sua rede hidráulica captava as águas
do rio Burbia nas proximidades da cidade do mesmo nome e os
córregos localizados a norte do local (Arroyo de Fondovila). No
sudoeste de “La Leitosa” (Fig. 2.88), próximo da vila de Pradela,
encontra-se a exploração de “Los Cáscaros”, feita em um antigo
aluvião no Mioceno, com uma extensão de 2,5 km².

2

Fig. 2.87 - Mina de “Los Coutos”

2.2.5.6.4.- Área de Caurel-Quiroga (Lugo-Orense. Espanha)
Os depósitos de ouro primários trabalhados nas zonas de alteração
superficial predominam na mineração hidráulica, embora também
existam alguns trabalhos realizados diretamente na rocha, além
dos trabalhos realizados diretamente nos aluviões do rio Sil. O
canal principal que drena a zona do Caurel em direção ao rio Sil
recebe o nome de “Lor”, claramente alusivo à sua riqueza aurífera.
A exploração mais representativa desta área é a “Mina da Toca”
(Fig. 2.89), nas proximidades de Seoane del Caurel, com vários
níveis de abastecimento de água. Esta grande exploração, de
quase 1 Mm³ removidos, apresenta várias galerias de frentes de
trabalho identificadas por alguns autores como de “prospeção”,
ao mesmo tempo que, seguindo o modelo de Almeida (1970),
propõe-se um sistema de exploração irreal em que a água da
rede hidráulica é usada massivamente para arrefecer a rocha
atacada com fogo (Luzón e Sánchez-Palencia, 1980), uma vez
que a validade deste método é claramente questionável. Outras
áreas de exploração importantes deste ambiente e características
similares são as chamadas “Monte Ferreiro”, “Torubio Oeste”,

Fig. 2.88 -“La Leitosa” (frentes de exploração e estéreis).
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“Torubio Este” e “Millares”.

um traçado de 20 km e três galerias de drenagem que fluíam para
o mar (Fig. 2.92). Nesta exploração, recentemente encontrou-se
uma base de moinho de impacto múltiplo que também evidencia
a exploração direta do minério primário (Villa, 2010). Outro
importante trabalho de mineração é o que foi realizado na área
de Puerto del Palo (“Fana de La Freita”), ao lado da “Cueva de
Xuan Rata”, que conserva uma galeria em rocha, com grandes
volumes de materiais removidos e uma extensa rede hidráulica
que ainda tem um túnel na cidade de Montefurao (Allande).
A quantidade de trabalhos de mineração realizados é muito
vasta para ser listada aqui, por isso é mais prático referir-se às
bacias hidrográficas onde estão: Bacia Navia-Rio del Oro-Ibias,
Rio Navelgas, Bacia do rio Narcea-Arganza ( Sánchez-Palencia e
Suárez, 1985, Perea e Sánchez-Palencia, 1985).

Para o sudoeste, nas proximidades de Quiroga, há uma área de
depósitos primários trabalhados pela mineração subterrânea
(Fig. 2.90), recentemente identificados, com várias galerias de
drenagem de acesso parcialmente fechadas. Nesta área, ao lado
das aldeias de As Portas e Lousadela, há evidências de mineração
hidráulica nos coluviões.
A poucos quilómetros a Sul, já na província de Orense, é a
exploração romana de “Os Biocos”, na zona de alteração dos
filões de quartzo intragraníticos, tendo sido pouco investigada.
2.2.5.6.5.- Área de Ibias-Tineo (Asturias-Espanha)
Estas minas romanas asturianas estão localizadas nos depósitos
auríferos de uma ampla zona mineralizada que vai desde a costa
em Salave (Tapia de Casariego) a Degaña, no interior, tendo
como eixo as principais estruturas tectónicas e intrusões ígneas
do arco astúrico, onde se distinguem até 4 tipos diferentes de
mineralizações (Gutiérrez e Luque, 1994). Encontram-se na
zona topónimos significativos como “Rio del Oro” e “Valledor”.
As explorações foram realizadas geralmente por mineração
hidráulica (Fig. 2.91) aplicada nas zonas de alteração dos depósitos
de ouro primário que estão associados às intrusões de granito
e as suas zonas de contato com a rocha encaixante. O relevo
particular da área asturiana quase não permite a formação de
acumulações aluvionares, embora tenha sido a erosão fluvial que
expôs os depósitos primários.
Existem várias áreas onde as mineralizações auríferas primárias
estão concentradas: Salave, Rio Porcía, Allande-Ancares e SalasBelmonte. Neste último setor, estão várias explorações modernas,
tanto a céu aberto como subterrâneo, que alimentaram uma
planta de tratamento metalúrgico, uma vez que os sulfuretos não
tinham sido explorados pelos Romanos, que esteve em operação
desde os anos 90 do século XX e que fecharam recentemente.
Como principais explorações, pode referir-se os “Lagos de Salave”,
na linha costeira, que possuem um canal de abastecimento com
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Na cidade de Navelgas (Conselho de Tineo) abriu desde 2006 o
Museu do Ouro das Astúrias (MOA) que organiza anualmente
um Campeonato Nacional de bateia e em 2008 foi sede
do Campeonato do Mundo de Bateadores de Oro (www.
museodeloro.es). Dentro da atividade do museu, realizam-se
passeios de caminhada pela área mineira de Navelgas. Além disso,
nas minas de Andina também existe um percurso através da
paisagem única produzida pelas explorações romanas.

Fig. 2.89 -“Mina da Toca”, uma exploração em
forma de cortas na paisagem

2

Fig. 2.91 - Mina romana de Fana de La Freita (Allande-Asturias), com a
localização de alguns depósitos de água.

Fig. 2.92 - Saída no mar das galerias de
drenagem de “Lagos de Salave”

2.2.5.6.6.- Área do rio Carrión (Palencia-España):

Fig. 2.90 - Galeria da mina romana de As Portas.

É a evidência mais oriental de explorações auríferas de noroeste
Hispano. São exclusivamente minas hidráulicas em aluviões antigos
e modernos da atual bacia do rio Carrión que são distribuídas em
ambas as margens ao longo de mais de 35 km, do reservatório
de Camporredondo para além da cidade de Mantinos, com um
volume de obras superiores a 10 milhões de metros cúbicos.
A rede hidráulica construída para a exploração desses depósitos
era pouco conhecida até recentemente.Tem duas rotas principais:
“Camino Griego”, que leva as águas do Córrego de Besandino,
com 32 km de traçado, e “Camino de Los Moros”, que leva as
águas do rio Carrión na margem esquerda, com mais de 22 km de
traçado e várias secções subterrâneas (Fig. 2.93) (Matías, 2012).

Fig. 2.93 – Traçado dos 2 canais de exploração dos depósitos
secundários do Rio Carrion
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atualmente ainda sob investigação, que evidencia uma combinação
de diferentes técnicas de mineração. Na vizinhança da aldeia de
Tinhela, há também os restos de duas grandes barragens com
canais que levam ao referido complexo de mineração, embora
o papel da água nesta exploração ainda não esteja claramente
definido (Wahl, 1998; Wahl-Clerici, 2013).
Um dos aspetos que melhor caracterizam a área de Tresminas
dentro da mineração de ouro romana é a profusão de bases de
moinhos múltiplos no meio das minas, que é sem dúvida o maior
conhecido. Esta abundância é especialmente evidente na aldeia de
Ribeirinha, onde podem-se ver esses instrumentos integrados nas
fachadas da maioria de seus edifícios (Fig. 2.96). Devido aos dados
anteriormente mencionados, estamos perante um grupo único
de explorações que merecem um reconhecimento internacional
semelhante ao que atingiu a exploração de Las Médulas. No
momento, um centro de interpretação foi construído na vila de
Tresminas, e visitas guiadas podem ser efetuadas em torno das
Minas Romanas.

O quadrante nordeste de Portugal, na região de Trás-osMontes, caracteriza-se pela existência de grandes explorações
auríferas em depósitos primários, que são significativamente
diferentes para cada um dos três setores em que podem ser
diferenciados, mas todos de grande importância. Tresminas, sob
76

uma denominação tão significativa, agrupam-se perto desta
aldeia três grandes obras mineiras romanas. Existem duas grandes
cortas a céu aberto (Covas e Ribeirinha) às quais se soma um
terceiro trabalho, principalmente subterrâneo (Lagoinhos) (Fig.
2.94). Em combinação com obras a céu aberto, existe um sistema
de galerias complexo e muito interessante (Galeria do Pilar (Fig.
2.95), Galeria dos Alargamentos, Galeria dos Morcegos, etc.),

Fig. 2.96 - Bases de moinhos de impacto múltiplos reutilizados
nas construções da aldeia de Ribeirinha

Jales: Nos arredores da aldeia de Campo de Jales, existem
várias explorações auríferas romanas realizadas em dois
jazigos auríferos principais (Jales e Gralheira). A reativação dos
trabalhos subterrâneos nessas minas durante o século XX
revelou a existência de antigas obras mineiras de até 80 m de
profundidade e alguns instrumentos recuperados, agora exibidos
no museu de Vila Pouca de Aguiar, bem como elementos dos
sistemas de moagem utilizados (moinhos multi-base e rotativos).
Boticas: trata-se de explorações com uma certa envergadura,
sobre diferentes grupos de filões de quartzo intragraníticos. A
sua morfologia atual tem zonas de lagos devido à barragem da
água nos principais pólos de extração, o que levou à conclusão
de que eles foram fabricados por energia hidráulica, embora não
sejam claros os elementos identificadores desta técnica (canais
e depósitos) (Lima et al, 2010). Os sítios de mineração mais
representativos estão no Vale do Terva e são: “Poço das Freitas”
(Fig. 2.97), “Limarinho”, “Batocas” e “Lagoa do Brejo”.

Fig. 2.94 - Vista aérea das explorações romanas de Tresminas (Imagem Google Earth)

2.2.5.7.- As grandes áreas mineiras do Noroeste Hispânico:
Portugal

2

Fig. 2.97 - Poço das Freitas (Bobadela-Boticas)

Fig. 2.95 - Galeria do Pilar (Corta de Covas)
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2.2.6 Comparação da importância da área do Parque das Serras do Porto com outras áreas de Mineração do
Império Romano. Aspetos diferenciadores. Síntese.
Embora possa parecer estranho, esta importante área da
mineração de ouro romana que se encontra integrada no
atual Parque das Serras do Porto atraiu pouco interesse em
estudos histórico-arqueológicos que estejam de acordo com sua
relevância, além do interesse industrial sempre mostrado pelas
empresas de prospeção por sua possível reativação. Como foi
visto em toda a exposição feita nas páginas anteriores, não existe
em nenhum outro lugar do Império Romano uma densidade,
variedade e profusão de obras de mineração de ouro subterrânea
e em bom estado de conservação (dezenas de poços, centenas
de metros de galerias, escadarias de acesso às frentes mineiras,
etc). Estes foram importantes o suficiente para que o rio principal
que os atravessa já recebesse tradicionalmente o nome de Douro.
As obras romanas nesta área correspondem principalmente à
mineração subterrânea em depósitos de ouro de duas tipologias
distintas: Au-As e Au-Sb (Couto 1993). As mineralizações, de
marcado desenvolvimento vertical, estão inseridas no quartzito e
metagrauvaque do Anticlinal de Valongo. As principais evidências
de mineração romana subterrânea são encontradas nas Serras
de Santa Justa, Pias, Banjas e Santa Iria, apesar de haver referências
de trabalhos Romanos na nas Serras de Castiçal e Flores. Estes
alinhamentos montanhosos são divididos pelos rios Ferreira e
Sousa, ao longo de uma faixa estreita de 16 km, com 1 -2 km
de largura. Não obstante os trabalhos continuarem para sul do
rio Douro, é na parte norte pertencente ao Parque das Serras
do Porto que está, sem dúvida, a parte mais importante desta
exploração.
As obras de mineração consistem numa grande sucessão de
cortas, galerias e poços, com níveis de extração que atingem e
até ultrapassam em alguns casos, os 70 a 80 m de profundidade.
Ambas as estruturas de exploração (poços e galerias) serviram
tanto para a evacuação de água quanto para extração do minério
e ainda para o trânsito de pessoal, materiais, ventilação, etc. Tendo
em conta somente as galerias romanas na área em redor de
Valongo estão mapeadas mais de 15 km de galerias, bem como
mais de 130 poços de secção quadrangular relacionados com
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cortas e galerias subterrâneas, algumas das quais atingem 70 m
de profundidade. Embora as obras de mineração tenham sido
principalmente feitas com ferramentas de ferro, no interior das
obras subterrâneas muitas vezes são abundantes as evidências do
uso do fogo para trabalhar os materiais mais difíceis (quartzito
e filões de quartzo) e estão frequentemente preservados. A
principal evidência da existência do tratamento metalúrgico do
minério primário desses depósitos é encontrada na área das
Banjas e Poço Romano, onde foram localizadas inúmeras bases
de moinhos de impacto individuais e moinhos rotativos feitos de
granito (Lima et al, 2010). Como atração turística mais importante
desta área de mineração é permitido visitar um pequeno troço no
“Fojo das Pombas” (Valongo), que é acessível pela escada romana
original esculpida na rocha. Atualmente, existem mecanismos
de proteção natural na área (Rede Natura 2000) devido às
espécies de fauna e flora que habitam e prosperam nas cavidades
resultantes das inúmeras operações de mineração romana. Há
também o “Parque Paleozóico de Valongo “, com um centro de
interpretação localizado perto do fojo das Pombas. Deve-se
ainda salientar que existe a zona mineira de Alto de Sobrido a
Ribeiro da Igreja (Serra das Flores) onde existem relatórios que
descrevem trabalhos Romanos antigos, parcialmente destruídos
na explorações modernas de antimónio e ouro, mas que
merecem maior estudo.
Nas proximidades de Castromil (Paredes) existem outras
explorações romanas interessantes a céu aberto, com algumas
evidências de obras subterrâneas, realizadas ao longo de uma
estreita faixa de 2 km sobre mineralizações auríferas localizadas
no contato granito-metassedimentos (xistos e metagrauvaques)
mas já fora do atual Parque das Serras do Porto. Desde abril de
2013, o Centro Interpretação das Minas de Ouro de Castromil e
Banjas, dependente da Câmara Municipal de Paredes, foi aberto
com explicações sobre estas, mas também as minas das Banjas,
que pertencem à mesma freguesia de Sobreira a que pertence
Castromil, e que portanto engloba parte das mais importantes
minas Romanas subterrâneas do Parque das Serras do Porto.

Ao contrário do conjunto extraordinário de obras mineiras
reveladas na Roménia pelas escavações arqueológicas das últimas
décadas, foi favorecido em grande parte porque as águas foram
drenadas pela progressão em profundidade das explorações nos
tempos modernos e medievais, temos a sensação que as áreas
mais baixas dos trabalhos subterrâneos da área de ValongoParedes-Gondomar estão inundadas e inacessíveis na maioria
dos casos. Por isso ainda não conhecemos muitos aspetos
dessas minas, e que, sem dúvida, ainda escondem descobertas
interessantes quando se conseguir a sua drenagem. A área do
Parque das Serras do Porto tem dois aspetos que a destaca de
outras áreas mineiras subterrâneas: não teve trabalhos industriais
medievais nem modernos que destruíssem a generalidade do
trabalhos mineiros e por outro lado, ao não ter sido drenada
para esses trabalhos, apresenta grande parte submersa com
grande potencial de descoberta. Avançamos por isso com a forte
possibilidade de existência de sistemas de drenagem nos níveis
mais baixos dos trabalhos romanos nesta área.
Os resultados da topografia realizada pelo ARCM nas
proximidades de Fojo das Pombas-G-1 mostram a existência de
um verdadeiro complexo de mineração de grandes dimensões
que teve diferentes acessos (duas escadarias e dezenas de poços
Romanos de acesso aos trabalhos subterrâneos) e sistemas de
trabalho, que foram modificados de acordo com a posição e
tamanho das massas mineralizadas, bem como a profundidade
que a exploração atingiu. Toda uma mostra de engenharia de
mineração romana subterrânea que merece ser cuidadosamente
estudada e em conjunto com o resto das operações de mineração
romanas circundantes como por exemplo o do Fojo das Valérias.
De notar nesta área ainda a profusão de poços verticais (alguns
dos quais atingem 70 m de profundidade) e galerias de drenagem,
às vezes com várias centenas de metros de desenvolvimento. Esta
combinação de poços e galerias é o acesso a áreas de exploração
que levaram a grandes drenagens subterrâneas (na ordem dos
milhares de metros cúbicos) que podem ser classificados sem
qualquer dúvida como o maior exemplo conhecido até ao

momento da mineração de ouro romano subterrâneo.
O naturalista romano Plínio o Velho fez uma breve descrição no
primeiro século do procedimento para obtenção de ouro em
depósitos primários (PLIN.Nat.33.68-69):
O ouro é extraído dos poços das minas, alguns chamam-lhe de
canalicium, outros canaliense¹, porque encontra-se agarrado a
fragmentos de mármore, não da maneira que a safira do Oriente e
a de Thebes e outras gemas brilham, mas em partículas integradas
na rocha de mármore. Estes filões dos veios se estendem para frente
e para trás ao longo dos lados dos poços, de onde eles ganharam
seu nome (sc. Canalicium ou canaliense), e a rocha é apoiada por
pilares de madeira.
O que foi extraído é triturado, lavado, queimado e moído. A farinha
resultante é chamada de apiláscude²,1; para a prata que é obtida
pela ação do fogo e que eles chamam de suor. A impureza que o
forno produz em qualquer minério é chamada de escória, que no
caso do ouro é esmagada e derretida novamente. Os cadinhos são
feitos de tasconium, que é uma terra branca semelhante a argila,
porque nenhuma outra terra resiste ao fogo ventilado por uma
corrente de ar ou de matéria ardente.
Além da clara alusão que Plínio faz ao sistema de “poços de
mina”, em inúmeros locais desse ambiente privilegiado de
mineração foi possível verificar com total clareza, para além de
ser um fato sistemático, a existência de suportes de madeira para
proteger as paredes dos vazios dos jazigos. Poderíamos sugerir
que a descrição se faz para a região das minas de ouro do Parque
das Serras do Porto dada a quantidade e conservação com que
se apresenta. A obtenção do apiláscude ou concentrado aurífero
foi verificada no exterior das minas em moinhos de impacto
(para triturar) e moinhos rotativos (para moer) dos quais vários
espécimes foram encontrados, especialmente na Serra das Banjas.
Ao contrário de Três Minas, onde moinhos de impacto múltiplos
feitos em blocos de granito são particularmente abundantes, nesta
área, apenas um destes foi localizado e feito em rocha quartzítica,
embora encontrado numa casa particular. Alerta-se para este
exemplar pertencer ao engenho construído no século XVIII na
aldeia de Santa Comba para a trituração de minério de ouro, pelo
intendente de minas Santhiago. No entanto, o estudo da localização
dos moinhos das Banjas, que estão localizados de preferência nas

proximidades da saída das principais galerias, permitiu, em seu
tempo, a localização dessas ferramentas de mineração em outras
áreas do noroeste de Espanha, como Llamas de Cabrera (LeónEspanha), confirmando assim a validade do modelo. A presença de
diferentes tipos de oficinas nas operações de mineração de ouro
romana de depósitos primários já é, portanto, um fato verificável
a nível regional (Matías, 2010). Deve-se salientar que também na
serra de Santa Justa em Valongo se encontram integrados nos
muros que ficam logo abaixo das galerias principais do complexo
do Fojo das Pombas, alguns exemplares quer de morteiros em
quartzito, quer de moinhos rotativos em granito, e que apenas
a presença de populações de Valongo tão perto, explicarão a
menor presença se comparada à Serra das Banjas. Em relação
aos procedimentos metalúrgicos, quase nenhuma investigação foi
feita ainda. Apenas em Castromil são encontradas acumulações
de escória que estarão relacionadas à atividade de mineração. A
análise aprofundada desses elementos e a busca ativa de outras
evidências metalúrgicas é a porta para esclarecer no futuro esse
aspeto pouco conhecido da mineração de ouro romana.
De uma forma resumida, em nenhuma outra região do Império
Romano, se encontra uma diversidade tão grande de mineração
de ouro. Desde as explorações a céu aberto de grande dimensão
(cortas que atravessam rios como o Ferreira (Castelo), e Sousa
(Sra. do Salto)), até às de grande dimensão em profundidade para
a obtenção de ouro em depósitos primários (poços e galerias). De
destacar ainda as grandes explorações de depósitos secundários
como exemplo os coluviões das Cavadinhas que envolveram
a construção de um canal que pode até ter explorado alguns
antigos aluviões do rio Ferreira. Todo este modelo está replicado
de uma forma constante e concentrada no lado norte do Rio
Douro, no território que hoje se encontra dentro do Parque

das Serras do Porto, tornando-o numa área de referência na
mineração de ouro Romano.
Relativamente à exploração de ouro subterrânea de depósitos
primários, este relatório permitiu contabilizar grandes extensões
de galerias romanas (cerca de 15 kms) e de poços romanos
(dezenas de poços com dezenas de metros de extensão).
Permitiu realçar a existência de dois sistemas de escadas romanas
de acesso aos trabalhos mineiros onde em ambos os casos se
provou que em profundidade se utilizou fogo (combustão de
grandes quantidades de lenha) como as numerosas superfícies
concavas nos quartzitos o demonstram.

2

Tal como se tinha já identificado no caso da corta do Castelo
no II Congresso de Mineração de Valongo e Espeleologia em
2016, verificou-se que estas explorações de depósitos primários
associados a dobras menores do Anticlinal de Valongo estão
presentes em mais locais do Parque das Serras do Porto.
Estes estudos prévios também concluíram que as explorações
de ouro em depósitos secundários estão concentradas na zona
de charneira do Anticlinal de Valongo, onde foram encontrados
até ao momento no município de Valongo, 2 tanques no topo
de serra de Pias e um canal hidráulico de cerca de 10 kms de
extensão que recebia água do rio Ferreira. No entanto deve-se
referir que existem a referência a outros canais deste género em
Paredes e em Gondomar, mas não puderam ser confirmados
durante estes estudos.

1 Claramente a palavra mármore foi utilizada como confusão geológica com o quartzo, realmente a rocha que mais vezes contém ouro
neste tipo de mineralização
2 É uma palavra “fantasma” criada a partir da expressão a pilis cudere “moer com um pilão”. Outros preferem apitáscude. O lexicon
de Forcellini inclina-se a favor de apilascus,-udis, que se define assim: dicitur aurum quod, postquam effossum est, pilis cuditur et fingitur
in lateres. Whal (1988) parte da base da existência de um dispositivo mecânico sobre o que estabelece uma equivalência entre pila y
cudis, considerando que Plínio o descreve de forma inexacta porque na verdade se trata de uma novidade técnica.
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3. Ocupação do solo e floresta

Considerando que as ocorrências de incêndios florestais iniciadas
no exterior da área do PSeP afetam frequentemente a área do
parque e que podem ser tão ou mais importantes (na extensão
ou intensidade que podem apresentar quando entram na área
do Parque) que os que possam ter início no seu interior, a área
de estudo inclui uma envolvente ao PSeP, num raio (buffer) de
1000 m, com o objetivo de conhecer e trabalhar as dinâmicas de
incêndio nos limites do Parque (Carta F01).

(Instituto do Ambiente. Cartas do Atlas Digital do Ambiente
www.apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=174). No entanto,
a ausência de precipitação suficiente durante o período estival,
devido á influência do clima mediterrânico, provoca stress hídrico
nas plantas e constitui também uma das características marcantes
da área de estudo, traduzindo-se na ocorrência de várias espécies
mediterrânicas, como o medronheiro (Arbutus unedo) ou o
loureiro (Laurus nobilis).

Desta forma, a área de estudo considerada para a caraterização
dos incêndios é de 11.330 ha, constituindo praticamente o
dobro da área do Parque. O total da área será posteriormente
considerado para o desenvolvimento de propostas do plano de
ação no âmbito da diminuição da vulnerabilidade aos incêndios
florestais. A caraterização dos espaços florestais incide apenas
sobre a área do PSeP.

O atravessamento da área por dois cursos de água permanentes
– o rio Ferreira e o rio Sousa, o primeiro efluente do segundo e
este do Douro - cria boas condições para a ocorrência atual ou
potencial de espécies ripícolas, nomeadamente salgueiros, amieiros
ou choupos, de elevada importância para a biodiversidade e
paisagem da área (ver cap. 5.2).

Os territórios das Serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores,
Santa Iria e Banjas, que integram o PseP são fundamentalmente
constituídos por espaços florestais, que representam mais de
85 % dos5.985 ha da área do PSeP, assumindo, portanto, estes
espaços a referência mais marcante na ocupação e paisagens
deste território.
Em termos ecológicos, o Parque tem características das zonas
Atlântica x Mediterrâneo-Atlântica (AxMA), e MediterrâneoAtlântica (MA), segundo a classificação da Carta Ecológica de
Pina Manique e Albuquerque (1954), adaptada por Monteiro
Alves (1984). São zonas de ocorrência natural do carvalho
alvarinho ou roble (Quercus robur), normalmente com elevado
potencial produtivo para o pinheiro bravo (Pinus pinaster) e para
o eucalipto (Eucaliptus globulus).
Esta região apresenta um clima bastante ameno, fortemente
influenciado pela proximidade e a ausência de barreiras fisiográficas
com o oceano Atlântico, com amplitude térmica moderada,
temperaturas médias anuais entre 12,5 e 15ºC, precipitação
abundante, entre 1.200 e 1.800 mm/ano, e com 20 a 30 dias
de geada por ano concentrados num máximo de três meses.

Lucerna Romana
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Zona

Área total (ha)

PSeP

5.985

Buffer 1000 m

5.345

PSeP + Buffer 1000 m

11.330

Quadro 3.1 - Área do PSeP e de buffer para
análise de incêndios florestais

3

Apesar da amenidade do clima, nas áreas de encostas e cumeadas
que predominam neste território, o potencial da produção
florestal é fundamentalmente limitado pelas características do
solo, com aptidão florestal moderada a marginal, devido à forte
preponderância de solos esqueléticos. A ocupação florestal atual
é largamente dominada por povoamentos de uma espécie, o
eucalipto, com ou sem gestão ativa. Outra das marcas importantes
deste território e destas paisagens é a presença e a recorrência
do fogo.
Seguidamente procede-se a uma enumeração dos principais
pontos fortes e fracos dos espaços florestais associados ao PSeP,
que contribuirão para a definição de estratégias e objetivos no
âmbito do Plano de Gestão. Alguns dos pontos enumerados são
específicos da área do PSeP, mas outros de índole mais geral são
também referidos por condicionarem o que aí acontece ou pode
vir a acontecer.

Legenda
Limite do Parque das Serras do Porto
Limite de “buffer” 1000m
Limite do município
Linhas de água principais
Linhas de água secundárias

Carta F01 – Limites do PSeP e do buffer para análise de incêndios florestais
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Pontos Fortes dos Espaços Florestais do PSeP

Pontos Fracos dos Espaços Florestais do PSeP

Potencial de uso múltiplo:
•

Área protegida de âmbito regional de importância metropolitana com um elevado potencial de evoluir no sentido de um espaço
multifuncional onde o recreio e o turismo podem ter um papel estruturante a par com a conservação do património natural e
cultural com destaque para a valorização de produtos florestais não lenhosos, nomeadamente cogumelos, plantas aromáticas e
medicinais, frutos silvestres, frutos secos e mel;

•

Elevado potencial para a transformação de áreas sem gestão nem produção em áreas de biodiversidade, recreio, lazer, paisagem,
produção, e redução de perigo de incêndio, através da alteração do uso, implementação de ações de gestão e proteção, ou
introdução de espécies da flora autóctone.

Capacidade das organizações do setor:
•

Existência de gabinetes técnicos florestais ao nível dos três municípios ocupados por técnicos do setor com experiência,
conhecimento implicados em ações de planeamento, prevenção e combate a incêndios florestais;

•

Existência de duas associações de produtores florestais, a PORTUCALEA - Associação Florestal do Grande Porto (Gondomar
e Valongo) e a Associação de Produtores Florestais do Vale do Sousa (Paredes), com elevado conhecimento, experiência e
relacionamento no setor florestal.

•

Existência de duas equipas de Sapadores Florestais cuja intervenção engloba a área do Parque, com trabalho desenvolvido no
âmbito da prevenção, da vigilância e combate a incêndios florestais, e com protocolos estabelecidos com os municípios;

•

Existência de equipas dedicadas à vigilância e combate a incêndios florestais das empresas de celulose;

•

Existência e proximidade de várias corporações de bombeiros (Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários), devidamente
dotadas de meios humanos e materiais;

•

Existência de duas Zonas de Intervenção Florestal (ZIF);

•

Presença de empresas dedicadas em exclusivo à produção florestal, com intervenções de gestão no âmbito da silvicultura e da
DFCI (Defesa da Floresta Contra Incêndios).

Potencial estrutural e físico
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Desestruturação dos espaços, sub aproveitamento e ausência de intervenções de regulação
•

Ausência completa de qualquer ato de gestão numa proporção importante do território, nomeadamente em áreas ocupadas
com eucalipto, praticamente sem qualquer potencial produtivo, cujo número de rotações ultrapassou largamente o aceitável
tecnicamente, e com elevado perigo de incêndio;

•

Presença localizada, mas já com alguma expressão e bastante potencial de expansão, de invasoras lenhosas, nomeadamente de
austrálias (Acacia melanoxilon), mimosas (Acacia dealbata), e de hakeas (Hakea sericea e H. salicifolia) e de invasora não
lenhosa cortadeira (Cortaderia selloana);

•

Reduzida ou nula expressão da gestão e exploração de produtos florestais não lenhosos, nomeadamente da pastorícia, cogumelos,
frutos secos, frutos silvestres, plantas aromáticas e medicinais e mel (muito provavelmente o único que tem alguma produção e
exploração atualmente);

•

Visitação desregulada que contribui para a degradação dos espaços (nomeadamente da rede viária florestal) e da sua qualidade,
sem retornos positivos diretos ou indiretos para a área;

•

Supremacia do direito de decisão da não utilização ou não valorização do espaço, mesmo em detrimento do interesse ou
segurança públicos;

•

Extensão da rede viária florestal que dificulta a sua manutenção e o controlo das acessibilidades;

•

Frequente deposição de entulhos e lixos urbanos de toda a espécie, particularmente na proximidade da rede viária, frequentemente
nas acessibilidades ou em locais com elevado potencial de visitação e valorização, constituindo simultaneamente uma das causas
importantes de incêndios rurais;

•

Poluição dos cursos de água principais, em particular do Rio Ferreira, que pode constituir fator limitante para intervenções nas
suas margens por parte dos proprietários e ainda para o êxito das intervenções;

•

Programas de apoio aos investimentos florestais e ambientais, nomeadamente no âmbito do PDR, desajustados da realidade
regional e local dos PSeP e, portanto, de aplicação praticamente nula na área.

3

Perigo de incêndio florestal com influência no potencial de valorização do território

•

Clima ameno e forte pluviosidade que possibilita uma variada escolha de espécies de utilização potencial;

•

•

Existência de linhas de água permanentes que potenciam, pela disponibilidade hídrica e edáfica, a utilização de espécies ripícolas
ou de outras exigentes, e a restauração desses espaços e ecossistemas;

Perigo acentuado de incêndios florestais para as formações vegetais e, em particular, para as infraestruturas e pessoas endógenas
ou exógenas, que pode limitar fortemente a qualidade de vida e o potencial de visitação na época alta estival;

•

•

Identificação dos proprietários numa proporção significativa da área do Parque, em particular na área das ZIF, e no concelho de
Paredes onde está a ser desenvolvido um projeto de registo cadastral;

Paisagem marcada de forma acentuada pela ocorrência de incêndios, de forma tão ou mais marcante que a presença massiva dos
eucaliptos;

•

•

Existência de algumas propriedades com dimensões e continuidade no espaço adequadas à gestão e proteção florestal;

Elevada probabilidade de insucesso, no estado atual, dos investimentos de melhoramento e gestão dos espaços florestais, pela
elevada probabilidade de ocorrência de incêndios e pelo seu curto intervalo de recorrência no tempo;

•

Existência de elevada densidade de rede viária florestal, que facilita a acessibilidade às áreas, desde que devidamente organizada
e intervencionada.
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Gestão e valorização direcionada especificamente para monocultura
•

Dominância de povoamentos de eucalipto, espécie de rápido crescimento, dedicada praticamente em exclusivo à produção de
madeira para pasta de papel;

•

Quase ausência na paisagem de outras espécies florestais que apenas ocorrem de forma isolada ou em pequenos bosquetes,
associados praticamente apenas às galerias ripícolas;

•

Restrições legais para a instalação de novas plantações de eucalipto, que provavelmente promoverão a instalação de novos
povoamentos em áreas atualmente sem gestão ou aproveitamento, com reduzido potencial produtivo (situação frequente dentro
da área do PSeP), e que poderiam constituir-se como locais com elevado potencial para a sua reconversão através da utilização
de outras espécies menos exigentes;

•

Não existência de mecanismos de apoio à comercialização de direitos de plantação de espécies de rápido crescimento, que
poderiam permitir a eliminação da espécie de muitas áreas (em particular das menos produtivas) do PSeP.

3

Limitações físicas do potencial
•

90

Dominância de áreas com declives acentuados e solos pobres, o que restringe os locais e a variedade de espécies potenciais mais
interessantes em termos de paisagem e de redução de perigo de incêndio.
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3.1 Relevo: Altimetria; declives e exposições
A própria designação reflete a especificidade da orografia do
território do PSeP, expressa pela sucessão no terreno das várias
serras que o compõe, e pelos vales que as separam. O ponto
mais alto situa-se no topo da Serra de Santa Iria e o ponto mais
baixo no sopé da Serra das Flores, respetivamente com 416 e 13
metros de altitude, situando-se toda a área no nível altimétrico
basal (inferior a 400 metros), sendo insignificante em termos
relativos a área que se situa a altitude superior a este nível. A
altitude média destas serras é de 179 metros, situando-se 80 %
do território a uma altitude inferior a 250 metros (Carta F02).

No quadro seguinte apresenta-se a análise por área de ‘influência’
de cada Serra e as características altimétricas principais de cada
uma delas (Quadro 3.3).
Serra

Área (ha)

%

Altit. Mín (m)

Altit. Máx (m)

Amplitude (m)

Serra de Santa Justa

838

14

30

373

343

Serra de Pias

1.456

24

30

381

351

Serra do Castiçal

647

11

20

324

304

Serra das Flores

643

11

13

320

307

Serra de Santa Iria

1.512

25

30

416

386

Serra das Banjas

889

15

90

386

296

3

Quadro 3.3 - Área das serras do PSeP e altimetria

Legenda
Limite do município
Linhas de água principais
Limite de Paisagem Protegida
0-50
51-150
151-200
251-350
351-450
451-550
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Carta F02 - Altimetria e Serras do PSeP
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As exposições dominantes das encostas são Noroeste e Sudoeste,
determinadas pelo alinhamento relativamente constante nesta
direção das Serras que compõem o PSeP (Carta F04 e Quadro
3.5)
O território do PSeP é marcado acentuadamente pela
orografia das serras que o compõem e das respetivas encostas,
apresentando declives bastante acentuados (> 15 %) numa
proporção significativa da sua área (cerca de 55%). Cerca de 10 %
da área não admite possibilidades de mecanização sem recorrer
à construção de socalcos ou patamares (declives superiores a
36 %). Apesar disso as áreas com declives mais suaves (declives
inferiores a 18 %) representam ainda cerca de 45 % da área total
(Carta F03).

As exposições têm forte influência nas condições edafo-climáticas
para o desenvolvimento das plantas e para o comportamento
do fogo. As encostas expostas a Nordeste são normalmente
mais frias e húmidas, mais aptas para espécies mais atlânticas, e
as encostas a Sudoeste mais quentes e secas, mais aptas para
espécies mais adaptadas a condições mediterrânicas.

Classe
exposição

As zonas de maior declive coincidem com as encostas das serras
e alguns meandros dos Rios Ferreira e Sousa no cruzamento com
as mesmas. As zonas com menores declives coincidem com os
vales dos rios Ferreira e Sousa (Quadro 3.4).

Classe de Declive (º)

Classe
de Área (ha)
declive (%)

Percentagem da
área total (%)

0 a 10

< 18

2675,5

44,79%

11 a 20

18 a 36

2731,4

45,72%

21 a 30

38 a 58

541,4

9,06%

31 a 40

60 a 84

25,0

0,42%

> 40

> 84

0,6

0,01%

94

Área (%)

Plano

-

1,2

0%

N

339 - 22

473,9

8%

NE

23 - 67

1214,2

20%

E

68 - 112

821,8

14%

SE

113 - 157

403,7

7%

S

158 - 202

538,7

9%

SO

203 - 247

1113,3

19%

O

248 - 292

1014,6

17%

NO

293 - 337

392,8

7%

3

Quadro 3.5 - Distribuição do território do PSeP por classes de exposição

Quadro 3.4 - Distribuição da área do PSeP por classes de declive.

Legenda
Limite do município
Linhas de água principais
Limite de Paisagem Protegida
0-10
10-20
20-40
>40

de Intervalo do Área (ha)
quadrante (º)

Carta F03 - Declives

Legenda
NNE
NE
E
SE
S
SO
O
NO
NNO

Carta F04 - Carta de exposição
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3.2 Ocupação do solo e ocupação florestal em 2017
Para a identificação da ocupação do solo utilizaram-se as
informações de base da COS 2007 (Carta de uso e ocupação
do solo, Direção Geral do Território, 2007). Estas informações
foram atualizadas no âmbito da elaboração dos PMDFCI
(Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios)
dos três municípios e de verificações de campo. Relativamente
à classificação da COS, procedeu-se à reclassificação e
agrupamento de alguns estratos nas categorias que consideramos
mais adaptadas a esta caraterização, conforme o Quadro 3.6.
Ocupação

Área PSeP (ha) Área PSeP (%)

Eucaliptal puro ou dominante

4128,74

69%

Matos ou incultos

994,16

17%

Folhosas diversas puras ou dominantes 312,03

5%

Pinhal puro ou dominante

193,97

3%

Carvalhos puros ou dominantes

1,69

-%

Agricultura

250,38

4%

Cursos de água

7,7

-%

Urbanos, industriais e outros

85,37

1%

O Parque é ocupado fundamentalmente por espaços florestais
(com ou sem povoamentos), que representam 94 % do seu
território. Desta área, 82 % encontra-se ocupada por ou
povoamentos florestais e 17 % são ocupados por matos ou
incultos, sobressaindo a forte taxa de arborização do espaço.
A Figura 3.1 apresenta a ocupação florestal por espécie. Nela,
sobressai a enorme predominância dos eucaliptais, nas suas várias
formas (puros e mistos com folhosas ou resinosas), e a reduzida
expressão das restantes espécies, nomeadamente dos carvalhais
de espécies autóctones ou dos povoamentos de pinheiro bravo,
a espécie mais largamente utilizada no esforço de rearborização
destas Serras nas décadas de 70 e 80.

3

Fig. 3.1 Ocupação do solo do PSeP 2017 (COS2007 atualizada e reclassificada)

Quadro 3.6 - Ocupação do solo do PSeP (Fonte: COS2007 atualizada e reclassificada)
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O que se verifica é a existência de povoamentos de várias
tipologias, que denotam perspetivas e posturas extremamente
diferenciadas dos seus proprietários/gestores relativamente à sua
exploração. Num extremo existem os eucaliptais certificados,
geridos de forma profissional com intervenções de silvicultura
e de gestão de combustíveis, administrados segundo as normas
técnicas definidas para a espécie, normalmente sob gestão das
empresas de celulose ou de alguns proprietários particulares.
No outro extremo, áreas ocupadas pela espécie (algumas das
quais de forma natural, pela sua capacidade de proliferação e
instalação), sem qualquer gestão ativa, em que a exploração está
unicamente associada aos ciclos do fogo, cuja passagem determina
o corte. Nesta última categoria encontram-se povoamentos
sem qualquer viabilidade económica, cujo número de rotações
ultrapassou largamente o recomendável, frequentemente sub ou
sobre lotados, nalguns locais com um ciclo de passagem de fogo
demasiado curto (6 anos) para permitir a produção de material
lenhoso com algum interesse económico. Estas áreas, apesar de
ocupadas por uma espécie exótica de rápido crescimento, não
têm normalmente qualquer viabilidade financeira no seu estado
atual. São também as áreas com maior carga e continuidade
horizontal e vertical de combustíveis vivos e mortos, potenciando
fogos com maior intensidade e, portanto, mais difíceis de
controlar. Este “lixo florestal” pode ainda constituir um atractivo
para a deposição de outros lixos clandestinos, cuja associação leva
frequentemente à adopção de outros comportamentos de risco,
na forma de ignições que põem em risco as áreas envolventes.

Os carvalhos ocorrem fundamentalmente em pequenos núcleos
ou bosquetes de sobreiros disseminados de forma relativamente
indiscriminada pelo território, mas com maior incidência nas
proximidades dos rios Ferreira e Sousa, onde ocorrem também
alguns exemplares de carvalho alvarinho ou roble (Quercus
robur), a espécie que em tempos muito remotos terá dominado
as formações arbóreas destas áreas. De salientar também a
ocorrência de alguns sobreiros (alguns exemplares com porte
magnífico) nas escombreiras da mineração romana, onde terão
sobrevivido graças à sua enorme capacidade de adaptação e ao
facto destas áreas não serem normalmente alvo de qualquer
alteração. Como estas espécies aparecerem frequentemente na
forma de pequenos núcleos ou de arvoredo disperso, que não
são frequentemente cartografados à escala a que são feitos estes
trabalhos, a sua presença é mais importante em área e impacto
na paisagem que o que é transmitido pelas informações.
A presença massiva de eucaliptais (representa 73 % dos espaços
florestais), de forma contínua e extensa, com preponderância
para povoamentos compostos apenas por esta espécie (puros),
transmite uma noção de homogeneidade nos povoamentos da
espécie que na prática não se verifica (Carta F05).

Legenda
Eucalipto
Eucalipto + Pinheiro bravo
Folhosas
Matos
Outras espécies
Pinheiro-bravo
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Carta F05 - Carta de Ocupação Florestal 2014

situações, através do desenvolvimento e da adoção de soluções
participativas no âmbito do plano de gestão do PSeP.

3

Estas são as áreas mais problemáticas da área do PSeP, constituindose como uma ameaça para os interesses privados dos investidores
e gestores florestais, e sobretudo para os interesses públicos
que estão na base da criação do Parque. No entanto, podem
também constituir-se como uma oportunidade, já que qualquer
alternativa de uso ou ocupação se pode apresentar facilmente
como vantajosa relativamente a esta situação de partida. Haverá,
no entanto, que ultrapassar questões fundiárias, administrativas,
ou financeiras, que estão frequentemente associadas a estas
99

PSeP - Parque das Serras do Porto

Relatório de Estudos Prévios

fevereiro 2018

3. Ocupação do solo e floresta

3.3 Evolução da ocupação florestal
De forma a melhor compreender o estado atual dos espaços
florestais do PSeP, as suas alterações no tempo e a analisar a
evolução da ocupação no passado recente, precedeu-se à análise
da informação existente sobre a ocupação do solo na área do
PSeP entre 1945 e 2012. Servimo-nos de trabalhos preparatórios
realizados no âmbito da criação do PSeP, para os quais foi
elaborado um estudo sobre a evolução da paisagem nos últimos
70 anos, com análises nos anos de 1945, 1958, 1981, 1999 e 2012.
No sentido de perceber a evolução mais recente e de forma mais
detalhada da ocupação florestal, procedeu-se à análise do período
compreendido entre 1981 (Inventário Florestal Nacional) e 2017
(com base no COS 2007 atualizada e reclassificada) com uma
análise intermédia (COS90).

