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O enquadramento da investigação com as paisagens
mineiras em Portugal

Resumo

Abstract

1. Introdução

As ocorrências mineiras em território Português
desde tempos remotos que suscitaram a atracção do
Homem. A sua riqueza em minérios metálicos, ouro,
chumbo, cobre, estanho, ferro, tungsténio, levou à prospecção e consequente exploração mineira. Ao longo
dos tempos e em função dos interesses conjunturais
houve uma grande alternância dos minérios a explorar.
Assim, verifica-se a presença de ouro e chumbo
predominantemente no Norte e Centro do país; o cobre
a Sul do Tejo; o estanho a Norte do rio Douro; o ferro no
leste transmontano; e o tungsténio também a Norte, e
com a particularidade de na maioria dos casos se encontrar associado a jazigos com ouro e/ou estanho.
Desde a época romana, a uma escala “proto-industrial”, até ao séc. XX que a exploração dos minérios metálicos, principalmente do ouro e do tungsténio
aquando das grandes guerras, transformou significativamente as paisagens mineiras e o povoamento face
aos interesses económicos vigentes.
Neste momento, em pleno séc. XXI, em que novamente suscita interesse a riqueza do subsolo português e consequentemente o risco de novas mudanças
paisagísticas, faz-se um balanço da investigação e estado da arte referente à exploração em época romana,
tentando propor metodologias de estudo para futuro.
Ao mesmo tempo, procura-se também enquadrar os interesses económicos e a investigação com a valorização
e preservação das paisagens mineiras. Quais paisagens
mineiras?

Mining occurrences in Portuguese territory have
always attracted Man since ancient times. Its richness
in gold, lead, copper, tin, iron, tungsten, led to its
prospection and subsequent mining exploration. Over
time, the economic interest has changed, also causing
the alternation of ore exploring.
Thus, it can be seen that the presence of gold
and lead are located in great abundance in the north
and center of the country; copper in south of the River
Tejo, the tin in the North of the River Douro, the iron
in the east transmontano (Bragança district), with a
predominance of tungsten also in the North, and in
most cases associated to gold and/or tin deposits.
Since Roman times, a “proto-industrial” scale,
until the 20th century that the exploitation of metal
ores, mainly gold and tungsten during the great wars,
has significantly transformed the mining landscapes
and stand against the prevailing economic interests.
At this time, in the 21th century, which
again raises interest in the wealth of the Portuguese
underground and consequently the risk of new and
changing landscape, an assessment is made of the
research and state of the art concerning the exploration
in Roman times, trying to propose methodologies
for future study. At the same time, the aim is also
to frame the economic interests and research with
the appreciation and preservation of mining nature
landscapes. What mining nature landscapes?

O território português compreende um subsolo
extremamente rico em minérios, e como tal foi sempre
alvo de exploração mineira. Fruto de um progresso económico e cultural, do suprir das necessidades do momento, a exploração do ouro, chumbo, cobre, estanho,
ferro e tungsténio esteve sempre presente, com uma
maior incidência durante o período romano e ao longo
do séc. XX.
É certo que desde a antiguidade os tratados
relacionados com a exploração mineira e tratamento
metalúrgico dos metais se sucederam, como sejam os
exemplos dos manuscritos de Tung Chung (cerca de
135 a.C.), Bôlos de Mendes (cerca de 200-150 a.C.), ou
mesmo o que resta do papiro de Leyden (séc. III/IV d.C.)
que minuciosamente analisam os processos de baixar o
título de uma liga (Laszo 1996; Bargalló 1969).
No entanto, as riquezas da Península Ibérica
não passaram despercebidas aos autores gregos e latinos como Possidónio de Apameia (c. 135-51 a.C.), Artemidoro de Éfeso (finais do séc. II), Píteas (séc. IV a.C.),
Tímon (séc. III a.C.), Éforo (400-330 a.C.) nos quais se
baseia Estrabão (nasce a 64/63 a.C.) para escrever a sua
obra de referência Geografia, e posteriormente Plínio
(nasce a 23/24 a.C.) com a sua obra Naturalis Historia
(Blásquez 1970; Plácido Suárez 1987