3.3.1 Evolução da ocupação florestal entre 1945 e 2012
A análise da informação sobre a ocupação do solo entre 1945
e 2012 fornece informações sobre as principais alterações de
ocupação do solo durante este período, podendo ainda servir
de suporte para a análise das diferentes atividades associadas às
Serras do Porto durante esse período de tempo.
Na Figura 3.2 podemos observar uma forte dominância inicial
da ocupação com matos e arvoredo disperso, que perdurou
pelo menos até 1958. Em 1981 registava-se já a dominância
da ocupação com povoamentos florestais, que como veremos
mais adiante se tratavam fundamentalmente de povoamentos de
pinheiro bravo, em substituição sobretudo de arvoredo disperso
e em menor escala de áreas de matos, resultantes provavelmente
dos programas de florestação do Fundo de Fomento Florestal
(1945-1983) e do Projeto Florestal Português/Banco Mundial
(1980-1989).

Fig. 3.2 - Ocupação do espaço florestal (%), entre 1947 e 2012
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Entre 1981 e 1999 regista-se uma recuperação das áreas com
arvoredo disperso (arvoredo esparso), em detrimento das áreas
de matos e dos povoamentos florestais (coberto arbóreo),
reflexo provável do aumento da recorrência de incêndios. Entre
1999 e 2012, regista-se novamente um aumento das áreas
ocupadas com povoamentos florestais, sobretudo em detrimento
das áreas ocupadas com arvoredo disperso, resultante duma
nova intensificação de investimentos em produção lenhosa, mas
nesta fase orientados para o eucalipto como constataremos em
análise posterior.
Duma forma geral, podemos sintetizar que a principal alteração
da ocupação do espaço florestal entre 1945 e 2012, se operou
pela grande alteração da sua ocupação com matos, na forma
estreme ou com árvores dispersas (já que o mato ocorreria
sempre nestas circunstâncias), de 95 % do espaço em 1945, para
uma ocupação preponderante de povoamentos florestais, que
representavam 75 % dos espaços florestais em 2012.
Estas grandes alterações estarão muito provavelmente associadas
a alterações das atividades humanas e, portanto, do uso do
espaço. Podemos pressupor que as atividades da pastorícia e da
colheita de matos (para a agricultura, camas de animais e fornos
de panificação) terão prevalecido pelo menos até finais dos anos
50 do séc. XX. A partir de finais dos anos 70, e inícios dos 80,
opera-se uma grande transformação no uso destes espaços, em
que a produção lenhosa (predominância de povoamentos de
pinheiro bravo e posteriormente de eucalipto) passará a assumir
função preponderante do espaço. Esta alteração poderá estar
associada às campanhas de arborização já referidas, mas também
a uma alteração nas práticas agrárias e a uma menor utilização
destes espaços por parte das populações, coincidente com um
período de forte redução de ativos no setor primário no nosso
país, já que, tratando-se na totalidade de áreas privadas, todas as
ações terão sido desenvolvidas de forma perfeitamente voluntária
e por iniciativas privadas, mesmo se apoiadas por programas
públicos.

3.3.2 Evolução da composição dos povoamentos florestais
(1981-2017)
Em 1981, de acordo com o Inventário Florestal Nacional, o espaço
florestal e a paisagem do PSeP eram marcadamente dominados
por povoamentos de pinheiros bravos que, entre puros e mistos
dominantes, ocupam cerca de 70 % do espaço florestal ou de 55
% do território (Carta F06). Os eucaliptais têm nesta fase uma
expressão ainda bastante reduzida, ocupando apenas cerca de
220 hectares (4 % do espaço florestal), e as folhosas diversas uma
presença inferior a 1 %, correspondendo a 45 ha.

Legenda
Eucalipto
Eucalipto + Pinheiro bravo
Folhosas
Matos
Pinheiro bravo
Pinheiro bravo + Eucalipto
Diversas

3

Carta F06 - Ocupação florestal 1981 (IFN)
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3.4 Cadastro e gestão florestal
Em 1990 (COS90), decorridos apenas 9 anos da forte dominância
do pinhal bravo, estes povoamentos representam apenas 11 % da
ocupação florestal, com os povoamentos de eucalipto puros ou
mistos (dominantes) a representarem já cerca de 60 % deste
espaço, com cerca de 3.200 ha (Carta F07). De referir ainda
o desaparecimento dos povoamentos mistos de pinheiro e
eucalipto com a primeira espécie como dominante. Entre estes
dois períodos aumenta a implementação de folhosas diversas
para cerca de 2,5 % do espaço.

O conhecimento da propriedade e dos proprietários florestais é
importante na medida em que promove o exercício de direitos
e deveres e facilita o contato com os proprietários, aumentando
as possibilidades de intervenção e cooperação. As informações
obtidas não identificam os proprietários, por se tratar de
informação não pública e por não haver nesta fase necessidade
da mesma. No entanto, na fase de elaboração e implementação
do Plano de Gestão, será importante a obtenção de informação
mais detalhada e aprofundada, de forma a poder interagir
diretamente com os proprietários ou gestores, pelo menos
nas áreas prioritárias de intervenção. As informações foram
fornecidas pelas Organizações de Produtores Florestais (OPF),
Câmaras Municipais e The Navigator Company, a quem a equipa
aproveita para agradecer.

Entre 1990 e 2012, mantém-se a tendência verificada no período
anterior, com aumento da importância dos povoamentos
de eucaliptos e diminuição (quase desaparecimento) dos
povoamentos de pinheiro bravo, que ocupam agora apenas cerca
de 3 % dos espaços florestais.

Constata-se um razoável nível de cadastro, com mais de 60 %
de limites de parcelas georreferenciados, com identificação dos
proprietários (Carta F08 e Quadro 3.7). Nos territórios do
concelho de Gondomar que integram o Parque, a área cadastrada
corresponde apenas a cerca de ¼ do seu total.

A Figura 3.3 mostra a evolução das formações florestais entre
1981 e 2017 (COS 2007 atualizado), com informação intermédia
de 1990, em que são bastante visíveis as alterações mais
importantes já referidas.

Fig. 3.3 - Variação relativa da ocupação do espaço
florestal do PSeP entre 1981 e 2017
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Legenda
Eucalipto
Eucalipto + Pinheiro bravo
Folhosas
Matos
Pinheiro-bravo

Carta F07 - Carta de ocupação florestal em 1990

Legenda
Gondomar
Paredes
Valongo

Carta F08 - Cadastro da propriedade rústica
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3.5 Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF)
Refira-se que se excetuarmos o concelho de Paredes, em
que está a ser implementado um projeto de registo cadastral,
em Gondomar e Valongo as áreas cadastradas correspondem
principalmente às áreas da The Navigator Company e às Zonas
de Intervenção Florestal, o que se pode traduzir nestas situações
por uma concentração de interlocutores diretos com elevada
representatividade no território.
A falta de informação detalhada disponibilizada impede a
realização de uma análise sobre as características das parcelas
quanto à sua dimensão ou estrutura da propriedade sendo, no
entanto, evidente tratar-se de uma zona de minifúndio, apesar da
existência de algumas parcelas de dimensão superior a 100 ha.
Quanto à gestão florestal ativa propriamente dita, sustentada
não apenas na instalação e exploração de povoamentos, mas
na execução de ações de silvicultura intermédias durante a vida
dos povoamentos, nomeadamente pela realização (de forma não
cumulativa), de mondas, desbastes, podas, desramas, ou gestão
de combustíveis, estimamos que ela existirá em cerca de 30 %
da área do PSeP. Este valor resulta de uma apreciação bastante
geral com base em observações aleatórias de campo e nas
informações cadastrais recebidas.
Esta será uma das grandes limitações do Parque, mas poderá
também constituir-se como uma oportunidade. Quem investe
em gestão espera recuperar os investimentos, preocupa-se e
ocupa-se com a principal ameaça destes territórios, os incêndios
florestais, pelo que estará em principio sempre sensível a
soluções que possam diminuir a probabilidade da sua ocorrência
e as possibilidades do seu controlo. As áreas sem gestão ativa,
sobretudo aquelas ocupadas por eucaliptais abandonados,
constituem a maior ameaça para o Parque, mas poderão também
ser aquelas em que será mais fácil implementar alternativas de
uso e ocupação, tal como já anteriormente referido, desde que
se ultrapassem algumas limitações de ordem cadastral e outras.
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Concelho

Área no PSeP Área cadastrada Área cadastrada
(ha)
(ha)
(%)

Gondomar

1558

370

23,7%

Paredes

3300

2422

73,4%

Valongo

1126

899

79,8%

TOTAL

5984

3691

61,7%

Quadro 3.7 - Proporção de área com proprietários identificados
(cadastradas) no PSeP, por concelho.

O PSeP é abrangido pelos PROF da Área Metropolitana do
Porto e Entre Douro e Vouga (AMPEDV), e do Tâmega. Estes
PROF abrangem respetivamente 2.684 e 3.300 ha, ou seja, 45 e
55 % da área do PSeP (Carta F09).
Estando neste momento os PROF a serem revistos, nomeadamente
a delimitação das sub-regiões homogéneas, não se considerou útil
aprofundar a ligação aos mesmos, pois toda a informação pública
existente estará já neste momento desatualizada. No entanto,
pela sua importância e porque é menos provável que sofra
alterações, assinala-se o traçado de corredor ecológico, delineado
no âmbito do PROF do Tâmega, e que intersecta áreas do PSeP,
designado por: Santa Justa-Pias/Xistos Durienses/Tâmega-Sousa
(que se estende basicamente ao longo do Rio Sousa).

Legenda
Corredor Ecológico PROF - Tâmega
Região PROF - AMPEDV
Região PROF - Tâmega

3

Carta F09 - Regiões PROF
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3.6 Zonas de Intervenção Florestal (ZIF)

3.7 Nota final

Existem duas ZIF que coincidem parcialmente com a área do PSeP:
1) a ZIF de Gondomar, cuja entidade de gestão é a PORTUCALEA
- Associação Florestal do Grande Porto e 2) a ZIF de Entre Douro
e Sousa, em que a entidade gestora é a Associação Florestal do
Vale do Sousa. A área destas ZIF representa cerca de 1/3 do
território do PSeP, o que constituiu uma vantagem assinalável nas
possibilidades de diálogo com proprietários e gestores florestais
para a concertação e implementação de medidas de interesse
comum (Carta F10 e Quadro 3.8).

A ocupação dos espaços florestais do PSeP terá sido composta fundamentalmente por matos e arvoredo disperso autóctones, durante
um período de várias centenas de anos (muitas), provavelmente sem grandes variações, em que terá servido objetivos de fornecimento
de alimento para o gado, apoio à agricultura e fornecimento de combustíveis para fins domésticos ou industrias. Tratou-se de um
período em que estes espaços teriam presença humana ativa e forneciam fundamentalmente as bases para outras atividades principais,
tais como a pastorícia, a criação de gado, a agricultura e o fabrico de pão.

ZIF

Área TOTAL (ha)

Área no PSeP (ha)

Gondomar

1257

361

Entre Douro e Sousa 7223

fevereiro 2018

É neste estado que este território chega ao século XX, tendo, a partir de finais da década de setenta, sofrido uma profunda alteração,
provocada por novas realidades socioeconómicas, numa sociedade cada vez menos rural, menos dedicada à subsistência, e mais
monetarizada. Tende-se a partir desta fase (ou já da década anterior), progressivamente para uma menor expressão das atividades
extensivas, sobretudo da pastorícia, e para o aparecimento de novas práticas agrícolas, mais dependentes de fertilização inorgânica,
implicando a diminuição da presença das populações nos espaços florestais e a desvalorização dos matos, transformando-se estes
espaços essencialmente para a produção de material lenhoso.

3

Na fase final do séc. XX, num curto período de 10 anos, entre 1981 e 1990, opera-se uma alteração profunda na produção lenhosa
dos espaços do PSeP, sua principal ocupação, com a substituição de povoamentos puros de pinheiro bravo por povoamentos puros
de eucalipto. É neste estado que estes espaços chegam aos nossos dias, massivamente dominados por eucaliptais industriais, com ou
sem gestão, a ocorrência de algumas manchas compostas por matos autóctones e de pequenos bosquetes ou exemplares isolados de
espécies arbóreas da flora natural.

1542

Outro acontecimento recente (e que deverá merecer a maior atenção) é o aparecimento de várias espécies exóticas de invasoras
lenhosas, com ocupação relevante e elevado potencial de dispersão. Destaca-se a ocorrência das seguintes espécies invasoras lenhosas:
austrália (Acacia melanoxilon), mimosa (Acacia dealbata), hakea espinhosa (Hakea sericea) e hakea folha de salgueiro (Hakea
salicifolia). Entre as espécies não lenhosas destaque para a erva das pampas, ou cortadeira (Cortaderia selloana).

Quadro 3.8 - Áreas de ZIF no PSeP

Entre estas espécies, e apesar da importância e urgência nos esforços de erradicação que devem ser postos em todas, salientam-se as
mimosas, pela dificuldade de controlo, e as hakeas e a cortadeira pela enorme capacidade de expansão, nomeadamente pela associação
ao fogo no caso das hakeas. O potencial de expansão destas espécies é no entanto, para qualquer uma delas, enorme, em termos de
território e de tempo, sendo o esforço necessário para a sua erradicação proporcional à dispersão e extensão das manchas existentes,
pelo que quanto mais tarde se intervir mais difícil e onerosa esta será.
A eliminação dos focos de infestação com estas espécies terá que ser uma das maiores prioridades do PSeP no imediato,
independentemente de questões fundiárias ou administrativas, já que se trata de um desígnio de interesse público que terá que ser
encarado e resolvido como tal.

Legenda
Entre Douro e Sousa
Gondomar
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Carta F10 - Carta das Zonas de Intervenção Florestal
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4.1 Ocorrência de incêndios florestais
O regime de fogo na área do PSeP está estreitamente ligado
com a dinâmica do uso do solo e com as alterações na ocupação
florestal verificadas nas últimas décadas. A atual ocupação com
povoamentos de eucalipto determina que a recuperação do
coberto vegetal esteja ligada à exploração florestal desta espécie.
As alterações na ocupação do solo nas últimas décadas e a
disponibilidade de registos foi determinante para a seleção do
período para análise dos fogos florestais. Foi considerado o
período 1990 – 2016, usando para o efeito a cartografia de áreas
ardidas disponibilizada pelo ICNF. Embora esta base cartográfica
deixe de fora alguns incêndios de menor dimensão, ou que
possam ter ocorrido fora do período crítico, existe a vantagem
de podermos conhecer a distribuição espacial da área ardida. Na
análise do regime de fogo, conforme já referido, optou-se por
alargar a zona do Parque definindo um buffer de 1000 metros
para além dos seus limites, assegurando a inclusão das ocorrências
com origem na vizinhança do Parque, que têm influenciado o
histórico dos incêndios na área classificada.
Grande parte da análise efetuada relativamente às infraestruturas
de DFCI (Defesa da Floresta Contra Incêndios) e Risco de
Incêndio teve por base a informação constante dos Planos
Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI),
instrumento de planeamento direcionado para a problemática
dos incêndios florestais à escala do município, de acordo com
normas pré-definidas pela autoridade florestal nacional (Instituto
de Conservação da Natureza e Florestas – ICNF), o que assegura
a possibilidade de interligação da informação proveniente dos
diferentes municípios da área do Parque.

110

A expressão da ocorrência de incêndios dentro da área do
Parque, no período 1990-2016, indica-nos uma variação ao longo
dos anos, reflexo dos efeitos da meteorologia e do histórico
das ocorrências. Pelo tempo necessário para a recuperação
do coberto vegetal após a passagem do fogo, é normal que se
verifique uma diminuição da área ardida numa determinada região
nos anos posteriores à ocorrência de grandes incêndios. Para a
análise dos incêndios que afetaram áreas do Parque, considerouse a extensão total da ocorrência (área ardida total) a fim de
permitir a identificação de todos os Grandes Incêndios Florestais
(GIF) que atingiram o PSeP, incluindo os que têm origem fora dos
seus limites.
O número de ocorrências tem apresentado uma variação ao
longo dos anos, com uma tendência para um acentuado aumento
no início desta década, encontrando-se novamente em fase
descendente. Este ciclo de variação está muitas vezes associado às
variações das condições meteorológicas entre os diferentes anos.
O cálculo da média móvel para 3 anos indica-nos a evolução da
tendência na variação do número de ocorrências e mostra um
claro aumento no início desta década (2010 a 2013)(Figura 4.1).

4
Fig. 4.1 - Ocorrências de incêndios florestais registados no PSeP+buffer 1000m, entre 1990 e 2016
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4.2 Área ardida
As cartas F11 e F12 relativas aos incêndios florestais para os
períodos 1990-1999 e 2000-2016, dão-nos uma perspetiva
do histórico dos fogos florestais e da sua distribuição espacial,
em conjunto com o Quadro 4.1 que traduz os valores da área
afetada em cada ano.
Neste período, os anos de 1995, 2005 e 2006 destacam-se como
os mais severos em termos de área ardida e de ocorrência de GIF
que atingiram o Parque: 4.637 ha num incêndio de 1995 que se
propagou na área a sul do Rio Sousa; 7.111 ha em 2005, dos quais
2.258 ha dentro da área do Parque (cerca de 40 % do Parque) e
coincidindo em grande parte com o incêndio de 1995; 1.362 ha
em 2006, que atinge áreas extensas na zona central do Parque,
entre os rios Sousa e Ferreira, tendo sido limitado a sudeste pela
área ardida do ano anterior (Fig.4.2).

Legenda
Área ardida 1990-1999
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1995
1996
1997
1998
1999
112

Carta F11 - Incêndios Florestais – 1990/1999

Carta F12 - Incêndios Florestais – 2000/2016
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Legenda
Área Ardida 2010-16
2010
2011
2012
2013
2015
2016
Área Ardida 2000-09
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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Ano

Área ardida total

Número de
Incêndios

Extensão do Maior
Incêndio

% da Área Total

1990

12,2

2

6,4

55%

1991

10,9

1

10,9

100%

1992

35,9

1

35,9

100%

1994

98,1

2

71,7

73%

1995

2.689,6

10

2.143,2

88%

1996

37,8

3

29,7

53%

1997

8,5

1

8,5

100%

1998

203,9

10

104,3

39%

1999

172,1

3

81,3

51%

2000

45,8

3

26,3

50%

2001

134,4

8

58,5

41%

2002

327,7

4

242,3

72%

2003

697,9

4

643,0

93%

2004

226,9

4

147,5

65%

2005

2.392,3

6

2.258,4

95%

2006

1.874,0

3

1.204,5

62%

2007

2,9

4

1,3

61%

2008

0,2

1

0,2

100%

2010

83,9

22

30,5

33%

2011

253,7

16

157,1

51%

2012

166,3

14

30,8

17%

2013

881,7

15

591,7

48%

2015

207,3

3

175,9

85%

2016

482,9

1

482,9

100%

TOTAL

11.046,9

115

-

-

Quadro 4.1 - Distribuição da área ardida dentro dos limites do PSeP - 1990-2016

114

Na última década, de 2010 a 2016, assiste-se a um novo padrão nos grandes incêndios, diminuindo na dimensão (menos de 1.000 ha)
e atingindo a zona central. Podem ter relação com a maior pressão de ignições nessa área (mais urbanizada na zona do buffer), com a
existência de uma gestão mais ativa nas outras áreas e de dispositivos dedicados e especializados na vigilância e combate, comprovado
pela localização das áreas da ‘Navigator’ fora destas áreas ardidas (Fig. 4.3).

4

Fig. 4.2 - Localização relativa dos incêndios florestais de 2005 e 2006

Fig. 4.3 - Localização relativa dos maiores incêndios florestais de 2013 e 2016.
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4.3 Recorrência de fogo
O gráfico da evolução das áreas ardidas evidencia um ciclo de
grandes incêndios com um período de cerca de 10 anos (Fig. 4.4).

Foi calculada a recorrência do fogo (número de vezes que um
local é afetado pelo fogo) para o período entre 1990 e 2015.
Dentro da área do Parque o valor da recorrência varia entre 1
e 5, para um período de análise de 26 anos (correspondentes
a ciclos de retorno de fogo entre 5 e 26 anos). A distribuição
da recorrência no território do Parque encontra-se no Quadro
4.2. A Carta F13 apresenta a distribuição espacial desta variável.
Os valores mais elevados estão concentrados essencialmente na
Serra das Flores, zona a sul, e na Serra de Pias, encosta a nordeste
de Aguiar do Sousa, em áreas com alguma preponderância de
ocupação por matos.

O cálculo da Probabilidade anual é determinado pela área
disponível para arder (floresta + matos) e pela área ardida
média anual. O intervalo de retorno é dado pela expressão: 1/
Probabilidade. Considerando o período de 26 anos analisado,
temos que a área ardida média anual dentro dos limites do
Parque será de 425 ha, em 5.543 ha (área florestal e de matos),
correspondendo a uma probabilidade de 0,076. Para esta
probabilidade, o intervalo de retorno do fogo, considerando a
totalidade da área do Parque, é de 13 anos.

Área (ha)

% da área do parque

1

1.681,6

28,10%

2

2.768,5

46,27%

3

731,5

12,22%

4

256,6

4,29%

5

10,5

0,18%

5.448,7

91,05%

TOTAL

Fig. 4.4 - Gráfico da evolução da área ardida na área dentro do PSeP – 1990/2016

4

Quadro 4.2 - Distribuição da recorrência do fogo na área do PSeP

Carta F13 - Carta de Recorrência de fogo 1990-2015
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Recorrência

Legenda
Recorrência 1999-2015
1
2
3
4
5
6
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4.4 Ignições
Nos últimos anos, o registo de ignições tem vindo a melhorar,
com a georreferenciação dos pontos de ignição (inicio do fogo).
Neste caso incluem-se ignições que deram origem a fogachos
(< 1ha) ou que não evoluíram para fogo florestal. No entanto
dá-nos uma ideia da pressão do uso do fogo pelas populações
nas diferentes zonas do Parque e na sua envolvente, permitindo
determinar de forma mais objetiva as causas que estarão na
origem desses comportamentos de risco e trabalhar diretamente
sobre elas e sobre ações de prevenção estrutural, de forma a
diminuir as probabilidades de ocorrência e o potencial de
propagação do fogo.

Uma proporção importante do território apresenta valores
elevados de recorrência do fogo (cerca de 58 % com 2 a 3
ocorrências, correspondendo a ciclos de fogo entre os 8 e os
13 anos), condicionando a ocupação e exploração florestal da
área. Numa perspetiva de exploração florestal, considerando a
continuação desta recorrência, entende-se que o eucalipto seja
a única espécie com probabilidade de atingir o final do termo
de exploração (12 anos) na maior parte do território. Existe,
pois, a necessidade de alterar o regime de fogo antes de se
optar por uma estratégia de reconversão da ocupação florestal
com espécies mais interessantes do ponto de vista ecológico e
paisagístico, mas reciprocamente a utilização das mesmas poderá
também contribuir a médio e longo prazo para a alteração desse
ciclo.

Foi analisada a distribuição espacial das ignições dentro do Parque
e na sua periferia, definida pelo ‘buffer0’ de 1.000 metros, com
base nos dados relativos ao total de ignições no período de 2009
a 2014 (5 anos), disponibilizados pelos PMDFCI.

4

Destaca-se a forte concentração de ignições nas duas áreas
na zona norte do Parque, principalmente no concelho de
Gondomar (responsável por 76% do total de registos). Existem 2
núcleos de elevada densidade de ignições, que estão associados
respetivamente ao perímetro urbano de S. Pedro da Cova, fora
dos limites do Parque, e à encosta da Serra de Santa Justa, no

Carta F14 - Carta de Localização e Densidade de Ignições
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4.5 Modelos de combustível
limite urbano de Valongo, mas este situado já dentro da área
do Parque. Estas serão áreas prioritárias de desenvolvimento
e implementação de soluções nas próximas fases de
desenvolvimento e implementação do plano de gestão do PSeP
(Carta F14 e Quadro 4.3).

A classificação do tipo de formações vegetais encontrada no
Parque em modelos de combustível florestal permite conhecer
o potencial comportamento do fogo associado, com recurso a
simuladores. Esta informação é disponibilizada pelos PMDFCI
usando a classificação de combustíveis desenvolvida nos Estados
Unidos. Essa cartografia foi atualizada com a caracterização
da vegetação e biótopos desenvolvida para este relatório e
reclassificada em modelos de combustível definidos para Portugal
(Fernandes et al, 2009) (Carta F15). Dos 18 modelos padrão
foram utilizados os constantes do Quadro 4.4, com as respetivas
correspondências.

O registo de ignições confirma o padrão de aumento no número
de ocorrências verificado na análise de incêndios para o período
1990-2016 (Figura 4.1 e Quadro 4.1)
No concelho de Gondomar o padrão de distribuição espacial
das ignições indica uma clara predominância das ignições fora
dos limites do Parque (88% do total no concelho), enquanto
para Valongo e Paredes são em maior percentagem as ignições
que ocorrem dentro dos limites do Parque, em oposição às
ocorrências na vizinhança do mesmo (64% em Valongo e 58%
em Paredes).

Gondomar

Paredes
Buffer

Valongo

Ano

Buffer

PSeP

Total

2009

90

17

107

2010

126

14

140

13

11

24

8

15

23

187

2011

85

19

104

5

10

15

6

10

16

135

2012

84

5

89

4

4

33

33

66

159

2013

75

12

87

1

9

10

5

7

12

109

2014

42

3

45

1

7

8

53

Total Geral

502

70

572

53

74

127

752

19

PSeP

O uso dominante na área do Parque está associado à grande
extensão de povoamentos de eucalipto, para o qual estão
propostos três modelos de combustível que representam
diferentes tipologias de gestão e composição do sub-bosque.
O intervalo de rotação da exploração do eucalipto, a gestão
dos povoamentos, ou a sua ausência, e o histórico de fogo
anteriormente descrito, traduzem uma acentuada dinâmica no
tipo de combustíveis presentes anualmente. De forma a melhor
caracterizar o potencial de comportamento do fogo devem
ser testados e atualizados regularmente vários cenários de
distribuição dos modelos na paisagem.

34

Total

53

Buffer

PSeP

Total

Total Geral

2

2
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Quadro 4.3 - Número de ignições registadas 2009 a 2014
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4

Legenda
F-EUC (Folhada de eucalipto)
F-FOL (Folhada compacta de folhosas)
M-CAD (Folhosas caducifólias)
M-F (Floresta ind. espécie c/ fetos)
M-H (Árvores com herbáceas)
M-PIN (Folhada de pinhal c/ sub-bosque arbustivo)
V-Hb (Erva baixa (>0,5 m)
Carta F15 - Modelos de Combustíveis Florestais

V-MH (Mato baixo e verde)
URB
121
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4.6 Perigosidade de incêndio
Uso do Solo

Modelos

Descrição

Campos Agrícolas

V-Hb

Erva baixa (>0,5 m)

Florestas de Folhosas Autóctones

M-CAD

Folhosas caducifólias

M-ESC

Folhosas esclerófilas

F-EUC

Folhada de eucalipto

M-EUC

Eucalipto com sub-bosque arbustivo

M-EUCd

Folhada eucalipto c/ gradagem

F-PIN

Folhada de resinosas

M-PIN

Folhada de pinheiro c/ sub-bosque arbustivo

Florestas Mistas

M-F

Floresta ind. espécie c/ fetos

Linhas de agua com bosques ripicolas

F-FOL

Folhada compacta de folhosas

Linhas de agua sem bosques ripicolas

V-Ha

Erva alta (>0,5 m)

Matos e Vegetação esparsa

V-MH

Mato baixo e verde

Florestas de Folhosas Exóticas

Florestas de Resinosas

V-MAb

Mato baixo (>1 m), comb. morto fino

Mosaicos Agroflorestais

M-H

Árvores com herbáceas

Urbano/Artificial

U

Urbano (não combustível)

Quadro 4.4 - Correspondência entre as classes de uso do solo e os modelos de combustível

O Guia Técnico para a elaboração do PMDFCI (AFN, 2012)
determina o modelo a ser usado na elaboração da cartografia
de risco, e compreende duas etapas: o mapa de perigosidade e o
mapa de risco, que resulta da combinação da perigosidade com
o dano potencial.
De acordo com a metodologia proposta para os PMDFCI
(AFN, 2012):” O Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal,
resulta da combinação da probabilidade com a susceptibilidade,
apresentando o potencial de um território para a ocorrência
do fenómeno”. A cartografia apresentada resulta da integração
direta, sem reavaliação, dos mapas de perigosidade de incêndio
florestal constantes dos respetivos PMDFCI. Os resultados são
apresentados em 5 classes, ajustadas aos resultados obtidos em
cada concelho, não sendo os intervalos definidos previamente:
1- Muito Baixa; 2 – Baixa; 3 – Média; 4 – Alta; 5 – Muito Alta
(Carta F16).

Os núcleos centrais que concentram a maior parte dos valores
inferiores de perigosidade acompanham a zona central do Parque,
onde alguns núcleos urbanos marcam a paisagem com zonas de
agricultura ou mistas (Aguiar do Sousa, Senande, Cruz e Sernada).

Legenda
1
2
3
4
5
122

4

Efetuou-se uma análise da distribuição espacial da perigosidade
e do risco com base nos mapas elaborados em cada concelho.
O PSeP representa uma elevada proporção do território com
perigo elevado ou muito elevado no contexto dos concelhos
que o compõe, coincidindo com o alinhamento das Serras que
o compõem.

Carta F16 - Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal
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4.7 Risco de incêndio

4.8 Comportamento do fogo

O Risco de Incêndio Florestal, calculado igualmente de acordo
com a metodologia anteriormente referida (AFN, 2012), resulta
da “combinação das componentes do mapa de perigosidade com
as componentes do dano potencial (vulnerabilidade e valor) para
indicar qual o potencial de perda em face do fenómeno”.

O comportamento potencial do fogo é determinado pelas
características topográficas do terreno, pelos cenários
meteorológicos definidos ou ocorridos e pelos combustíveis
florestais existentes. A representação das formações vegetais
através de modelos de combustíveis possibilita a simulação
do comportamento do fogo para diferentes cenários. Para a
simulação do comportamento potencial do fogo na área do
Parque foi utilizado o software FlamMap. (Finney, 2006)

As áreas com risco de incêndio mais elevado e de maior extensão
situam-se nas Serras de Santa Iria, Banjas e Flores, e na encosta
este da Serra do Castiçal (Carta F17). Manchas menores de risco
muito elevado distribuem-se por outras áreas do Parque. Não
foi possível encontrar uma clara relação entre o uso do solo e
a Cartografia de Risco, provavelmente devido à metodologia de
base e ao facto de o risco ter sido determinado para a totalidade
dos concelhos. Na elaboração do Plano de Gestão propõe-se a
adoção de metodologias, alternativas, baseadas no histórico de
incêndios e no comportamento do fogo, e da sua aplicação à área
de intervenção dentro dos limites do Parque.

Para a meteorologia foi definida a humidade por classes de
diâmetro do combustível, velocidade e direção de vento, sendo
efetuadas simulações para diferentes direções de vento, escolhidas
com base na análise do histórico local de propagação para os
grandes incêndios históricos. O cenário de simulação considerou
valores de humidade de combustíveis típicos de condições
meteorológicas de Verão e ventos associados ao histórico dos
GIF - quadrantes noroeste e sudeste.
Os parâmetros descritores do comportamento do fogo (como a
velocidade de propagação e o comprimento de chama) permitem
classificar o tipo de fogo e a dificuldade de supressão à escala da
paisagem, facilitando a identificação dos locais estratégicos a tratar.
A dificuldade de supressão do fogo está relacionada com a
intensidade da frente de fogo produzida durante o incêndio e
condiciona o tipo de meios envolvidos no combate. Os valores
de intensidades da frente de chama são usualmente agrupados
em 5 classes: baixo (I <500 kW.mˉ¹), moderado (500 < I <2000
kW.mˉ¹), elevado (2000 < I <4000 kW.mˉ¹)), muito elevado
(4000 < I <10000 kW.mˉ¹) e extremo (I >10000 kW.mˉ¹)).

Legenda
1
2
3
4
5
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No Quadro 4.5 apresentam-se exemplos dos resultados
obtidos para os dois cenários de direção de vento, normalmente
associados aos GIF nesta área. A velocidade do vento na simulação
foi de 15 km.hˉ¹, com valores de humidades de combustível para
um cenário de Verão seco.

Carta F17 - Carta de Risco de Incêndio Florestal

O limite de intensidade para o combate efetivo com meios
terrestres situa-se nos 2000 kW.mˉ¹. Verifica-se assim que, de
acordo com os resultados das simulações, mais de 60% do
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Vento SE

Vento NO

Intensidade da Frente de Fogo (kW.m-1)

Área ha

%

Área ha

%

0 a 500

706,23

12,1%

743,67

12,8%

501 a 2000

1275,21

21,9%

1595,07

27,5%

2001 a 4000

2420,1

41,6%

2507,76

43,3%

4001 a 10000

1242,72

21,4%

820,44

14,2%

>10000

170,82

2,9%

129,42

2,2%

Quadro 4.5 - Área ardida por classe de intensidade, resultados das simulações para dois cenários de direção do vento

território do Parque apresenta um comportamento potencial de
incêndios fora da capacidade de combate com meios terrestres.
Esta situação deverá ser tida em consideração na elaboração do
Plano de Gestão, que deverá apresentar propostas de gestão
do espaço florestal que permitam minimizar este potencial de
ocorrência de incêndios de grande intensidade, normalmente
associados à ocorrência de grandes incêndios florestais.

4

Os caminhos preferenciais de passagem de fogo podem ser
calculados através do algoritmo Minimum Travel Time (MTT)
do software FlamMap, que determina os percursos com tempo
mínimo de propagação de uma frente de incêndio (Finney, 2002).
O modelo determina o crescimento e o comportamento do fogo
procurando o conjunto de caminhos/percursos do fogo com o
menor tempo de propagação, a partir de ignições definidas.
Os resultados das simulações apresentam grande correspondência
com os registos históricos da propagação dos grandes incêndios
(Carta F18). As atuais propostas para implementação da Rede
Primária de Faixas de Gestão de Combustíveis (FGC) podem
constituir uma eficiente compartimentação do território e
uma limitação à propagação desta tipologia de incêndios. O
planeamento e validação de futuras propostas deverá se apoiada
por este tipo de ferramentas (simuladores de comportamento
do fogo) na obtenção de cenários mais eficientes e na otimização
da aplicação de recursos.
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4. Defesa da Floresta Contra Incêndios

4.9 Infraestruturas de DFCI

A ocupação atual dos espaços florestais do PSeP, a ausência
de qualquer iniciativa de gestão em muitas destas áreas, e a
desvalorização e o menosprezo com que serão tratadas nas suas
envolventes (patente nomeadamente no número de ocorrências
de incêndios rurais aí registadas, em particular nas interfaces
urbano-florestais), têm resultado num ciclo de retorno de fogo
que, na realidade atual, põe em risco extremo ou inviabiliza
financeiramente a valorização destes espaços. Esta situação
reflete-se naquilo que podemos classificar como espiral sem
retorno, em que arde muito porque não se investe na gestão
adequada e profissionalizada, e não se investe nesta porque as
probabilidades de retorno são limitadas de forma critica pelo
risco de arder.

4.9.1 Rede Viária Florestal
A avaliação da rede viária florestal (RVF) dentro dos limites
do Parque foi efetuada com base na informação constante nos
PMDFCI dos três concelhos que o compõe. Mantiveram-se os
critérios para a classificação dos vários troços definidos no Guia
para a elaboração de PMDFCI (Quadro 4.6).
Como se pode constatar no Quadro 4.7 a densidade da Rede
Viária dentro das áreas florestais do Parque encontra-se acima
dos valores considerados como razoáveis (25 m/ha em áreas
planas e 40 m/ha para zonas mais declivosas).

É esta realidade que prejudica todos os atores e todos os
interesses, públicos - nomeadamente a existência, o equilíbrio e o
futuro do próprio PSeP - e privados, pelas reduzidas possibilidades
de retorno de investimentos de valorização no território. No
entanto, o próprio parque pode e deve ser o motor transformador
desta realidade, pela capacidade que terá que ter em motivar e
dinamizar os agentes locais para as necessárias mudanças para a
satisfação de objetivos comuns, de interesse público e privado.
Ao garantir-se o seu próprio êxito (do parque), criar-se-ão novas
oportunidades de investimento e aumentar-se-ão as possibilidades
de retorno dos investimentos privados nos espaços florestais.
Por todas estas razões, a existência de espaços florestais melhor
adaptados, mais atrativos paisagisticamente e mais resilientes ao
fogo, será um dos elementos preponderantes para o êxito que o
parque pode e deve ter, por todas as oportunidades que no resto
possui – em particular do património arqueológico - e que terão
que se desenvolvidas de forma integrada.

Legenda
Linhas de propagação do fogo (MTT)
1-500
501-2000
2001-4000
4001-10000
>10000
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A avaliação do estado de conservação efetuada para os PMDFCI
revela que apenas nas estradas florestais de terra batida foram
identificadas situações de inoperacionalidade, representando
estes troços apenas 9 % do total.

Largura útil da faixa de rodagem
Tipo de piso

Mais de 6m

Entre 6 e 4m

Asfalto

32,6

2,3

34,9

0,3

0,3

4,1

4,8

Macadame
0,7

Pedra / cubo

Menor de 4m

Totais
(km)

Terra batida

2,4

172,0

272,7

447,1

Extensão total (km)

35,7

178,7

272,7

487,1

por

tipo

Quadro 4.6 - Extensão da Rede Viária na área do PSeP, por tipo de piso e largura da faixa

Concelho

Superfície no Parque (ha)

RVF Terra batida (m)

Densidade (m/ha)

Gondomar

1558

76108

49

Paredes

3300

263903

80

Valongo

1126

107114

95

4

Quadro 4.7 - Avaliação da densidade de caminhos dentro das áreas florestais (Terra batida)

Tipo de piso

Operacional

Total Geral

Asfalto

Inoperacional

10,44%

10,44%

Macadame

0,10%

0,10%

Pedra / cubo

1,43%

1,43%

Terra batida

9,33%

78,70%

88,03%

Total Geral

9,33%

90,67%

100,00%

Quadro 4.8 - Estado de conservação (percentagem da extensão total) da RVF

Carta F18 - Carta de Comportamento Potencial do Fogo
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A informação disponibilizada pelos PMDFCI, de acordo com as
normas definidas para a sua elaboração, não identifica a Rede
Viária considerada fundamental dentro dos povoamentos
florestais. A sua classificação e estado de conservação deve ser
atualizada, de acordo com a função e importância para o acesso.

4.9.2 Rede de Pontos de Água
A identificação dos pontos de água dentro da área do Parque
teve por base na informação dos PMDFCI. Estão referenciados
32 pontos de abastecimento de água para DFCI na área do
Parque. No entanto a sua distribuição espacial não é uniforme,
verificando-se uma maior concentração nas Serras de Banjas e
Santa Iria.

Na perspetiva do potencial aumento do número de pessoas à
área do Parque devem ainda ser determinados quais os caminhos
com restrições de acesso, para pessoas, tipos de veículos e
determinadas épocas ou situações.

A densidade recomendada é de 1 ponto de água por cada 100 ha
de área florestal, pelo que deveriam existir no Parque (para 5.543
ha) cerca de 55 pontos de abastecimento operacionais.
Dos valores do Quadro 4.9 verifica-se que os existentes, e mais
ainda os operacionais, estão muito aquém deste indicador, com
uma densidade de 1 ponto de água por 173 ha (para 263 ha se
considerados apenas os operacionais).

Legenda
Asfalto
Macadame
Pedra / cubo
Terra batida
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Carta F19 - Rede Viária Florestal (RVF)

Legenda
Meios aéreos
Misto
Meios terrestres

4

Carta F20 – Rede de Pontos de Água
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4.10 Faixas de gestão de combustíveis
Devem ser reforçados os pontos de água, com uma distribuição
mais regular no território, e assegurar a operacionalidade dos
existentes, tendo em consideração os dois rios que atravessam
o Parque.

Os PMDFCI identificam as FGC que compõe as redes primária,
secundária e terciária, de acordo com o estabelecido pela
legislação. A distribuição da área prevista por tipologia está
expressa no Quadro 4.10, e representa cerca de 16% da área
do Parque.

Classe

Operacional

Com restrições

Total Geral

Meios aéreos

4

0

4

Misto

6

3

9

Meios Terrestres

11

8

19

Total Geral

21

11

32

Quadro 4.9 - Classificação e estado operacional dos Pontos de Água no PSeP

A maior parte da área contempla a implementação da Rede
Primária de FGC, representando cerca de 39% da área prevista,
seguido pela implementação de Mosaicos de parcelas para a
gestão de combustíveis em locais identificados como estratégicos,
19% do total. Podemos, pois, considerar que mais cerca de 58%
dos tratamentos de combustíveis previstos estão relacionados
com a gestão do perigo de incêndio nas áreas florestais, enquanto
os restantes 42% se destinam à proteção de equipamentos e
estruturas.

4

3.9.3 Postos de Vigia
Existe apenas um Posto de Vigia (PV) na área do Parque, localizado
em Santa Justa. A visibilidade é complementada pelos PV da Rede
Nacional localizados no exterior.

Legenda
Edifícios em espaço rural
Aglomerados populacionais
Infraestruturas
RVF
Rede trans. gás
Linhas energ. elect. MAT
RPFGC
RTFGC
MPGC
PA
Linhas energ. elect. MdT
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Carta F21 - Faixas de Gestão de Combustível (FGC)
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Descrição do tipo de faixa

Gondomar

Paredes

Valongo

Total Geral

Rede primária FGC

125,5

210,5

40,4

376,5

Mosaico de parcelas de 84,5
gestão de combustível

3,3

101,3

189,1

Aglomerados

84,2

50,8

135,0

37,1

43,7

11,7

92,5

Edificações em espaços 16,9
rurais

61,5

Linhas de energia elétrica 15,6
em muito alta tensão

27,9

7,4

50,9

Linhas de energia elétrica
em média tensão

11,5

22,9

34,4

populacionais
Rede viária florestal

Infraestruturas
equipamentos

e 3,0

78,4

2,6

5,4

5,4

Rede de transporte de 3,9
gás

3,9

Rede terciária FGC

Pontos de água

1,3

Total Geral

293,2

445,2

4

5,6

0,8

2,1

235,3

973,7

Quadro 4.10 - Área de Faixas de Gestão de Combustíveis
por concelho e por tipologia (ha), dentro do PSeP

132

133

PSeP - Parque das Serras do Porto

Relatório de Estudos Prévios

4. Defesa da Floresta Contra Incêndios

fevereiro 2018

4.11 Bibliografia

134

•

AFN, 2012. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Guia Técnico. Autoridade Florestal Nacional,
Direcção de Unidade de Defesa Florestal. Abril, 2012.

•

Fernandes, P., H. Gonçalves, C. Loureiro, M. Fernandes, T. Costa, M.G. Cruz, H. Botelho. 2009. Modelos de combustível florestal
para Portugal. Pp. 348-354 In Actas do 6º Congresso Florestal Nacional. SPCF, Lisboa.

•

Finney, M.A., 2006. An Overview of FlamMap Fire Modelling Capabilities. In: Andrews, Patricia; L.; Butler; Bret, W., comps.
Fuels Management—How to Measure Success: Conference. Proceedings. 28-30 March 2006; Portland, OR. Proceedings
RMRS-P-41. Fort Collins, CO: USDA For. Serv., Rocky Mountain Research Station.

•

Finney, M.A. 2002. Fire growth using minimum travel time methods. Can. J. For. Res. 32(8):1420-1424.

•

Município de Gondomar, 2016. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Cadernos I e II. Município de
Gondomar, Comissão Municipal de Defesa da Floresta. Dezembro 2016

•

Município de Paredes, 2017. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Cadernos I e II. Município de
Paredes, Comissão Municipal de Defesa da Floresta. Fevereiro 2017

•

Município de Valongo, (em preparação). Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Cadernos I e II. Município
de Valongo, Comissão Municipal de Defesa da Floresta.

4

135

5

138
146
168
186
188
190

Património Natural

Geodiversidade
Alexandre Lima (FCUP)
Sara Leal (FCUP)
Rosa Bessa (CMG)
Natália Félix (CMP)
Gisela Martins (CMV)
Biodiversidade e Diagnóstico
Paulo Alves (FLORADATA)
Duarte Silva (FLORADATA)
Davide Fernandes (FLORADATA)
Joana Sá (FLORADATA)
Iva Rodrigues (CMG)
Mª João Nunes (CMP)
Raquel Viterbo (CMV)

Foto: Duarte Silva

Património Natural
5.1 Geodiversidade
5.2 Biodiversidade
5.3 Diagnóstico
5.4 Conclusão
5.5 Glossário
5.6 Bibliografia

Relatório de Estudos Prévios
fevereiro 2018

PSeP - Parque das Serras do Porto

Relatório de Estudos Prévios

fevereiro 2018

5. Património natural

5.1 Geodiversidade
A área do Parque das Serras do Porto está naturalmente
condicionada pela presença da grande estrutura geológica de
origem tectónica que é designada por “Anticlinal de Valongo”.
O Anticlinal de Valongo é uma dobra antiforma com os flancos
assimétricos vergentes para Oeste e orientados segundo a direção
noroeste-sudeste (direção das cristas que formam as Serras do
Porto), o que vai condicionar fortemente a sua geomorfologia
(Dias et al., 1998).
Minas da cartografia geológica (1:50 000)
Au
Sb/Au
Pb
C
Falha
Aluviões Quaternário
Carbónico
Conglomerados, arcoses, xistos carbonosos fossilíferos
e camadas de perantracito
Conglomerados, arenitos e xistos micáceos fossilíferos
Devónico
Xistos argilosos, arenitos fossilíferos
Quartzitos
Devónico
Xistos,
grauvaques
com
leitos
grafitosos
e liditos intercalados
Xistos com Monograptus
Ordovício
Xistos e grauvaques
Quartzitos
Xistos argilosos, ardosíferos
Xistos mosqueados
Quartzitos com cruziana, e xistos argilosos
intercalados
Conglomerados de base
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Carta 01 - Mapa geológico da área de estudo
Autores: Sara Leal e Alexandre Lima
(com base na cartografia geológica às escala 1:50000 dos
Serviços Geológicos de Portugal, com actualizações no
âmbito deste relatório baseado principalmente nos aluviões e
conciliação das várias folhas 50.000)

5.1.1 Enquadramento geológico e geomorfológico

de um anticlinal (Fig. 5.1).

O designado Anticlinal de Valongo é constituído por rochas
de idade paleozoica (as mais antigas formadas há mais de 570
milhões de anos). De uma forma simples podemos indicar que o
que materializa os dois flancos quase paralelos do anticlinal são
formações quartzíticas do Ordovícico que se destacam pela sua
erosão diferencial positiva (Carta 01)

Tectonicamente há ainda a assinalar a zona de cisalhamento
Dúrico-Beirã que é uma grande falha de carreamento (ou
mais corretamente um conjunto de falhas de cavalgamento)
ao longo do flanco sudoeste do Anticlinal de Valongo que tem
grande importância na evolução tectónica da região. Ela parece
ter ocorrido logo na fase inicial de dobramento do Anticlinal
(primeira e segunda fase de deformação hercínica) numa altura
em que o dobramento já não conseguia acomodar a deformação,
formando falhas de cavalgamento. Após o enchimento da
Bacia Carbonífera do Douro, que terá sido contemporâneo
da granitização que incarbonizou esta, a componente de
cavalgamento associada ao flanco inverso do anticlinal de Valongo
manifestou-se intensamente (Fig. 5.2)(Jesus A. P., 2003).

As trilobites dominaram os mares do Ordovícico e aparecem
bem representadas na região de Valongo e Santa Comba, para
além de graptólitos, cefalópodes, braquiópodes, etc. As trilobites
deixaram preservadas nos quartzitos vestígios da sua passagem,
pois é frequente encontrarem-se pistas de locomoção do género
Cruziana (Dias et al., 1998).
Os flancos do Anticlinal são ainda constituídos por xistos e
metagrauvaques do Silúrico, que apresentam menor resistência à
erosão, ocupando as áreas mais baixas dos flancos.

Fontes
•

Folha 9-A Porto da Carta Geológica de
Portugal à
escala 1:50.000

•

Folha 9-D Penafiel da Carta Geológica
de Portugal à
escala 1:50.000

•
•

Folha 13-B Castelo de Paiva a Carta
Geológica de Portugal à
escala 1:50.000
Acréscimo de informação geológica
por Lima, A. e Leal,
S. (2017)

Complexo Xisto-Grauváquico
Xistos e grauvaques alternantes de fácies “flysch”
Conglomerados
Micaxistos estaurolíticos “Micaxistos de Fânzeres”
Xistos e grauv aques, mais ou menos metamorfizados
Filões de dolerito
Filões de quartzo

Destaca-se ainda pela sua importância, os terrenos carboníferos
de fácies continental, numa parte do que se designa por Bacia
Carbonífera do Douro, que contém camadas de metantracite
exploradas por exemplo nas minas de São Pedro da Cova. Estas
camadas da bacia do Douro forneceram uma flora e fauna fósseis
depositadas em bacia intramontanhosa durante o Carbónico
(Sousa 1984).

Esta zona de cisalhamento terá ainda um papel muito importante
nas mineralizações de ouro, como mais adiante se explica neste
capítulo.
Há ainda a considerar as formações geológicas mais recentes:
os terrenos de vertente e as aluviões. As mais recentes estão
espalhadas por todo o território, e amplamente ligadas às
cristas quartzíticas, formando terrenos de vertente (coluviões)
espalhados por todo o anticlinal (Carta 00). As aluviões, quer

Geomorfologicamente a área é dominada pelas cristas quartzíticas
das Serras de Valongo, condicionadas pela tectónica Varisca de
direção noroeste-sudeste, atingindo altitudes superiores a 300
metros, formando um relevo vigoroso (Medeiros et a., 1980).
Deste conjunto destacam-se as serras de Santa Justa, Pias,
Castiçal, Flores, Santa Iria e Banjas. Outra característica que marca
fortemente o território são os vales do Rio Sousa e Rio Ferreira,
sendo este último um excelente exemplo de inversão de relevo

5

Fig. 5.2 - Esquema da Estrutura da Bacia Crabonífera do Douro e dos
seus cavalgamentos constituintes do cisalhamento Dúrico-Beirã (Jesus
2003).

Para além destas formações descritas temos por exemplo
no núcleo do anticlinal, conglomerados de idade câmbrica ou
mesmo precâmbrica, que também se destacam na paisagem. Esta
zona axial do Anticlinal de Valongo é constituída por terrenos
mais brandos do Complexo Xisto-Grauváquico, do Grupo
do Douro, formado maioritariamente por filitos, micaxistos e
metagrauvaques (Ferreira et al., 1971).

Fig. 5.1 - Esquema de um relevo invertido de um antiforma pela erosão
de um rio, como é o exemplo do rio Ferreira no Parque das Serras do
Porto (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anticline_(PSF)-vector.
svg)

ligadas ao rio Ferreira quer ao rio Sousa, foram muitas vezes
aproveitadas na sua totalidade para a agricultura e pecuária e
têm uma altitude entre 5 e 15 metros (Medeiros et al., 1980). No
entanto são ainda de destacar as aluviões mais antigas, e por isso
de cota mais alta relativamente aos rios atuais. Estes depósitos
também designados de terraços fluviais estão relacionados com
os rios já referidos. O nível mais alto corresponde à altitude
de 40-50 metros relativamente ao rio Ferreira, e corresponde
a uma aluvião, com blocos de quartzito suportados por uma
matriz ferruginosa, que não tinha sido descrito anteriormente em
Valongo, mas que tem correspondência litológica com o depósito
da capela de Janarde, em Arouca, correspondente à mesma
estrutura do Anticlinal de Valongo. O outro nível da aluvião, é mais
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5.1.2 Geologia dos depósitos de ouro primários
Os vários depósitos de ouro primário do Parque das Serras do
Porto são ocorrências de Au-As e Au-Sb do Distrito DúricoBeirão. Estas mineralizações foram descritas na área do Anticlinal
de Valongo por Couto (1993) e seus trabalhos posteriores, com a
indicação de que a formação e a natureza da mineralização e do
anticlinal estão ligados de alguma forma. A natureza e a orientação
da maioria das estruturas de ouro em todo o Anticlinal de Valongo
parecem indicar que são do tipo Orogénico. Estudos a nível global
de depósitos de ouro orogénicos demonstraram que uma ou
uma combinação das seguintes condições têm de ser preenchidas
para formar um depósito económico: 1) uma estrutura de falhas
importante que possa concentrar o fluxo de fluidos de ouro
numa zona estrutural adequada ; 2) um litótipo fonte de ouro
a partir do qual este pode ser localmente remobilizado para
dentro de armadilhas estruturais adequadas; e /ou 3) uma rocha
hospedeira particularmente reativa (por exemplo, uma formação
de ferro) que pode formar um mecanismo de armadilha eficaz
para que o ouro transite dos fluidos hidrotermais para a rocha.
Na bibliografia há sugestões de algumas rochas de origem
sedimentar enriquecidas em ouro presentes no Anticlinal de
Valongo (Ex., arenitos oolíticos do Ordovícico (Couto e Moëlo,
2011), ou camadas negras grafitosas ricas em Au e As (Couto e
Borges, 2005; Couto et al., 2007)).

baixo corresponde a 20-30 metros relativamente ao rio Ferreira
atual e corresponde a blocos de quartzito com uma matriz
arenosa que teria conteúdos em ouro, pois foi completamente
minerada (Fig. 5.4).

Fig 5.4 - Exemplo de antiga aluvião de cota 20 a 30 metros acima do atual
rio Ferreira, onde o antigo meandro foi desmontado de sedimentos finos (só
restaram blocos arredondados de quartzito, ver imagem superior esquerda)

Fig. 5.3 - Terreno de vertente (coluvião) com granosseleção (mais
grosseiros junto ao xisto que é aqui a rocha mãe) possivelmente
causada pela lavagem de ouro a montante no relevo superior.
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No entanto, falta o reconhecimento de que a mineralização
em Au está controlada pelas principais estruturas de controle
de minério, em particular, as grandes estruturas que terão sido
o principal controle sobre a mineralização orogénica de ouro,
ou seja, a zona de Cisalhamento Dúrico-Beirã. Um mapa de
compilação das anomalias de Au em amostras de sedimentos
coletados pelo BRGM em toda a região na década de 1990 (Carta
02) mostra que na parte Sul, estas anomalias são espacialmente
associadas e próximas ao Cisalhamento Dúrico-Beirã (CDB). Isto
indica que a mineralização está presente tanto na parte superior
como na parte inferior da estrutura. Este padrão de anomalias é
consistente com um modelo em que os fluidos mineralizadores
se movimentaram ao longo do CDB e depois para estruturas
de segunda e terceira ordem, tanto estruturalmente acima como
abaixo da zona de cisalhamento principal. Este é um cenário
muito comum para os depósitos orogénicos de ouro associados

Zona de cisalhamento Durico-Beirã
Linhas de água principais
Linhas de água secundárias
Bacias de drenagem (Au/ppm)
0-20
21-50
50-100
100-200
200-1000

5

Carta 02 - Mapa das bacias de drenagem obtidas a partir das
amostragens do BRGM nos anos 90, com as zonas anómalas em ouro
(cores quentes), onde se destaca a grande riqueza da zona de charneira,
no extremo NO do Anticlinal de Valongo e por conseguinte do Parque
das Serras do Porto.
Mapa elaborado por Lima, A. e Leal, S, 2017, a partir de dados de
sedimentos de correntes fornecidos pelo BRGM.
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a grandes estruturas de escala crustal em outros locais do mundo.

5.1.3 Geologia dos depósitos de ouro secundários

As mineralizações formam-se então nas rochas metassedimentares,
ocorrendo preferencialmente associadas a alternâncias de
xistos, metagrauvaques e quartzitos com intercalações de
níveis de ferro ricos em matéria orgânica associado a atividade
vulcânica (camadas negras) (Couto et al., 2007). Para além
destes depósitos estratiformes anteriormente referidos, o que
marca verdadeiramente a paisagem mineira é a exploração, quer
por trabalhos subterrâneos, quer a céu aberto, de estruturas
subverticais associados a cisalhamentos praticamente N-S.
(Fig.5.5)

A exploração de depósitos secundários de ouro na área do
Parque das Serras do Porto foi pela primeira vez identificada
nos trabalhos de Lima et al. (2014) e Matias et al. (2014). Esta
aproveitou essencialmente dois tipos de depósitos: aluvião, mas
principalmente de eluvião.

As mineralizações são, portanto, sempre com ganga quartzosa,
quer em camada, com os “níveis negros” que ocorrem
interestratificados nos quartzitos, onde as partículas de ouro
aparecem associados a sulfuretos (pirite e arsenopirite) ou aos
óxidos de ferro resultantes da alteração dos sulfuretos, nos
filonetes de quartzo (Fig.5.6).

O primeiro resultou na concentração de partículas de ouro
desmontadas dos depósitos primários nas aluviões antigas do rio
Ferreira, de altitude 20-30 metros para cima do nível atual (Fig.
5.7).
Deve-se assinalar ainda que houve aluviões de altitude superior
(40 a 50 metros relativamente ao nível atual do rio Ferreira) com
uma matriz ferruginosa característica (Fig. 5.8) que, no entanto,
são estéreis em ouro. Apesar de ter sido pela primeira vez
assinalada nesta área de Couce, é uma formação semelhante ao
nível de aluvião da capela de Janarde no Geoparque Arouca, onde
aparece entre os 40 e 50 metros acima do nível atual do rio Paiva.

Fig. 5.5 - Modelo geológico retirado do relatório do projeto MIDAS
onde se assinalam a vermelho quer as mineralizações de ouro
interestratificadas e ainda as subverticais. (MIDAS ,1998).

Fig. 5.7 - Ilustração de formação de depósitos antigos de aluviões
em meandros, que em alguns casos formaram depósitos de ouro
secundários no Rio Ferreira, sendo então explorados pelos Romanos
(http://geoportal.no.sapo.pt/meio_natural.htm).

5

Fig. 5.6 - Estrutura subvertical com mineralizações de ouro em filonetes
de quartzo com sulfuretos e óxidos de ferro resultantes da alteração
destes (Fojo das Pombas).
Fig. 5.8 - Nível de aluvião com blocos de quartzo, quartzito, etc
numa matriz ferruginosa, no entanto estéril em ouro, num nível
aproximadamente 40-50 metros acima do nível atual do rio Ferreira.
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Todas as cristas quartzíticas principalmente da zona axial do
anticlinal de Valongo, por desmonte natural principalmente de
origem gravítica, acumularam terrenos de vertente onde ficaram
concentradas as partículas de ouro, desmontadas naturalmente
dos depósitos primários já descritos anteriormente (Fig. 5.9).
Estas cristas quartzíticas são em algumas zonas constituídas por
dobras secundárias do Anticlinal de Valongo, concentrando mais
mineralizações nesta área como exemplifica a figura 5.10, tendo
sido explorados a céu aberto.

Foto: José Roseira

5

Fig. 5.9 - Exemplo de formação de coluviões a partir de cristas
montanhosas, praticamente por gravidade e pequeno transporte
hidrogravítico já que os seus elementos são angulosos e pouco polidos
(https://farm8.staticflickr.com/7181/7022443573_45a773e724_b.jpg)
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Fig. 5.10 - Exemplo de dobra secundária que foi explorada
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5. Património natural

5.2 Biodiversidade
5.2.1 Caracterização ecológica e biodiversidade

5.2.1.1 Vegetação e biótopos

O Parque das Serras do Porto tem o estatuto de paisagem
protegida de âmbito regional. Os valores em termos de
biodiversidade, relacionados com a singularidade da área em
termos climáticos, de património geológico e cultural, bem como
a sua localização na AMP, são fatores que justificam plenamente a
sua classificação como Área Protegida. O primeiro passo foi dado
há algum tempo, aquando da sua integração na Rede Natura.
O Sítio da Rede “Natura 2000” PTCON00024 (“Valongo”) foi
classificado pela resolução do Conselho e Ministros no 142/97,
de 28 de Agosto, e inclui as Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal,
bem como os correspondentes troços dos vales dos rios Ferreira
e Sousa. A classificação de 2.533 hectares como Sítio “Natura
2000” constituiu o reconhecimento do carácter único desta área
no nosso país. De facto, os territórios incluídos no Sítio albergam
as únicas populações conhecidas em Portugal Continental de
três espécies de pteridófitas (Culcita macrocarpa, Lycopodiella
cernua e Vandenboschia speciosa) e a população mais abundante
de salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) no território
português.

A vegetação natural da área de estudo reflete de forma clara a
influência da transição entre os clima Mediterrânico e Atlântico
que caracteriza o vale do rio Douro e dos seus afluentes a
jusante da foz do rio Tâmega. Essa influência é visível na vegetação
florestal natural característica do território, dominada pelo
carvalho-alvarinho (Quercus robur) nas áreas de vale e pelo
sobreiro (Quercus suber) nas zonas de solos mais secos, mas
também no predomínio do eucalipto (Eucalyptus globulus) e do
pinheiro-bravo (Pinus pinaster) nas plantações florestais.

Legenda
Limite da Área de Paisagem Protegida
Linha de água principal
Linha de água secundária
Sítio da “Rede Natura 2000” PTCON00024 - Valor
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A presença quase constante de grandes manchas florestais é uma
das características mais marcantes do território em estudo, em
particular nas áreas mais íngremes, onde é menor a aptidão agrícola
dos solos. A atividade pastoril há muito que perdeu expressão
neste território, assim como outras atividades relacionadas com
o maneio dos matos de carqueja (Pterospartum trindentatum
subsp. cantabricum) e de tojo-gatenho (Ulex micranthus).

5

Fig. 5.11 - Rede Natura 2000 - Sítio Valongo

Carta N01 - Biótopos

Legenda
Campos agrícolas
Mosaicos agroflorestais
Matos e vegetação esparsa
Florestas de folhosas autóctones
Florestas mistas
Florestas de resinosas
Florestas de folhosas exóticas
Linhas de água com bosques ripícolas
Urbano / Artifical
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5. Património natural

Biótopos
As plantações de eucalipto são as formações florestais
predominantes porque o pinheiro-bravo que dominava a paisagem
nos meados do século passado tem agora uma presença quase
residual em comparação com o eucalipto. Principalmente junto
aos vales dos rios, ganham expressão os bosques de carvalhoalvarinho (climatófilos) e de sobreiro (edafoxerófilos), em virtude
da presença de condições edáficas diferenciadas. Os sobreiros
instalam-se muitas vezes em zonas de antigas escombreiras com
elevada permeabilidade resultantes de mineração ou em solos
cujo declive potencia a escorrência superficial da precipitação. Os
matagais de leguminosas altas constituem as formações arbustivas
que ocorrem pontualmente nos espaços não arborizados. O
predomínio das giestas ou maias (Cytisus striatus) realça o
carácter atlântico do clima. Contudo, nas áreas mais secas existem
formações de medronheiro (Arbutus unedo), o que reforça a
influência mediterrânica dos vales principais. Nas áreas com solos
mais degradados ou que têm sido muito afetadas pela ocorrência
de incêndios, são comuns os matos de carqueja (Pterospartum
trindentatum subsp. cantabricum) e de tojo-gatenho (Ulex
micranthus). Estes matos possuem um elevado interesse neste
território devido à presença de espécies raras e/ou endémicas
nas suas clareiras tais como Ranunculus bupleuroides ou Succisa
pinnatifida.
A vegetação herbácea pratense possui uma muito menor
expressão no território, sendo pouco frequentes nos mosaicos
agroflorestais, os prados vivazes dominados por espécies como
Agrostis capillaris ou Holcus lanatus.
Os ambientes rupestres são bastante comuns em territórios
com topografia acidentada, como é o caso destas serras, onde
constituem o habitat de espécies raras e/ou endémicas como
Silene marizii ou Anarrhinum duriminium.
A vegetação herbácea nitrófila surge concentrada no território,
associada a ambientes perturbados e solos ricos em nutrientes
dos campos agrícolas e mosaicos agroflorestais. As comunidades
anuais verdadeiramente nitrófilas ocorrem como arvenses em
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campos de cultivo sendo compostas por uma grande diversidade
de espécies (Coleostephus myconis, Raphanus raphanistrum,
Echium plantagineum, etc.).
A vegetação edafohigrófila e aquática surge no território associada
a ambientes com elevada disponibilidade de água ao longo do ano,
tais como as margens dos cursos de água. Os bosques ribeirinhos
ocorrem associados às margens de cursos de água permanentes,
sendo dominados por amieiro (Alnus glutinosa), salgueiro-negro
(Salix atrocinerea) ou freixo (Fraxinus angustifolia). Nas suas
orlas podem ocorrer formações dominadas por herbáceas de
grande porte que têm na sua constituição algumas espécies de
floração vistosa tais como a salgueirinha (Lythrum salicaria) ou o
trevo-cervino (Eupatorium cannabinum).
A vegetação dos cursos de água é normalmente composta por
hidrófitos submersos tais como Callitriche stagnalis, ou por
plantas que podem permanecer apenas parte do ano debaixo de
água (Glyceria declinata e Oenanthe crocata).

Tendo em conta a vegetação e a cobertura do solo foram
reconhecidos 9 biótopos (Carta_N01) e 3 micro biótopos
(Carta _N02) na área de estudo (Quadro 5.1) a que estão
associados os vários tipos (e subtipos) de habitats do Anexo I
da Diretiva Habitats, assim como as espécies de flora e fauna
RELAPE (Raras, Endémicas, Localmente Ameaçadas e/ou em
Perigo de Extinção). A divisão entre biótopos e micro biótopos
foi feita devido a questões de escala. Apesar de os micro biótopos
ocorrerem no território sob a forma de pequenas manchas
sem expressão cartográfica, a sua importância é tal que se
perderia informação se os mesmos não fossem cartografados. A
cartografia de biótopos foi efetuada a partir da reclassificação da
Carta de Ocupação do Solo de 2010 (COS 2010, nível 5) tendo
em consideração as classes de uso de solo existentes na área de
estudo e aferida em sistemas de informação geográfica através
de ortofotomapas, imagens de satélite e visitas ao terreno. As

visitas ao terreno foram direcionadas para pontos selecionados
correspondentes às classes de uso de solo menos comuns no
território, e cuja fotointerpretação oferecia dúvidas. No entanto,
procurou-se validar o máximo de pontos no terreno mesmo nas
classes de uso de solo mais comuns.
Segue-se uma breve descrição dos 12 tipos de biótopos e micro
biótopos no que se refere às suas características ecológicas, assim
como habitats do Anexo I, flora e fauna RELAPE associados.

Biótopos

Microbiótopos

Campos agrícolas

Linhas de água
bosque ripícola

Florestas
autóctones

de

folhosas Fojos verticais

Florestas
exóticas

de

folhosas Fojos horizontais

sem

Florestas de resinosas
Florestas mistas
Linhas de água com bosque
ripícola
Matos e vegetação esparsa
Mosaicos agroflorestais
Urbano/Artificial
Quadro 5.1 - Lista de biótopos e micro biótopos
identificados no território.

Urbano/Artificial

Mosaicos agroflorestais

Classe correspondente aos aglomerados populacionais presentes
na área de estudo, assim como todas as infraestruturas associadas,
incluindo as vias de comunicação. Em termos de biodiversidade,
este biótopo caracteriza-se pela quase ausência de habitats
naturais e pela escassez de espaços seminaturais. Os aglomerados
populacionais de menor dimensão, tais como as pequenas
povoações e lugares, possuem em termos relativos uma maior
biodiversidade, comparativamente às mais densamente povoadas.
Apesar de poderem possuir alguns habitats naturais, estes
reduzem-se a formas simplificadas que estão muito longe em
termos de naturalidade, das versões mais interessantes presentes
em áreas com um menor grau de artificialização, tais como as
comunidades epifíticas sobre muros (habitat 8220). Em relação
às espécies de flora vascular com interesse para a conservação,
este biótopo não apresenta as condições ecológicas necessárias
à presença das mesmas. Também para a fauna, os aglomerados
populacionais apresentam essencialmente um conjunto de
espécies comuns, sem registo de espécies ameaçadas.

As zonas com uma maior aptidão para a agricultura dos vales,
com maior profundidade de solo fértil, possuem também
elevada aptidão para a presença de bosques de carvalhoalvarinho (Quercus robur) acompanhado por outras espécies
arbóreas, que primitivamente ocupavam estes espaços antes
das alterações humanas. Estas alterações promovidas ao longo
do tempo implicavam o corte dos carvalhos e outras árvores,
mantendo-os na periferia dos lameiros e hortas, para servirem
de marcação da propriedade. Nas zonas mais húmidas, podem
ocorrer lameiros dominados por juncos e outras espécies de
apetências mais higrófilas, correspondendo ao habitat 6410. As
orlas destas linhas de árvores são ideais para o crescimento de
diversas plantas herbáceas de grande porte, que se enquadram
no habitat 6430. Neste biótopo podem ocorrer diversas espécies
de flora vascular RELAPE, tais como Aquilegia vulgaris subsp.
dichroa nas orlas herbáceas ou Peucedanum lancifolium nos
lameiros húmidos. Para a fauna este é um biótopo com valor
significativo. Os mosaicos de habitats apresentam condições
ótimas para uma grande quantidade de espécies, proporcionando
nichos ecológicos diversificados, constituindo locais chave de
alimentação e refúgio. Ocorrem nestes espaços mais de 10
espécies com estatutos de proteção em Portugal, incluindo
algumas das espécies mais ameaçadas presentes nesta área como
as aves noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus), o cucorabilongo (Clamator glandarius) ou os morcegos (Miniopterus
schreibersii e Rhinolophus ferrumequinum), todos classificados
como Vulneráveis em Portugal (Cabral et al,. 2005).

Campos agrícolas
Os campos agrícolas ocupam algumas parcelas nas zonas onde
a profundidade dos solos e a topografia menos acidentada
permitem a agricultura. Não possuem praticamente habitats
naturais com exceção das comunidades de orlas herbáceas
(habitat 6430), sendo a vegetação espontânea constituída por
plantas arvenses. No entanto são muito importantes em termos
de refúgio e alimentação da fauna. Deve-se referir que este biótopo
não apresenta as condições ecológicas necessárias à presença de
espécies de flora vascular com interesse para a conservação. No
caso da fauna, espécies como sapo-corredor (Epidalea calamita),
o coelho (Oryctolagus cuniculus), a cotovia-dos-bosques (Lullula
arborea), o corvo (Corvus corax), a ógea (Falco subbuteo) e
o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum)
utilizam regularmente este biótopo, sendo que muitas outras
poderão aqui ocorrer de forma mais esporádica.

Florestas de folhosas autóctones
As florestas de folhosas autóctones são pouco frequentes
em comparação com os outros tipos de florestas, devido à
exploração agrícola ou florestal, que limitou a presença destes
biótopos a áreas marginais. As florestas de folhosas caducifólias
das zonas menos declivosas correspondem ao habitat 9230. Nas
áreas com maior escorrência superficial, as florestas caducifólias

dão lugar a florestas dominadas por espécies perenifólias, como
o sobreiro (Quercus suber). Os sobreirais correspondem ao
habitat 9330 e ocorrem muito raramente no território. As orlas
de carvalhais e sobreirais albergam diversas plantas herbáceas,
que se enquadram no habitat 6430. Junto a linhas de água
com grande declive e maior humidade, podem ocorrer orlas
de loureiro, enquadráveis no habitat prioritário 5230*. As orlas
destas florestas têm boas condições para a presença de espécies
RELAPE tais como Omphalodes nitida ou Anemone trifolia
subsp. albida. Nestas áreas florestais ocorrem também diversas
espécies de fauna entre elas espécies raras e/ou ameaçadas como
a cabra-loura (Lucanus cervus).
Florestas de folhosas exóticas
As florestas de folhosas exóticas são o biótopo dominante
nas serras, devido à intensa exploração florestal que tornou a
presença deste biótopo ubíqua no território. Correspondem
essencialmente a plantações florestais de eucalipto (Eucalyptus
globulus), ou manchas de espécies exóticas lenhosas com carácter
invasor do género Acacia ou Hakea. Todas estas formações não
correspondem a nenhum habitat do Anexo I da Diretiva Habitats,
podendo ocorrer nas suas clareiras algumas manchas de matos
secos de baixo porte, enquadráveis no habitat 4030. A manta
morta produzida debaixo dos eucaliptais e acaciais é muito
diferente daquela que é produzida pelas nossas árvores nativas.
As folhas do eucalipto apesar de serem muito ricas em termos
nutricionais são de decomposição difícil. O elevado conteúdo das
folhas de eucalipto e acácia em substâncias alelopáticas, dificulta
a germinação de muitas plantas vasculares. Por todas as razões
apontadas, este biótopo não apresenta as condições ecológicas
necessárias à presença de espécies de flora vascular com interesse
para a conservação. Também para a fauna a importância deste
biótopo é muito reduzida, albergando essencialmente espécies
comuns, com grande capacidade de adaptação, sem presença
regular de espécies ameaçadas.

5
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5. Património natural

Florestas de resinosas

Matos e vegetação esparsa

As florestas resinosas correspondem na sua maioria a plantações
de resinosas, das quais se destaca o pinheiro-bravo (Pinus
pinaster), não correspondendo a nenhum habitat do Anexo I da
Diretiva Habitats, já que as únicas formações enquadráveis desta
espécie ocorrem em zonas litorais sobre areias. No entanto,
nas suas clareiras podem ocorrer matos secos de baixo porte,
enquadráveis no habitat 4030. São poucas as espécies com
interesse em termos de conservação que podem ocorrer sobre
o coberto de pinhal, designadamente Ranunculus bupleuroides
(Fig. 5.12) e Succisa pinnatifida, dois endemismos ibéricos que
têm a maioria das suas populações em Portugal. Para a fauna,
estas florestas têm ainda assim algum valor, com a ocorrência
de algumas espécies ameaçadas como o açor (Accipiter gentilis)
ou o noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus), este último
especialmente em áreas de pinhal pouco denso.

Os matos e matagais presentes na área distribuem-se por todo
o território e são dominados por leguminosas dos géneros
Pterospartum, Ulex ou Cytisus. Os matos de menor porte
são dominados pela carqueja (Pterospartum tridentatum
subsp. cantabricum) e pelo tojo-gatenho (Ulex micranthus),
enquadrando-se no habitat 4030. Nos solos mais húmidos, a
lameirinha (Erica ciliaris) e o arranha-lobos (Genista berberidea)
(Fig. 5.13) originam urzais-tojais de menor dimensão, enquadráveis
no habitat prioritário 4020*. Os matagais são menos comuns que
os matos de tojo e carqueja e são frequentemente dominados
por giesta-negral (Cytisus striatus), embora possam ocorrer
pequenas manchas de medronheiro nos locais mais secos.
As formações de giesta não são enquadráveis em qualquer
habitat do Anexo I e os medronhais não formam manchas de
grande dimensão, aparecendo essencialmente sobre a forma
de indivíduos isolados. Entre as espécies de flora vascular com
interesse para a conservação que podem ocorrer neste biótopo,
podemos citar três quase endemismos lusitanos com poucas
subpopulações em Espanha, designadamente Silene marizii,
Succisa pinnatifida e Ranunculus bupleuroides. Contudo, são
muitas mais as espécies de flora vascular com interesse para
a conservação que podem ocorrer nas clareiras de matos,
escarpas e outros tipos de vegetação saxícola. Para a fauna
estes são também biótopos com grande interesse. Podem aqui
ocorrer mais de dez espécies ameaçadas, como alguns répteis
raros a nível nacional e regional como a víbora-cornuda (Vipera
latastei), que ocupa essencialmente áreas secas, rochosas com
vegetação esparsa, e predadores como o falcão-peregrino (Falco
peregrinus), que nidifica em fragas rochosas e utiliza as áreas
abertas como território de caça.

Florestas mistas
As florestas mistas são espaços florestais arborizados com
estrutura mais ou menos fechada, tipicamente dominados por
várias espécies de folhosas e/ou resinosas. Quando a presença de
resinosas ou folhosas plantadas é residual, podem corresponder
a habitats do Anexo I, tais como o 9230 (carvalhais) ou 9330
(sobreirais). Entre as espécies de flora vascular com interesse
para a conservação que podem ocorrer neste biótopo, podemos
referir os narcisos (Narcissus triandrus e Narcissus bulbocodium).
No caso da fauna, pela capacidade de adaptação das espécies, as
populações que ocorrem neste biótopo podem ser próximas das
que ocorrem nas áreas de floresta autóctone quando a densidade
de resinosas ou folhosas plantadas é reduzida. Ainda assim, de
uma forma geral este biótopo tem características intermédias
entre as florestas de folhosas autóctones e as florestas de folhosas
exóticas, com presença de espécies tipicamente florestais como o
milhafre-preto (Milvus migrans).
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Fig. 5.12 - Ranunculus bupleuroides

Linhas de água com bosque ripícola
Este biótopo corresponde a linhas de água permanentes, tais
como as dos rios Sousa e Ferreira, onde as condições permitem a
presença de um bosque ribeirinho maduro dominado por árvores

interesse para conservação que podem ocorrer neste biótopo,
é de referir obrigatoriamente Narcissus cyclamineus. Para a
fauna este é o habitat mais importante, podendo aqui ocorrer
cerca de 25 espécies com estatuto de ameaça. Algumas dessas
espécies dependem exclusivamente destes biótopos sendo raras
a nível europeu, nacional e/ou regional. Entre estas incluem-se
várias espécies listadas no anexo II da diretiva habitats, dos quais
se destacam espécies como a salamandra-lusitânica (Chioglossa
lusitanica), o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) ou a toupeirade-água (Galemys pyrenaicus), todos com distribuição geográfica
restrita essencialmente ao Noroeste da Península Ibérica. Neste
biótopo ocorrem ainda as espécies piscícolas que ainda assim não
dependem especificamente da galeria ripícola associada.
Fig. 5.13 - Genista berberidea

nativas típicas destes ambientes. São excluídos deste biótopo
as linhas de água temporárias ou linhas de água permanentes
onde o bosque ribeirinho foi substituído por espécies exóticas.
Existe uma grande diversidade de habitats ripários presentes
neste biótopo. Um dos habitats melhor representado é o habitat
prioritário 91E0* que ocorre em linhas de água permanentes sem
estio pronunciado, sendo dominado por amieiro (Alnus glutinosa)
e acompanhado pelo freixo (Fraxinus angustifolia) e pela
borrazeira-preta (Salix atrocinerea). O habitat 3270 ocorre em
ambientes higronitrófilos, na zona de acumulação de sedimentos
finos, sendo dominado por plantas anuais tais como Polygonum
hydropiper e Bidens frondosa. Os habitats aquáticos dos rios
Ferreira e Sousa correspondem a comunidades dominados por
hidrófitos (3260) onde se destaca Callitriche stagnalis. Junto a
linhas de água com grande declive e maior humidade, podem
ocorrer orlas de loureiro, enquadráveis no habitat prioritário
5230*. Nas orlas dos bosques ripícolas encontra-se o habitat 6430
normalmente sob a forma de comunidades dominadas por plantas
herbáceas de grande porte. Entre as espécies de flora vascular com

5
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Micro biótopos
Linhas de água sem bosque ripícola

Fojos verticais

Este micro biótopo corresponde a linhas de água temporárias
pertencentes às bacias hidrográficas do Sousa e Ferreira, onde
as condições não permitem a presença de bosque ribeirinho
maduro ou este se encontra dominado por árvores exóticas.
Nas linhas de água sem bosque ripícola presentes na área de
estudo ocorrem muitos dos habitats presentes nas linhas de água
com bosque ripícola, com a óbvia exclusão dos habitats florestais
ribeirinhos. Outros habitats que podem ocorrer nas linhas de
água de menor dimensão são o habitat 6410 – que corresponde
a prados juncais vivazes dominados por Juncus effusus e/
ou Juncus acutiflorus ou o habitat 4020 que corresponde a
urzais higrófilos. Mais raramente podem ocorrer junto a este
biótopo, pequenas formações de turfeiras pioneiras dominadas
por espécies de plantas insetívoras (habitat 7150). São muitas as
espécies RELAPE que podem ocorrer neste biótopo ou nas suas
proximidades, tais como Genista berberidea ou Linkagrostis
juressi. A nível de fauna, ocorrem neste micro biótopo apenas
as espécies piscicolas. Ainda assim, as espécies de peixes
representam por si só um valor elevado, sendo duas espécies
classificadas como ameaçadas em Portugal (Anguilla anguilla, EN
e Squalius alburnoides,VU) e quatro espécies listadas no anexo II
da diretiva habitats (Achondrostoma oligolepis, Cobitis paludica,
Pseudochondrostoma duriense e Squalius alburnoides). O
ruivaco (Achondrostoma oligolepis) é a única espécies de
fauna presente na área de estudo que constitui um endemismo
lusitânico.

Os fojos verticais são micro biótopos resultantes da exploração
mineira aurífera, nomeadamente no período Romano,
apresentando-se como cavidades de grande dimensão com
orientação vertical, que permitem a entrada de luz, mas que
mantêm temperatura e humidade relativamente constantes.
Estas formações são enquadráveis no habitat 8310. São muito
importantes para a presença de espécies de fetos reliquiais
que encontram nestes biótopos condições especiais para o
seu desenvolvimento. Culcita macrocarpa e Vandenboschia
speciosa têm nestes fojos, a única ocorrência conhecida em
Portugal Continental, enquanto Dryopteris guanchica (Fig. 5.14)
possui aqui algumas das suas populações de maior dimensão na
Península Ibérica. Ao nível de fauna, os fojos verticais não possuem
condições para albergar populações de espécies classificadas
como ameaçadas.

5

Fig. 5.14 - Dryopteris guanchica

Legenda
Linhas de água sem bosque ripícola
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5. Património natural

Fojos horizontais
Os fojos horizontais são também micro biótopos resultantes da
exploração mineira aurífera, nomeadamente no período Romano,
apresentando-se como galerias com orientação horizontal
que não permitem a entrada de luz, mantendo temperatura e
humidade constante. Estas formações são enquadráveis no habitat
8310. São muito importantes para a reprodução da salamandralusitânica (Chioglossa lusitanica). São ainda fundamentais para
abrigo das espécies de morcegos (Miniopterus schreibersii e
Rhinolophus ferrumequinum).

5.2.1.2 Habitats Anexo I

4020*

5230*

Apesar profundamente transformado pelas atividades humanas,
tais como a construção, a florestação com espécies não nativas e
a agricultura intensiva, este território alberga ainda alguns habitats
naturais e seminaturais com interesse para conservação. De entre
os habitats naturais existentes neste território, destacam-se, pelo
seu estatuto de habitat prioritário os bosques ripícolas bem
conservados das margens dos rios Ferreira e Sousa (91E0*) e os
matos higrófilos que correspondem ao habitat prioritário 4020*.
Os carvalhais (9230), as turfeiras pioneiras (7150) e as escarpas
com vegetação rupícola (8220) constituem outros habitats
importantes presentes na área. Os códigos numéricos utilizados
estão apresentados conforme a lista de Habitats listados nos
Anexos da Diretiva Comunitária “Habitats”, (transposta para a
legislação nacional pelo Decreto-Lei 140/99), com estatuto de
proteção a nível Nacional ou Comunitário (Directiva 92/43/
CEE). Apresenta-se no Quadro 5.2, a lista de tipos e subtipos
de habitats presentes no território. De seguida descrevem-se os
habitats conhecidos no território, que podem estar representados
atualmente de forma fragmentária, mas cuja ocorrência poderá
ser promovida por ações de gestão e conservação.

O habitat prioritário 4020* (Charnecas húmidas atlânticas
temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix) corresponde a
urzais-tojais meso-higrófilos e higrófilos, dominados por urzes
(Erica ciliaris e Calluna vulgaris), e tojo-molar (Ulex minor).
Neste território este habitat apresenta versões empobrecidas
e de dimensão muito reduzida, mas que possuem alguma
originalidade devido à presença da arranha-lobos (Genista
berberidea), espécie endémica característica deste habitat.

O habitat 5230* (Matagais arborescentes de Laurus nobilis) é
um habitat prioritário que enquadra as formações dominadas
por espécies arborescentes laurifólias. O subtipo 1 (Louriçais)
refere-se às formações termófilas de loureiro (Laurus
nobilis) propriamente ditas, típicas de pequenos vales e zonas
topograficamente encaixadas, com presença de linhas de água.
Encontra-se representado no território por pequenas manchas
associadas a vales encaixados de pequenas linhas de água.

4030

6410

O habitat 4030 (Charnecas secas europeias) que corresponde
a formações seriais mesófilas ou xerófilas dominadas por tojo
e/ou urze. Estas formações têm preferência por solos ácidos
e normalmente pouco profundos, sendo muito comuns no
território. Apesar de ser um dos habitats do Anexo I mais comuns
no Noroeste de Portugal Continental, possui algum interesse e
singularidade neste território (Fig. 5.15) por ser dominado por
um endemismo ibérico, o tojo- gatenho (Ulex micranthus),
acompanhado por carqueja (Pterostartum tridentatum subsp.
cantabricum) e torga (Erica umbellata) e nestas serras serve
de refúgio a espécies de flora vascular com interesse para a
conservação.

O habitat 6410 (Pradarias com Molinia em solos calcários,
turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae), corresponde a
comunidades pratenses de solos húmidos acidófilos e oligotróficos,
caracterizados pela dominância de Juncus acutiflorus e/ou Juncus
effusus. Ocorrem pontualmente no território.

3260
O habitat 3260 (Cursos de água dos pisos basal a montano com
vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion)
corresponde a cursos de água permanentes ou temporários,
dominados vulgarmente por Callitriche stagnalis. Ocorre muito
pontualmente no território, devido à elevada poluição dos cursos
de água.

Legenda
Linhas de água sem bosque ripícola
Fojos verticais
Fojos horizontais
154

Carta N02 - Micro Biótopos

O habitat 6430 (Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas
basais e dos pisos montano a alpino) corresponde a formações
de plantas herbáceas de médio a grande porte, que ocorrem na
orla dos habitats florestais naturais tais como carvalhais e galerias
ripícolas. É comum nas zonas com vegetação florestal natural no
território.

5

7150
O habitat 7150 (Depressões em substratos turfosos da
Rhynchosporion) ocorre em ambientes higroturfosos ocupados
por vegetação pioneira, de baixa cobertura e relativamente pobres
em musgos, dominadas por ciperáceas (Eleocharis multicaulis)
ou espécies insectívoras como as orvalhinhas (Drosera sp. pl.).
São muito raros na área das serras, ocorrendo em manchas de
pequenas dimensões.

3270
O habitat 3270 (Cursos de água de margens vasosas com
vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da Bidention p.p.)
corresponde aos cursos de água de baixa altitude, marginados
por sedimentos fluviais sujeitos a inundações periódicas e
colonizados por espécies de vegetação anual pioneira de
ambientes higronitrófilos como Polygonum hydropiper e Bidens
frondosa. No território ocorre em abundância nas zonas mais
alteradas dos rios Ferreira e Sousa.

6430

8220

Fig. 5.15 - Exemplo de uma comunidade de matos secos dominada por
carqueja (Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum)
(habitat 4030).

O habitat 8220 (Vertentes rochosas siliciosas com vegetação
casmofítica) é composto por diversas espécies relativamente
comuns, podendo mesmo ocorrer em zonas urbanas. Estas
comunidades apresentam um escasso grau de cobertura e uma
composição florística muito variável, incluindo a presença de
Asplenium billotii e Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens,
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Anogramma leptophylla e Polypodium cambricum. Ocorre
normalmente em muros ou zonas de escarpas.
8230
O habitat 8230 (Rochas siliciosas com vegetação pioneira
da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi - Veronicion dillenii) e
corresponde a formações dominadas pelo tormentelo (Thymus
caespititius), e acompanhado por Sedum brevifolium. Este
habitat encontra-se frequentemente nas clareiras de matos em
solos xistosos (Fig. 5.16).

Código

Nome

Subtipo

HABITATS DE ÁGUA DOCE
3260

Cursos de água dos pisos basal a montano Sem subtipos
com vegetação da Ranunculion fluitantis e
da Callitricho-Batrachion

3270

Cursos de água de margens vasosas com Sem subtipos
vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da
Bidention p.p.

MATOS E MATAGAIS
4020*

Charnecas húmidas atlânticas temperadas Pt2 – urzais-tojais termófilos
de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030

Charnecas secas europeias

Pt3 - Urzais, urzais-tojais e urzais-estevais
mediterrânicos não litorais

5230*

Matagais arborescentes de Laurus nobilis

Pt1 - Louriçais (ou loureirais)

PRADOS E OUTROS HABITATS HERBÁCEOS
6410

6430

Fig. 5.16 - Exemplo de uma comunidade dominada por tormentelo
(Thymus caespititus) em solos saxícolas (habitat 8230).

8310
O habitat 8310 - Grutas não exploradas pelo turismo, compreende
os fojos, galerias e fendas formadas pela exploração mineira,
principalmente na época romana. Estes fojos podem albergar
espécies do Anexo II com importância para a conservação tais
como fetos reliquiais, anfíbios e quirópteros

Pradarias com Molinia em solos calcários, Pt2 - Juncais acidófilos de Juncus acutiflorus, J.
turfosos e argilo-limosos (Molinion conglomeratus e/ou J. Effusus.
caeruleae)
Comunidades de ervas altas higrófilas das Pt1 - Vegetação megafórbica meso-higrófila
orlas basais e dos pisos montano a alpino escionitrófila perene de solos frescos
Pt2 - Vegetação higrófila megafórbica perene
de solos permanentemente húmidos

O habitat florestal ribeirinho típico da zona das serras é o
91E0* (Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)), correspondendo
às formações dominadas por amieiro (Alnus glutinosa) e
enriquecidas com árvores como Fraxinus angustifolia, Laurus
nobilis e Salix atrocinerea (Fig. 5.17). A sua ocorrência é muito
fragmentada devido às alterações profundas que as linhas de água
sofreram.

Código

Nome

Subtipo

HABITATS FLORESTAIS
91E0*

Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Pt1 - Amiais ripícolas
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

9230

Carvalhais
galaico-portugueses
Quercus robur e Quercus pyrenaica

9330

Florestas de Quercus suber

de Pt1 – Carvalhais de Quercus robur
Sem subtipos

9230pt1
O habitat florestal mais representado no território é o 9230
(Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus
pyrenaica), que corresponde a bosques dominados por Quercus
robur, e com presença pontual de Quercus suber, acompanhados
no estrato arbustivo por espécies como Crataegus monogyna,
Pyrus cordata ou Frangula alnus. Apesar de ocorrer
frequentemente, encontra-se representado por manchas
florestais de dimensão reduzida.

Quadro 5.2 - Lista do tipos e subtipos de habitats do Anexo I presentes no território

9330
O habitat 9330 - Florestas de Quercus suber corresponde a
formações de sobreiros sobre solos edafoxerófilos e ocorre de
forma muito esporádica e inconspícua neste território dado que
possui o seu ótimo no mundo mediterrâneo.

5

HABITATS TURFÓFILOS
7150

Depressões em substratos turfosos da Sem subtipos
Rhynchosporion

HABITATS ROCHOSOS INTERIORES
8220

Vertentes rochosas
vegetação casmofítica

siliciosas

com Pt3 - Biótopos de comunidades comofíticas
esciófilas ou de comunidades epifíticas

8230

Rochas siliciosas com vegetação pioneira Pt1 - Tomilhais galaico-portugueses
da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiVeronicion dillenii

8310

Grutas não exploradas pelo turismo
Quadro 5.2 - Lista do tipos e subtipos de habitats do Anexo I presentes no território
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91E0pt1

Fig. 5.17 - Exemplo de um bosque ribeirinho dominado por amieiro (Alnus glutinosa) (habitat 91E0*).
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5.2.1.3 Flora
Ao longo do século passado, o território do Parque das Serras
do Porto foi visitado e estudado por diversas gerações de
naturalistas devido à sua diversidade singular. De facto, vários
foram os botânicos que se debruçaram sobre o estudo das
espécies de flora mais interessantes existentes na área. No
inicio do século, Gonçalo Sampaio observou pela primeira vez
a pteridófita subtropical Lycopodiella cernua, perto da margem
do Rio Ferreira. Em meados do mesmo século, Rezende Pinto
observou pela primeira vez o pequeno feto Vandenboschia
speciosa, no Fojo da Valéria, assim como Culcita macrocarpa no
Fojo dos Fetos. Ocorrem ainda no território diversas espécies
listadas nos Anexos da Diretiva Habitats e ainda um número
apreciável de espécies RELAPE (Carta _N06) estando a maioria
delas presente num número reduzido de biótopos ( ). Na carta
da flora vascular com interesse para a conservação ilustra-se
a distribuição dos táxones de flora vascular com maior valor
para conservação presentes na área, designadamente os que
obtiveram uma classificação igual ou superior a 15 no Quadro
5.10, referente à valoração da flora vascular.

Espécie

Justificação

Culcita
macrocarpa C.
Presl

Anexo
II
da Abundante em algumas ilhas açorianas, presente também na Madeira e em Tenerife, Ameaçada pela possível extinção causada por fenómenos estocásticos
Directiva ‘Habitats’
nas Canárias. Na Península Ibérica ocorre de forma muito esporádica, estando devido à sua distribuição muito localizada e número de indivíduos
presente no norte de Espanha (Cantábria, Astúrias, norte da Galiza), norte de muito reduzido.
Portugal (Valongo) e no sul de Espanha (Algeciras, na Andaluzia).

Distribuição

Ameaças

Em Portugal continental ocorre apenas na serra de Pias, em Valongo, onde está Anexo B-II do Dec.-Lei 140/99
restrito a alguns fojos, resultantes da exploração aurífera dos tempos romanos.
Anexo
II
da Distribuída pela Macaronésia e por boa parte da Europa. Na Península Ibérica Ameaçada pela possível extinção causada por fenómenos estocásticos
Vandenboschia
ocorre no extremo norte, ao longo de toda a cordilheira cantábrica até ao norte devido à sua distribuição muito localizada e número de indivíduos
speciosa (Willd.) G. Directiva ‘Habitats’
de Portugal, reaparecendo a sul, em Algeciras. Em Portugal continental é apenas muito reduzido
Kunkel
conhecida na serra de Santa Justa, em Valongo e ter-se-á extinguido em Sintra,
talvez na primeira metade do século XX.
Anexo B-II do Dec.-Lei 140/99
Lycopodiella
cernua (L.) Pichi
Sermolli

Anexo
V
da Ampla distribuição mundial, em climas tropicais e subtropicais, ocorrendo na
Directiva ‘Habitats’
América desde a Flórida ao sul do Brasil, na África a sul do Equador, incluindo
Madagáscar, no Sudeste Asiático, na Oceânia, na Macaronésia (Açores, Madeira e
Cabo Verde) e na Sicília.
O único local conhecido de ocorrência da espécie em Portugal continental situa-se
em Valongo, na serra de Santa Justa, acima da margem direita do rio Ferreira, perto
da aldeia de Couce.

Ameaçada pela possível extinção causada por fenómenos estocásticos
devido à sua distribuição muito localizada e número de indivíduos
muito reduzido
Anexo B-V do Dec.-Lei 140/99

Feto distribuído pela Macaronésia, aparece em áreas próximas da costa no ocidente Ameaçada pela possível extinção causada por fenómenos estocásticos
da Península Ibérica, desde Algeciras, à Estremadura portuguesa e o noroeste devido à sua distribuição muito localizada e número de indivíduos
ibérico até as Astúrias. Em Portugal, encontra-se no Minho (Serras de Arga e muito reduzido
Gerês) e Douro Litoral, sendo as populações presentes nos fojos de Valongo, as
únicas de grande dimensão na Península Ibérica.

Dryopteris
guanchica Gibby &
Jermy

RELAPE

Narcissus
cyclamineus DC.

Anexo
II
da Espécie endémica do noroeste da Península Ibérica, presente na Galiza e em Portugal.
Directiva ‘Habitats’
Em Portugal ocorre principalmente em três subpopulações: serra do Caramulo,
maciço da Gralheira e bacia do rio Coura, com duas pequenas subpopulações nas
margens do Vouga e em alguns afluentes do Douro (rio Uíma e rio Ferreira)

Ameaçado pela possível extinção causada por fenómenos estocásticos
devido à sua distribuição muito localizada e número de indivíduos
muito reduzido

RELAPE

Ameaçado pela possível extinção causada por fenómenos estocásticos
devido à sua distribuição muito localizada e número de indivíduos muito
reduzido e pela intensificação da plantação de povoamentos florestais
de eucalipto.

Succisa pinnatifida
Lange

Endemismo do Sul da Galiza e Portugal. Em Portugal ocorre no Minho, no Douro
Litoral e em alguns locais do Baixo Alentejo (SW de Portugal) sempre em xistos. As
populações do Douro Litoral, outrora abundantes, reduziram-se significativamente
devido à intensa plantação de povoamentos florestais de eucalipto nas últimas
décadas.

5

Anexo B-II e BIV do Dec.-Lei 140/99

Quadro 5.3 - Lista dos táxones de flora vascular com interesse para a conservação presentes no território.
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Espécie

Justificação

Distribuição

Drosophyllum
lusitanicum (L.)
Link

RELAPE

Endemismo do quadrante sudoeste da

Ameaças

Ameaçado pela possível extinção causada por fenómenos estocásticos
Península Ibérica e a Península de Tingitana no noroeste da África, sendo a região devido à sua distribuição muito localizada e número de indivíduos muito
do Estreito de Gibraltar onde existe um maior número de populações desta reduzido e pela intensificação da plantação de povoamentos florestais
espécie. A subpopulação da serra de Santa Justa encontra-se no limite norte da de eucalipto.
sua distribuição.

Genista berberidea
Lange

RELAPE

Endemismo ibérico do quadrante Noroeste da Península Ibérica (Astúrias, Galiza, Ameaçado pela raridade do habitat e pela invasão do mesmo por
norte e centro de Portugal), presente em habitats matos higrófilos. Nas serras do espécies exóticas invasoras lenhosas.
Porto possui algumas populações todas de pequena dimensão.

Silene marizii
Samp.

RELAPE

Endemismo ibérico do quadrante Noroeste da Península Ibérica, ocorrendo Ameaçado pelas atividades de escalada promovidas nas escarpas mais
preferencialmente entre o ocidente de Castela e Leão e metade Sul da Galiza, e verticais
as províncias portuguesas de Minho, Douro Litoral, Trás-os-Montes e Beira Alta. A
subpopulação da Senhora do Salto destaca-se por possuir mais de 1000 indivíduos.
Endemismo do oeste do Mediterrâneo (Portugal, Espanha e Marrocos. As suas Ameaçado pela possível extinção causada por fenómenos estocásticos
populações localizam-se maioritariamente a baixa altitude, até cerca de 250 m devido à sua distribuição muito localizada e número de indivíduos
de altitude, e perto do litoral, ainda que haja populações no interior da Península muito reduzido
Ibérica até ca. 1000 m. No norte de Portugal, as maiores subpopulações ocorrem
na zona da Senhora do Salto (cerca de 500 indivíduos) e na veiga da Campeã.

Linkagrostis juressi
(Link) Romero
Garcia, Blanca &
Morales

RELAPE

Ranunculus
bupleuroides Brot.

RELAPE

Endemismo ibérico que ocorre desde o centro de Portugal ao sul da Galiza, a oeste Ameaçado pela invasão do habitat por espécies exóticas invasoras
da linha que vai de Ourense ao Marão. Nas serras do Porto há populações por lenhosas
vezes numerosas em taludes xistosos nas orlas e clareiras de urzais-tojais.

Saxifraga
lepismigena
Planellas

RELAPE

Endemismo ibérico presente na borda Atlântica da Galiza ao norte de Portugal, Ameaçado pelo desaparecimento do seu habitat
desde o ocidente da Cantábria até ao Maciço da Gralheira. Nas serras do Porto
ocorre na senhora do Salto

Anemone trifolia
L. subsp. albida
(Mariz) Ulbr.

RELAPE

Endemismo galego-português, distribuído por toda a Galiza e pelo quadrante Ameaçado pelo desaparecimento do seu habitat
noroeste de Portugal.

Ulex micranthus
Lange

RELAPE

Endemismo Ibérico, aparece numa faixa litoral atlântica que vai do Sul da Galiza até Não ameaçado
o Baixo Alentejo

Anarrhinum
duriminium (Brot.)
Pers.

RELAPE

Endemismo do noroeste peninsular, presente na Galiza e, em Portugal, da bacia do Não ameaçado
Douro para norte. É especialmente frequente na bacia do Douro, desde Vila Nova
de Gaia até à fronteira espanhola.

Aquilegia vulgaris
L. subsp. dichroa
(Freyn) T.E. Díaz

RELAPE

Endemismo ibérico do quadrante Noroeste da Península Ibérica

Espécie

Justificação

Distribuição

Hyacinthoides
paivae S. Ortiz &
Rodr. Oubiña

RELAPE

Endemismo Ibérico, aparece numa faixa litoral atlântica que vai da Galiza até o Não ameaçado
centro de Portugal

Ameaças

Omphalodes nitida
Hoffmanns. & Link

RELAPE

Endemismo ibérico do quadrante Noroeste da Península Ibérica

Peucedanum
lancifolium Lange

RELAPE

Endemismo ibérico do quadrante Noroeste da Península Ibérica até ao Sul de Não ameaçado
França

Não ameaçado

RELAPE
Sesamoides
suffruticosa (Lange)
Kuntze

Endemismo ibérico do quadrante Noroeste da Península Ibérica

Não ameaçado

RELAPE

Endemismo ibérico do quadrante Noroeste da Península Ibérica

Não ameaçado

Tuberaria
globulariifolia
(Lam.) Willk.

RELAPE
Davallia
canariensis (L.) Sm.

Feto de distribuição pontual desde a parte Oeste da zona Mediterrânica até às Não ameaçado
ilhas Atlânticas

Narcissus triandrus
L.

Anexo
IV
da Distribui-se desde as ilhas Glénan (França) à Península Ibérica, ocorrendo em Não ameaçado
Directiva ‘Habitats’
quase toda a Península, à exceção dos Pirenéus, da costa mediterrânica e do Sul
de Portugal

Pinguicula
lusitanica L.

RELAPE

Oeste da Europa (Ilhas Britânicas, França, Espanha e Portugal) e noroeste de África Ameaçado pelo desaparecimento do seu habitat
(Marrocos)

5

V
da Distribuição mediterrânica desde o oeste e centro da Europa, ao Cáucaso, à Não ameaçado
Ruscus aculeatus L. Anexo
Directiva ‘Habitats’
cordilheira do Atlas e à Macaronésia
Thymus caespititius RELAPE
Brot.
Narcissus
bulbocodium L.

Endemismo da Península Ibérica, Açores e Madeira, mas não parece ser autóctone Não ameaçado
nesta última ilha.

Anexo
V
da Distribui-se desde o oeste e sul de França, pela Península Ibérica, até ao norte de Não ameaçado
Directiva ‘Habitats’
África

Não ameaçado
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5.2.1.4 Fauna
Apesar das elevadas pressões sofridas pelos principais biótopos,
ocorrem ainda no território diversas espécies listadas nos
Anexos da Diretiva Habitats e classificadas como ameaçadas no
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Pela importância
conservacionista e pela relevância da população da espécie
presente no território das Serras do Porto, a salamandralusitânica (Chioglossa lusitanica) é provavelmente o melhor
exemplo da importância deste território. Ainda assim, a fauna
com maior interesse para conservação presente no território
não se esgota na salamandra-lusitânica e inclui um número
relativamente alargado de espécies (Quadro 5.4), de diferentes
grupos faunísticos associadas aos diferentes biótopos presentes
neste território.

Espécie

Justificação

Distribuição

Lucanus cervus

Anexo II da Directiva ‘Habitats’

Praticamente em toda a Europa e Médio Destruição/substituição da floresta autóctone.
Oriente, à exceção do Norte da Europa e do
Sul da Península Ibérica

Ameaças

Macromia splendens

Anexos II e IV da Directiva ‘Habitats’

Península Ibérica e Sul de França (mesmo Poluição da água, secas e introdução de
dentro dessa área é rara formando manchas espécies não indígenas como o lagostimde ocorrência isoladas)
vermelho (Procambarus clarkii)

Oxygastra curtisii

Anexos II e IV da Directiva ‘Habitats’

Sudoeste Europeu, sendo muito rara no Norte Poluição da água, alterações de caudais e
de África
degradação das galerias ripícolas.

Gomphus graslinii

Anexos II e IV da Directiva ‘Habitats’

Presente na Península Ibérica e Sul de França

Anguilla anguilla

Em Perigo no LVVP (Cabral et al., 2005)

Costa Atlântica da Europa e Norte de África Redução do habitat em água doce devido à
e toda a costa do Mediterrâneo. Toda a construção de barragens e açudes; sobrepesca
população da espécie vai desovar no Mar dos de juvenis.
Sargaços

Luciobarbus bocagei

Anexo V da Directiva ‘Habitats’

Endemismo Ibérico

Não ameaçado

Pseudochondrostoma duriense

Anexo II da Directiva ‘Habitats’

Endemismo do Noroeste da Península Ibérica

Não ameaçado

Squalius alburnoides

Vulnerável no LVVP (Cabral et al., 2005); Anexo Endemismo Ibérico
II da Directiva ‘Habitats’

Degradação do habitat, devido a: construção
de barragens; alteração de caudais; captação
de água; extração de inertes; degradação da
qualidade da água; e introdução de espécies
não-indígenas

Achondrostoma oligolepis

Anexo II da Directiva ‘Habitats’

Endemismo Lusitânico

Não ameaçado

Cobitis paludica

Anexo II da Directiva ‘Habitats’

Endemismo Ibérico

Não ameaçado

Alytes obstetricans

Anexo IV da Directiva ‘Habitats’

Presente em
Luxemburgo,

Epidalea calamita

Anexo IV da Directiva ‘Habitats’

Chioglossa lusitanica

Vulnerável no LVVP (Cabral et al., 2005); Endemismo do Noroeste da Península
Anexos II e IV da Directiva ‘Habitats’
Ibérica

Poluição da água, alterações de caudais e
degradação das galerias ripícolas.

5

Anfíbios
Portugal,

Espanha,

França, Não ameaçado

Holanda, Bélgica, Alemanha e Suíça.
Ocorre em grande parte da Europa

Não ameaçado Chioglossa lusitanica
Alterações e perda de habitat devido a:
destruição da vegetação ripícola; poluição dos
cursos de água; alteração e sobre-exploração
dos sistemas hídricos; destruição de locais de
reprodução como minas e fontes subterrâneas

Quadro 5.4 - Lista dos táxones de fauna com interesse para a conservação presentes no território.
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Espécie

Justificação

Discoglossus galganoi

Quase Ameaçado no LVVP (Cabral et al., Endemismo da metade Oeste da Península Perda, fragmentação e degradação de habitat
2005); Anexos II e IV da Directiva ‘Habitats’
Ibérica
devido a: abandono da agricultura tradicional
(perda de lameiros e massas de água para
reprodução); agricultura intensiva; substituição
de habitats por florestas de produção;
construção de infraestruturas industriais
e urbanísticas; poluição aquática; incêndios
florestais.

Distribuição

Ameaças

Hyla arborea

Anexo IV da Directiva ‘Habitats’

Ocorre em grande parte da Europa e parte Não ameaçado
ocidental da Ásia

Pelobates cultripes

Anexo IV da Directiva ‘Habitats’

Península Ibérica e França.

Não ameaçado

Rana iberica

Anexo IV da Directiva ‘Habitats’

Endemismo do Noroeste da Península

Não ameaçado

Ibérica
Pelophylax perezi

Anexo V da Directiva ‘Habitats’

Península Ibérica e Sul de França. Introduzido Não ameaçado
em vários locais

Triturus marmoratus

Anexo V da Directiva ‘Habitats’

Península Ibérica e França

Lacerta schreiberi

Anexos II e IV da Directiva ‘Habitats’

Endemismo Ibérico essencialmente do Não ameaçado em Portugal. Ainda assim, a
Noroeste da Península. Alguns núcleos regularização de sistemas hídricos e destruição
populacionais isolados no Sul.
das galerias ripícolas podem constituir fatores
de ameaça para a espécie.

Hemorrhois hippocrepis

Anexo IV da Directiva ‘Habitats’

Península Ibérica, algumas ilhas mediterrânicas e Não ameaçado
Norte de África

Mauremys leprosa

Anexos II e IV da Directiva ‘Habitats’

Península Ibérica, sul de França e Norte de Não ameaçado em Portugal. Ainda assim,
África
alteração e destruição dos cursos de água e
zonas palustres, as capturas intencionais e
a introdução de espécies exóticas podem
constituir fatores de ameaça para a espécie.

Chalcides bedriagai

Anexo IV da Directiva ‘Habitats’

Endemismo Ibérico

Não ameaçado

Vipera latastei

Vulnerável no LVVP (Cabral et al., 2005)

Península Ibérica e Norte de África

Perda, fragmentação e degradação do habitat
por ação antropogénica: silvicultura intensiva;
aproveitamento dos solos para fins agrícolas;
desenvolvimento urbano e implantação de
infra-estruturas viárias; incêndios florestais.
Constituem também fatores de ameaça a
mortalidade por atropelamento nas estradas e
a perseguição direta

Não ameaçado

Espécie

Distribuição

Accipiter gentilis

Vulnerável no LVVP (Cabral et al., 2005)

Área muito alargada, estendendo-se de um Incêndios florestais. Substituição de floresta
modo contínuo por grande parte do Holárctico madura por eucaliptais de produção.

Alcedo atthis

Anexo I da Directiva ‘Aves’

Praticamente toda a Europa como reprodutor, Não ameaçado
algumas populações do Norte invernam na
Península Ibérica, França e África

Caprimulgus europaeus

Vulnerável no LVVP (Cabral et al., 2005); Anexo Quase todo o continente europeu, o Noroeste Degradação do habitat devido a: aumento de
I da Directiva ‘Aves’
de África e pela Ásia Central como reprodutor. povoamentos florestais densos de eucalipto e
pinheiro (evitados pela espécie); intensificação
Inverna sobretudo na África subsariana.
agrícola (incremento do uso de agro-químicos).

Clamator glandarius

Vulnerável no LVVP (Cabral et al., 2005)

Corvus corax

Quase Ameaçado no LVVP (Cabral et al., 2005) Distribuição Holárctica, presente em toda a Intensificação da agricultura; utilização de
Europa.
venenos; o abate ilegal e perseguição directa.

Falco peregrinus

Vulnerável no LVVP (Cabral et al., 2005); Anexo distribuição quase mundial (com exceção da Destruição e degradação de habitat devido a:
I da Directiva ‘Aves’
Antártida
aumento da perturbação causada por várias
atividades de turismo e lazer na proximidade de
áreas de reprodução (fragas interiores e falésias
marinhas). Uso de pesticidas organoclorados
persistentes, (aumento da mortalidade direta
e diminuição da produtividade e diminuição
da disponibilidade de presas); perseguição
humana; e mortalidade acidental (na caça e
electrocução em linhas elétricas)

Falco subbuteo

Vulnerável no LVVP (Cabral et al., 2005)

Distribuição alargada como nidificante (Eurásia Destruição, degradação e simplificação do
e Norte de África). Inverna no Sul de África e habitat, devido a: incêndios; exploração
subcontinente Indiano.
florestal intensiva (eucalipto); destruição de
bosques ripícolas e outras linhas ou cortinas de
arvoredo; abandono agrícola.

Lullula arborea

Anexo I da Directiva ‘Aves’

Distribuição
alargada
(essencialmente Não ameaçado
europeia). Nidificação desde o Norte de África
e Península Ibérica até ao Mar Cáspio.

Milvus migrans

Anexo I da Directiva ‘Aves’

Distribuição mundial muito alargada

Não ameaçado

Sylvia undata

Anexo I da Directiva ‘Aves’

Sudoeste da Europa e Norte de África

Não ameaçado

Aves

Répteis
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Justificação

Bacia mediterrânica e África subsariana. Inverna Não estão identificados fatores de ameaça
em África.
específicos à conservação desta espécie em
Portugal.

5

Mamíferos
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Espécie

Justificação

Distribuição

Herpestes ichneumon

Anexo V da Directiva ‘Habitats’

Nativa de África, na Europa ocorre apenas na Não ameaçado
Península Ibérica, sendo mais comum no sul.

Ameaças

Galemys pyrenaicus

Vulnerável no LVVP (Cabral et al., 2005); Norte da Península Ibérica e França (apenas na Alterações, degradação e perda de habitat
Anexos II e IV da Directiva ‘Habitats’
zona dos Pirinéus)
devido a: alteração morfologia do curso de
água, da estrutura do leito e margens; alteração
do regime hidrológico; degradação da qualidade
da água; alteração do coberto vegetal natural
de encostas.

Lutra lutra

Anexos II e IV da Directiva ‘Habitats’

Mustela putorius

Informação Insuficiente no LVVP (Cabral et al., Toda a Europa e norte de África.
2005);

Ocupa a totalidade da região Paleártica

Não ameaçado em Portugal. Ainda assim, a
regularização de sistemas hídricos e destruição
das galerias ripícolas podem constituir fatores
de ameaça.
Redução da qualidade do habitat; mortalidade
por atropelamento; e perseguição direta.

Anexo V da Directiva ‘Habitats’
Genetta genetta

Anexo V da Directiva ‘Habitats’

Península Ibérica, França
introduzido) e toda África.

(possivelmente Não ameaçado

Oryctolagus cuniculus

Quase Ameaçado no LVVP (Cabral et al., 2005) Originário da Península Ibérica, introdução Epizootias graves, mixoma - tose e DHV
mundial.
(doença hemorrágica viral);
perda e degradação do habitat devido a:
redução de áreas de mosaico por abandono
agrícola; aumento das áreas de produção
florestal em grande escala.

166

Miniopterus schreibersii

Vulnerável no LVVP (Cabral et al., 2005); Distribuição alargada incluindo o Sul da Eurásia, Destruição dos abrigos e a sua perturbação,
Anexos II e IV da Directiva ‘Habitats’
África e Austrália.
em particular durante os períodos de criação
e hibernação; alteração da paisagem e o uso
excessivo de pesticidas.

Rhinolophus ferrumequinum

Vulnerável no LVVP (Cabral et al., 2005); Eurásia temperada, da Península Ibérica ao Perda de abrigos devido ao bloqueio das
Anexos II e IV da Directiva ‘Habitats’
Japão.
entradas de pequenas minas por vegetação
e à completa degradação ou recuperação
descuidada de casas abandonadas; alteração de
áreas de alimentação e pelo uso de pesticidas;
mortalidade por atropelamento (espécie de
voo baixo).

5
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5. Património natural

5.3 Diagnóstico

Critérios

Referências Bibliográficas

Categorias

Descrição

Directiva Habitats

ICNF, 2005

10 - Incluído no anexo I* (prioritários)

Presença do habitat na
Directiva Habitats –
Directiva nº 92/43/CEE

5 - Incluído no anexo I
Grau de raridade

5.3.1 Valoração dos habitats, flora e fauna
A metodologia de valoração de habitats foi semelhante à
utilizada no processo de caracterização e zonagem do Parque
Natural Regional do Vale do Tua, que por sua vez foi inspirada em
metodologias empregues em diversos estudos executados em
Portugal na última década, designadamente o projeto Ecosystem
Valuation Initiative (EVI) – Cascata da Serra da Estrela.
Atendendo à heterogeneidade da informação disponível para
os diferentes grupos, a valoração foi feita a nível taxonómico
e baseada em avaliações de especialista apoiadas nos estudos
anteriormente realizados no território do Parque e na literatura
pertinente. Os grupos avaliados foram os seguintes:
•

Habitats naturais e seminaturais

•

Habitats do Anexo I da Diretiva “Habitats” (DH)

•

Flora

•

Flora vascular

•

Fauna

•

Anfíbios

•

Aves

•

Mamíferos

•

Peixes

•

Répteis

•

Invertebrados

Para cada grupo (habitats, flora, fauna), foi feita a valoração do
biótopo relativamente a esse grupo em particular. Da valoração
resulta uma escala numérica quantitativa que é transformada
numa escala qualitativa de cinco classes (Excelente, Bom, Médio,
Mau e Muito Mau). A divisão da escala foi feita de acordo com a
168

sensibilidade dos especialistas dos grupos analisados. Essa escala
reflete a aptidão de cada biótopo para cada de um dos grupos.
Dando como exemplo, um biótopo com uma excelente aptidão
para a ocorrência de espécies de flora vascular, este pode ter uma
aptidão média para a presença de espécies de fauna ou uma má
aptidão para a ocorrência de habitats do Anexo I.
Habitats naturais e seminaturais
Para cada um dos 15 tipos e subtipos de habitats do Anexo I
representados no território foi calculado o Valor Ecológico
de Habitat (VEH) tendo por base cinco critérios (Quadro
5.5): prioridade na diretiva habitats, grau de raridade, grau de
naturalidade (incluindo maturidade), capacidade de regeneração,
grau de ameaça local, valor fitocenótico e área de ocupação local.
No critério referente à Diretiva Habitats (DH) aplicou-se apenas
dois valores, 5 e 10, tendo sido valorizados com 10 os habitats
prioritários. O Grau de Raridade (GR) aplica-se à frequência e
representatividade do habitat no território nacional. O Grau de
Naturalidade/Maturidade (GNM) tenta medir a influência da
perturbação humana nos habitats, incluindo a maturidade dos
mesmos. São mais valorizados os habitats correspondentes às
etapas finais da sucessão ecológica e aqueles menos dependentes
da atividade humana. O critério Capacidade de Regeneração
(CR) avalia a capacidade de regeneração de um habitat, dando
valores mais altos aos habitats menos resilientes e que recuperam
mais dificilmente de perturbações severas. O Grau de Ameaça
Local (GAL) avalia até que ponto o habitat está ameaçado pela
atividade humana na área de estudo.
O critério Valor Fitocenótico (VF) distingue a originalidade e
diversidade florística dos habitats, valorizando aos que possuem
uma maior riqueza específica em conjunção com a presença de
um maior número de elementos singulares (ex. endemismos). A
Área de Ocupação Local é referente à percentagem estimada
que o habitat ocupa na área de estudo, valorizando os habitats
menos frequentes na área de estudo.

DRAFT

Ratcliff´s (1977), Goldsmith 10- Habitat é representante único no país
(1975) in Ogle 1981; Regan et al, 8 - Habitat tem grande interesse, dada a sua raridade a nível nacional
2007, ICN, 2005
6 - Apesar de não ser muito raro ao longo do país, apresenta algumas singularidades devido
a fatores locais, que podem ter uma expressão única a nível nacional
4 - Habitat relativamente comum ao longo do país, mas regionalmente pouco frequente
2- Habitat comum a nível nacional e regional

Grau de Naturalidade
(incluindo maturidade)

Loidi, 1994

Importância do habitat em
termos da sua raridade
a nível nacional, e está
fortemente
relacionado
com uma medida de
representatividade
do
habitat

10 – Floresta madura não explorada. Fendas e cascalheiras. Comunidades dunares não Naturalidade relacionada
perturbadas. Sapais. Matos e prados não seriais de grande altitude.Turfeiras. Querco-fagetea com a influência humana
e a sua posição relativa
(pp.max), Quercetea ilicis (pp. max),
Pino-Juniperetea,Vaccionio-Picetea, Nerio-Tamaricetea, Asplenietea trichomanis,Thlaspietea na sucessão secundária e
rotundifolii, Ammophiletea, Spartinetea, Arthocnemetea, Salicornetea, Crithmo-Limonietea, a maturidade relacionada
a
complexidade
Juncetea trifidi, Elyno-Seslerietea, Salicetea herbácea, Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerio- com
estrutural
Caricetea nigrae, Littorelletea, Potametea, Molinietalia (pp).
9 – Vegetação potencial natural sujeita a exploração leve. As unidades envolvidas são
aproximadas às do nível anterior.
8 – Bosque jovem com outras comunidades seriais ligadas ao ecossistema florestal como
Galio-Alliarietalia, Epilobietea angustifolii, Betulo-Adenostyletea (pp). Exploração florestal
severa ou abandonada recentemente.
7 – Bosques abertos devido a pastagens e montados. Floresta mista de árvores autóctones
e exóticas. Exploração combinada de pastagem e de extração de madeira.

5

6 – Matagais. Prunetalia spinose, Cytisetea scopario-striati, Pistacio-Rhamnetalia alaterni
(pp)
5 – Matos naturais e prados de origem secundária. Rosmarinetea, Festuco-Ononidetea,
Cisto-lavanduletea, Calluno-Ulicetea, Festuco-Brometea (pp), Sedo-Scleranthetea, LygeoStipetea.
4 – Pastagens ou campos de feno. Arrhenatheretalia, Poetea bulbosae, Festuco-Brometea
(pp).
3 – Plantações de espécies exóticas para produção de madeira.
2 – Parques, jardins, campos cultivados abandonados. Vegetação pioneira terófitica.
Onopordenea, Pegano-Salsoletea, Taeniathero-Aegilopion, Tuberarietea.
1- Áreas peri-urbanas, arredores de áreas intensamente urbanizadas, com comunidades
vegetais fortemente dependentes da influência humana, campos cultivados. PolygonoPoetea annuae, Artemesiatea vulgaris (pp) Ruderali-Secalitea (pp),
0 – Áreas intensamente urbanizadas, completamente ocupadas por edifícios e estradas.
Praticamente sem plantas.
Plantaginetalia, Parietarietalia.

Quadro 5.5 - Esquema de valoração dos Habitats do Anexo I seguido.
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Critérios

Referências Bibliográficas

Categorias

Descrição

Critérios

Referências Bibliográficas

Categorias

Capacidade de
Regeneração

Loidi, 1994

10 – Vegetação relítica, sem possibilidade de regeneração por meios naturais após
destruição. Vegetação maioritariamente pertencente às categorias de 7 a 9, sob condições
climáticas desfavoráveis mas que permanece por estar em locais excecionais que assumem
características de refúgio, devido a aspetos topográficos ou outras circunstâncias, Pelo
menos parte das plantas apresentam capacidades de reprodução reduzida e a destruição
da comunidade implica o seu desaparecimento parcial ou completo.

Capacidade do tipo de
vegetação de se recuperar
por si só depois de
destruição por causas
naturais ou humanas.

Florística (valor
fitocenótico)

Loidi, 1994

9 – Vegetação montanhosa de grande altitude Pino-Juniperetea, Vaccionio-Picetea, Juncetea
trifidi, Elynetalia, Salicetea herbacea

10 – Florestas higrófilas e mesófilas de áreas térmicas com uma flora rica que contém O valor fitocenótico inclui:
plantas relícticas ou raras e comunidades associadas de Galio-Alliarietalia. Trifolio- - Valor florístico (riqueza
Geranietea, Montio-Cardaminetea, Adenostyletalia, etc. Montados Populetalia albae, Alno- específica);
Padion, Carpinion.
- Valor fitossociológico (n.º
9 - Prados e comunidades associadas de zonas alpinas ou oromediterrânicas. Turfeiras
de associações florísticas);
e lagos e riachos de montanha. Plantas e comunidades chionophylas (com frequência
cobertas de neve). Juncetea trifidi, Oxycocco-Sphagnetea, Scheuchzerio-Caricetea nigrae, - Complexidade estrutural
da vegetação;
Montio-Cardaminetea, Salicetea herbacea.

8 – Vegetação mediterrânica xérica climácica. Fendas e cascalheiras. Turfeiras (se a turfa por
parcialmente removida).

8 – Vegetação subalpina e oromediterrânica, floresta e matagais de grande altitude. - Relações entre organismos
(indivíduos e populações);
Cervunais. Pino-Juniperetea, Vaccionio-Picetea, Nardetea.

Quercetalia ilicis (pp), Pistacio-Rhamnetalia alaterni (pp), Juniperion thuriferae, Asplenietea
trichomanis, Thlaspietea rotundifolii, Crithmo-Limonietea, Oxycocco-Sphagnetea,
Scheuchzerio-Caricetea nigrae.

7 – Bosques caducifolios eutróficos ricos em espécies. Fagion, Quercetalia pubescentis.

7- Bosques temperados e de zonas não muito secas. Querco-fagetea, Quercetea ilicis (pp),
Nerio-tamaricetea.
6 - Matagais. Prunetalia spinose, Cytisetea scopario-striati, Pistacio-Rhamnetalia alaterni (pp)
5 – Vegetação azonal permanente. Sapais, dunas, arribas costeiras, pauis, vegetação
ribeirinha não arbórea, etc. Arthocnemetea, Juncetea maritimi, Ammophiletea, Potametea,
Phragmitetea, littorelletea.
4 – Prados vivazes Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Brometea (pp), Festuco-Ononidetea,
Nardetea Lygeo-Stipetea.
3 – Matos. Rosmarinetea, Calluno-Ulicetea, Cisto-lavanduletea, Pegano-Salsoletea.
2 – Vegetação vivaz nitrófila. Artemesiatea vulgaris, Plantaginetalia majoris
1 - Vegetação pioneira terófitica. Polygono-Poetea annuae, Ruderali-Secalietea,
Helianthemetea annuae.

Descrição

fevereiro 2018

- Carácter fitogeográfico

6 – Bosques caducifolios oligotróficos e bosques mediterrânicos e matagais. Quercetalia (flora ou syntaxa endémicos
roboris, Quercetalia ilicis, Prunetalia spinose, Cytisetea scopario-striati.
ou
característicos
do
5 – Vegetação de fendas de rochas, de cascalheiras e de dunas. Asplenietea trichomanis, território)
Thlaspietea rotundifolii, Ammophiletea.
4 – Vegetação halófita. Spartinetea, Arthocnemetea, Salicornietea, Crithmo-Limonietea
3 – Prados. Vegetação aquática e helófitica. Potametea, Molinietalia, Arrhenatheretalia,
Festuco-Brometea, Poetea bulbosae, Lygeo-Stipetea.
2 – Matos Rosmarinetea, Calluno-Ulicetea, Festuco-Ononidetea, Cisto-lavanduletea,
Pegano-Salsoletea.
1 – Vegetação nitrófila, flora comum, estrutura simples. Polygono-Poetea annuae,
Artemesiatea vulgaris (pp) Ruderali-Secalitea
0 - Sem vegetação

5

0 – Sem vegetação.
Grau de ameaça local

170

adaptado de Tans, 1974 - in 10 - grave - a pressão humana é muito forte, o habitat está seriamente ameaçado
Spellerberg, 1992 ; ICN, 2003
7 – alto: o habitat está ameaçado pela actual actividade humana

O grau de ameaça local
é medido em função
dos impactes existentes
5 – médio: o habitat está ameaçado pela actual actividade humana, mas esta é no PNSE que diminuem
moderadamente prejudicial
as
probabilidades
3 – moderado: provável desenvolvimento futuro de actividades impactantes no sistema
de
manutenção
da
comunidade
e
das
1- o habitat não está ameaçado
características naturais.
0- nulo - o habitat não está ameaçado e é pouco provável que venha a estar
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O VEH foi calculado através da seguinte equação:
VEH = DH + GR + GAL + GNM + CR + VF
Para o cálculo do VEH por biótopos, as espécies foram associadas
a cada habitat tendo como base as três classes seguintes:
0 – o biótopo não apresenta condições para a ocorrência do
habitat.
1 – o habitat pode ocorrer no biótopo, mas não é o seu ótimo.
2 – o biótopo apresenta condições ótimas para a ocorrência do
habitat.
O cálculo foi feito atribuindo o valor 0, 1 e 2 para os diferentes
habitats em cada um dos biótopos e realizando o somatório.

Critérios

DH

GRH

GNM

CR

GAL

VF

TOTAL

91E0*pt1

10

6

10

7

10

10

53

5230*pt1

10

8

10

7

7

10

52

7150

5

8

10

8

10

9

50

8310

5

8

10

8

3

5

39

9230pt2

5

4

10

7

7

6

39

9330

5

4

9

7

7

6

38

8230pt1

5

6

10

8

3

5

37

4020*pt2

10

6

5

3

10

2

36

8220pt3

5

2

10

8

3

5

33

3260

5

2

10

5

7

3

32

6410pt2

5

4

4

4

3

3

23

O valor ecológico do habitat em cada biótopo resulta da seguinte
equação:

6430pt1

5

2

8

2

3

3

23

VEHbio = ∑(VEH × Ci)

6430pt2

5

2

8

2

3

3

23

4030pt3

5

2

5

3

5

2

22

3270

5

2

1

1

1

1

11

em que Ci corresponde ao valor (0, 1 ou 2) de cada biótopo
para cada habitat.

Os resultados da classificação (Quadro 5.7) mostram que o
biótopo com maior importância para a presença de habitats
do Anexo I é o das linhas de água com bosque ripícola, que se
classifica como excelente para presença dos habitats do Anexo
I. Estes resultados são facilmente explicáveis pelo facto de este
biótopo poder albergar diversos habitats, nomeadamente dois
habitats aquáticos (3260, 3270), um habitat de orlas herbáceas
(6430), e vários habitats florestais ribeirinhos ou presentes na
proximidade de linhas de água (5230*, 91E0*), tendo estes um
VEH extremamente elevado.
Os habitats classificados com Bom correspondem às linhas de
água sem bosque ripícola, e as florestas de folhosas autóctones.
No caso das linhas de água sem bosque ripícola, estes resultados
são consistentes já que existe a possibilidade de ocorrerem
diversos habitats neste micro biótopo, designadamente a maioria
dos habitats presentes nas linhas de água com bosque ripícola,
com a evidente exceção dos habitats florestais ribeirinhos (5230*,
91E0*). No caso das florestas de folhosas autóctones, este
biótopo corresponde na maioria das vezes a habitats florestais
climatófilos tais como carvalhais (9230) ou sobreirais (9330) e
respetivas orlas arbustivas ou herbáceas (5230*,6430).

Biótopos

VEHBIO

Classificação

Linhas de água com bosque ripícola

342

Excelente

Linhas de água sem bosque ripícola

227

Bom

Florestas de folhosas autóctones

214

Bom

Matos e vegetação esparsa

187

Médio

Mosaicos agroflorestais

169

Médio

Fojos verticais

111

Mau

Fojos horizontais

111

Mau

Florestas mistas

77

Muito mau

Florestas de resinosas

59

Muito mau

Urbano/Artificial

33

Muito mau

Campos agrícolas

23

Muito mau

Florestas de folhosas exóticas

22

Muito mau

Quadro 5.7 - Classificação do valor ecológico dos biótopos para os habitats
Carta N04 - Valor ecológico dos biótopos para os habitats

5

Quadro 5.6 - Tabela de valoração dos habitats do Anexo I ordenados de forma decrescente pelo valor ecológico.

Excelente

>250

Bom

200-250

Médio

150-199

Mau

100-149

Muito mau

<100

Quadro 5.8 - Classes de classificação para o valor ecológico dos biótopos para os habitats
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Flora
Em relação aos valores florísticos mais importantes em termos de
conservação, foi igualmente calculado o Valor Ecológico da Flora
Vascular. Para cada um dos táxones selecionados foi calculado
o Valor Ecológico tendo por base seis critérios agrupados em
quatro tipos de estatuto (Quadro 5.9): estatuto de conservação,
estatuto biogeográfico, estatuto biológico e estatuto regional.

Os matos e vegetação esparsa e os mosaicos agroflorestais são
classificados como Médio, por razões diferentes. Nos matos e
vegetação esparsa podem ocorrer um número relativamente
médio de habitats, designadamente matos secos e húmidos
(4030, 4020*), e as comunidades de vegetação saxícola ou
rupestre (8220, 8230). No caso dos mosaicos agroflorestais,
neste biótopo podem ocorrer habitats florestais climatófilos
tais como carvalhais (9230) ou sobreirais (9330) e respetivas
orlas arbustivas ou herbáceas (5230*,6430), mas a probabilidade
da sua presença é menor, já que depende do tamanho e grau
de conservação das manchas. Os restantes biótopos possuem
poucas condições para albergarem habitats, ou correspondem
apenas a um habitat, tais como o caso das grutas não exploradas
pelo turismo (8310), que correspondem aos micro biótopos
fojos verticais e fojos horizontais.

No Estatuto de Conservação foram aplicados dois critérios, um
referente à presença da espécie nos anexos da Diretiva Habitats
(DH), o segundo referente à aplicação provisória dos critérios
do IUCN à flora vascular para o território português (IUCN).
Neste último caso usou-se informação da versão preliminar do
Atlas e Livro Vermelho da flora vascular endémica e ameaçada
da Galiza, Norte de Portugal e territórios limítrofes, uma ação
do projeto POCTEP - BIODIV-GNP “Biodiversidade Vegetal
Ameaçada da Galiza – Norte de Portugal: conhecer, questionar e
implicar”. Não foi usada a avaliação IUCN produzida no âmbito
do projeto da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal
Continental, desenvolvido pela Sociedade Portuguesa de Botânica
e a Associação Portuguesa de Ciência da Vegetação (PHYTOS),
em parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e
das Florestas, I.P. (ICNF), porque este projeto apenas avaliou os
táxones listados na Diretiva Habitats, sendo os restantes avaliados
na próxima fase.
No Estatuto Biogeográfico cada espécie foi valorizada de acordo
com o tipo de endemismo (END), tendo sido mais valorizados os
microendemismos de distribuição restrita.

Legenda
Excelente
Bom
Médio
Muito mau
174

No Estatuto Biológico considerou-se apenas o nível de
especialização em termos de habitat (ESP). Espécies que
estão praticamente restringidas a um habitat são consideradas
especialistas e receberam o valor máximo (10). Espécies que
ocorram maioritariamente num habitat, mas possam existir com
uma frequência não negligenciável noutros, foram consideradas
como intermédias (5). Espécies frequentes em mais do que um
habitat foram consideradas generalistas (0).

Carta N04 - Valoração de Habitats

No Estatuto Regional foi considerado o grau de isolamento
das populações do território (ISO), em relação ás restantes
populações. As populações isoladas tais como aquelas que estão
apenas representadas em Portugal por uma população (disjuntas)

Critérios

Categorias

Descrição

Estatuto de Conservação
Diretiva
Habitats

10 - espécies prioritárias incluídas no Presença na Diretiva 92/43/
Anexo II
CEE, do Conselho, de 21 de
Maio, relativa à preservação
9 - espécies incluídas no Anexo II
de habitats naturais e de
7 - espécies incluídas no Anexo IV
fauna e flora selvagens.
5 - espécies incluídas no Anexo V
0 - espécies não incluídas

IUCN (PT)

10 - CR

Estatuto de conservação
das espécies da IUCN em
Portugal

8 - EN
6 - VU
4 – DD
2 - NT
0 - LC
Estatuto Biogeográfico
Endemismo

10 – Restrito
9 - Portugal Continental
8 - Ibérico

Distribuição natural de uma
espécie restrita a um dado
território

5 - Península Ibérica e Sul de França

5

5 – Portugal e Norte de África
3 - Península Ibérica e Macaronésia
3 - Península Ibérica e Norte de África
2 – Portugal, Norte de África e
Macaronésia
1 - Península Ibérica, Norte de África e
Sul de França
1 - Península Ibérica, Norte de África e
Macaronésia
1 – Sudoeste Europeu (PT, SP, FR, IT)

Quadro 5.9 - Esquema de valoração das espécies seguido.
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receberam o valor máximo (10). Populações que ocorram
no limite da sua distribuição (finícolas), receberam um valor
intermédio intermédias (5). Populações que não estejam isoladas
ou estejam presentes no centro de distribuição da espécie não
foram valoradas (0).

Táxon

DH

IUCN (PT) END

ESP

ISO

TOTAL

Táxon

DH

IUCN (PT) END

ESP

ISO

TOTAL

Culcita macrocarpa C.
Presl

9

6

3

10

10

38

Peucedanum lancifolium
Lange

0

0

8

5

0

13

Vandenboschia speciosa
(Willd.) G.Kunkel

9

8

0

10

10

37

Sesamoides suffruticosa
(Lange) Kuntze

0

0

8

5

0

13

Lycopodiella cernua (L.)
Pichi Sermolli

5

10

0

10

10

35

Tuberaria globulariifolia
(Lam.) Willk.

0

0

8

5

0

13

Dryopteris guanchica
Gibby & Jermy

0

6

3

10

10

29

Davallia canariensis (L.)
Sm.

0

0

2

10

0

12

Narcissus cyclamineus DC.

9

0

8

10

0

27

Narcissus triandrus L.

7

0

5

0

0

12

Succisa pinnatifida Lange

0

8

8

10

0

26

Pinguicula lusitanica L.

0

0

0

10

0

10

Drosophyllum lusitanicum
(L.) Link

0

2

3

10

5

20

Ruscus aculeatus L.

5

0

0

5

0

10

Genista berberidea Lange

0

2

8

10

0

20

Thymus caespititius Brot.

0

0

3

5

0

8

Silene marizii Samp.

0

2

8

10

0

20

Narcissus bulbocodium L.

5

0

1

0

0

6

Linkagrostis juressi (Link)
Romero Garcia, Blanca &
Morales

0

6

3

10

0

19

O valor ecológico da flora em cada biótopo resulta da seguinte
equação:

Ranunculus bupleuroides
Brot.

0

0

8

10

0

18

VEFLbio = ∑(VEFL × Ci)

Saxifraga lepismigena
Planellas

0

0

8

10

0

18

Anemone trifolia L. subsp.
albida (Mariz) Ulbr.

0

0

8

5

0

13

Ulex micranthus Lange

0

0

8

5

0

13

Anarrhinum duriminium
(Brot.) Pers.

0

0

8

5

0

13

Aquilegia vulgaris L. subsp.
dichroa (Freyn) T.E. Díaz

0

0

8

5

0

13

Hyacinthoides paivae
S.Ortiz & Rodr. Oubiña

0

0

8

5

0

13

Omphalodes nitida
Hoffmanns. & Link

0

0

8

5

0

13

O Valor Ecológico da Flora vascular (VEFL) foi calculado através
da seguinte equação:
VEFL = IUCN + DH + END + ESP + ISO
Para o cálculo do VEFL dos biótopos, as espécies foram associadas
a cada habitat tendo como base as três classes seguintes:
0 – o biótopo não apresenta condições para a ocorrência da
espécie.
1 – a espécie pode ocorrer no biótopo, mas não é o seu ótimo;
2 – o biótopo apresenta condições ótimas para a ocorrência da
espécie.
O valor florístico dos biótopos foi calculado atribuindo o valor 2,
caso a espécie tivesse o seu habitat principal naquele biótopo e o
valor de 1, se fosse um habitat secundário. Depois multiplicava-se
estes valores pelo valor ecológico de cada espécie.

em que Ci corresponde ao valor (0, 1 ou 2) de cada biótopo
para cada espécie.

176

Critérios

Categorias

Descrição

Estatuto Biológico
Especialização em termos de habitat

10 - Especialista
5 - Intermédia

Nível de especialização em
termos de habitat

0 - Generalista
Estatuto Regional
Isolamento

10 - População isolada da principal área Características da
de distribuição (disjunta)
distribuição relacionada
5 - População localizada no limite de com o isolamento
das populações, que
ocorrência natural (finícola)
podem conferir alguma
0 - A população não se encontra isolada
vulnerabilidade à
população na área de
estudo
Quadro 5.9 - Esquema de valoração das espécies seguido.

5

Quadro 5.10 - Espécies ordenadas de forma decrescente pelo Valor Ecológico da Flora Vascular
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No Quadro 5.11 pode-se constatar que biótopos com valor
Excelente para a flora vascular com interesse para a conservação
são os matos e vegetação esparsa, os fojos verticais e as linhas
de água sem bosque ripícola. Estes resultados estão de acordo
com o esperado pois a maior parte da flora singular encontrase quer nos fojos verticais, quer nas linhas de água sem bosque
ripícola. Os matos e vegetação esparsa apresentam um valor
excelente porque apesar de não albergarem as espécies com
maior VEFL, são o biótopo preferencial para um número elevado
de endemismos que ocorrem neste tipo de ecologia, que inclui
desde clareiras de matos a escarpas verticais. O biótopo florestas
de folhosas possui um valor Bom porque apesar de não ser o
biótopo preferencial para espécies de flora vascular com VEFL
muito elevado, possui em elevado número espécies RELAPE
que podem ocorrer nesta ecologia. Existem dois biótopos com
valor Médio, as linhas de água com bosque ripícola e os mosaicos
agroflorestais. Nestes dois biótopos podem ocorrer bastantes
espécies, mas a maioria com VEFL pouco elevado, com exceção
dos martelinhos (Narcissus cyclamineus), que pode ocorrer nos
bosques ribeirinhos do rio Ferreira. Os restantes biótopos não
possuem aptidão para a ocorrência de várias espécies de flora
vascular RELAPE.

Biótopos

VEEBIO

Classificação

Matos e vegetação esparsa

186

Excelente

Fojos verticais

133

Excelente

Linhas de água sem bosque ripícola

105

Excelente

Florestas de folhosas autóctones

80

Bom

Linhas de água com bosque ripícola

71

Médio

Mosaicos agroflorestais

52

Médio

Florestas de resinosas

26

Muito mau

Florestas mistas

18

Muito mau

Fojos horizontais

0

Muito mau

Urbano/Artificial

0

Muito mau

Campos agrícolas

0

Muito mau

Florestas de folhosas exóticas

0

Muito mau

Quadro 5.11 - Classificação do valor ecológico dos biótopos para a flora
Carta N03 - Valor ecológico dos biótopos para a flora

Excelente

>100

Bom

80-100

Médio

50-79

Mau

30-49

Muito mau

<30

5

Quadro 5.12 - Classes de classificação para o valor ecológico dos biótopos para a flora vascular
Carta N03 - Valoração da Flora
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Legenda
Excelente
Bom
Médio
Muito mau
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Fauna
Relativamente aos valores faunísticos, para cada uma das 42
espécies com estatuto de conservação (anexos da Diretiva
Habitats ou estatuto de ameaça, segundo o Livro Vermelho
dos Vertebrados Terrestres (Cabral et al., 2005) foi calculado o
Valor Ecológico Específico seguindo os critérios semelhantes aos
utilizados para a valorização das espécies de flora vascular.

Critérios

No Estatuto Biogeográfico cada espécie foi valorizada de acordo
com o tipo de endemismo (END), tendo sido mais valorizados os
microendemismos de distribuição restrita.
No Estatuto Biológico considerou-se apenas o nível de
especialização em termos de habitat (ESP). Espécies que
estão praticamente restringidas a um habitat são consideradas
especialistas e receberam o valor máximo (10). Espécies que
ocorram maioritariamente num habitat, mas possam existir com
uma frequência não negligenciável noutros, foram consideradas
como intermédias (5). Espécies frequentes em mais do que um
habitat foram consideradas generalistas (0).
No Estatuto Regional foi considerado o grau de isolamento das
populações do território, em relação às restantes populações
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Descrição

Estatuto de Conservação
Diretiva
Habitats e Aves

O esquema de valoração das espécies de fauna seguido encontrase sistematizado no Quadro 5.13.
Para o Estatuto de Conservação, no caso da fauna, foi
também valorizada a Diretiva Aves (as espécies de aves não
estão classificadas na diretiva habitats, sendo classificadas
separadamente na diretiva aves). Assim, no subtópico referente
às Diretivas comunitárias Habitats (DH) e Aves (DA) aplicou-se a
escala de valores apresentada no Quadro 5.13. Para o subtópico
IUCN (PT) foram utilizadas duas formas distintas. No caso dos
vertebrados recorreu-se à classificação do Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). No caso dos
invertebrados, não existe a adaptação desta classificação para
Portugal, pelo que foram utilizadas as classificações relativas à sua
distribuição global, atribuídas pela IUCN (IUCN, 2017).

Categorias

10 - espécies prioritárias incluídas no Presença nas Diretivas
Anexo II da diretiva habitats ou anexo I 2009/147/CE, de 30 de
da diretiva aves;
novembro, e 92/43/CEE,
9 - espécies incluídas no Anexo II da de 21 de Maio, relativa à
diretiva habitats ou anexo I da diretiva preservação de habitats
naturais e de fauna e flora
aves;
selvagens.
7 - espécies incluídas no Anexo IV da
diretiva habitats;

(ISO). As populações isoladas tais como aquelas que estão
apenas representadas em Portugal por uma população (disjuntas)
receberam o valor máximo (10). Populações que ocorram
no limite da sua distribuição (finícolas), receberam um valor
intermédio (5). Populações que não estejam isoladas ou estejam
presentes no centro de distribuição da espécie não foram
valoradas (0).

Critérios
Endemismo

8 - EN
6 - VU
4 – DD
2 - NT
0 - LC

10 – Restrito

Distribuição natural de uma
espécie restrita a um dado
território

9 - Portugal Continental
8 - Ibérico
5 - Península Ibérica e Sul de França
5 – Portugal e Norte de África
3 - Península Ibérica e Macaronésia
3 - Península Ibérica e Norte de África
2 – Portugal, Norte de África e
Macaronésia

0 - espécies não incluídas nos anexos
destas diretivas.
10 - CR

Descrição

Estatuto Biogeográfico

5 - espécies incluídas no Anexo V da
diretiva habitats;

IUCN (PT)

Categorias

1 - Península Ibérica, Norte de África e
Sul de França

Estatuto de conservação
das espécies da IUCN em
Portugal:
- vertebrados: LVVP
(Cabral et al., 2005);
- invertebrados: IUCN
(IUCN, 2017)
Quadro 5.13 - Esquema de valoração das espécies de fauna seguido.

1 - Península Ibérica, Norte de África e
Macaronésia
1 – Sudoeste Europeu (PT, SP, FR, IT)

5

Estatuto Biológico
Especialização em termos de habitat

10 - Especialista
5 - Intermédia

Nível de especialização em
termos de habitat

0 - Generalista
Estatuto Regional
Isolamento

10 - População isolada da principal área Características da
de distribuição (disjunta)
distribuição relacionada
5 - População localizada no limite de com o isolamento
das populações, que
ocorrência natural (finícola)
podem conferir alguma
0 - A população não se encontra isolada
vulnerabilidade à
população na área de
estudo
Quadro 5.13 - Esquema de valoração das espécies de fauna seguido.

181

PSeP - Parque das Serras do Porto

Relatório de Estudos Prévios

fevereiro 2018

O Valor Ecológico das Espécies de Fauna (VEFA foi calculado
através da seguinte equação:

Táxon

DH

IUCN (PT) END

ESP

ISO

TOTAL

VEFA = IUCN + DH & DA+ END + ESP + ISO

Chioglossa lusitanica

9

6

8

10

0

33

Galemys pyrenaicus

9

6

5

10

0

30

Squalius alburnoides

7

6

8

5

0

26

Miniopterus schreibersii

9

6

0

10

0

25

0 – o biótopo não apresenta condições para a ocorrência da
espécie.

Rhinolophus ferrumequinum

9

6

0

10

0

25

Macromia splendens

9

6

5

5

0

25

1 – a espécie pode ocorrer no biótopo, mas não é o seu ótimo;

Discoglossus galganoi

9

2

8

5

0

24

2 – o biótopo apresenta condições ótimas para a ocorrência da
espécie.

Achondrostoma oligolepis

9

0

9

5

0

23

Lacerta schreiberi

9

0

8

5

0

22

Tal como para a flora vascular, o valor faunístico dos biótopos
foi calculado atribuindo o valor 2, caso a espécie tivesse o seu
habitat principal naquele biótopo e o valor de 1, se fosse um
habitat secundário. Depois multiplicava-se estes valores pelo valor
ecológico de cada espécie.

Cobitis paludica

9

0

8

5

0

22

Gomphus graslinii

9

2

5

5

0

21

Rana iberica

7

0

8

5

0

20

Chalcides bedriagai

7

0

8

5

0

20

O valor ecológico da fauna em cada biótopo resulta também da
mesma equação:

Pseudochondrostoma duriense

7

0

8

5

0

20

Caprimulgus europaeus

9

6

0

5

0

20

VEFAbio = ∑(VEFA × Ci)

Falco peregrinus

em que Ci corresponde ao valor (0, 1 ou 2) de cada biótopo
para cada espécie.

9

6

0

5

0

20

Sylvia undata

9

0

1

10

0

20

Luciobarbus bocagei

5

0

8

5

0

18

Pelobates cultripes

7

0

5

5

0

17

Vipera latastei

0

6

5

5

0

16

Lucanus cervus

9

2

0

5

0

16

Oxygastra curtisii

9

2

0

5

0

16

Hemorrhois hippocrepis

7

0

3

5

0

15

Mauremys leprosa

9

0

1

5

0

15

Lutra lutra

9

0

0

5

0

14

Para o cálculo do VEFA dos biótopos, as espécies foram associadas
a cada habitat tendo como base as três classes já utilizadas no
caso da flora vascular:

Quadro 5.14 - Espécies ordenadas de forma decrescente pelo Valor Ecológico da Fauna.
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Os resultados presentes no Quadro 5.15 mostram claramente
que o biótopo com maior importância para as espécies de fauna,
classificado como excelente, é o das linhas de água com bosque
ripícola. No caso da fauna estes resultados são fáceis de explicar
dado o número e importância das espécies que dependem
especificamente deste biótopo. No total das 42 espécies com
estatutos de conservação analisadas, 25 ocorrem neste biótopo.
Nas linhas de água com bosque ripícola ocorrem todas as
espécies de peixes e anfíbios avaliados, bem como três espécies
de invertebrados, dois répteis, uma ave e três mamíferos, na sua
maioria com valor ecológico da espécie muito elevado. Das 17
espécies com VEFA maior ou igual a 20 valores, 11 têm neste
biótopo condições ótimas para a ocorrência. Entre as espécies
mais significativas incluem-se a salamandra-lusitânica (Chioglossa
lusitanica) (VEFA=33), a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus)
(30), o bordalo (Squalius alburnoides) (26), a libelinha (Macromia
splendens) (25), a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus
galganoi) (24), o ruivaco (Achondrostoma oligolepis) (23), o
lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) (22) o verdemã (Cobitis
paludica) (22), entre muitas outras.

Táxon

DH

IUCN (PT) END

ESP

ISO

TOTAL

Mustela putorius

5

4

0

5

0

14

Alcedo atthis

9

0

0

5

0

14

Milvus migrans

9

0

0

5

0

14

Triturus marmoratus

7

0

1

5

0

13

Anguilla anguilla

0

8

0

5

0

13

Alytes obstetricans

7

0

0

5

0

12

Epidalea calamita

7

0

0

5

0

12

Hyla arborea

7

0

0

5

0

12

Accipiter gentilis

0

6

0

5

0

11

Clamator glandarius

0

6

0

5

0

11

Falco subbuteo

0

6

0

5

0

11

Pelophylax perezi

5

0

5

0

0

10

Lullula arborea

9

0

0

0

0

9

Herpestes ichneumon

5

0

0

0

0

5

Classificados como Bom encontram-se dois biótopos: os mosaicos
agroflorestais e matos e vegetação esparsa; e dois micro biótopos:
as linhas de água sem bosque ripícola e os fojos horizontais. Os
matos e vegetação esparsa apresentam um valor ecológico
elevado (VEFABio=236) uma vez que albergam populações
de várias espécies especializadas nesta tipologia de habitats,
algumas com elevado valor ecológico como o falcão-peregrino
(Falco peregrinus), a felosa-do-mato (Silvia undata) ou a cobrade-pernas-pentadáctila (Calcoides bedriagai). Os Mosaicos
agroflorestais apresentam um elenco faunístico diversificado.Várias
espécies, dos diferentes grupos faunísticos, mas particularmente
aves como o noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus), a ógea
(Falco subbuteo) ou o cuco-rabilongo (Clamator glandarius),
têm neste biótopo as áreas ótimas de ocorrência. Por outro lado,
os fojos horizontais, apesar do número reduzido de espécies que
aí ocorrem regularmente (apenas foram listadas 4 espécies com

Genetta genetta

5

0

0

0

0

5

Oryctolagus cuniculus

0

2

0

0

0

2

Corvus corax

0

2

0

0

0

2

5

Quadro 5.14 - Espécies ordenadas de forma decrescente pelo Valor Ecológico da Fauna.
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ocorrência regular neste micro biótopo) apresenta mesmo assim
um valor ecológico elevado. Este facto deve-se, tal como referido
anteriormente, aos fojos horizontais que constituem habitats
de excelência para espécies de grande valor ecológico como a
salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), proporcionando
condições ótimas de reprodução, e duas espécies de morcegos
com elevados estatutos de ameaça (Miniopterus schreibersii
e Rhinolophus ferrumequinum) para os quais proporcionam
abrigos de criação/hibernação. Para as linhas de água sem bosque
ripícola, o valor resulta exclusivamente das 6 espécies piscícolas,
todas com elevado VEFA que encontram também neste biótopo
condições ótimas para a ocorrência.

Biótopos

VEEbio

Classificação

Linhas de água com bosque ripícola

902

Excelente

Linhas de água sem bosque ripícola

244

Bom

Matos e vegetação esparsa

236

Bom

Mosaicos agroflorestais

230

Bom

Fojos horizontais

179

Bom

Florestas de folhosas autóctones

161

Médio

Campos agrícolas

61

Mau

Florestas de resinosas

58

Mau

Classificado como biótopo com valor médio para as espécies de
fauna ameaçadas encontram-se apenas as florestas de folhosas
autóctones. Apesar da classificação, estas são também áreas
importantes, sendo habitats preferênciais de espécies com VEFA
relativamente elevado como a cabra-loura (Lucanus cervus). São
ainda habitat de ocorrência regular para a maioria das espécies
tipicamente florestais como o açor (Accipiter gentilis), entre
muitos outros. No entanto, as florestas de folhosas são um biótopo
relativamente comum a nível europeu, pelo que a maioria das
espécies que ocorre nestas áreas florestais são frequentemente
espécies com área de distribuição alargada, tendo por isso menor
valoração a nível biogeográfico.

Florestas mistas

52

Mau

Fojos verticais

0

Muito mau

Urbano/Artificial

0

Muito mau

Florestas de folhosas exóticas

0

Muito mau

Os biótopos campos agrícolas, florestas de resinosas e florestas
mistas têm, no caso da fauna, um VEFAbio baixo. Ainda assim são
áreas de ocorrência regular de algumas espécies relevantes como
o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum),
que utiliza campos agrícolas como locais de alimentação, o açor
(Accipiter gentilis), que ocorre preferencialmente nas florestas
de resinosas, ou o milhafre-preto (Milvus migrans) e o noitibócinzento (Caprimulgus europaeus), que utilizam diferentes
tipologias de habitats mais ou menos arborizados, incluindo
florestas mistas.
Finalmente, os biótopos florestas de folhosas exóticas, fojos
184

verticais, e urbano/artificial não constituem locais de ocorrência
regular de nenhumas das espécies faunísticas ameaçadas, tendo
por isso um VEFAbio muito baixo. Nestes biótopos apenas
ocorrem regularmente espécies comuns, sem valor ecológico
significativo.

Quadro 5.15 - Classificação do valor ecológico dos biótopos para a fauna
Carta N05 - Valor ecológico dos biótopos para a fauna

Excelente

>300

Bom

175-299

Médio

75-174

Mau

30-75

Muito mau

<30

5

Quadro 5.16 - Classes de classificação para o valor ecológico dos biótopos para a fauna
Carta N05 – Valoração da fauna

Legenda
Excelente
Bom
Mau
Médio
Muito mau
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5.4 Conclusão
As principais conclusões do estudo do património natural, mais
concretamente relativos à componente da biodiversidade são as
seguintes:
•

Os vales dos principais rios (Ferreira e Sousa) emergem
como as áreas de maior valor para a conservação.

•

Os micro biótopos tem importância para alguns valores
muito relevantes.

•

O troço do vale do Ferreira desde a sua entrada a Este no
parque das Serras até junto a aldeia de Couce apresenta
uma biodiversidade singular.

•

No troço do vale do Sousa desde a sua entrada a Este no
Parque das Serras do Porto até junto da Senhora do Salto
ocorrem alguns dos valores mais interessantes do parque.

•

Os vales dos rios Ferreira e Sousa encontram-se
extremamente ameaçados pela expansão de grandes
manchas de exóticas invasoras.

Olhando de uma forma integrada para a conservação dos valores
da biodiversidade, os vales dos principais rios (Ferreira e Sousa)
emergem como as áreas de maior valor para a conservação,
sem descurar a presença de alguns micro biótopos de grande
importância para os valores relevantes, tais como os fojos e as
linhas de água sem bosque ribeirinho.
O troço do vale do Ferreira desde a sua entrada a Este no
parque das Serras até junto a aldeia de Couce apresenta uma
biodiversidade singular. Os amiais ripícolas junto ao rio servem
de biótopo à única população conhecida de martelinhos
(Narcissus cyclamineus), entre outras espécies do género tais
como Narcissus triandrus e Narcissus bulbocodium. Junto
ao rio, nas imediações da aldeia de Couce, desenvolvem-se
interessantes manchas de carvalhal e sobreiral, que alternam com
mosaicos agroflorestais. Em algumas das linhas de água de menor
dimensão que estão junto ao rio Ferreira, ocorrem comunidades
típicas de ambientes oligotróficos, tais como urzais húmidos e
turfeiras pioneiras, onde pontuam espécies com interesse para
186

a conservação tais como o arranha-lobos (Genista berberidea)
ou a pinheirinha (Lycopodiella cernua), esta última com uma
distribuição muito localizada. Nas clareiras dos matos secos que
ocorrem junto ao rio Ferreira existem populações de espécies
de flora vascular endémicas, tais como Succisa pinnatifida e
Ranunculus bupleuroides.
No troço do vale do Sousa desde a sua entrada a Este no
Parque das Serras do Porto até junto da Senhora do Salto
ocorrem alguns dos valores mais interessantes do parque
em termos de biodiversidade. Nas escarpas existem grande
populações de Narcissus triandrus, Davallia canariensis (Fig.
5.18) e Silene marizii (Fig. 5.19). Junto ao rio, existem zonas
com um bosque ribeirinho bem conservado, em interface com
mosaicos agroflorestais. Nas linhas de água que escorrem pelas
escarpas desenvolvem-se comunidades fontinais com Saxifraga
lepismigena (Fig. 5.20) e Linkagrostis juressi. Os matos húmidos
aparecem também nas zonas onde as linhas de água afloram à
superfície.

dos seus principais afluentes, aparecendo também em manchas
isoladas junto a Aguiar. A austrália (Acacia melanoxylon) ocorre
ao longo de todo o território, sendo mais preocupante a sua
dominância nas linhas de água de menor dimensão na zona
das Banjas. No caso das espécies invasoras do género Hakea,
a situação é igualmente preocupante. A háquea-picante (Hakea
sericea) tem um comportamento invasor muito agressivo nos
matos sobre xisto, especialmente na zona de Valongo. A háqueade-folhas-de-salgueiro (Hakea salicifolia), ocorre numa área
mais circunscrita nas imediações de Brandião e Senande, mas a
sua expansão rápida nos últimos anos é preocupante.

Neste local desagua no Sousa a ribeira de Santa Comba, que
apesar de ser uma linha de água de pequena dimensão, possui
um bosque ribeirinho bem conservado dominado por amieiros
e com excelentes orlas herbáceas na zona de contacto com
os campos de cultivo e lameiros. Na zona mais a montante da
ribeira, a sul da povoação da Santa Comba, aparecem zonas de
matos secos enquadráveis no habitat do Anexo I, charnecas secas
europeias. Estes matos de carqueja (Pterospartum tridentatum
subsp. cantabricum), tojo-gatenho (Ulex micranthus) e torga
(Erica umbellata) têm excelentes condições para a presença
de espécies endémicas, tais como Ranunculus bupleuroides e
Succisa pinnatifida.
Contudo, todos estes valores que estão presentes junto aos
vales dos rios Ferreira e Sousa encontram-se extremamente
ameaçados pela expansão de grandes manchas de exóticas
invasoras, com especial relevo para as espécies do género Acacia,
que continua em expansão nestes ambientes. A mimosa (Acacia
dealbata) ocorre ao longo de grandes troços do rio Sousa e

5

Fig. 5.18 – Davallia canariensis

Fig. 5.19 – Silene marizii

Fig. 5.20 – Saxifraga lepismigena
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5.5 Glossário
Vegetação climatófila - Vegetação que se desenvolve na estrita dependência do clima que a condiciona.
Vegetação edafófila - Vegetação que se desenvolve em condições particulares do solo, podendo ser edafohigrófila (solos mais
húmidos), ou edafoxerófila (solos mais secos).
Pteridófitas – Plantas vasculares sem sementes tais como os fetos.
Rupestre – Que se desenvolve em ambientes rochosos.
Saxícola – Que se desenvolve em solos rochosos.
Nitrófilo – Que vive em solos ricos em nitrogénio.
Biótopo - Área física na qual determinada comunidade vive.

5

Hidrófito – Que cresce na água.
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6. Património cultural

A elaboração dos Estudos Prévios do Plano de Gestão do PSeP
teve um papel decisivo na perceção por parte da equipa da
quantidade e diversidade do património cultural e, na mesma
medida, da lacuna de trabalho de pesquisa, nomeadamente
arqueológica. Cremos estar perante uma paisagem cultural onde,
a par com a sua particular singularidade geológica, coexistem os
testemunhos de um notável complexo mineiro e tecnológico
do período romano e de uma presença de matriz medieval de
gestão territorial que se revela na rede viária, nos aglomerados
e demais estruturas construídas. Esta situação surpreende quer
pela proximidade do Parque ao Porto, um grande aglomerado
populacional, quer pelo facto da sua posição na periferia imediata
no Porto, na atualidade, revelar uma tão baixa presença do
edificado. Ou seja, o fenómeno da sub-urbanizaçao do Porto
atingiu este território de forma pontual, junto aos lugares
existentes dentro da área do PSeP.
A florestação das serras, nomeadamente a eucaliptização nas
últimas quatro décadas, introduziu alterações profundas na
paisagem na quase totalidade da área do Parque perturbando a
leitura destes testemunhos. No entanto, a mobilização de equipas
multidisciplinares ao terreno levou-nos a concluir que estes
testemunhos se encontram ainda inscritos embora carentes de
descodificação, interpretação e conservação.
O presente capítulo foi subdvidido em Património arqueológico,
Vias romano-medievais e pontes, Património vernacular
(moinhos e muros) e Lugares. Incontornavelmente, este capítulo
cruza-se com o segundo capítulo deste relatório orientado para a
mineração romana. Assim, integra-se neste capítulo a Carta C01
que é uma primeira tentativa de representar a espacialização do
património cultural no PSeP e tornar evidente a sua distribuição.
Os dois rios principais que atravessam o Parque, o Ferreira
a norte e o Sousa a sul, definem dois eixos estruturantes do
Parque. Têm a particularidade de se manifestarem como dois
vales predominantemente encaixados onde o património natural
pontua de forma elevada em simultâneo com o património
196

cultural manifestado principalmente nos moinhos, açudes e
pontes. Os dois rios definem eixos de concentração elevada de
valores patrimoniais quer naturais quer culturais.

SITIO

Coordenadas

Freguesia

Serra/Local

Tipo

Cronologia

Mamoa de Brandião

X: -42952

Aguiar de Sousa

Brandião

Monumento
megalítico

Pré-história

Valongo

Serra de
Santa Justa

Abrigo

Pré-história

Sobreira (e
Gondomar)

Serra de
Santa Iria

Castro

Y: 157997)
Casa da Orca

X: -29400.6,
Y: 167298.8

Castro Santa Iria

X: -23294,
Y: 158670

Espólio

Observações

»Fragmentos de cerâmica
incaracterísticos
»Fragmentos de cerâmica
comum – frag. bordo
»Fragmentos de cerâmica de
construção

Castro de Couce

X: -29547.2,

Valongo

Serra de
Santa Justa

Castro

Pré-história

Pedaços de tégula, mós,
fragmentos cerâmicos,
apiloadores, estruturas
construtivas

Campo/
Sobrado

Serra de Pias

Castro?

Pré-história ou
romano

Fragmentos de tégula, cerâmica
e mós de granito.

Y: 166201.4
Castro de Pias

X: -28957.2,
Y: 166472.1

Machado quartzítico polido e
moedas romanas

Castro de Santa Justa

X: -30162.56,
Y: 167550.37

Valongo

Serra Santa
Justa

Castro

Pré-história

Trabalhos Mineiros de
Pias

X: -27684
Y: 163860

Aguiar de Sousa

Serra de
Pias

Trabalho mineiro

Romana

Trabalhos Mineiros de
Pias

X: -28688.64

Serra de Pias

Trabalhos
Mineiros

Romana

Y: 166493.27

Campo /
Sobrado

Trabalhos Mineiros de
Santa Iria e Banjas

X: -23958

Aguiar de Sousa

Serras de
Santa Iria e
das Banjas

Trabalhos
mineiros

Romana

Trabalhos Mineiros do
Alto Castelo

X: -28868.71

Campo /
Sobrado

Serra de
Santa Justa

Trabalhos
mineiros

Romana

Y: 159732

Y: 166997.14

Fragmentos de tégula, mós. 2
machados de talão, 2 anéis em
bronze. Machado de sílex(?)

Materiais
depositados
no Museu de
Etnografia e
História

6

Quadro 6.1 - Quadro do Património
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SITIO

Coordenadas

Trabalhos Mineiros de
Santa Justa

Exploração mineira
romana secundária
Oficina de Santa Comba

X: -21576

Freguesia

Serra/Local

Tipo

Cronologia

Espólio

Observações

SITIO

Coordenadas

Freguesia

Serra/Local

Tipo

Cronologia

Espólio

Valongo

Serra de
Santa Justa

Trabalhos
Mineiros

Romana

Fragmentos de mós, tégula,
imbrex, apiloadores, lucerna,
conjunto de 12 peças bronze

Lucerna e
peças em
bronze
depositadas
no Museu do
LNEG

Povoado Mineiro Quinta
da Ivanta

X: -30364.65,

Valongo

Sopé Serra
de Santa
Justa

Povoado/ oficina

Romano

Mós de granito, pequenas
lajes de xisto, ânforas de
proveniência bética e lusitana

Campo /
Sobrado

Serra de Pias

Trabalhos
Mineiros

Sobreira

Santa Comba Oficina

X: -21681
Y:157681

Serra de
Santa Iria

Povoado/ oficina

Romana
Romana

»Mós rotativas (inteiras e
fragmentos) de granito

»Metal (ferro)
»Escórias
X: -23468

escória
Necrópole da Valdeira

X: -23178

Sobreira

Valdeira

Necrópole

Romana

Y:161141

Sobreira

Santa Comba Povoado/ oficina

Y:160129

Romana

»Lucernas
Necrópole da
Corredoura

»Mós rotativas (inteiras e
fragmentos) de granito

Coincide com
Povoado da
Corredoura
X: -28307.37

Campo /
Sobrado

defronte
à vertente
oriental da
Serra de Pias

Necrópole

Romana

Y: 167183.13

»Apiloadores de quartzito

Y: 167183.13

Campo

defronte
à vertente
oriental da
Serra de Pias

» Fragmentos de cerâmica
comum

Aras de Santa Comba

Sobreira

Capela de
Santa Comba

Epígrafe

Romana

»Cerâmica de construção

Epígrafe funerária de
Santa Justa

Valongo

Serra de
Santa Justa

Epígrafe

Romana

Fragmentos mós graníticas,
tégula, cerâmicas

Caminhos velhos

X: -24140
Y: 161670
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Espólio
depositado
no Museu
Municipal e
*Sociedade
Portuguesa de
Numismática

Fragmentos de vasos em terra
sigillata

» Fragmentos de cerâmica
sigilata

X: -28307.37

2 bilhas, 1 prato e 5 moedas
finais séc. III*
Cerâmicas de construção
(tégula e imbrex); Cerâmica
comum romana (frigideira,
alguidar, pote, púcaro, tigelas,
prato côncavo, asa)

» Fragmento de vidro

Povoado da Corredoura

»Recipientes diversos de
cerâmica sigilata e comum
»Fragmentos de cerâmica de
construção (tégula e imbrex)

»Apiloadores de quartzito
»Fragmentos de cerâmica
sigilata

Povoado Oficina do Poço
Romano

2 fragmentos sul da Gália
1 fragmento prato oleiro
Albinus

»Fragmentos de tégula
Sobreira

2 fragmentos pratos terra
sigillata tipo itálica

Romana

Y: 159482
Povoado do Outeiro da
Mó

Y: 168542.0

Observações

Aguiar de Sousa

6

Ara com epígrafe
Depositada
no Museu
Soares dos
Reis
Troço de
caminho
velho
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SITIO

Coordenadas

Freguesia

Torre Castelo de Aguiar
de Sousa

X: -25555

Aguiar de Sousa Vila

Serra/Local

Tipo

Cronologia

Castelo Roqueiro Idade Média

Y: 161686

Espólio

Observações

SITIO

Coordenadas

Freguesia

Serra/Local

Tipo

Cronologia

»Espólio metálico: ponta de
lança, ceitil (sec.XV-XVI),
prego,…

Classificado
MIP

Capela de Santa Isabel

X: -25051

Aguiar de Sousa

Sarnada

Religioso

» 1500

»Cerâmica de cobertura
»Cerâmica doméstica:
fragmentos de bordos, de
fundos, de asas, indeterminados
»Peças reconstituídas

Alminhas de Aguiar

X: -26301

Aguiar de Sousa

Aguiar

Religioso

Contemporânea

Aguiar de Sousa

Sarnada

Religioso

Séc. XVIII

Recarei

Bustelo

Religioso

»1698

Y: 162185
Cruzeiro de Via Sacra

X: -25046
Y: 158903
X: -26407

Vias Romanas

Valongo|Campo/ Serras de
Sobrado
Santa Justa e
Pias

Romana

Vias Medievais

Valongo|Campo/ Serras de
Sobrado
Santa Justa e
Pias

Medieval

Capela de Santa Justa, Stª X: -30573.36
Rufina
Y: 167679.08

Valongo

Serra Santa
Justa

Religioso

1936

X: -30638.58

Valongo

Serra de
Santa Justa

Religioso

Séc. XI

Valongo

Serra de
Santa Justa

Religioso

1625

Valongo

Serra de
Santa Justa

Religioso

Valongo

Serra de
Santa Justa

Religioso

Aguiar de Sousa

Sarnada

Pontes
Rodoviárias

Séc. XIX
(segunda
metade)

Milhária

Ponte Ferroviária

1875

Y: 167175.84

Campo/
Sobrado

X: -29487.07

Valongo

Couce

Ponte Rodoviária

Sobreira

Junto ao
Complexo
Mineiro das
Banjas

Sistemas
Hidroagrícolas

Valongo|Campo/ Serra de
Sobrado
Santa Justa

Trabalhos
Mineiros

Séc. XIX e XX

Exploração Lousífera

Campo/Sobrado

Vinhas

Trabalhos
mineiros

Séc. XIX – XX

Valongo

Serra de
Santa Justa

Aglomerado Rural de
Couce

X: -29679.66

Igreja de São Romão

X: -25314

Y: 165626.96
Aguiar de Sousa

Senande

Capela de São Sebastião

X: -26313

Aguiar de Sousa

Aguiar

Contemporâneo

Salto

X: -31899.34
Y: 168807.69

Cruzeiro Santa Justa

X: -30573.36

Religioso

Religioso

Cruzeiro de Nª Sr.ª
Chãos

X: -31899.34

Séc. XX
(ampliações
diversas)

Ponte de Talhinhos

X: -24758

»1623

Ponte da Milhária

Séc. XVII

»Séc. XX
(reformas e
ampliação)
Aguiar de Sousa

Y: 167688.60
Capela de N. Sr.ª Chãos

Y: 167679.08

Y: 162143

Capela de Nossa Senhora X: -25216
do Salto
Y: 162158

Y: 164489

Capela de S. Sabino

Couto Mineiro de
Valongo

Religioso

»1623
»Séc. XVIII
(intervenções)

Observações

» 1922 (restauro
e ampliação)

Capela de Santa Catarina

Y: 160655
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Y: 158899

Espólio

Y: 168807.69
Y: 158567

Ponte de Couce

X: -28655.18

2 Exemplares

6

Linha férrea
do Douro

Y: 165397.89
Presa nas Banjas

X: -20958.01
Y: 158723.52
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SITIO

Coordenadas

Freguesia

Serra/Local

Tipo

Sistema de Regadio
Aldeia de Couce

X: -29679.66

Valongo

Serra de
Santa Justa

Sistema
hidroagrícola

Moinhos do Castelo de
Aguiar de Sousa

X: -25785

Castelo

Moinho

Moinhos do Castelo

X: -25625

Y: 165626.96
Aguiar de Sousa

Cronologia

Espólio

Observações

Presas de água e canais, alguns
subterrâneos construídos em
lousa

SITIO

Coordenadas

Freguesia

Serra/Local

Tipo

Moinho

X: -28997.59

Campo/

Azenha

Moinho

Y: 167064.60

Sobrado

X: -28982.57

Campo/

Y: 167147.53

Sobrado

X: -29000.71

Campo/

Y: 167217.01

Sobrado

X: -28999.24

Campo/

Y: 167293.20

Sobrado

X: -28678.78

Valongo

Moinho
Aguiar de Sousa

Azenha

Moinho

Aguiar de Sousa

Moinho

Y: 162024
X: -25692

Aguiar de Sousa

Azenha

Moinho

Aguiar de Sousa

Moinho

Y: 161836
X: -25675
X: -25465

Moinho

Aguiar de Sousa

X: -25292.49

Aguiar de Sousa

Salto

X: -22609.79

Sobreira

Santa Comba Moinho

Presa do Moinho de
Santa Iria

X: -22415.65

Sobreira

Santa Comba Moinho

Moinho de Vento

X: -31789.08

Moinhos da Queiva

Y: 159098.62
Y: 159246.10
Valongo

Chãos

Moinho vento

Ruína

X: -29597.77

Campo/

Moinho

Ruína

Y: 168227.58

Sobrado

Águas
Férreas

Y: 168655.12
Moinho

41°10’57.71”N
8°29’09.14”W
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Margem
esquerda rio
Simão

Moinhos do Cuco

X: -28816.21

Queiva

Moinho

Queiva

Y: 166833.74

Campo/
Sobrado

X: -28974.96

Campo

Serra Santa
Justa

Moinho

Valongo

Serra Santa
Justa

Moinho

Valongo

Serra Santa
Justa

Moinho

X: -29204.51
Y: 166966.40

Moinho

X: -29262.76
Y: 166798.81

adulterado

adulterado

Adaptado
casa férias
Margem
direita rio
Ferreira

Y: 166950.98
Moinho

adulterado

Margem
esquerda rio
Simão

Moinho

Y: 162192.64
Canal do Moinho de
Santa Iria

Moinho

Y: 166926.37

Y: 161662
Moinhos do Salto

Azenha

Aguiar de Sousa

Y: 161768

adulterado

Margem
esquerda rio
Simão

Y: 161974
X: -25784

Observações

Margem
esquerda rio
Simão

Y: 162114
X: -25670

Espólio

Margem
esquerda rio
Simão

Séc. XIX

Y: 161840

Cronologia

Moinho

Ruína
Margem
direita rio
Ferreira

6

Ruína
Margem
direita rio
Ferreira
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SITIO

Coordenadas

Freguesia

Serra/Local

Tipo

Moinho (Adega Cavadinha??)

X: -29373.03

Valongo

Serra Santa
Justa

Moinho

Moinho (Cavadinha??)

X: -29379.76

Serra Santa
Justa

Moinho

Serra Santa
Justa

Moinho

Y: 166621.86

Valongo

Y: 166571.60

Moinho (Ravessa??)

X: -29397.65

Valongo

Y: 166296.50

Moinhos de Além

X: -29502.10

Campo

Serra Pias

X: -29442.47

Valongo

Y: 165298.07

Moinho das Oliveiras

X: -29303.03

Valongo

Y: 165009.68

Moinhos da Ucha

X: -29351.37

Valongo

Y: 164758.76

Moinho do Vicente

X: -29293.66
Y: 164439.54
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Valongo

Serra Santa
Justa

Serra Santa
Justa

Serra Santa
Justa

Serra Santa
Justa

Espólio

Observações

SITIO

Coordenadas

Freguesia

Serra/Local

Tipo

Adulterado

Moinho

X: -29384.60

Valongo

Serra Santa
Justa

Moinho

Serra Santa
Justa - Fragas
do Diabo

Moinho

Serra Santa
Justa

Moinho

Margem
direita rio
Ferreira
Desativado

Y: 164266.22

Moinho

Margem
direita rio
Ferreira

Moinho

Y: 165487.73

Moinho

Cronologia

Moinho

Adaptado
habitação
permanente
Margem
direita rio
Ferreira

Moinho

Moinho (cobertura
Lousa)

X: -29656.56

Moinhos de Alvre

X: -23948

Margem
esquerda rio
Ferreira

Y: 162689

Espólio

Observações
Ruína
Margem
direita rio
Ferreira
Ruína
Margem
direita rio
Ferreira
Razoável
Margem
direita rio
Ferreira

X: -23947
X: -23955

Ruína

Y: 162725
Moinhos de Sarnada

X: -25280

Aguiar de Sousa

Y: 158683

Razoável

X: -25353

Margem
direita rio
Ferreira

X: -25808

Aguiar de Sousa

Y: 158770

6

Aguiar de Sousa

Y: 158948

Razoável

X: -25693

Aguiar de Sousa

Y: 158816
X: -25548

Aguiar de Sousa

Y: 158660

Razoável
Margem
direita rio
Ferreira

Valongo

Y: 164137.75

Y: 162726

Margem
direita rio
Ferreira
Moinho

Valongo

Y: 164133.95

Ruína

Margem
direita rio
Ferreira
Moinho

X: -29478.18

Cronologia

Moinhos da Devesa

X: -27191

Aguiar de Sousa

Y: 161005
X: -27084
Y: 160806

Aguiar de Sousa
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SITIO

Coordenadas

Freguesia

X: -26823

Aguiar de Sousa

Serra/Local

Tipo

Cronologia

Espólio

Observações

Y: 160320
X: -26281

Aguiar de Sousa

Y: 160339
X: -27663

Aguiar de Sousa

Y: 162315
Moinhos do Salto

X: -25290

Aguiar de Sousa

Y: 162190
X: -25224

Aguiar de Sousa

Y: 162258
Moinho de presada de
Santa Iria

8°23’59.80

Moinho da ribeira de
Santa Comba

X: -24073.71

Trabalhos Mineiros de
Pias

X: -28053.80

Sobreira

41° 6’7.40”
Aguiar de Sousa

Y: 161699.26
Y: 163970.04

Aguiar de Sousa/ Serra de Pias
Recarei

X: -28041.64
Y: 163359.21
X: -27626.33
Y: 163844.11

6

X: -27614.24
Y: 163844.11
Trabalhos Mineiros da
Bengada

X: -27568.97

Ponte de Alvre

8o25’08.64’’O

Recarei

Bustelo

Aguiar de Sousa

Alvre

Aguiar de Sousa

Alvre

Y: 164387.48
41o07’59.39’’N

Capela de Santa Marta

8o25’ 01.25’’O
41o 07’ 54.88’’N
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6.1 Património arqueológico
Conforme referimos, o património arqueológico, nesta fase
dos Estudos Prévios, está ainda dependente dos trabalhos
conducentes ao capítulo segundo sobre a mineração romana no
Parque e que incide sobre galerias, fojos e banjas, exploração do
secundário (escombreiras) estruturas hidráulicas, etc. Assim, neste
sub-capítulo privilegia-se referenciar a Mamoa de Brandião que
nos permite dizer que no PSeP temos 6000 anos de testemunhos
da história do homem, quatro castros - estruturas bastante
desconhecidas, que aparentam dimensões consideráveis, com
vestígios de ocupação pré-romana e de romanização –, duas
necrópoles – igualmente bastante desconhecidas – e quatro
povoados-oficina (Carta C01).
6.1.1 Mamoas
As mamoas são túmulos funerários que se enquadram no
Megalitismo do Noroeste Peninsular e testemunham, na paisagem,
a presença humana durante o IV milénio a. C.. A Mamoa de
Brandião trata-se de um monumento funerário pré-histórico, com
18m de diâmetro, câmara circular e corredor com orientação
Nordeste, de esteios em quartzito. Fruto da vandalização
apresenta uma cratera central com 150cm de profundidade.
Foi alvo de um Projeto de Valorização co-financiado pelo
Programa LEADER+ - Terras do Sousa, que permitiu a realização
de trabalhos de limpeza, a delimitação com cerca de madeira,
colocação de painel interpretativo e respetiva sinalização viária.

Legenda
Património Arqueológico
Minas
Canal
Zonas de Protecção Património Arqueológico
Galerias
Cortas
Área de coluvião explorado pelos Romanos
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Carta C01 - Património arqueológico
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Castro de Santa Justa - Esporão localizado na vertente da serra de
Santa Justa, formando uma plataforma virada a Leste. No relatório
do PDM de Valongo de 1995 refere-se o aparecimento de algum
“espólio escasso” que parece apontar uma “cronologia atribuível
ao Bronze Final” (Pinto, 1992). O aparecimento de 2 machados
de talão com dois anéis, em bronze, do tipo Monteagudo 35,
atribuídos ao Bronze Final, provenientes do Alto de Santa Justa
poderão estar relacionados com este local (in Revisão do PDM
de Valongo - Estudo sectorial de Arqueologia - Relatório Final anexo, 2014).

Realizam-se visitas orientadas do ponto de vista pedagógicodidático para público escolar e geral.
Monumentos semelhantes foram identificados em Broalhos na
freguesia de Medas e, ainda a confirmar, restos de duas mamoas
no Alto do Padrão.
6.1.2 Castros
Castro de Couce - ocupa um outeiro de configuração
arredondada situado a meia encosta na vertente Sul da serra
de Santa Justa, sobranceiro ao rio Ferreira e à aldeia do mesmo
nome.

6.1.3 Necrópoles

No perímetro do sítio arqueológico identificam-se amontoados
de pedra de construção e alguns taludes reveladores de muralhas
ou plataformas de construção. No flanco Norte e Nordeste
parece identificar-se um provável fosso que reforçava a defesa do
lado mais vulnerável. Ao longo da encosta identificam-se inúmeros
vestígios cerâmicos de época romana - tégula, cerâmica comum
e “terra sigillata”. Embora não sendo de descartar a hipótese
de o local possuir ocupação pré-romana, da Idade do Ferro, os
vestígios mais evidentes apontam para uma importante ocupação
do período romano, certamente associada à exploração aurífera
da serra de Santa Justa. (in Revisão do PDM de Valongo - Estudo
sectorial de Arqueologia - Relatório Final - anexo, 2014)

Fig 6.1 - Castro de Couce e Castro de Pias

Castro de Pias - corresponde topograficamente a uma
plataforma e remate de esporão localizado na vertente Norte
da serra de Pias, sobranceiro ao rio Ferreira. O local arqueológico
encontra-se muito afetado pela implantação na sua área de um
poste elétrico e pela abertura de um largo estradão que rasgou e
aplanou o local. (in Revisão do PDM de Valongo - Estudo sectorial
de Arqueologia - Relatório Final - anexo, 2014)
Castro de Santa Iria - Local com condições naturais de defesa,
excelente domínio visual, associado a vários trabalhos mineiros
romanos com o eventual povoado fortificado. A prospeção
arqueológica permitiu identificar fragmentos cerâmicos
incaracterísticos.
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Necrópole da Corredoura - Defronte à vertente oriental da
serra de Pias, numa zona sensivelmente plana do vale aluvionar
do rio Ferreira, na zona da Corredoura e Capela, identificaram-se
sepulturas pertencentes a uma necrópole de incineração com
espólio cerâmico e moedas associados, datáveis dos finais do
séc. III, inícios do séc. IV. A deteção à superfície, nas proximidades,
de grande quantidade de mós graníticas, pedaços de tégula e
fragmentos cerâmicos, sobretudo na abertura de leiras e covas
para o plantio de vinha, leva a pensar estarmos perante um
assentamento da época Romana, de tipo aberto, provavelmente
conotado com a exploração mineira da serra de Pias, sendo
contudo extremamente difícil precisar, dada a inexistência de
escavação, se se trata de uma villa, de um casal ou de um povoado
de maiores dimensões (Mendes-Pinto, 1994).
Necrópole da Valdeira - Descoberta em 1943, durante
movimentação de terras. Situa-se no sopé da vertente Este
da serra de Santa Iria, junto da ribeira de Santa Comba. Do
espólio destacam-se vários recipientes cerâmicos e lucernas.
Pela dispersão de fragmentos de cerâmica de construção esta
necrópole poderá estar relacionada com um povoado.

Fig 6.2 - Castro de Santa Justa

Fig 6.3 - Castro de Santa Iria

6.1.4 Povoados oficina
Povoado da Quinta da Ivanta - Este importante sítio arqueológico
romano ocupa um conjunto de plataformas da vertente nordeste
da serra de Santa Justa, desde as proximidades do designado Fojo
das Pombas até à Rua da Ivanta, na periferia urbana. Trata-se de
um povoado romano que se estende por uma vasta área onde
se identificam não só vestígios de habitações como de estruturas
- canais, tanques e galerias - diretamente relacionadas com a
exploração aurífera romana da serra de Santa Justa. Do ponto
de vista do conhecimento e da proteção da estação arqueológica
importa distinguir duas áreas: 1 - área ocupada pelas plataformas
superiores, mais próximas do Fojo das Pombas, identificada
através de vestígios de superfície - sobretudo cerâmica e mós
- a qual se encontra delimitada e tem uma área de proteção
definida no PDM de Valongo; 2 - área ocupada pelas plataformas
inferiores, na designada Quinta da Ivanta, onde foram realizados
trabalhos de sondagens e escavações arqueológicas motivados
por um projeto imobiliário previsto para aquele espaço, e que
se encontra fora da zona de proteção consignada no PDM. (in
Revisão do PDM de Valongo - Estudo sectorial de Arqueologia Relatório Final - anexo, 2014)

minério. Está associado à mina das Banjas que corresponde à
concessão da serra de Montezelo com vestígios de exploração
que remontam à época romana. À superfície encontram-se
várias evidências arqueológicas relacionadas com o tratamento
do minério. Inúmeros fragmentos de mós rotativas de granito,
apiloadores de quartzito e cerâmica sigilata (Soeiro, 1984; Lima
et al, 2011).
Povoado oficina do Poço Romano - Na vertente nordeste
da serra de Santa Iria, numa área aplanada, surgem à superfície
evidências relacionadas com a atividade doméstica e oficinal
associada aos trabalhos mineiros. O sucessivo plantio de eucaliptal
tem provocado revolvimento de terras impedindo a identificação
de eventuais alinhamentos de estruturas pétreas, agravada
pelas características geológicas xistentas, cuja fragmentação
dificulta a perceção. À superfície recolheram-se mós rotativas de
granito, apiloadores de quartzito, cerâmica sigilata, comum e de
construção (Lima et al, 2011).

Povoado oficina de Santa Comba - Na década de 30, do século
passado, quando da abertura do caminho, terá aparecido uma
estrutura granítica, na confluência das ribeiras de Lagares e das
Banjas, permanecendo hoje, uma vala escavada na rocha com
cavidades quadrangulares laterais, que poderão corresponder a
encaixes de entivação. Neste local recolheram-se fragmentos de
cerâmica de construção, designadamente tégula.

6

Povoado oficina do Outeiro da Mó - Localizado na encosta
nordeste da serra das Banjas, caracteriza-se por um esporão
aplanado junto ao qual corre um ribeiro que poderia ter
abastecido a água necessária para o processo de lavagem do
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6.2 Vias romano-medievais e pontes
A definição da localização das vias antigas de atravessamento do
Parque não é facilmente identificável (Carta C02) . Sabendo que
o Parque é um espaço humanizado há muitos séculos, com intensa
atividade mineira no período romano, local de exportação de
ouro e de fornecimento de combustíveis (lenha, matos e carvão),
torna-se facilmente percetível a importância da rede viária. Para
isso, servimo-nos de trabalhos de especialistas realizados para
territórios mais vastos.
6.2.1 Vias romano-medievais
A densa rede fluvial, cujos principais rios são o Sousa e o Ferreira,
em articulação com a rede viária, distribuída pelo território
dos três concelhos, contribuiu para que, ao longo dos tempos,
se construíssem pontes de pedraria em substituição das de
madeira, sendo que algumas passagens terão tido origem na
época romana, embora, atualmente, apresentem características
medievais, sofrendo, ainda, reconstruções ao longo das épocas
moderna e contemporânea.

Rio Douro/Rio Mau/Serra das Banjas/Santa Comba/
Rio Douro/Santiago de Melres/ Brandião

Alvre/Bustelo/Corredoura/Santo Tirso/Braga

Sarnada/Aguiar/Couce/Azenha/Alfena/ Braga

Rio Douro/Rio Mau/
Serra das Banjas/Santa Comba/Sobreira/
Baltar/Ferreira/ Guimarães/Braga

De acordo com Carlos Alberto Ferreira de Almeida (1968), a
rede viária secundária proliferaria pelo território de Entre-Douroe-Minho na sequência de desvios constantes que os almocreves
fariam para fugirem à cobrança das portagens. Por outro lado,
o comércio estabelecia uma ligação viária entre o litoral e o
interior através da troca do sal e do peixe e o pão, as castanhas,
Legenda
Caminho de Ferro
Auto-Estrada

uma antiga Casa da Portagem e as alminhas em memória das
vítimas da batalha entre Liberais e Miguelistas aí ocorrida a 23
de julho de 1832, está ainda por realizar um estudo monográfico
que inclua o levantamento e análise arqueológica da construção.

Vários autores têm vindo a referenciar dois eixos viários principais,
que atravessariam este território, um de Oeste-Este, que fazia
ligação entre Cale e Tongobriga (Porto a Vila Real), considerada a
estrada, ou “Stratam”(Inquirições de 1258) mais usada para Roma
(Almeida 1968) e outro de Norte-Sul que daria apoio à intensa
exploração mineira.

Ponte da Milhária - De construção recente, típica da arquitetura
do ferro, com tabuleiro metálico sustentado por quatro pilares.
Este conjunto é continuado para ambos os lados por estruturas
graníticas que descrevem arcos de volta perfeita com alturas
desiguais, porque se adaptam às irregularidades do terreno.
Sobre o rio Ferreira, em Campo, serve a linha férrea do Douro
inaugurada em julho de 1875. Há referências antigas da existência
de uma Ponte das Cabras, que se localizaria atrás da Quinta de S.
João da Azenha, no rio Simão.

Relativamente a este último eixo propõe-se duas vias, que
poderão ter origem romana designadamente: 1) partindo da
Ponte do Ferreira onde se fazia o cruzamento com estradas que
ligavam Porto – Vila Real ou as que vinham de Braga, em direção
a Sul, a via transpunha o rio Ferreira na Ponte da Morte de Luriz,
passava pela Corredoura, Alto de S. Gemil, seguindo para Bustelo
em direção à ponte medieval de Alvre, sobre o rio Sousa, passava
próximo da Valdeira e de Santa Comba, subia à serra das Banjas
e descia em direção a Rio Mau, onde transpunha o rio Douro
numa travessia de barca. Esta via poderia, ainda, convergir junto à
Valdeira para a serra de Santo Antoninho e descer em direção à
ponte medieval, em Casconha, Sobreira, transpondo o rio Sousa,
em direção a Castromil e daí até entroncar com a via que ligava
Porto a Vila Real e 2) via que ligava Porto – Vila Real, junto à
ponte da Presa, passava no sopé do Alto do Crasto (Couce),
transpunha o rio Ferreira em Couce e subia pela vertente poente
da serra de Pias, descia para Aguiar, transpunha o rio Sousa a vau,
junto ao Castelo, seguia pelo centro do lugar de Senande, no
sopé da serra do Facho ou da Cadela, passando pelos lugares
de Sarnada e Brandião em direção a Branzelo até Santiago de
Melres, junto ao rio Douro.
6.2.2 Pontes

Estrada Nacional
Estrada Municipal
Via Romana - Medieval

Carta C02 - Carta de Vias
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o azeite e o mel, respetivamente. Para além disso, a rede viária
era de extrema importância para a mobilidade das gentes, para
a governação do rei e funcionários régios andarem de terra em
terra.

Ponte Ferreira - De origem medieval, é constituída por um
tabuleiro plano assente em 3 arcos apontados, separados por
dois talhamares triangulares, um dos quais exibe silhar com cruz
de grande dimensão. Integrava-se na importante via medieval
que ligava o Porto a Amarante e a Trás-os-Montes. A construção
granítica revela marcas de reconstruções realizadas em várias
épocas. Apesar da importância do monumento, que integra ainda

Ponte de Beloi - Desconhece-se a data de construção desta
ponte, que liga as duas margens do Rio Ferrreira em Belói, mas
as gerações mais antigas dão referências de uma ponte em “pau”,
que mais tarde foi substituída por esta. Tem três arcos de volta
inteira, com tabuleiro plano. Foi tendo remodelações ao longo
dos tempos, a mais recente na última década do século passado,
em que lhe foram colocadas as proteções de metal que hoje
possui.

Ponte de Couce - Ponte de tabuleiro plano, lançada sobre o rio
Ferreira. Os pegões combinam em bons silhares graníticos, nas
fiadas inferiores, com blocos irregulares de xisto. O pilar central,
formando talhamar triangular, exibe bom aparelho de silhares
graníticos e moldura superior saliente. Desconhece-se a data de
construção da ponte. É provável que tenha sido concebida com
uma solução de dois arcos que não chegaram a ser concluídos
ou poderão ter sido destruídos por alguma cheia mais violenta.
Ponte de Alvre - Ponte de origem medieval, tendo sido alvo de
reconstruções nos séculos XIX e XX. Construída em cantaria e
em alvenaria, com quatro arcos, sendo os centrais quebrados e
com talhamares. Sofreu reconstruções devido às consequências
das cheias, designadamente no tabuleiro e guardas.Transpõe o rio
Sousa e foi durante muito tempo a única passagem da população
de Santa Comba e Alvre e a ligação às Banjas.

6

Ponte dos Talhinhos - Ponte de um só arco de volta inteira
com imitação de almofadado romano (neo-clássico), silhares
de granito e paramentos em xisto, sobre o rio Sousa. Servia a
antiga estrada que ligava Aguiar de Sousa a Melres. Construção
da segunda metade do século XIX. Refira-se que, nesta região,
para se transpor o rio Sousa várias pontes de pedraria foram
construídas ao longo dos tempos, das quais se destacam, com
características medievais e de vários arcos, as pontes de Casconha
e de Alvre. Nos finais do século XIX foi construída a Ponte do
Castelo e nos anos 40, a ponte do Salto que substituiu uma de
madeira.
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6.3 Património vernacular
O PSeP é particularmente rico em património vernacular,
nomeadamente nos seus lugares onde prevalecem ainda notáveis
estruturas construídas associadas à atividade agrícola, de que é
de destacar a chamada casa-pátio. Destaca-se o património de
moinhos e muros tendo por base a leitura da Carta Militar da
década de 1940. Os moinhos concentram-se ao longo dos rios
Ferreira e Sousa. Naturalmente que muitos destes moinhos se
encontram em ruína, alguns mesmo em estado muito adiantado.
No entanto constituem um elemento identitário da paisagem
do PSeP. Os muros em xisto, frequentemente incorporando
elementos de quartzo (material proveniente das escombreiras
romanas), estão de um modo geral bastante dispersos e
destruídos, mas são novamente considerados um elemento
identitário do Parque. No entanto, carecem de um levantamento
atualizado sendo que o seu levantamento a partir das Cartas
Militares da década de 1940 é meramente indicativo.

6.3.1 Moinhos
Moinhos no vale do rio Ferreira - Os moinhos e açudes estão
enraizados na história do concelho de Valongo, nomeadamente
relacionados com a indústria panificadora cujas origens remontam
à Baixa Idade Média, estando a sua edificação referenciada nas
Inquirições Afonsinas de 1258. Em tempos, a atividade moageira
assumia-se como a principal atividade económica de Valongo e,
nos finais do século XVIII e princípios do século XIX, produzia
e abastecia a cidade do Porto de pão, imprimindo um forte
desenvolvimento no concelho. Isto permitia aos padeiros de
Valongo alimentar toda a região envolvente e, com o produto do
seu trabalho, contribuir decisivamente para a construção da nova
igreja, começada a edificar pelos finais do século XVIII. No entanto,
esta atividade – panificação – contribui também para a alteração
da paisagem devido ao corte de árvores para aquecimento dos
fornos a lenha, provocando uma grande desflorestação das serras.

A Carta C03 apresenta o referido levantamento onde também
se assinalou o património religioso: capela de Santa Justa e Santa
Rufina, capela de São Sabino, capela de Nossa Senhora de Chãos,
Capela de Couce, capela de São Sebastião/Aguiar, Igreja de Aguiar
de Sousa, em Senande, capela de Santa Isabel/Sarnada, Capela da
Senhora do Salto e Capela de Santa Marta/Alvre.
Legenda
Pontes
Moinhos
Muros
Muro de Alvenaria
Pedra Solta
Igrejas e Capelas
Capela
Igreja
Igreja Matriz
Valores edificados nos lugares
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Atualmente, identificamos cerca de 40 construções nas margens
dos rios Simão e Ferreira, a maioria em ruína, de moinhos de
rodízio. Estas edificações eram/são construídas com blocos de
rocha quartzítica, ombreiras e padieiras das portas em granito.
Através de fotografias antigas constatamos que a cobertura
era feita em lousa e substituída por telha mais recentemente.
Associadas às construções de maior dimensão foram identificadas
estruturas mais pequenas, que normalmente possuíam apenas 1
mó, denominadas por galochas, usadas para a moagem de cereal
para o gado.

Carta C03 - Património vernacular e religioso

Nas Memórias Paroquiais de 1758 é referida a existência
de moinhos de moer trigo e graúdo, que funcionam
predominantemente no Inverno uma vez que no verão a água
escasseava. Destacamos o núcleo no Lugar da Azenha, conhecidos
pelos Moinhos do Cuco, onde ainda bem recentemente era
possível observar a produção de farinha através de técnicas
tradicionais. Os açudes são também reflexo desta atividade pois
eram construídos para elevar e desviar a água dos rios e para a
conduzir, através da levada ao moinho. Nas padieiras e ombreiras

das portas por vezes aparecem pequenas gravuras cuja simbologia
carece de ser estudada. Há locais onde a existência de uma cruz
representa que o dono está isento de impostos à igreja e não
prestava serviços ao rei; um arco e flecha que estava isento de ir
para a guerra caso ela houvesse. Enquanto as mós transformavam
os grãos de milho em farinha, os moleiros iam criando quadras e
cantigas como forma de ocupar o tempo.
O Moinho do Património fica localizado na margem direita do
rio Ferreira, no lugar de Beloi, na freguesia de São Pedro da
Cova. Nas Memórias paroquiais de 1758 são referidas 29 casas
de moinhos alveiros e negreiros na freguesia de São Pedro da
Cova. É uma construção antiga, centenária, possui 4 mós, sendo
que atualmente uma ainda se encontra ativa. Contígua a esta
construção existe uma outra que em tempos também foi moinho
e atualmente serve de arrecadação. Durante as décadas de 50,
60 e 70 do século passado, este moinho possuía um moleiro
que trabalhava a tempo inteiro, e moía cereais para todas as
padarias das proximidades, moía muitas vezes continuamente.
Está implantado numa vasta área de terrenos agrícolas, alguns
com cultura de milho. Este moinho é propriedade privada, mas
com a permissão dos proprietários têm realizado visitas guiadas,
uma vez que é o único a laborar frequentemente no concelho
de Gondomar.
NOTA: Encontramos também ruína de um moinho que aparece
referenciado como moinho de vento junto à Capela de Nossa
Senhora dos Chãos. Este possui planta circular e encontra-se
em ruína parcial (possui as paredes). Foi mandado construir por
Miguel Gonçalves dos Reis.
Moinhos no vale do rio Sousa - Nas margens do rio Sousa,
observam-se várias casas de moinho que se concentram junto
ao rio mas nas proximidades dos aglomerados populacionais,
concretamente em Alvre e Sarnada, enquanto que o lugar de
Aguiar recorria aos moinhos do Salto e do Castelo. Caracterizamse pela planta retangular, construção em xisto nu, cobertura

de duas águas com remates em lousa. Desenvolvem-se em
dois pisos, o inferior por onde circula a água movimentando o
sistema hidráulico e o superior, com soalho de madeira onde se
encontram as mós e se realiza a moagem do cereal, sendo que
alguns ainda se encontram ativos. No sopé da serra de Santa Iria
existe uma estrutura, recentemente recuperada e que é de uso
sazonal, cuja água presada vem da serra e é conduzida por um
canal.
6.3.2 Muros
Os muros são construções marcantes nas nossas paisagens que
a compartimentam tendo como finalidade limitar propriedades,
campos de cultivo ou pastagens. São sinais da presença humana
na paisagem e definem espaços sociais e económicos. A paisagem
das serras de Santa Justa e Pias, Santa Iria e Banjas é composta por
uma séria de construções que a moldaram ao longo dos tempos
dando-lhe o carácter único que possui. São disso exemplo os
muros em xisto e/ou rocha quartzítica, materiais nobres da região,
utilizados para limitar propriedades, campos cultivados e/ou de
pastagem. São utilizados também para suster terras em declives e
proteger dos ventos, como os muros retilíneos que se observam
no lugar de Aguiar e em Beloi nas agras da margem direita do
rio Ferreira. Encontramos também na paisagem lajes em lousa,
na posição vertical, que servem para marcar os limites das
propriedades. Algumas possuem gravação das iniciais dos nomes
dos proprietários. Por vezes nestas construções murárias utilizamse técnicas nos paramentos e capeamentos que imprimem
equilíbrio e estética à paisagem. Na carta de muros observa-se
maior concentração nos lugares de Alvre e de Santa Comba, de
configuração tendencialmente circular, que ao comparar com a
cartas dos aglomerados, percebe-se a correspondência com as
respetivas cercas.

6
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6.4 Património Mineiro

6.4.1 O carvão
A Mina de São Pedro da Cova, integrada na bacia carbonífera
do Douro, foi descoberta no final do século XVII e o seu carvão
foi explorado até 1970. A indústria mineira em São Pedro da
Cova marcou profundamente a paisagem e traçou o rumo
do desenvolvimento económico, social e cultural desta zona.
Produzindo antracite de qualidade, as concessões sucederam-se
em Ervedosa, Montalto, São Pedro da Cova e Passal de Baixo,
no entanto até 1804, a extração era feita de forma irregular. Em
1900, a produção anual era calculada em 6 000 toneladas; em
1914 atingiu as 25 mil toneladas; em 1932 foram extraídas 183
289 toneladas de antracite em bruto e em 1941, em plena guerra,
chegaram a produzir 360 mil toneladas de carvão. Os sucessivos
aumentos de produção corresponderiam a uma evolução da
procura, por parte da indústria e dos transportes. Em 1921
eram extraídas 500 toneladas diárias de carvão, e esperava-se
que após o início do funcionamento do cavalete em madeira do
Poço de S. Vicente, a extração aumentasse para 800 toneladas
diárias. Existiam ainda outros poços com cavaletes em madeira,
nomeadamente o Poço São Pedro e o Poço Lameira. Em 1921, a
mina já possuía o Cabo aéreo que terminava no Monte Aventino
e a rede de carris para transporte do carvão até Massarelos, no
Porto.

O PSeP contém em si a memória de toda uma vivência mineira
milenar já sobejamente referenciada. No presente subcapítulo
enfatiza-se apenas a exploração lousífera e carbonífera sendo que
a aurífera se encontra tratada no segundo capítulo.
A Carta C04 indica-nos as minas (ouro, carvão, chumbo e
antimónio) assim como a sua situação sob o ponto de vista
da exploração sendo que de momento todas se encontram
desativadas.

Legenda
Mina activa
Mina desativada
Pedreira
Jazida fóssil
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Carta C04 - Minas

As minas de carvão de S. Pedro da Cova foram um pólo de
desenvolvimento económico local que atraiam várias pessoas
de outras regiões, que para aí se deslocavam em busca de
trabalho. Sendo a habitação uma questão crucial nas sociedades
industrializadas, a Companhia das Minas de Carvão de São Pedro
da Cova adotou medidas para colmatar este problema construindo
bairros operários, denominados de bairros mineiros, bem como
casas da malta onde os operários, provenientes de outras regiões
do país, pernoitavam durante a semana, regressando às aldeias
em dias de descanso. O atual Museu Mineiro é a única Casa da
Malta ainda existente. No interior da mina, dezenas de operários
trabalhavam com as suas picas e pás, procurando extrair a maior
quantidade possível de carvão mineral, iluminados exclusivamente
pelo seu gasómetro. Na superfície, o espetáculo do trabalho era
dominado por mulheres e crianças. O trabalho de escolha do
carvão era realizado num espaço coberto, onde as mulheres se
posicionavam em torno de um tapete rolante onde era feita a

seleção do minério. Uma outra função primordial das mulheres
era a britagem do carvão bruto extraído pelos operários do
subsolo. São memoráveis as greves, nomeadamente a greve geral
em 1923, provocada, segundo a imprensa, pela “situação miserável
dos mineiros […] dada a exiguidade dos salários” e tendo como
causa imediata a suspensão de um operário que teria sido
encontrado “dormindo vencido pelo sono e pelo cansaço depois
de 16 horas consecutivas de trabalho”; a greve terminou com
a aceitação, pela empresa, da “ admissão completa de todo o
pessoal” suspenso e o “cumprimento integral do horário de 8
horas de trabalho”, além de outras regalias salariais e sociais.
A revolução energética trazida pela eletricidade, produzida a
partir dos recursos hídricos e, posteriormente, pela utilização do
fuelóleo, alteraram por completo as condições de exploração de
carvão, reduzindo drasticamente os seus consumos domésticos e,
sobretudo, industrial. As minas de São Pedro da Cova conseguiram
resistir a esta revolução enquanto a Central Termo - Elétrica da
Tapada do Outeiro absorveu 85% (90 toneladas das 120 mil
toneladas anuais) do carvão extraído. No entanto quando, em
1969, aquela central foi reconvertida e passou a utilizar Fuelóleo
como combustível, deixando de queimar os carvões da bacia do
Douro – função para a qual, aliás, teria sido construída, o futuro
das minas ficou definitivamente comprometido, bem como o de
toda uma comunidade que delas dependia. No seu último ano de
laboração as Minas de Carvão de São Pedro da Cova produziram
101 000 toneladas.
O Couto Mineiro de S. Pedro da Cova com o nº C.M. 41, área de
1324 hectares, assentava em 16 concessões que se espalham pelas
freguesias de Covelo, Fânzeres e São Pedro da Cova. De entre
todas as infra-estruturas mineiras construídas na freguesia, ainda
hoje, se destaca o antigo complexo mineiro, onde se centram
os edifícios de tratamento e expedição de carvão. O Cavalete
em cimento armado do Poço de São Vicente, com 38,45m de
altura (equivalente a 12/13 andares), inaugurado oficialmente em
1935, ainda existe sendo o Ex-libris da freguesia. É desde 1990 o
logótipo escolhido para o Departamento de Minas da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto. É uma construção
única em Portugal, existindo apenas mais um exemplar idêntico
mas com dimensões mais reduzidas e data posterior, tendo sido
claramente influenciado pela construção do de São Pedro da

Cova. A partir de um parecer técnico sobre o Cavalete, solicitado
à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 1996,
deu-se início ao processo de Classificação para Monumento de
Interesse Público, que se arrastou até 2010. A 19 de Março de
2010 é publicada na portaria 221/2010 da 2.ª série - n.º 55 - do
Diário da República, a decisão final da classificação do cavalete
ao fim de 14 longos anos: “é classificado como monumento de
interesse público (MIP) o Cavalete de São Vicente e instalações
do Couto Mineiro, freguesia de São Pedro da Cova, concelho
de Gondomar, distrito do Porto…”. “A classificação do cavalete
de extracção de carvão e instalações do poço de São Vicente
da Mina de São Pedro da Cova justifica-se pelo valor histórico,
técnico - construtivo e social”.
6.4.2 Lousa
Em 1862 já existia a Pedreira da Milhária, conforme atesta um
registo de óbito, que era explorada de modo artesanal. Os
ingleses, que se dedicavam ao comércio do vinho do Porto, cedo
descobriram as potencialidades da lousa para os seus navios, pois
faziam o lastro tão necessário para a estabilidade das embarcações,
ao que se junta a sua aplicação em revestimentos de casas e
telhados, sob a forma de soletos, pela sua impermeabilidade.
Acreditamos que a designação soletos deriva da palavra slate,
lousa em inglês. A companhia inglesa “The Vallongo Slate and
Marbles Quarries”, fundada em 1865, iniciou a exploração
industrial da ardósia, sendo a mina do Galinheiro, em Valongo,
a primeira a ser explorada. Contudo, o seu registo só veio a
ser efetuado em 1884, em resposta à exigência do Decreto de
6 de março do mesmo ano. Em 1866 foi criada a Companhia
de Mineração Actividade, empresa de capitais exclusivamente
portugueses, dedicada à extração, transformação e comércio de
lousa.

6

No inquérito industrial de 1881, são referenciadas sete pedreiras,
empregando 103 homens, 24 mulheres e 18 crianças. Existiam
20 oficinas de serração com cerca de 100 operários. A maior
pedreira era do Galinheiro que, em 1878, atingiu a produção de
3.000ton, com o valor médio de 8$000 réis/ton.
No início séc. XX foram criados ramais sobre carris para levar a
lousa do Galinheiro, Sobrido,Vale de Amores e Milhária até à linha
217

PSeP - Parque das Serras do Porto

Relatório de Estudos Prévios

fevereiro 2018

de caminho-de-ferro, que desembocava no porto de Leixões. Em
1916, deu-se a suspensão dos trabalhos em Vale de Amores e
na Milhária, ficando desempregados cerca de 1000 operários e
seguindo-se anos de grandes dificuldades.
Em 1927 a economia apresentava sinais de recuperação, tendo o
diretor da companhia inglesa, Archibald J.Wall, assumido o encargo
com a eletrificação de Valongo à falta de meios da Câmara para
o fazer. A dívida só foi saldada em 1946 com a construção, por
parte da Câmara, da estrada que liga a Chã à Milhária. Em 1930
a Empresa das Lousas de Valongo (ELV) adquire todo o ativo e
passivo da Vallongo Slate. A situação económica voltou a agravarse o que se refletiu na vida dos operários e família. Para auxílio
aos seus trabalhadores, a ELV passou a explorar uma padaria com
2 fornos e uma cantina (mercearia).
Nos anos 30, surgiu o movimento sindical que pretendia melhorar
as condições precárias do setor.
Com o início da 2ª Grande Guerra instalou-se uma nova
crise económica. Com a diminuição de dias de trabalho e o
encerramento de algumas empresas a situação social tornou-se
aflitiva, tendo o Presidente da Câmara solicitado ajuda a D. Maria
do Carmo Carmona, primeira-dama de então. A edilidade iniciou
um programa de obras públicas que deram trabalho a centenas
de operários, nomeadamente a abertura de estradas que iriam
ligar o Alto da Maia a Valongo, bem como a Estrada de Sobrado
à Passagem. Foram também enviados louseiros à Exposição
Etnográfica do Douro Litoral, no Palácio de Cristal, para fazerem
lousas escolares ao vivo.

Existiam 22 pedreiras, das quais só 13 em exploração, e cerca
de 21 oficinas licenciadas para fabrico de soletos, placas e lousas.
Em 1965, foi fundada a empresa Pereira Gomes e Carvalho,
Lda. Os anos 70 ficam marcados pela continuação na luta por
melhores condições de vida e de trabalho, bem como pelo
“bónus”, que consistia em trabalhar para o patrão até um
limite pré-estabelecido e a partir daí o rendimento seria para o
operário. Este “bónus” excedia muitas vezes o salário, contudo
arruinava-lhes a saúde, porque trabalhavam a seco para aumentar
a produção. Em 1982, a ELV foi comprada por D. M. Eugénia
Lencastre Ribeiro da Silva Nunes de Matos por 13.000 contos,
tendo adquirido mais três empresas de extração e venda de
ardósia na região.
Na década de 80 muitas pedreiras foram extintas e outras
aterradas dando lugar a novas centralidades e vias de
comunicação. Atualmente existem duas empresas: a Empresa das
Lousas de Valongo, SA e a Pereira Gomes e Carvalho, Ldª que
continuam em atividade e têm investido na especialização dos
seus trabalhadores, na mecanização da extração e da produção,
assim como na diversificação de produtos.

6

Nos anos 50, com a reconstrução da Europa, assistiu-se à abertura
de novas pedreiras, melhoria das condições de trabalho e de
salário, bem como o reconhecimento da silicose como doença
profissional. Em 1962 é criada a Comissão das Lousas, com o
objetivo de procurar soluções para a dinamização da indústria
da lousa, tendo como principal obstáculo a falta de mão-de-obra.
Nesta altura, foram contabilizadas cerca de 4500 pessoas que
viviam desta indústria (pessoal e respetivos agregados familiares).
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6.5 Os lugares
O Parque acolhe alguns lugares cuja localização, arquitetura(s)
e planta imprimem peculiaridades muito especiais à origem e
crescimento numa simbiose geográfica. Os lugares, de um modo
geral, estão associados à presença de campos – agras – assentes
nos solos férteis do Parque de origem aluvionar ou coluvionar,
por vezes armados em pequenos socalcos e delimitados por
muros predominantemente de xisto.
A área do PSeP possui no seu interior um pequeno conjunto de
lugares de pequena dimensão. Aguiar, ocupa uma posição central
e é o maior de todos, localizado na meia encosta, exposto a sul
desenvolveu-se a partir do chamado “lugar” onde ainda hoje se
encontram casas de lavoura de grandes dimensões associadas
às chamadas ‘agras’, um conjunto de vastos campos agrícolas
compartimentados. Tem uma intima ligação à denominada ‘vila’
onde se encontra a Torre do Castelo de Aguiar de Sousa. Dentro
do Parque temos ainda Senande, com a sua enorme igreja do
padroado real português, Sarnada, Brandião e Couce. Na periferia
do Parque localiza-se um conjunto de aglomerados uns de maior
dimensão como Valongo e São Pedro da Cova – praticamente
em contínuo com a grande concentração urbana do Porto e
envolvente, e outros de menor como a Azenha, a Corredoura,
Alvre, Santa Comba, Beloi e Covelo e com uma ligação íntima ao
Parque quer sob o ponto de vista da gestão da paisagem quer da
utilização enquanto local de peregrinação – Santa Justa e Senhora
do Salto.
Caracterizam-se por aglomerados de povoamento, com origem
medieval, cujas construções arquitetónicas utilizam o xisto e o
quartzito da região. Apesar de alguma descaracterização mantêm
a estrutura viária e as típicas casas de pátio fechado cuja planta
define-se por um pátio ou quinteiro fechado, à volta do qual
se dispõem as construções habitacionais e todas as estruturas
de apoio à autossubsistência, nomeadamente as cortes para os
animais, a casa para as alfaias agrícolas, a casa da palha e a casa
do tear. O conjunto habitacional no seu todo é normalmente
murado, tornando-se numa estrutura defensiva ao acesso e aos
olhares. Na construção são utilizados os recursos geológicos
220

do local, pelo que as estruturas arquitetónicas são em xisto nu,
de paredes espessas, cobertura de duas águas e algerozes em
placas de lousa, pousam sobre as paredes. Por vezes as padieiras
e ombreiras e não raro os cunhais são de granito. As janelas são
pequenas e o acesso ao interior faz-se, exclusivamente por uma
larga porta – fronha que se abre num simples muro, com coberto
de duas águas. A aplicação das placas de lousa observa-se
também no lajeado das eiras, espaço fundamental para a secagem
dos cereais e encontros sociais para as atividades etno-agrícolas
(desfolhadas…), construções que normalmente ficam no exterior
do núcleo murado. Estes povoados estão normalmente rodeados
pela horta e campos de cultivo para produção de subsistência.

A Carta C05 representa os perímetros urbanos e as manchas
de Reserva Agrícola Nacional de acordo com as disposições das
Cartas de Ordenamento e de Condicionantes dos PDM dos três
municípios.
Cartografaram-se todos os lugares do Parque e os imediatamente
contíguos tendo sido feito um levantamento dos valores edificados
com destaque para as casas-pátio. Para o efeito, recorreu-se a
fotografia aérea das décadas de 1940-50 e trabalho de campo.

Estas características socio-económicas e culturais, apesar de
terem sido alvo de um estudo particular para Alvre, por Ernesto
Veiga de Oliveira e Fernando Galhano (2000), repetem-se nos
lugares de Aguiar, Beloi, Brandião, Couce, Corredoura, Sarnada,
Senande, Santa Comba, São Pedro da Cova. Verifica-se que as
casas de pátio fechado são edificações adotadas quer pelas
famílias abastadas, quer pelas famílias mais modestas ou mesmo
mais pobres, facto que se prende, eventualmente, ao isolamento,
à autossubsistência, à funcionalidade e concentração das tarefas e
à proteção das pessoas e bens.
Também, se verifica alguma peculiaridade na organização do
aglomerado do lugar/aldeia. A localização das habitações surgem
ao longo da rede viária principal do lugar, denunciado de imediato
essa primazia de acesso; os aglomerados são pouco compactos
porque cada habitação rodeia-se de uma horta ou pequeno
campo cercado, definindo uma rede de caminhos de circulação,
como é o caso de Santa Comba, Alvre e Sarnada; quando os
lugares se localizam próximos das vias fluviais, como Alvre e
Beloi, as habitações implantam-se num ponto mais e levado e de
“costas” voltadas para o rio; a capacidade de adaptação ao declive
do terreno é visível em Aguiar, onde se observam as habitações
mais concentradas ao longo das vias e os campos agrícolas
ligeiramente distantes e também eles concentrados.

6

Carta C05 - PSeP - Perímetros Urbanos Contíguos

Legenda
RAN - Reserva Agrícola Nacional
Perímetro Urbano no Parque
Perímetro Urbano Contíguo ao Parque
Valor Edificado
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6.5.1 Alvre
A sua importância é, também, demonstrada já no século XV
quando referenciada como “juradia d’Alhery” e contribuinte para
a abertura da Rua Nova do Porto.

Alvre pertence à freguesia de Aguiar de Sousa e localiza-se na
margem esquerda do Rio Sousa.
Este aglomerado de origem medieval organiza-se e cresce tendo
em conta por um lado o rio, voltando-lhe as “costas” numa
estratégia defensiva e de controlo e, por outro lado acompanha
a via terrestre que após transpor o rio através de uma ponte
de quatro arcos, atravessa a aldeia em direção à zona mineira, a
outros lugares e ao Rio Douro.

Teve edifício escolar na década de 70 do século XX substituindo
a sala de aula em casa de habitação arrendada.
Junto ao rio, imediatamente próximo ao aglomerado, surgem
várias estruturas de casas de moinhos, alimentadas por açudes
que quebram a corrente e que reforçam a importância da prática
agrícola e a produção de pão.

Como consequência da passagem da importante via, por onde
circulavam pessoas e bens, mas lugar organizou-se urbanística e
arquitetonicamente de forma a auto-proteger-se.
A casa-pátio, tipologia arquitetónica dominante, caracterizase como uma estrutura habitacional fechada em si própria
impedindo o acesso e os olhares, acrescido por uma horta ou
campo murado. Dentro deste logradouro observa-se ainda a
eira com o lajeado em lousa. Nas construções são utilizados os
recursos geológicos locais, designadamente o xisto.
Em 1758 já tinha 37 fogos e 125 pessoas, tendo sido no século
XV uma “juradia”, o que demonstra a sua importância.
O distanciamento ao centro da paróquia e por consequência
do centro religioso, associado ao número de pessoas, justificaria
que nos finais do século XVI já teria no seu seio, a ermida de
invocação a Santa Marta.

6

Em 1758, depois do lugar de Aguiar, é a aldeia com maior número
de fogos e pessoas, da freguesia de Aguiar de Sousa.

Legenda
RAN - Reserva Agrícola Nacional
Perímetro Urbano
Valor Patrimonial Edificado
Edificado
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Carta C5.1 - Carta Lugares - Alvre

223

PSeP - Parque das Serras do Porto

Relatório de Estudos Prévios

fevereiro 2018

6. Património cultural

6.5.2 Aguiar
A tipologia das habitações mantém a predominância das casaspátio fechado e a utilização do xisto como material de construção,
destacando-se, porém, no núcleo principal, casas com as fachadas
rebocadas e as molduras das janelas, portas e cornija em granito,
confirmando claramente a distinção social e económica do seu
proprietário.

Aguiar pertence à atual freguesia de Aguiar de Sousa, mas que
primitivamente poderia ter sido apenas Aguiar, quando em 12201229 a Igreja é integrada na Diocese do Porto e ao Padroado
Régio como “Sanctus Romanus de Aguiar”; quando as Inquirições
de 1258 de Afonso III eram dirigidas ao “homens do Castelo de
Aguiar e aos paroquianos da Igreja de S. Romão”, ou mesmo em
1623, quando o Catálogo dos Bispos do Porto refere-se à Igreja
de São Romão de Aguiar.

A importância de Aguiar reflete-se também, na existência da
ermida de invocação a São Sebastião, provavelmente, datada desde
os finais do século XVI, cuja implantação se destaca relativamente
ao “lugar”. Nos princípios do século XVIII, esta ermida exerceu
funções paroquiais, até à nova igreja ser construída, em Senande.

Esta “aldeia de Aguiar” localiza-se estrategicamente na encosta
sudoeste da serra de Pias, numa perfeita adaptação ao declive,
desenvolvendo a prática agrícola e a pastorícia nos terrenos
próximos e serras adjacentes, respetivamente. Ao mesmo tempo
que exerce um controlo visual sobre o Vale do rio Sousa.

Nos anos 30, do século passado, o Estado Novo dotou Aguiar de
uma Escola Primária.

Desde cedo que terá sido um dos principais aglomerados
populacionais, sendo em 1758 o maior lugar com 55 fogos e 197
pessoas.

A esta aldeia também está associada a “lenda da Serra de Pias”
reflexo claro da extrema importância que a água da “chuva” tinha
para esta comunidade, pois estavam distantes do rio e das terras
“lentas” das suas margens.

O seu crescimento urbano estruturou-se ao longo da via principal
que definia um traçado longitudinal de N-S, ao longo do qual as
habitações se organizavam e orientavam as suas portas fronhas.

A deslocação das gentes de Aguiar até às margens do rio Sousa
prendia-se, fundamentalmente, no uso dos moinhos hidráulicos
para a transformação do cereal em farinha.

Observa-se que o núcleo principal emerge muito próximo dos
campos agrícolas, principal riqueza, imprimindo uma hierarquia
espacial, social e económica entre os habitantes de Aguiar, isto
é, entre os proprietários e os não proprietários, entre os que
davam trabalho e os que precisavam de trabalhar, situação que
conduziu a que, nos meados do século XX, esse núcleo passasse
a ser designado por “o lugar”, por ser o local onde habitavam os
“Senhores” que alimentavam e davam trabalhos de jorna.
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6.5.3 Azenha/Corredoura
Nas Memórias Paroquiais de 1758, é referido o Lugar da Azenha,
como tendo um único morador. Na monografia sobre Valongo,
datada de 1904, é mencionado o lugar d’Azenha e a Quinta
da Azenha, propriedade da família de Francisco Seara. Esta
propriedade seria extensa e corresponderia aos terrenos onde
foi implementada uma empresa têxtil, designada por Uniteca
e prolongar-se-ia até ao Hospital de S. Martinho de Campo. A
casa principal desta quinta ainda é visível, junto à linha férrea,
com a sua capela. Este lugar foi uma zona de exploração de
lousa muito importante nos anos 40 sendo ainda evidentes os
vestígios da atividade. Analisadas as fotografias aéreas de 1940
podemos constatar que existência de poucas construções e
que provavelmente algumas delas seriam de apoio à extração
(oficinas/escritórios).
Atendendo aos vestígios arqueológicos identificados na
Corredoura, tudo indica que terá sido ocupado na época Romana
existindo aqui um povoado e necrópole, muito provavelmente
devido aos campos férteis para cultivo. Nas Memórias Paroquiais
de 1758 é referido que a Corredoura se localiza no “valle São
Jemil com só dous fogos”. O crescimento do Lugar da Corredoura
parece estar muito ligado à prática da agricultura, devido aos
terrenos férteis de aluvião, bem como à exploração da lousa.
Na fotografia aérea dos anos 40, aparecem pequenos núcleos
habitacionais ladeados pelos campos de cultivo. De referir a
existência de um vasto número de casas-pátio.
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6.5.4 Beloi

6.5.5 Brandião

Localiza-se na freguesia de São Pedro da Cova, na margem
esquerda do rio Ferreira. Este lugar é constituído por um conjunto
de casas de lavoura centenárias, rodeadas por terrenos de cultivo,
junto ao rio Ferreira, denominados agras. Todas as construções
são de granito e ou xisto, algumas rebocadas, e possuem duas
partes distintas, o piso térreo que se destina às cortes ou aidos
para os animais, arrecadação de alfaias agrícolas, e produtos da
lavoura, e o andar superior destinado à habitação. São casas de
formas lineares e paredes lisas e nuas, feitas de pedra que muitas
vezes fica à vista. No andar inferior encontramos o quinteiro, os
aidos dos animais, a adega, o lagar e arrumações diversas. No
andar superior encontramos a cozinha espaçosa muitas vezes
com lareira, e forno de lenha, a sala (uma divisão muito especial
– para principalmente receber o Compasso na Páscoa) e os
exíguos quartos de dormir. Em quase todas estas casas existe
ainda uma varanda larga e corrida virada para o quinteiro. Todas
estas casas possuem ainda portas fronhas, a porta principal por
onde entravam os carros de bois, a eira e a casa da mesma e
o sequeiro que fica ao lado. Os agricultores utilizam ainda as
águas do rio Ferreira para irrigarem as suas culturas num sistema
ancestral de regos e condutas a partir do rio.

Brandião, pequeno lugar da freguesia de Aguiar de Sousa, localizase no atual limite com freguesias do concelho de Gondomar e
na margem esquerda do rio Sousa, entre as serras de Santa Iria
e das Flores.

fevereiro 2018

Apesar do topónimo Brandião ser referenciado no Tombo
da Mesa Abacial do Mosteiro de Paço de Sousa, de 1651, na
descrição dos limites do couto do referido mosteiro, é nesta
altura que lhe é associado o microtopónimo “mamoa”, por se
tratar de um marco proeminente na paisagem.
Em 1758 ainda é um lugar com apenas 6 fogos e 20 pessoas. A
implantação do primeiro núcleo habitacional desenvolver-se-ia ao
longo do primitivo eixo viário, junto às terras aluvionares do rio
Sousa, por oposição ao crescimento atual, conforme se observou
nas fotografias aéreas dos anos 40-50 do século XX.
Este pequeno aglomerado emergiu, provavelmente, pela
importância da proximidade com as terras agrícolas.
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6.5.6 Couce
Localiza-se na freguesia de Valongo, na margem esquerda do rio
Ferreira e na vertente oriental da serra de Santa Justa. Este lugar
é constituído por um aglomerado de casas concentrado, rodeado
de campos de cultivo que se apresentam em anfiteatro até ao
rio. Crê-se que a sua origem esteja relacionada com a exploração
dos recursos minerais. O padre Joaquim Reis refere “A povoação
Romana, que haveria, mesmo já depois de Augusto estendia-se
desde o Castro para Couço que os latinos chamavam Kauso, de
Cauçon (palavra Árabe que significa arco da flecha)…”
As construções existentes caracterizam-se pela utilização de
materiais vernaculares como os blocos de rocha quartzítica e o
xisto ardosífero segundo a técnica de alvenaria de pedra seca
(dispensa uso de argamassa). Outros materiais como a lousa
estão patentes principalmente nos beirais dos telhados, o granito
no suporte ou emolduramento de vãos, e a madeira aplicada nas
portas, traves tetos e soalhos. Estas construções apresentam uma
relação forte com os fatores geográficos, climáticos e económicos
da região, desenvolvendo-se em duas partes distintas: rés do
chão utilizado como cortes de animais e/ou arrumos e o 1º piso
utilizado como habitação. As construções de habitação de maior
dimensão apresentam um pátio interior, que serve de entrada
para a casa, não possuindo corte. Na parte central de Couce
existe uma construção com caraterísticas senhoriais, de paredes
rebocadas, quer pela dimensão que possui quer pelo facto de
possuir capela. Esta possui cruz e torre sineira e no interior
comporta um altar em madeira talhada e pintada a ouro, um
coro e um presépio.
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6.5.7 Covelo
levadas e uma “pinguella” de pau por onde se passava de pé de
um lado para o outro, em 1758. Ao longo das suas margens havia
árvores e vides que davam uvas, assim como vários moinhos de
pão, um pisão e um lagar de azeite. A população produzia em
abundância pão, vinho e azeite (Capela et al, 2009).

A freguesia de Covelo pertence ao concelho de Gondomar e
está implantada nas faldas da Serra das Flores ou Serra das Sores,
como era designada no século XVIII e esteve integrada no Julgado
de Aguiar de Sousa. Em 1133, o infante D. Afonso Henriques
faz doação ao Mosteiro de São Pedro de Cete de metade da
“villa de Lebrinho”, junto ao Douro, povoação (lugar) de Santa
Maria de Covelo. Nos Tombos da Mesa Abacial do Mosteiro de
Cete, do século XVI, Santa Maria de Covelo já é referida como
propriedade do Mosteiro de Cete bem como a sua igreja, sendo
anexa à de S. João de Sousa que é, também, do Mosteiro de Cete
(Pinto 1972). No século XVII a Igreja de Santa Maria de Covelo
tinha 97 pessoas de comunhão e 20 menores (Cunha, 1623). O
padre era de apresentação do Real Colégio de Nossa Senhora
da Graça de Coimbra.

Esta produção foi sendo considerável pelo que há registos da
existência, no século passado, de três engenhos de moer linho,
três engenhos de azeite, um dos quais correspondia ao referido
no século XVIII (Oliveira, 1979).
Ainda no século passado havia muitos colmeeiros cujas colmeias
eram deslocadas, em tempo próprio, para a Maia, S. Julião (S.
Tirso) e Sobrado (Valongo), sendo os cortiços transportados à
cabeça ou em animais de carga, para ir busca-los por altura de S.
Tiago, cheias de mel, cuja viagem era uma festa, feita ao som de
violas e das cantigas das raparigas. (Oliveira, 1979)

No século XVIII, esta freguesia era constituída pelos lugares de
Covelo com 31 fogos e 104 pessoas, o lugar da Lixa com 4 fogos
e 13 pessoas, o lugar de Leverinho com 23 fogos e 78 pessoas
e o lugar de Midões com 2 fogos e 10 pessoas. A padroeira era
a Senhora da Expectação ou senhora do Ó. Nesta altura são
referidas duas capelas, uma dedicada a São Martinho, no lugar
de Leverinho, e outra pertença do Morgado Plácido Carneiro de
Albuquerque, em honra de São Nicolau de Tolentino (Capela et
al, 2009). A freguesia de Covelo estava sujeita à justiça aplicada
pelo ouvidor do concelho de Aguiar de sousa, eleito pela Câmara
da cidade do Porto.

A proximidade das freguesias e dos lugares manifestavam-se a
vários níveis de cooperação assim como nas práticas religiosas.
Nesta freguesia de Covelo havia um voto muito antigo, devido
aos estragos de uma lagarta que devorava os milheirais, em que
o pároco de Covelo acompanhado de uma pessoa de cada casa
e cruzes ia todos os anos à procissão a Sousa, na primeira sexta
feira de quaresma e da mesma forma incorporava-se anualmente
nas procissões de Santa Isabel, em Sarnada e de São Roque, em
Gens, cantando todos a ladainha. Em retribuição os das freguesias
da Foz do Sousa e de São Romão de Aguiar incorporavam-se na
procissão do São Gonçalo (Oliveira, 1979).

O rio Sousa atravessa o centro da freguesia cujas águas serviram
ao longo dos séculos para o regadio dos milhos e lameiros e não
se pagava pensão. A documentação aponta que a construção de
regos para o efeito remonta ao século XVII (Oliveira, 1979). O
seu percurso por esta localidade é descrito como tendo muitas
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6.5.8 Senande
Senande pertence à freguesia de Aguiar de Sousa e localiza-se no
sopé da vertente Oeste da serra da Cadela ou do Facho.
As poucas habitações implantam-se de forma elevada
relativamente à envolvente, com domínio visual para o vale o rio
Sousa, terrenos agrícolas e para o distante lugar de Aguiar.
Foi neste posicionamento geomorfológico que se construiu
a Igreja Matriz de Aguiar de Sousa. Apesar do distanciamento
relativamente aos restantes lugares da freguesia, a sua localização
altaneira permite que o som do sino faça eco no mais distante
dos lugares.
É um lugar rico em nascentes, observando-se a existência de
presas para reserva de água com destino ao regadio.
Terá sido, talvez, a presença da Igreja Matriz que terá ditado as
construções habitacionais na sua envolvente, existindo uma
padieira com data agravada, enquadrável no século XVIII.
Em 1758, Senande tinha 17 fogos e 50 pessoas, não obstante
ser, ainda hoje, um povoado pequeno, foi construído uma Escola
Primária, no início dos anos 30, do século passado.
A centralidade deste lugar, para além de funcionar como sede
paroquial, com Igreja matriz, cemitério e residência paroquial,
também, é potenciado com a sede da Junta de Freguesia, agora
instalada no edifício escolar desativado.
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6.5.9 Sarnada
Sarnada pertence à freguesia de Aguiar de Sousa, localiza-se na
vertente Oeste do sopé da serra de Santa Iria.
O aglomerado habitacional primitivo desenvolveu-se ao longo da
via/caminho principal da altura, no sentido Noroeste-Sudoeste,
tendo tido o estatuto de “juradia” no século XV. As construções
habitacionais e de apoio agrícola são em xisto. Atualmente, ainda,
são visíveis as tradicionais casas-pátio fechado e espigueiros de
planta de tendência quadrangular, que comprovam a importância
da prática agrícola.
A importância deste lugar reflete-se, também, na atribuição dos
contributos, por parte dos habitantes, para a construção da Rua
Nova do Porto, no século XV, bem como para o casamento da
Infanta D. Isabel (filha de D. Pedro II) em 1680.
Em 1623 já era referenciada a existência da ermida de invocação
a Nossa Senhora dos Remédios, à qual lhe terá sido associada
uma Via-sacra, cujos vestígios de cruzeiros vão sendo identificados
ao longo da antiga via.
No século XVIII este aglomerado tinha 26 fogos e 90 pessoas.
O progressivo crescimento levou à construção de um edifício
escolar, em 1961, integrado no programa do Plano dos
Centenários.
Trata-se de um povoamento localizado num lugar de passagem e
que se expandiu acompanhando o traçado da via atual.
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6.5.10 Santa Comba
Santa Comba pertence à freguesia de Sobreira, localizado no
sopé da vertente Este da serra de Santa Iria. Este lugar nasceu
e cresceu ao longo da ribeira homónima, que corre no sentido
Sudoeste-Noroeste.
Por aqui terá passado uma das principais vias da época romana,
facilitando a circulação de gentes e bens entre as zonas auríferas,
sobretudo durante a Idade Média, usufruindo do uso das pontes
de Casconha (Sobreira) e de Alvre (Aguiar de Sousa) que
permitiam transpor o rio Sousa.
Santa Comba é um topónimo já referenciado nas Inquirições de
1258 “Santa Columba” reforçando a antiguidade e importância
do lugar, já que esta Santa e mártir cristã nos pode remeter
para a Alta Idade Média, altura em que o culto se intensificou na
Hispânia.
Em 1623 é mencionada a existência da Ermida de invocação a
Santa Comba.
No Numeramento de 1527-1532, contabiliza a população de Santa
Comba e de Casconha de oito moradores, contudo, o povoado
emerge com grandes casas-pátio fechado, fundamentalmente,
na margem direita da ribeira, numa relação direta com as leiras
agrícolas fertilizadas pela própria ribeira. Com o crescimento
demográfico, expandiu-se para Nordeste, constituindo-se por
núcleos associados a pequenas hortas cercadas e cujas casas
apresentam planta retilínea. As construções mais antigas são em
xisto e pontualmente com as molduras dos vãos em granito.

6

Este lugar foi contemplado com edifício escolar no âmbito do
Plano dos Centenários, Programa 1959-1962 (Edifício escolar
gémeo de 2 salas – tipo rural).
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6.5.11 São Pedro da Cova
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6.5.12 Moirama
Pequeno povoado localizado a meia encosta na Serra de Pias,
voltado a nascente, sito na União de Freguesias Campo e
Sobrado. Este aglomerado está relacionado com a exploração
mineira na envolvente, sendo visível inúmeras estruturas desde
fojos e galerias.
As casas distribuem-se ao longo de uma rua central, constituídas
apenas por um piso.
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7. A história do Parque das Serras do Porto

7.1 PSeP: uma montra das formações geológicas mais antigas de Portugal
A relevância do Parque das Serras do Porto decorre
essencialmente da existência de uma formação geológica de
grande distinção: o Anticlinal de Valongo.

Durante o Silúrico (443-419 milhões de anos) o mar atingiu a
sua profundidade máxima, tendo-se depositado “essencialmente
sedimentos argilosos com algumas intercalações de sedimentos
arenosos que mais tarde deram origem a xistos negros e
quartzitos” (Lourenço & Couto, 2011).

Trata-se de uma megaestrutura de enorme importância no
contexto do noroeste da Península Ibérica, sendo constituída por
formações geológicas que, à exceção de alguns terraços fluviais
de rio (Quaternário), são da Era Paleozóica ou ainda mais antigas
(do Pré-câmbrico) representando um intervalo de cerca 300
milhões de anos (Ma) da história geológica do planeta.

No Devónico (419-358 milhões de anos), último período com
deposição de sedimentos em ambiente marinho, formaram-se
arenitos e xistos. Para o final do Devónico (370M.a.) este mar
também fechou devido a nova atuação da tectónica (1ª fase da
orogenia varisca) que originou a estruturação da mega estrutura
geológica conhecida por “Anticlinal de Valongo”. A orogenia
Varisca teve origem na colisão do continente Gondwana, do qual
a atual Península Ibérica fazia parte, com o continente LaurentiaBáltica (Fig. ). A tectónica provocou também o tombamento desta
dobra fazendo com que um dos flancos, designado por flanco
inverso, ficasse na posição invertida (com os estratos mais antigos
por cima dos estratos mais recentes) (Couto & Lourenço, 2011).

Há cerca de 600 Ma o fundo marinho onde se depositaram os
sedimentos que vieram a tornar-se as rochas do Anticlinal de
Valongo encontrava-se coberto por um mar que na altura se
localizava no hemisfério sul.
Nesse ambiente marinho depositaram-se os sedimentos que
deram origem ao chamado “Complexo Xisto-Grauváquico” de
idade câmbrica (Couto; Piçarra & Gutiérrez-Marco, 1997) e talvez
pré-câmbrica (Couto, 1993). Estes sedimentos depositados no
fundo do mar transformaram-se nos xistos e grauvaques que se
encontram atualmente.
No Câmbrico há cerca de 540 Ma esse mar acabou por fechar
devido ao choque das placas continentais provocado pela
atuação da tectónica (Orogenia Caledónica) (Lourenço & Couto,
2011). No início do Ordovícico (485-443 milhões de anos) no
interior do continente começou a formar-se um novo mar. A sua
origem esteve relacionada com a abertura de um rifte (fratura
que separou as placas continentais) (Couto & Lourenço, 2011).
Nesse mar, de pouca profundidade, depositaram-se por cima do
Câmbrico sedimentos grosseiros (seixos e areias) que mais tarde
viriam a formar conglomerados e quartzitos. Esse mar estava tão
perto do então pólo sul que ainda registou nos diamictitos do
Ordovícico (com início aproximadamente há 490 Ma), pequenas
pedras caídas dos icebergs que flutuavam no oceano.
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À medida que o mar foi avançando, os sedimentos tornaram-se
mais finos e a profundidade aumentou, dando mais tarde origem
às famosas ardósias de Valongo muito ricas em fósseis e outras
rochas xistentas.

O Anticlinal de Valongo corresponde a uma dobra assimétrica,
com direção noroeste-sudeste (direção das cristas quartzíticas
que formam as serras), prolongando-se próximo de Esposende
de Lagoa Negra até Castro Daire.
A erosão que atuou sobre o Anticlinal de Valongo ao longo
de milhões de anos expôs à superfície bancadas de quartzito
que originaram duas cristas alongadas com relevos acentuados,
correspondendo, cada uma destas cristas, a um dos flancos do
anticlinal (Couto, 1993; Couto & Lourenço (2011)).

Fig. 7.1 - Reconstrução da tectónica de Placas coma localização a vermelho
da localização da Iberia por altura do Silúrico (Stampfli et al. 2001)

O flanco normal (oriental) tem uma inclinação de
aproximadamente 35º para Nordeste prolongando-se desde
Valongo até leste de Castelo de Paiva por uma extensão de 20km
onde é cortado por granitos Variscos, enquanto o flanco inverso
(ocidental) é muito mais inclinado (subvertical) e prolonga-se
para sul por uma extensão de mais de 50km até perto de Castro
Daire onde é também cortado por granitos Variscos (Ribeiro et
al., 1987).

Fig. 7.2 - Evolução geotectónica do Anticlinal de Valongo (in Couto e Lourenço, 2011 (modificado de Couto,
1993)). 1-Actuação da tectónica que deformou as rochas do Precâmbrico e/ou Câmbrico. 2-Subsequente
erosão destas rochas originando uma superfície de aplanamento. 3-Abertura de rifte originando um mar
onde depositaram sedimentos desde o Ordovícico Inferior ao Devónico Inferior. 4-Atectónica atua de novo
(1ª fase da orogenia Varisca) formando o Anticlinal de Valongo. 5-Bacias continentais instalaram-se numa
zona intramontanhosa a oeste do flanco inverso. 6-Fases mais tardias da orogenia Varisca voltam a deformar
as rochas provocando o tombamento do Anticlinal para oeste. 7-Os agentes erosivos transformam uma
montanha num grande vale.
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7.2 PSeP: 6000 anos de presença humana
Há aproximadamente 300 milhões de anos, a sudoeste do
anticlinal, desenvolveu-se uma flora luxuriante e depositaram-se
sedimentos do Carbónico (358-298 milhões de anos) formando
“aquilo a que hoje se denomina de Bacia Carbonífera do Douro”
(Lourenço & Couto, 2011). Estes deram origem a xistos, arenitos,
conglomerados e carvões. Posteriormente houve o cavalgamento
das formações do Paleozóico Inferior marinho sobre as do
Paleozóico Superior continental. Os fósseis de plantas do Parque
das Serras do Porto aparecem já no Carbónico, mas os xistos
onde aparecem depositaram-se em bacias intramontanhosas, em
ambiente tropical, já bem perto do então equador.
No interior de alguns xistos deste tempo geológico até agora
descrito, ainda se encontram os restos impressos dos corpos e
da atividade de trilobites, graptólitos, e outros animais marinhos
que habitavam esses mares quando estes sedimentos de
conglomerados, areias, argilas se depositaram.
Segundo Couto e Lourenço (2011), as primeiras formas de vida
conhecidas na região pertencem ao Câmbrico (541 milhões de
anos). Como representantes do Ordovícico, pode-se mencionar
as trilobites, os graptólitos, os braquiópodes, os cefalópodes, os
bivalves, entre outros. No Silúrico, dominaram os graptólitos e
no Devónico destacaram-se os braquiópodes. Sabe-se isso, em
parte, devido “à existência de icnofósseis” (Couto, 1997).

fluidos magmáticos associados ao granito terão contribuído para
o transporte dos metais nomeadamente do ouro e antimónio.
Resumindo, foram as forças tectónicas relacionadas com as
colisões de continentes, ao longo do tempo geológico, que
trouxeram do fundo do mar as rochas que agora observamos,
após sofrerem diagénese – alterações químicas e físicas sofridas
pelos sedimentos desde a deposição até à consolidação e
transformação em rochas - e metamorfismo. Foi nessa altura que
se formou o Anticlinal de Valongo. A erosão do Anticlinal desde
então deu origem à paisagem que hoje conhecemos (Fig ?).
Estas cristas quartzíticas são vestígios de estruturas
particularmente competentes que foram resistindo à erosão de
centenas de milhões de anos. Entre elas correm o rio Ferreira
e o rio Sousa, formando meandros que deixaram ao longo da
sua evolução, vários terraços fluviais conhecidos por aluviões, as
formações geológicas mais recentes do Parque das Serras do
Porto, alguns deles contendo ouro, que foram explorados pelos
Romanos. Outros, os mais recentes do período Quaternário, são
amplamente utilizados para a agricultura.

Foi também nesta altura que se instalaram em profundidade os
granitos que rodeiam a região, como o granito do Porto, que se
formou há aproximadamente 311 Ma. A eles está associado a
circulação de fluídos pelas fissuras das rochas, lixiviando metais
como por exemplo o ouro, e precipitando-os em armadilhas
como as dobras menores do Anticlinal, ou em fraturas associadas
a estas ou posteriores.
Algumas evidências levavam a supor a existência de granitos não
aflorantes (Couto, 1993) que mais tarde foram descobertos
numa das galerias da Mina de Ribeiro da Serra em Gondomar
(Couto et al., 1999; 2007), o que permitiu evidenciar uma relação
entre estes e as mineralizações de Sb-Au, Au-As e Sn-W. Os
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7
Fig. 7.3 - Coluna estratigráfica da região de Valongo adaptada de
(COUTO, 1993)
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7.2.1 Da Pré-História ao Julgado de Aguiar de Sousa

Séculos Iº d.C / IVº d.C – A Romanização
Com a chegada dos romanos dá-se uma profunda alteração
na organização do território e no povoamento. Na região em
causa, impunha-se uma orientação para os interesses e resultados
económicos, através da exploração de forma intensiva do ouro.

O Parque tem seis mil anos de ocupação humana. As entranhas
das suas serras acolhem abundantes vestígios que testemunham
a presença humana ao longo de milénios.

As evidências arqueológicas e epigráficas informam-nos quanto à
forma de humanização e ocupação do parque, há dois mil anos.

IVº milénio a.C. – A Pré-História
Há seis mil anos o território foi escolhido pelo Homem para
nele viver e morrer. Calcorreou pelas serras e pelos vales, lançou
sementes, colheu alimentos e pescou nos rios Ferreira e Sousa.
Pelo facto dos seus povoados serem construções em materiais
perecíveis não são, hoje, visíveis na paisagem e portanto ainda
não identificados. Porém, dessa época, temos como testemunhos
as estruturas arquitetónicas funerárias, onde os seus mortos
eram enterrados, que se destacam pela estrutura megalítica sob
túmulos, designados por “mamoa”. Estes sepulcros impunham-se
na paisagem ao mesmo tempo que sacralizavam o espaço.
IIº/Iº milénio a.C. – A Proto-História
Com o domínio das novas tecnologias, designadamente
metalúrgicas, algumas das serras do Parque vão ser povoadas
pelo Homem. Vão construir as suas aldeias a 300 e 400 metros
de altitude, na procura de condições naturais de defesa, controlo
visual e domínio sobre as principais vias fluviais, vale do Rio Sousa,
vale do Rio Ferreira e até mesmo sobre as margens do rio Douro.
Estas aldeias que se designam por Castros distribuem-se pelas
serras de Santa Iria, Medas (Alto do Castelo), Broalhos, Castros,
Pias e Santa Justa, Alto do Castro, Couce. Os seus habitantes
poderão ter sido os primeiros prospetores do ouro.

Fig. 7.4 - Mamoa de Brandião

A epígrafe encontrada em Susão, Valongo, dedicada Alboco
coloca-nos a possibilidade das áreas mineiras das Banjas e
Castromil, juntamente com as de Pias, Santa Justa, Covelo e Medas
tenham constituído uma circunscrição autónoma designada por
Albocolensis, pelo que justificaria a existência de um procurator
metalli dependente do procurador de Augusto para as Astúrias e
Galécia ao mesmo tempo que parece convergir para a referência
de Plínio a uma mina designada por albocranense, que o autor
situa na Gallaecia.

Fig. 7.9 - Fragmento de vidro, povoado oficina Poço Romano

Do mesmo modo, que a epígrafe identificada na freguesia
de Lagares, em Penafiel, dá-nos a conhecer a presença de
dois escravos do imperador Dominiciano, com funções de
dispensatores, pressupondo-se que a sua estada neste sector
mineiro documente a intervenção imperial nas operações
extrativas desta região.

Esta ocupação romana manifesta-se, também, nos vestígios de
residência não oficinal, as villae, bem como nas práticas religiosas
e funerárias.
Através destas evidências arqueológicas revemos os rituais
praticados pelos romanos perante os entes queridos que
faleciam; a forma como a viviam e sentiam. As inscrições dão-nos
a conhecer o nome de alguns romanos e romanas que habitaram
nesta área mineira, quais os deuses que adoraram e inferir qual o
tipo de administração mineira exercida nesta área.

Fig. 7.6 - Castro de Pias
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Fig. 7.5 - Castro de Couce

Deste modo, enquanto alguns povoados castrejos funcionariam
como pontos de controlo, há uma deslocação do povoamento
para a meia encosta ou mesmo para zonas mais planas, emergindo,
concretamente, os povoados abertos e os povoados/oficinas
junto aos locais de exploração do ouro. designadamente, a Quinta
da Ivanta cujas escavações arqueológicas registaram construção
de estruturas como lavarias, condutas de água, represas, tanques,
muros e estradas utilizadas para o escoamento da produção,
entre outras (Baptista et al, 2005); ou o Outeiro da Mó, Povoado
/oficina do Poço Romano e Oficina de Santa Comba, onde se
recolheram à superfície, materiais relacionados com a cobertura
e pavimento das estruturas habitacionais e ou oficinais, cerâmica
comum e sigillata de uso quotidiano, moedas, mós e apiloadores
para tratamento do minério e que nos remetem, genericamente
para o período entre o século I d.C. e séc. IV d.C. (Lima et al,
2011).

(Tranoy, 1977), ou, ainda, a epígrafe encontrada em Melres,
Gondomar, invocando os deuses Manes e cujo epitáfio é dedicado
pelo marido Proculo à sua esposa defunta, Câmala, enquadrável
nos finais do século II e princípio do Seculo III d.C. (Redentor,
2009).

Fig. 7.7 - Castro de Santa Iria

Estes achados epigráficos também podem retratar as práticas
religiosas e funerárias conforme se interpretam as aras de Santa
Comba, Sobreira, Paredes, cuja dificuldade de leitura da sua
inscrição tem sido interpretada ora como funerária, mandada
fazer em homenagem à irmã do dedicante de seu nome Rufus
(Redentor, 2011); ora como votiva dedicada à deusa Galaecia

7

Fig. 7.8 - Fragmentos de cerâmica - sigillata, povoado oficina
Outeiro da Mó

Fig. 7.10 - Fragmentos de mós, povoado oficina Outeiro da Mó
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aos “homens de castelo de Aguiar e aos paroquianos da Igreja
de S. Romão”. Da mesma forma que, em 1373, se verifica que
os homens do castelo e moradores de Aguiar de Sousa se
recusam a trabalhar na construção das muralhas da cidade do
Porto, comprometendo-se a pagar 100 libras por ano ao alcaide
e reconstruir o castelo (Sousa, 1994). O mesmo D. Afonso III
despromove a velha nobreza e promove a ascensão de cavaleiros
a ricos-homens pelos feitos militares (os de Riba Vizela e Gil
Vasques de Soverosa). Institui, ainda, o cargo de meirinho-mor
(1261) para controlar os desmandos e abusos senhoriais.

Séculos Vº d.C - VIº d.C – Os Suevos
A chegada dos Suevos ao território hispânico e a instalação da
sua capital em Braga vai repercutir-se, numa nova reorganização
do território que, o Parochial suévico do século VI regista, e cujas
paróquias emergentes devem corresponder a aglomerados
importantes na época romana. A interpretação daquele
documento tem apontado para que a atual freguesia de
Medas, no concelho de Gondomar tenha tido origem suévica
- Mendolas - , assim como Menturio poderá corresponder a uma
antiga paróquia mineira de Valongo (Alarcão, 2001).

A dinâmica do território do Julgado era intensa, já que durante
o reinado de D. Dinis passou de um tabelião a existirem três
tabeliães (Marques, 1980).

Séculos IX – X – Reconquista cristã
Como consequência da invasão muçulmana e respetiva
recuperação territorial por parte dos cristãos a área do Parque
integrou o novo quadro de organização administrativa e militar
alti-medieval de Afonso III das Astúrias, a civitas Anegia, controlada
por estruturas de defesa e refúgio designadas de encastelamento
(Barroca, 1990-91). É neste modelo de reorganização do espaço
que surgem os castelos roqueiros, numa clara ocupação e
aproveitamento dos promontórios rochosos, com condições
naturais de defesa, formando uma rede defensiva e controlo das
vias fluviais.
O Castelo de Aguiar de Sousa
Século X – Há mil anos
O Castelo de Aguiar de Sousa, que apesar de implantado
no topo de uma elevação cónica com 92 metros de altitude,
rodeado por montes que lhe tiram visibilidade a longa distância,
era considerado um ponto estratégico-defensivo do território de
Portucale e das terras do Vale do Sousa, desde do século X, altura
em que a Chronica Gothorum refere a tomada do Castelo de
Aguiar de Sousa pelo Almançor, em 995: “Era MXXXIII Almanzor
cepit Castellum de Aguillar quod est in ripa Sause in Portugalensi
provincia”.
256

Fig. 7.11 - Castelo de Aguiar de Sousa

Efetivamente, a localização do Castelo de Aguiar de Sousa, apesar
de ter a norte as serras de Pias e do Castiçal, com domínio
sobre os vales dos rios ferreiras e Sousa, e a sul as serras das
Flores, Facho, Santa Iria e Banjas, com o controlo do rio Sousa e a
entrada pelo Douro, permite controlar e defender o ponto mais
frágil daquela barreira natural.
Em 1062 surge pela primeira vez a referência documental à
Terra de Aguillar encabeçada por um castelo que capitaneava o
território (Barroca, 1990). Nesta governação destaca-se a família
dos Sousas ou Sousões, homens de confiança da corte de D.
Afonso Henriques, documentados a partir do século XI, com
destaque para Mem Viegas, governador das terras de Sousa, seu
filho Soeiro Mendes – o Grosso – governador de Aguiar de Sousa,
cuja importância familiar manteve-se até aos primeiros anos do
século XIII, com Gonçalo Mendes de Sousa II a desempenhar o
cargo de mordomo-mor até ao fim do reinado de D. Sancho I
( Mattoso 1985), mantendo-se à frente de várias tenências até
1236.

Fig. 7.12 - Castelo de Aguiar de Sousa - vista

Século XIII – Há 800 anos – E o Julgado de Aguiar de Sousa
Na sequência do esforço de centralização régia, durante a
centúria de duzentos, as tenências e as terras são extintas e dão
lugar a circunscrições judiciais, que pressupunha a presença de um
magistrado régio.
O Castelo de Aguiar de Sousa passa a ser o centro de
administração judicial de uma vasta região - o Julgado de Aguiar de
Sousa - cujos limites aproximados são a Ocidente os rios Ferreira
e Eiriz, a Oriente o Sousa e Mezio e a Sul o Douro, de um dos
maiores e poderosos julgados, com 46 ou 48 freguesias, algumas
das quais hoje integradas nos concelhos de Ferreira, Lousada,
Gondomar e Valongo e a maior parte no concelho de Paredes,
sendo a propriedade distribuída entre a Igreja, a nobreza e o rei.
Em 1258, os casais da freguesia de Aguiar de Sousa pertencem na
totalidade ao rei (Mattoso et al, 1982).
A importância deste centro de poder é demonstrado em
1258, com as Inquirições de D. Afonso III, as quais são dirigidas

5

Como consequência da decisão do Rei D. Fernando, que alargou
o termo concelhio do Porto, colocando as terras do Julgado de
Aguiar de Sousa, e outras, sob jurisdição da cidade do Porto, o
concelho e julgado de Aguiar de Sousa viu reduzir-se os seus
poderes decisórios.
Efetivamente, em 1369 o Julgado de Aguiar de Sousa é
considerado de grande extensão e distanciamento da cidade do
Porto pelo que o corregedor do Entre Douro e Minho refere
em carta que os juízes da cidade deviam colocar aí ouvidores,
sendo que os moradores para causas mais importantes poderiam
recorrer aos juízes do Porto e seriam ouvidos semanalmente ao
sábado.
Porém, D. João I, em 1385, confirma aos moradores e povoadores
de Aguiar de Sousa todos os privilégios, liberdades, foros e bons
costumes que sempre tiveram.
Em 1513, D. Manuel I em reconhecimento da forte identidade
das gentes e das terras de Aguiar de Sousa concede-lhe Carta
de Foral, independente do Porto, reforçando, assim, a importância
deste território. Refira-se que a atual freguesia de Sobrado e S.
Jemil de S. Martinho de Campo estavam sobre alçada deste Foral
(Marques, 2013).

¯
1:25 000

Fig. 7.13 - Mapa julgado de Aguiar de Sousa 1258
In Mattoso, José, et al (1982)– As Inquirições de 1258 como fonte da
história da nobreza – o Julgado de Aguiar de Sousa. Revista de história
económica e social. Nº9, p.17-74

Fig. 7.14 - Freguesias do antigo Julgado de Aguiar de Sousa e o PSeP
Mapa de acordo com as Inquirições de 1258.
Autor: Cristiano Marques da Costa, Eng.º.

Não impedindo, contudo, que em 1590 fosse emitida uma Carta
regia a confirmar Aguiar de Sousa como terra reguenga.

As terras de Aguiar de Sousa eram pertença do rei aquém os
moradores pagavam rendas e tributos, bem como ao rico homem
que tivesse a terra em nome do rei, dos quais se destacam:

Em 1758 o governador é ouvidor ou juiz, sujeito à Câmara da
cidade do Porto
Aguiar de Sousa assume-se como cabeça de Julgado até à primeira
metade do século XIX (1836) com a formação do concelho de
Paredes e a integração de Aguiar de Sousa como freguesia.

•

Dos meados do século XI ao princípio do século XIII
membros da família de Sousa, senhores de Soverosa e de
Riba de Vizela (Mattoso, 1985);

•

1387 a Pero Lourenço de Távora (Chancelaria de D. João

7
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•

•

I), seu reposteiro-mor e aos seus descendentes, a terra de
Aguiar de Sousa;

Igreja de São Romão da paróquia de Aguiar de Sousa –
Padroado régio

1501, o rei D. Manuel I confirma a doação da terra de Aguiar
de Sousa, por D Afonso V, a João Rodrigues de Sá (1º Conde
de Penaguião), fidalgo da Casa real e alcaide-mor na cidade
do Porto, e por seu falecimento ao seu filho barão com toda
a jurisdição cívil e crime, com todos os privilégios, liberdades,
rendas e direitos, em consideração aos serviços prestados,
de acordo com a Carta de D. Afonso IV;

Esta igreja tendo sido do padroado Régio foi, certamente, de
fundação real, o que terá correspondido a uma importância
significativa para a definição da paróquia e seu povoamento,
percebendo-se, desde logo, pelas inquirições de 1258 quando
distinguem, claramente os “homens do castelo” e os “paroquianos
da igreja de São Romão”.

1706, são senhores dos maninhos e direitos reais os
Marqueses de Fontes

•

1747 é senhor da terra e seus montados o Marquês de
Abrantes ao qual os povos pagam as suas conhecenças.

As insígnias e a inscrição latina na fachada da igreja, cuja (re)
construção remete-nos para o século XVII-XVIII, estabelece uma
ligação com a igreja Mãe e Cabeça de todas as igrejas de Roma e
de todo o mundo, a Basílica de Latrão, como sinal de unidade com
o Papa (SACROSANCTA LATERANENSIS ECLESIAE – Santa
Igreja de Latrão).
•

1220-1229 – Integrada na diocese do Porto e ao padroado
régio “Sanctus Romanus de Aguiar” (Boisselier, 2012)

•

1320 – A igreja de Aguiar de Sousa era taxada em 76 libras e
a igreja do castelo em 40 libras (rendas eclesiásticas do reino
concedidas pelo período de 3 anos a D. Dinis pelo Papa João
XXII para subsidio da guerra contra os Mouros em 1320)
(Boissellier, 2012)

•

Fig. 7.15 - (Fotografia antiga data do início do século XX e
faz parte do arquivo da paróquia, gentilmente cedida pelo
Revendo Abade Reinaldo Fernandes Moreira).
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•

O direito de padroado régio era uma concessão papal, através de
bulas, delegando poderes aos reis de Portugal, quanto à fundação,
apresentação e funcionaria como forma de agregar e controlar as
gentes que viviam no território.

1545, Carta régia confirma a João Rodrigues de Sá com
todas as rendas e direitos por morte de seu pai francisco de
Sá falecido na ida à India mandando dar-lhe outra carta de
terra de Gondomar;

•

42 freguesias: Aguiar de Sousa era do Rei; a igreja era taxada
em 76 libras e é de apresentação de El-rei (Censual da Mitra
do Porto) (Santos, 1973)

Fig. 7.16 - Igreja de São Romão da paróquia de Aguiar de Sousa

1371 – Igreja de São Romão é designada como sendo do
Castelo de Aguiar, na contabilidade Pontifícia das procurações
episcopais (Boissellier, 2012)

•

1380 – Carta de apresentação da igreja de são Romão ao
bispado do Porto

•

1511 – Rui Dias de Azevedo, capelão do rei, apresentação
da igreja de São Romão de Aguiar, no Bispado Porto

•

1542 – Terra de Aguiar de Sousa associado ao Deado com

1623 – A igreja de São Romão de Aguiar é referida como
Abadia e rende 170 mil reis. Nesta altura já fazem parte da
relação do Catálogo dos Bispos do Porto as ermidas de
S. Sebastião, de Nossa Senhora dos Remédios, de Nossa
Senhora do Salto e de Santa Marta (Cunha, 1623). A
presença de uma ermida quase em todos os lugares reflete,
por um lado a necessidade de um templo pela dispersão
dos lugares e consequente distanciamento da Igreja Matriz
e por outro lado a certeza da importância dos senhores
residentes ou protetores.

•

1715 – Trasladação dos Santos da Capela de S. Sebastião
para a igreja nova, em 09/09/1714 e colocação do sagrado
viático em 12/05/1715 (ADP)

•

1758 – Abadia de Padroado real, Bispado do Porto, comarca
de Penafiel. Rende por ano 500 mil reis e a quarta parte
pertence ao Colégio (Capela et al, 2009).

Demografia/povoamento
As Inquirições de 1258 retratam Aguiar de Sousa como um
território rural, com pouco mais de 100 moradores distribuídos
pelos 23 casais, provavelmente distribuídos em torno do Castelo
(Mattoso et al, 1982). Trata-se de um povoamento no vale do Rio
Sousa privilegiando sítios com boa exposição solar, envoltas por
campos e leiras propícias à agricultura, junto à serra para a prática
de pastorícia, e pelas margens dos rios, próximos dos recursos
piscícolas e dos lameiros verdejantes e controlo fluvial.
A referência aos atuais lugares habitados são mencionados em
1437-38 quando do contributo/imposto para a abertura da Rua
Nova do Porto, designadamente contribuintes da “alldea d’Aguiar,
juradia da Cernada e juradia d’Alhery. Nesta altura também se
verifica alguma mobilidade regional que a título de exemplo,
dentro deste território poderemos mencionar a deslocação

para Sarnada provinda da Aldeia de Branzelo (Julgado de Melres)
(Ferramosca, 1998).
As informações demográficas vão sendo pontuais, sendo que o
Numeramento em 1527-1532 apenas indica 44 moradores para
a freguesia de São Romão de Aguiar (Freire, 1905).
Em 1623, São Romão de Aguiar de Sousa tinha 226 pessoas de
comunhão e 51 menores (Cunha, 1623).
Em 1680 – Lançamento do Milhão do Concelho de Aguiar de
Sousa, a contribuição para o casamento da Infanta D. Isabel (Filha
de D. Pedro II), foi aplicada aos moradores do concelho de Aguiar
de Sousa – lugares: Aguiar, Senande, Cernada e Alvre.
Em 1758 : Senande tinha 17 fogos e 50 pessoas; Sernada 26 fogos
e 90 pessoas; Brandião seis fogos e 20 pessoas; Aguiar 55 fogos e
197 pessoas e Alvre 37 fogos e 125 pessoas (141 fogos e 482
pessoas) (Capela et al, 2009)
Em 1758: Povoas possui 4 fogos; Vale de São Jemil que agrega
vários lugares como Outeiro, Corredoura com 2 fogos, Aldea e
Quintão que compreende Pena do Corvo, Azenha (1 morador),
entre outros. (Capela et al, 2009)
Em 1527-1532:
Povoação de Leça e Matosinhos 677 moradores e é de João
Rodrigues de Sá
Povoação de Vallonguo tem de moradores 57.
O lugar de Melres que tem cível e crime pegado ao Douro e é
senhor Dom Jorge tem de moradores 78.

7

No julgado de Gondomar a freguesia de S. Pedro da Cova tem
26 moradores
No Julgado de Penafiel de Sousa a freguesia Santa Comba e
Casconha têm 8 moradores (Freire 1905).
A Freguesia de S. Martinho do Campo é já conhecida, com este
nome, no ano 797, como se vê num documento encontrado
na Universidade de Coimbra que diz que ‘’Em 797 doou D.
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7. A história do Parque das Serras do Porto

Gundezinho ao mosteiro de Laura muitas igrejas, e entre elas
a de S. Martinho de Valongo...’ ’. Sabe-se, também, por vários
documentos que existiu aqui o “Couto de Luriz” concedido por
El-Rei D. Afonso Henriques (1140) a D. Ribaldiz, Bispo do Porto.
Este “Couto” teve juízes ordinários, procuradores, advogados e
jurados, situando-se o tribunal junto à Ponte de Luriz. S. Martinho
do Campo é, também, citado com este nome nas Inquirições de
1258. Segundo a Corografia Moderna do Reino de Portugal, de
1875, S. Martinho de Campo vinha referenciado com o nome
de Recezinhos de Ponte Ferreira, como pertencendo à Abadia
do Convento de Vilela e que depois passou para a alçada do
Bispo e integrada no então concelho ou julgado de Aguiar de
Sousa. O Padre Joaquim A. Lopes dos Reis (1904), na monografia
“Villa de Vallongo’’, refere que na época romana, passava por S.
Martinho do Campo uma estrada romana de 2a ordem que ia
da encosta nordeste da Serra do Raio chegava a Aguiar de Sousa
e servia para transportar para o Rio Douro os minérios que
eram embarcados para “Cale” e depois para Roma. A já referida
Necrópole Romana da Corredoura, comprova a existência de
uma povoação no sopé da Serra do Raio que, no dizer do Padre
Joaquim A. Lopes dos Reis, “...estendia-se desde o Castro para
Couço e para o Salto e pela Agra de Gallegos, onde, foi levantada
pelos povos de toda a Callecia uma lápide em memória de um
governador que os tratara humanamente”. Esta pedra epigráfica,
encontrada no Campo de Sant’ Anna, em Braga, e referenciada no
Cathálogo dos Bispos do Porto, tem a seguinte inscrição: “...fora
levada das minas e vestígios Romanos que havia em Valle do Logar
de Vallongo, duas léguas acima da cidade do Porto, e era base
de um padrão que esta cidade n’aquelle valle erigira dedicado
a Caio César, filho adoptado e bem estimado do Imperador
Octaviano César Augusto.” A comprovar a existência desta via
ficou-nos o topónimo “Milharia”, dado ter existido ali um marco
miliário - marcos em pedra que davam aos viajantes indicações
das distâncias às localidades principais. Em S. Martinho do Campo
existe um espólio romano que retracta bem a presença romana,
nomeadamente os “fojos” que são poços e galerias de minas na
serra de Pias e do Raio e a Necrópole Romana da Corredoura,
entre outros vestígios (Reis,1904).
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7.2.2 Antecedentes do Parque das Serras do Porto: da ideia até à criação de uma Paisagem Protegida
Regional de interesse metropolitano
“Trata-se de um projecto com mais de meio século de existência,
pensado na perspectiva de uma paisagem equilibrada, fazendo
acompanhar os crescimentos estimados dos centros urbanos e em
especial a cidade-região que começava a ser o Porto.”
Alcide Gonçalves, 2002, p. 3
O projeto de um parque nos territórios a nascente do Porto é
uma ideia antiga que só na presente década passou de projeto a
realidade. Ao longo da história do planeamento do que é hoje a
AMP, os documentos que defendem a importância da proteção,
conservação e valorização das Serras são vários, coincidindo,
de um modo geral, com o anticlinal de Valongo, e áreas mais
vastas, mesmo até ao vale do Tâmega. Nestes documentos, a
área aparece ora mais extensa ora mais restrita e vai recebendo
diferentes denominações, desde reserva regional ou natural,
parque regional, parque florestal, parque ecológico ou parque
metropolitano, mas sempre vocacionada para a criação de uma
área de proteção, conservação, lazer e turismo.
Organizamos o presente sub-capítulo em cinco momentos que
focalizam o enquadramento do Parque das Serras do Porto
no exercício de planeamento à escala urbana, metropolitana e
regional de um vasto território sem fronteira a que ora se chama
Porto-região ora Grande Porto:
•

Os planos de Ezequiel de Campos e de Antão de Almeida
Garrett: a ideia

•

O Plano da Região do Porto de 1975: a consagração da ideia

•

Nas décadas de 1980 e 1990: variações sobre um mesmo
tema

•

Na primeira década do milénio: a dimensão metropolitana

•

A criação do Parque das Serras do Porto.

Sob o ponto de vista da evolução da história do PSeP ela
reclama estudos de outra natureza que retratem os principais
acontecimentos como os de natureza infraestrutural como o
caminho de ferro e a rede rodoviária com destaque para a nova
travessia sobre o Douro a nascente do Porto e o povoamento
florestal ou a atividade louseira e carbonífera que tanto marcou a
vida das Serras desde meados do século XIX. No entanto, como
se refere, privilegia-se sistematizar o processo evolutivo da ideia
de um grande parque sobre o anticlinal de Valongo, congregando
os municípios de Gondomar, Paredes e Valongo. O PSeP surge
num contexto de AMP, razão pela qual se restringe a estes três
municípios embora se reconheça a sua continuidade natural a
sul quer na margem esquerda do Douro quer no concelho de
Paredes. Mas considere-se que o PSeP ainda dá os seus primeiros
passos.
Constata-se que ao nível do planeamento, o Grande Porto
conta com três planos de carácter regional elaborados com uma
periodicidade de cerca de 20 anos e todos eles são unânimes
sobre a importância da criação do parque metropolitano: o Plano
Regulador da Cidade do Porto (1952), o Plano da Região Porto
(1975) e o Estudo Sócio Económico da Área Metropolitana do
Porto (1993).
7.2.2.1 - Os planos de Ezequiel de Campos e de Antão de
Almeida Garrett: a ideia
Podemos considerar que os engenheiros e professores Ezequiel
de Campos (1874-1965) e Antão de Almeida Garrett (18961978) foram as primeiras pessoas que, com uma perspetiva
moderna de planeamento territorial, pensaram aquilo que hoje
designamos por PSeP, um parque metropolitano. No Prólogo
do Plano da Cidade do Porto de 1932, Ezequiel de Campos
concebeu a cidade do Porto como o centro da região e advertiu
que o plano deveria alargar a sua área de intervenção, referindo
inclusive, como importante a coordenação, entre os diferentes
municípios, dos lugares de recreio. No Prólogo lê-se: “…o
plano da Cidade do Pôrto deve compreender Gaia, Matosinhos e

Leça; logo também Gondomar: seguindo-se a prática universal do
plano da expansão urbana, adoptada em tantíssimas cidades de
todo o mundo. Madrid. Barcelona, Paris, Berlim…Nova York…Bilbao,
Valencia, fizeram de há muito, ou há pouco tempo, o enquadramento
urbano das povoações satélites, definindo zonas vastas de cidade”
(Campos, p. 21). Ezequiel de Campos introduz a ideia de um
Plano Regional de Urbanização: “Levando mais longe a previsão da
Cidade do Pôrto, dever-se-á estudar também um plano regional de
urbanização, pela fatalidade da influência da hegemonia do porto
nas vilas e cidades limítrofes, especialmente Espinho, Gondomar,
Valongo, Maia, Santo Tirso, Vila do Conde e Póvoa do Varzim, esparsas
num terreno tão densamente povoado. – Um raio de 30 quilómetros
é considerado hoje no plano de urbanização regional das pequenas
metrópoles”. ... ”Estradas ou troços de estradas melhores (como de
Leixões a Vila do Conde e a Santo Tirso; coordenação de lugares de
recreio e habitação; encadeamento das actividades das povoações
satélites; estradas novas como a da beira-mar, da Boa-Nova a Vila do
Conde...” (Campos, p.35).
Uns anos depois, em 1940, o Arquiteto Giovanni Muzio, a trabalhar
para o Gabinete de Estudos do Plano Geral de Urbanização do
Porto, referiu a necessidade de se criarem zonas verdes fora da
cidade.
A Direção Geral dos Serviços de Urbanização em 1945
encarregou Almeida Garrett de elaborar o Anteplano Regional
do Porto (1946) que só seria aprovado ministerialmente em
1950. O que hoje é designado como PSeP, em termos gerais,
surge delimitado como “zonas arborizadas” (Fig 7.17). Por sua
vez, a Câmara Municipal do Porto encomenda a Almeida Garrett
a conclusão do Plano Geral de Urbanização do Porto que virá a
ser conhecido como Plano Regulador da Cidade do Porto (1952)
e aprovado em 1954. No Plano Regulador propôs, pela primeira
vez, a delimitação da serra de Valongo como Reserva Regional.
(GARRETT, 1952) (Fig 7.18).

7

“A todo este sistema interno deverá juntar-se um suburbano de
parques de fins de semana, e um outro que poderá distanciar-se
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uma gestão descentralizada do Parque Regional. Este é descrito
do seguinte modo: “Parque Regional – “Este grande trato de
terreno predominantemente montanhoso, tem actualmente apenas
reduzida população, pouca agricultura e considerável florestação.Tem
aptidões para desportos, como a pesca, caça, remo, vela, marcha a
montanhismo, além de reunir condições para recreio menos activo,
como locais para picnic e contemplação da paisagem. Situa-se
convenientemente próxima da zona mais urbanizada do norte do
país. A fronteira do parque corresponde ao limite do crescimento
para nascente. Esta área deverá designar-se por Parque Regional
e orientar-se para fornecer facilidades recreativas. A florestação
comercial poderá desenvolver-se no parque mas deverá conduzir-se
no sentido de beneficiar a paisagem usando essências nativas ou
introduzidas há longa data na região, sobretudo a adicionar aos locais
de recreio e ao longo das estradas”. (Estratégia Proposta; Junho, p.
147).

Fig. 7.17 - Anteplano Regional do Porto (1946)

Fig. 7.19 - Plano da Região do Porto (1965)

mais e que deverá ser constituído pelas chamadas reservas regionais
e as grandes reservas nacionais. ... Nos arrabaldes rústicos do Porto,
nas margens dos rios, nos pinhais junto ao mar, ou nos cabeços
arborizados das serras, tem a população belíssimos locais para
passear, repousar e tomar excelente ar. Julgamos poder definir assim
este dispositivo verde exterior: 1) Parques suburbanos: Mindelo, Ponte
da Pedra, Monte Castro, Monte da Virgem, Marginal do Douro, 2)
Reservas regionais: Serra de Valongo, Crestuma, Matinha e 3) Grandes
reservas nacionais: Marão, Gerês, Leiria.” (Garrett, pp. 15-16)
7.2.2.2 O Plano da Região do Porto de 1975: a consagração
da ideia

Fig. 7.18 - Plano Regulador do Porto (1952)
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Consideramos que todas estas iniciativas, entre 1932-1952, têm
um carácter predominantemente indicativo, mas vão construindo
uma ideia. Cerca de 20 anos mais tarde, no Plano da Região
do Porto (1975), os professores e urbanistas Johnson Marshall
e Costa Lobo propuseram a criação de um Parque Regional

como uma zona de proteção. Tratava-se de uma iniciativa do
Ministério do Equipamento Social – Direção Geral dos Serviços
de Urbanização á qual estava associado o Gabinete do Plano da
Região do Porto (Fig 7.19).
No Relatório Suplementar de Dezembro de 1975 afirmam:
“... prestam-se estas zonas para importantes fins não recreativos,
nomeadamente, para impedir a junção das áreas urbanas,
(especialmente no caso do Grande Porto, do Médio Vale do Ave e
de Braga), para manter o carácter distintivo dos diferentes vales, e
para o fomento da produção de madeiras. A par disso, podem no
entanto oferecer oportunidades para recreio quer onde a procura
é particularmente forte, quer onde exista significativo potencial
recreativo” (MARSHALL, LOBO, 1975). É feita a proposta
de criação de uma série de zonas de proteção: A) Parque
Regional; B) Zona Costeira; c) Zonas de Mata/Recreio; d) Zona
de Horticultura e é também de registar a proposta feita para

Indica-se que o Parque Regional, assim como a Zona Costeira,
as Zonas de Mata/Recreio e a Zona de horticultura, deverão
ser designados como “áreas especiais e planeamento nas quais
deverão merecer particular atenção todos os requerimentos para
iniciativas de desenvolvimento residencial ou outro tipo de ocupação
do solo” (Ibidem, p. 161). Sobre o modo de atuar e a legislação
sobre a conservação lê-se: “Embora o plano chame especial
atenção para a importância e necessidade da salvaguarda das zonas
costeiras, florestal e duma área verde de protecção da Aglomeração
do Porto, não especifica as medidas através das quais pode ser feita
essa salvaguarda. A sua identificação como “áreas especiais” ou
“zonas de protecção” pode facilitar a imediata aplicação de estritas
medidas de controlo. Contudo, deverá reconhecer-se a necessidade
de levar a cabo investigações para identificar os critérios que definam
os terrenos de salvaguarda destas áreas em relação a todos os tipos
de utilização não desejáveis, e da melhoria das suas condições de
amenidade” (Ibidem, p. 166).
Os trabalhos do Plano da Região do Porto desenrolaram-se entre
1973 e 1978. Sabe-se que em resultado deste plano, a Assembleia
Municipal de Valongo com base num Memorando intitulado

“Criação de um Parque Natural” deliberou por unanimidade, em
14 de março de 1978, apoiar a iniciativa da criação do Parque
Natural. Neste memorando lê-se o seguinte:
“No que se refere às dimensões a atribuir ao futuro parque, penso
que haveria vantagem em estendê-lo a partir de Santa Justa no
sentido sudeste, até atingir o Douro, por altura da Serra da Boneca
que ficaria incluída. Por este motivo, e adoptando a designação
provisória de “parque natural de Santa Justa-Serra da Boneca” ele
teria cerca de 20km de extensão em serrania brava, desabitada e
selvagem. “... “ O futuro parque, assim delineado, irá abranger terras
dos concelhos nossos vizinhos de Gondomar, Paredes e Penafiel e ás
respetivas câmaras entendo que se deveria oficiar, desse já, para lhes
dar conhecimento de aspirações que são comuns sobre este plano e
o desejo de nos associarmos para a sua realização. ...”
Foi dado conhecimento desta decisão à Direção de Planeamento
Urbanístico de Entre-Douro e Minho, que na pessoa do seu
Diretor, Eng. Humberto Moreira, escreveu em 10 de Maio
de 1978, ao Presidente da Câmara Municipal de Gondomar,
anexando planta na escala 1/50000 com o “esboço de limite do
Parque” esclarecendo que “... houve a preocupação de incluir na
área proposta em 1975 pelos Consultores, outros trechos de
grande potencial paisagístico – as margens do Douro e Tâmega,
p.ex.”. A Direção de Planeamento Urbanístico de Entre Douro
e Minho pertencia ao Ministério da Habitação e Obras Públicas
sendo o arquiteto paisagista Ilídio de Araújo Coordenador do
Grupo de Estudos de Planeamento e o arquiteto urbanista
Marques de Aguiar, o Coordenador do Grupo de Estudos de
Urbanismo. A carta anexa a este oficio, intitulada “Parque Natural
Regional. Alguns Elementos para a sua Delimitação” é datada
de Abril de 1978, embora não assinada, permite-nos atribuir a
autoria do arquiteto paisagista Ilídio de Araújo, que participou
no Plano da Região do Porto, e conceptualizou o ordenamento
do território do Norte de Portugal em função dos Centros de
Apoio Rural, conforme a carta regista (Fig 7.20).

Fig. 7.20 - Parque Natural Regional (1978)

7.2.2.3 Nas décadas de 1980 e 1990: variações sobre um
mesmo tema
Nas décadas de 1980 e 1990 vão surgir diversos documentos
dispersos continuando a reforça a ideia e a valorizar os territórios
embora sem que algo se concretizasse. Em 1981, por iniciativa de
Nuno Gomes Oliveira surge o Projeto de Reserva Natural das
Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal: “Estas serranias falam-nos da
história, da biologia, da geohistória; se a soubéssemos salvaguardar e
interpretar, podemos transformar serras de Santa Justa, Pias e Castiçal
em autênticos laboratórios para o cientista e para o estudante e
locais de cultura e recreio para o cidadão. As crianças das escolas,
e os adultos porque não, poderiam ir ali ver como funciona uma
azenha, aprender como os romanos exploravam o ouro, ou como hoje
se explora e trabalha a lousa; podem ver plantas e animais já pouco
comuns noutras zonas, e perceber melhor o equilíbrio da natureza;
podem, em suma, ter uma lição viva sobre as ciências e as culturas.”
(Oliveira, 1981).
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O Relatório “A Área Metropolitana do Porto- Problemas e
Prioridades” (CCRN, 1987) coordenado por Abílio Cardoso
refere o Parque metropolitano de Gondomar. Em 1988/1989,
no Programa Operacional Regional da Área Metropolitana do
Porto refere-se o Parque Ecológico de Santa Justa, inserido num
programa de parques.
Em 1993, o “Estudo Sócio Económico da Área Metropolitana
do Porto”, a área constituída pelas Serras de Santa Justa, Pias e
Castiçal foi integrada na proposta de um parque metropolitano,
inserido num corredor ecológico estrutural, com a função
de constituir uma cortina verde tampão e contribuir para o
equilíbrio ambiental de todo o ecossistema da AMP. (Fig 7.21)
Nas propostas da intervenção “Estruturar o modelo territorial”
é referida a criação de um Parque metropolitano em matéria
de ambiente e lazer. É sempre de recordar que os estudos
metropolitanos incidiam sobre apenas nove concelhos entre os
quais, Gondomar e Valongo.

7.2.2.4 Na primeira década do milénio: a dimensão
metropolitana
A Comissão de Coordenação da Região Norte e a Área
Metropolitana do Porto entenderam neste período prosseguir
com a ideia de um parque nestes territórios em estudo. Foram
concretizados três estudos, coordenados por Teresa Andresen
(CIBIO. FCUP): “Estrutura Ecológica da Área Metropolitana do
Porto” (CCDRN, 2004), “Estrutura Regional de Protecção e
Valorização Ambiental da Região Norte/ERPVA” (CCDRN, 2008)
e, por último, a “Rede de Parques Metropolitanos na Grande Área
Metropolitana do Porto” (AMP, 2009). A ERPVA foi proposta
no âmbito do Plano Regional de Ordenamento do Norte e
foi desenvolvida a dois níveis: região e Arco Metropolitano do
Noroeste. Os três estudos incluem o PSeP e o documento
mais recente avançou com a proposta do Parque metropolitano
do Salto, com uma área de 5100 ha, um pouco inferior àquela
que o PSeP atualmente ocupa, e propondo a sua integração na
Rede Nacional de Áreas Protegidas enquanto Área de Paisagem
Protegida de interesse regional. (Fig 7.22, 7.23, 7.24 e 7.25)
“… integra um importante marco da história geológica do território
continental, o “Anticlinal de Valongo”. Contudo, o valor geológico
deste espaço não se restringe somente a esta dimensão pois existe
um conjunto de aspectos que fazem destas serras uma ‘biblioteca
temporal’. Como factores de maior relevância estão a presença de
grandes quantidades de fósseis marinhos, indicando que outrora esta
área foi fundo oceânico ou a presença de minas e fojos (antigas minas
romanas de ouro). A presença destes valores levou, por iniciativa da
Câmara Municipal de Valongo em articulação com a Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto, à criação e delimitação do Parque
Paleozóico.

Fig. 7.21 - Capas dos relatórios
“A Área Metropolitana do Porto- Problemas e Prioridades” (1987)
Estudo Sócio Económico da Área Metropolitana do Porto (1993)
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A conjugação de condições climáticas favoráveis com a presença de
fojos, há muito tempo desactivados, permitiu a fixação nestes locais
de importantes comunidades vegetais e animais, nomeadamente os
fetos (Culcita macrocarpa e Tricomans speciosum) e a salamandra
portuguesa (Chioglossa lusitanica). Estas espécies, juntamente com

Fig. 7.21 - Capa do relatório

“Estudo Sócio Económico
da Área Metropolitana do
Porto” (1993)

Fig. 7.22 - Estrutura Ecológica Bruta
(2004)

Fig. 7.23 - ERPVA / Arco
Metropolitano do Noroeste
(PROT, 2008)

outros habitats e espécies distribuídos pelas serras, fizeram com que
o núcleo central formado por Santa Justa, Pias e Castiçal integrasse
a Rede Natura 2000, constituindo o Sítio PTCON0024 Valongo.
Distribui-se ao longo do maciço xistoso a oriente da cidade do Porto,
que corre sensivelmente paralelo à costa, afastando-se esta para
sul. Esta cordilheira, rasgada pelos Rios Ferreira e Sousa, integra um
importante marco da história geológica do território continental, o
“Anticlinal de Valongo”.
A riqueza natural e patrimonial deste Parque não se restringe
somente a este núcleo central Um pouco por todo este território
complexo existem marcos que evidenciam a sua importância
como recurso natural e pólo de humanização e culto. O uso de
solo predominante é o florestal, constituído por povoamentos
florestais mono específicos prevalecendo o eucalipto, com presença
de espécies invasoras (especialmente acácias), um cenário que se
tem revelado particularmente vulnerável ao fogo. Este é o principal
factor da transformação das serras nos últimos quarenta/cinquenta

Fig. 7.24 - Rede de Parques Metropolitanos da AMP (2009)

Fig. 7.25 - Rede de Parques Metropolitanos da AMP - O Parque do
Salto (2009)

anos seguido da edificação. A paisagem das serras encontra-se
desqualificada e a sua requalificação e reapropriação implica um
processo de intervenção de média-longa duração, sendo que a
instalação de áreas-piloto de intervenção de requalificação da
paisagem devia ser prioritária.” (Andresen et al, p. 43)

de um parque supramunicipal de interesse metropolitano, tendo
coincidido com a adesão do município de Paredes à Área
Metropolitana do Porto. Em 2014, foi criada uma equipa técnica
intermunicipal dedicada ao projeto, então chamado “Pulmão
Verde”, que desenvolveu uma série de documentos de suporte
tendo em vista a criação de uma paisagem protegida regional. Em
10 de abril de 2015, este projeto foi considerado de interesse
metropolitano, pelo Conselho Metropolitano do Porto. Da
primeira etapa de trabalho resultou um Acordo de Colaboração
entre os três municípios, assinado em 20 de junho de 2015 num
lugar simbólico – o ponto de encontro dos três concelhos, em
plenas serras (Fig 7.26).

7.2.2.5 A criação do Parque das Serras do Porto
(Adaptado de: Associação de Municípios do Parque das Serras do
Porto, 2017 Parque das Serras do Porto. Uma visão comum. Uma
esgtratégia coumu, uma ação comum)
A campanha autárquica dos municípios de Gondomar, Paredes e
Valongo 2013 colocou uma tónica forte no objetivo de criação

7

Fig. 7.26 - Acordo de Colaboração (20 de Junho 2015)
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O acordo traduz o compromisso de uma atuação integrada,
reconhecendo desde logo que as serras reúnem condições para
serem consideradas uma paisagem protegida de âmbito regional
mediante um programa de ação “...capaz de compatibilizar a
proteção do património natural e cultural com o desenvolvimento
económico e de qualidade de vida das populações, orientado por
princípios de sustentabilidade e inclusão social. Pretende-se que a
atuação na área abrangida pelas Serras de Santa Justa, Pias, Castiçal,
Flores, Santa Iria e Banjas se baseie numa dinâmica metropolitana
de cooperação e complementaridade, conducente à promoção e
uma identidade territorial e a uma maior capacidade de captação
de investimento.”
A paisagem das Serras foi também entendida como um ativo
da AMP e como uma green infrastructure. Foram subscritos
um conjunto de princípios e identificadas as seguintes ações:
1) preparar o processo de criação da paisagem protegida, 2)
elaborar um plano de gestão, 3) implementar um modelo de
gestão assente em três órgãos designados como Conselho

Fig. 7.27 - Aviso nº 7409-C/2016 - Limites do parque

266

consultivo, Conselho de gestão e Órgão de gestão executiva, 4)
promover a criação de um associação de amigos 5) promover
um programa de comunicação e 6) promover um programa
de atividades económicas orientadas para o recreio, o turismo
e os produtos locais e a conservação patrimonial. Por sua vez,
estas ações foram divididas em ações estruturantes e ações
complementares. Nas ações estruturantes foram identificadas
quatro entradas da paisagem protegida a requalificar: eixo CIA/
Santa Justa; eixo Senhora do Salto/Alvre, São Pedro da Cova e
eixo Foz do Sousa/Foz do Ferreira, os aglomerados a reabilitar:
Aguiar, Brandião, Branzelo, Sarnada e Senande e duas áreas para
qualificação paisagística: vale de Couce (rio Ferreira) e vale do
Sousa entre Covelo e Castelo de Aguiar de Sousa. As ações
complementares identificadas foram a qualificação do coberto
vegetal, a valorização das concessões mineiras e o complexo
mineiro aurífero romano.

geográfica da área, suportadas por um conjunto de documentos
de fundamentação. O regulamento de gestão está organizado em
quatro capítulos: I - Objetivos, Órgãos e Competência, II - Atos e
Atividades Interditas e Condicionadas, III - Normas de Fiscalização
e Regime Contraordenacional e IV - Disposições Finais. A
delimitação geográfica é a reproduzida na figura 7.27.
A discussão pública decorreu entre 27 de junho e 5 de agosto,
tendo havido lugar a três sessões públicas de esclarecimento,
uma em cada município. Dinamizou-se também uma sessão

Como resultado da discussão pública, e conforme consta do
relatório de ponderação, foram reunidos 363 contributos,
versando sobretudo os seguintes temas: a prática motorizada,
nas vertentes desportiva e/ou de animação turística, a gestão
florestal/rentabilidade económica das propriedades, a valorização
do património geológico e exploração mineira, a alteração de
limites e/ou entradas, a fiscalização e a caça e pesca.

O trabalho prosseguiu, suportado pelas disposições do DecretoLei nº 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei nº 242/2015, de 15 de outubro, que define que os
municípios e associações de municípios adquirem competência
para criar áreas protegidas de âmbito local ou regional e ainda
pelo Regime Jurídico das Autarquias Locais, a Lei nº 75/2013, de
12 de setembro, nomeadamente no respeitante à constituição
de uma associação de municípios de fins específicos (Artigos
108 a 110). Assim, no dia 29 de fevereiro de 2016 reuniram
as assembleias municipais dos três municípios e foi aprovada a
criação da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto,
uma pessoa coletiva de direito público de natureza associativa e
âmbito territorial, tendo como fim específico a criação e gestão
do Parque das Serras do Porto. Ficou definido que os órgãos da
Associação seriam os seguintes: a Assembleia-Geral, o Conselho
Executivo, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo. A escritura
de constituição da associação decorreu em São Pedro da Cova
no dia 18 de abril de 2016.
O ano de 2016 prosseguiu como um ano instalador do Parque
e de redação dos documentos inerentes à classificação como
paisagem protegida regional. A 9 de junho foi publicado em Diário
da República o Aviso nº 7409-C/2016, referente ao período de
discussão pública da criação do Parque das Serras do Porto, com
base em duas propostas: regulamento de gestão e delimitação

direcionada para entidades que atuam ao nível da fiscalização e
proteção civil, tendo estado presentes representantes de Juntas
de Freguesia, PSP (incluindo BRIPA), GNR (incluindo SEPNA),
cooperações de Bombeiros Voluntários, Portucalea – Associação
Florestal do Grande Porto, Associação Florestal do Vale do Sousa,
Afocelca e elementos dos dispositivos de proteção civil e polícia
municipais. De referir que o cumprimento do regulamento de
gestão, assim como da legislação complementar aplicável ao
Parque, é da competência dos municípios de Gondomar, Paredes
e Valongo e demais entidades nos termos da legislação em vigor.

De referir que o processo foi objeto de articulação com o Instituto
de Conservação da Natureza e das Florestas, destacando-se uma
apresentação introdutória e reuniões posteriores em torno do
regulamento de gestão da paisagem protegida regional, incluindo
uma em Lisboa, com a presença do Senhor Presidente e Senhora
Vogal do Conselho Diretivo.
A 21 de dezembro a Assembleia-Geral da Associação de
Municípios do Parque das Serras do Porto aprovou por
unanimidade a classificação do Parque das Serras do Porto
como Paisagem Protegida Regional e a 15 de março de 2017 foi
publicado o em Diário da República o Aviso n.º 2682/2017.
O Parque das Serras do Porto, marca já registada junto do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, fruto da sua singularidade e
relevância para o País, foi honrado com o Alto Patrocínio do
Presidente da República em janeiro de 2017.

7

Tendo decorrido em 1 de outubro as eleições autárquicas (2017)
houve lugar a nova tomada de posse dos órgãos sociais da
Associação de Municípios do Parque das Serras do Porto, em
Gondomar, em 28 de novembro de 2017 (Fig 7.28).
Fig. 7.28 - Tomada de Posse dos membros da Assembleia-Geral,

Conselho Executivo e Conselho Fiscal da AMPSeP
Biblioteca Municipal de Gondomar - 28 de novembro 2017
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8. Conclusões
O conhecimento do Parque das Serras do Porto (PSeP), quer dos
valores que o distinguem quer das ameaças que sobre ele pairam,
é um processo continuado e de gerações. O conhecimento
que até agora se sistematizou neste Relatório Final dos Estudos
Prévios do Plano de Gestão do PSeP suportará a elaboração do
plano em ambiente de processo participado. O relatório reúne
um conjunto de Relatórios Setoriais nas seguintes áreas temáticas:
•
Mineração
•
Ocupação do solo e floresta
•
Defesa contra incêndios
•
Património natural (Geodiversidade e Biodiversidade)
•

Património cultural.

Estes cinco estudos permitem fazer o cruzamento de duas
importantes histórias no PSeP:
•
o tempo geológico ancorado em centenas de milhões de
anos e
•
o tempo do homem com 6000 anos de construção de uma
paisagem distinta.
Conforme se procurou evidenciar no capítulo anterior, é
essencialmente do encontro destes dois tempos que resulta a
identidade do PSeP enquanto paisagem protegida de âmbito
regional. Por sua vez, considera-se que são estes os elementos
que estruturam o argumento que servirá de base à definição da
visão que se pretende construir para o projeto de um parque
metropolitano na AMPorto.
A história recente do espaço que, desde 15 de março de 2017,
chamamos Parque das Serras do Porto é marcada por um
conjunto de fenómenos. O primeiro corresponde à profunda
alteração ocorrida num curto período de 10 anos, entre 1981
e 1990, decorrente da substituição de povoamentos puros de
pinheiro bravo por povoamentos puros de eucalipto, relegando,
progressivamente, para uma menor expressão as atividades
extensivas, sobretudo da pastorícia, e a desvalorizando os matos.
A produção de material lenhoso prevalece hoje na paisagem
do PSeP - e também nas suas envolventes não urbanas - com
ou sem gestão, restando algumas manchas compostas por
matos autóctones, pequenos bosquetes ou exemplares isolados
de espécies arbóreas autóctones. Há também a registar o
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preocupante fenómeno do aparecimento de várias espécies
exóticas invasoras lenhosas, com colonização relevante e elevado
potencial de dispersão. Esta ocupação tem resultado num ciclo de
retorno de fogo que, na realidade atual, põe em risco extremo ou
inviabiliza financeiramente a valorização destes espaços.
Apesar desta tendência para a predominância da presença do
eucalipto nas serras, o PSeP, no final do milénio, assistiu a um outro
acontecimento relevante. A Resolução do Conselho de Ministros
nº 142/97 classificou o SITIO VALONGO (PTCON0024) como
proposta de Sitio de Interesse Comunitário que ficou aprovado
pela Decisão da Comissão de 7 de dezembro de 2004 que
adotou, nos termos da Diretiva 92/43/CEE do Conselho, a lista
dos Sítios de Importância Comunitária da região biogeográfica
atlântica. Assim, este Sítio da chamada Rede Natura 2000 com
um total de 2772 ha está hoje totalmente integrado no que hoje
é o PSeP (área total: 5974 ha). Por outro lado, desde 1995 que o
Município de Valongo iniciou um processo para a criação de uma
área de paisagem protegida de âmbito local, o chamado Parque
do Paleozoico. Esta foi aprovada em reunião da Assembleia
Municipal de 28 de dezembro de 2010, com publicação em
Diário da República de 28 de janeiro de 2011, com uma área de
cerca de 1070ha.
A par da introdução extensiva do eucalipto, do avanço das espécies
lenhosas invasoras, da criação de um sítio Rede Natura há a referir
a construção da A41, também conhecida por Cintura Regional
Exterior do Porto (CREP) com 33 km de extensão e concluída
em 2011. Ela alterou de forma expressiva, em particular o carácter
do vale do Sousa dentro do PSeP, e ao mesmo tempo aumentou
significativamente a acessibilidade do parque. No entanto, apesar
das pressões sobre este vasto território, prevalece um conjunto
de valores notáveis que associados à distinta geomorfologia do
parque fazem dele um lugar de distinção com uma localização
excecional na AMP. Entende-se que o parque deve ser o motor da
transformação da realidade instalada assim sucintamente descrita
motivando e dinamizando os seus habitantes, proprietários e
agentes locais para as necessárias mudanças e satisfação de
objetivos comuns, de interesse público e privado. Pretende-se um
parque que seja um espaço de gerações sucessivas, resiliente ao
fogo, paisagisticamente qualificado, multifuncional onde coabite
a atividade económica com a conservação e valorização do

património natural e cultural, com melhor floresta e que seja um
destino de recreio e turismo seguro e atraente a uma diversidade
de públicos.
O Anticlinal de Valongo com as suas cristas quartzíticas expostas
na direção NO_SE é uma verdadeira megaestrutura geológica
constituída como uma dobra assimétrica sujeita a milhões de
anos de ação dos agentes erosivos em que os rios Ferreira
e Sousa desempenham um papel primordial. Testemunha
aproximadamente trezentos milhões de anos da história da
Terra iniciados há cerca de seiscentos milhões de anos. Nestas
rochas encontram-se impressas formas de vida desde trilobites,
graptólitos, gasterópodes e outras. O Relatório Setorial
respeitante à mineração romana valoriza a presença do ouro e
os vestígios a ele associados que são um outro traço comum
do PSeP a par do anticlinal de Valongo. O PSeP revela-se como
um imenso complexo tecnológico de há cerca de 2000 anos,
onde encontramos testemunhos de uma expressiva diversidade
de modos de exploração do ouro. Manifesta-se na exploração do
primário quer em profundidade através da presença de extensos
fojos (banjas), galerias e poços quer a céu aberto mediante
extensas cortas que resultaram de um processo de fraturação
das formações quartzíticas de dobras secundárias ricas em ouro
e ainda na exploração do secundário acumulado nas aluviões
e principalmente nos coluviões longamente explorados pelos
romanos. Esta estruturação de abordagem mineira completa que
agora se demonstra para o PSeP, cobrindo de forma sistemática os
depósitos secundários e primários, não será exclusiva desta área,
e estamos convencidos, pelos conhecimentos que adquirimos,
que esta área pode constituir um verdadeiro laboratório, que
ajude a interpretar outras regiões como, por exemplo, a de
Boticas, Montalegre ou de Vila Pouca de Aguiar em Portugal. Se
isto se vier a comprovar, todo o território Noroeste Peninsular
terá sido alvo de uma indústria sistemática na procura de ouro,
e do seu aproveitamento organizado de forma a quase esgotar
todos os jazigos aflorantes.
O Relatório Setorial relativo à biodiversidade evidencia os vales
dos rios Ferreira e Sousa como as áreas de maior valor para
a conservação, embora estejam extremamente ameaçados pela
expansão de grandes manchas de exóticas invasoras. Pela sua
singularidade, destacam-se o troço do vale do Ferreira, desde a

sua entrada a Este no PSeP até Couce, e ainda do troço do vale do
Sousa desde a sua entrada a Este no PSeP até junto da Senhora
do Salto. O relatório destaca em particular os micro biótopos,
tais como os fojos ou banjas e as linhas de água sem bosque
ribeirinho, com importância para alguns valores muito relevantes
e que são a verdadeira essência da classificação do Sítio Valongo.
Refere-se ainda que na zona mais a montante da ribeira de Santa
Comba, a sul da povoação do mesmo nome, aparecem zonas
de matos secos enquadráveis no habitat do Anexo I da Diretiva
Habitats, charnecas secas europeias, constituído por carqueja
tojo-gatenho e torga com excelentes condições para a presença
de espécies endémicas, tais como Ranunculus bupleuroides e
Succisa pinnatifida. Contudo, todos estes valores que estão
presentes junto aos vales dos rios Ferreira e Sousa encontram-se
particularmente ameaçados pela expansão de exóticas invasoras,
com especial relevo para as espécies dos géneros Acacia e Hakea.
Em relação à fauna e apesar das elevadas pressões sofridas pelos
principais biótopos, no PSeP ocorrem diversas espécies listadas
nos Anexos das diretivas comunitárias e/ou classificadas como
ameaçadas no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Entre
estas destaca-se o endemismo do noroeste Ibérico, salamandralusitânica (Chioglossa lusitanica), uma das espécies listadas no
Anexo II da Diretiva que justificou a classificação deste território
como Sítio de Interesse Comunitário. Este anfíbio encontra nos
fojos ou banjas do PSeP as galerias subterrâneas ideais para a
sua reprodução, estando presente também nas linhas de água
de pequena dimensão. Mesmo assim, relativamente aos valores
faunísticos listaram-se 42 espécies com estatuto de conservação.
O Relatório Setorial relativo ao património cultural evidencia a
coexistência de um conjunto patrimonial que, embora pareça
ser discreto à primeira vista, é potencialmente de um valor
excecional reclamando uma investigação mais aprofundada nas
décadas mais próximas. Destaca-se o complexo mineiro romano
em torno da extração do ouro e todo o património arqueológico
a ele associado. Conforme referido, estamos perante um imenso
complexo tecnológico com marcas extensas e vincadamente
inscritas na paisagem. A ele acresce o património vernacular
concentrado ao longo dos rios e ribeiras e nos lugares do parque.
Estes estruturam-se em função de antigos traçados viários de
matriz romano-medieval e revelam uma localização estratégica.

M

M
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Fig. 8.1 - Eixos/mineração no PSeP
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Os diagramas que se seguem pretendem identificar a macrodistribuição dos principais valores do PSeP. Constata-se que estes
se distribuem de acordo com eixos naturais de natureza geológica
(cristas quartzíticas) e ribeirinha e com eixos de distribuição de
lugares associadas a antigas vias romano-medievais (Fig.8.1, 8.2
e 8.3).

A elaboração do Plano de Gestão do PSeP não pode ser encarada
como um fim, a sua implementação é efetivamente o objetivo.
É um processo que pretende garantir o conhecimento e o
envolvimento dos residentes e proprietários e de todas as partes
interessadas nos valores identificados procurando consensualizar
o reconhecimento desses valores e das dinâmicas da paisagem
assim como a definição das estratégias de utilização, valorização
e rentabilização.
O processo de decisão deve assim ser baseado no conhecimento,
na análise dos problemas e dos contextos de modo a que todos
os intervenientes na decisão compreendam as razões de causaefeito sendo que a implementação do plano reclama a existência
de um sistema de monitorização e de um sistema de fiscalização.
Os objetivos do Plano de Gestão são os seguintes:
1.

Definir medidas e ações para a proteção e promoção
das caraterísticas e dos valores do PSeP atendendo à sua
circunstância socioeconómica, no curto e médio prazo,

2.

Definir a afetação de recursos à gestão do plano e respetivo
retorno – ambiental, social e económico – de forma a que
se garanta a sustentabilidade do modelo de gestão e,

3.

Orientar a decisão sobre a evolução da paisagem protegida
de forma partilhada com os proprietários e outras partes
interessadas (stakeholders).

•

A gestão do PSeP é um processo continuado baseado na
aquisição do conhecimento sobre os valores do parque, na
respetiva monitorização e gestão adaptativa.

•

A gestão do PSeP tem como instrumentos o Regulamento
de Gestão e o Plano de Gestão.

Ao encontro destes princípios, preconiza-se um modelo de
gestão do PSeP de natureza participativa – envolvendo
proprietários e todas as partes interessadas, colaborativa –
traduzida num conjunto de acordos de compromisso e acordos
de parceria para uma gestão partilhada – e adaptativa –
orientando de forma flexível a identificação das ameaças e das
oportunidades que se colocam à evolução da paisagem protegida
regional de forma a assegurar a conservação e a valorização dos
valores e serviços de ecossistema suportado por um sistema de
monitorização.
Pretende-se contribuir para o êxito do PSeP interpretando
os conflitos e as potencialidades e criando, ao mesmo tempo,
novas oportunidades de investimento de modo a que as diversas
partes interessadas possam ter um papel ativo e aumentem as
possibilidades de retorno desses mesmos investimentos.

Desde já, propõe-se um conjunto de princípios orientadores da
gestão do Parque:

Legenda
Património natural e cultural (vernacular)
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Fig. 8.2 - Eixos/património natural e
cultural (vernacular)

Legenda
Património Cultural

Fig. 8.3 - Eixos/lugares

•

A gestão do PSeP é da competência da Associação de
Municípios do Parque das Serras do Porto devotada à
gestão do parque e munida de órgãos de gestão, recursos
técnicos e financeiros.

•

A gestão do PSeP orienta-se pelo respeito pelos
pressupostos do Sitio Rede Natura/Plano Setorial e pelas
disposições dos Planos Diretores Municipais de Gondomar,
Paredes e Valongo. O ordenamento do PSeP baseia-se na
aplicação dos instrumentos de gestão territorial de âmbito
nacional, regional e local.
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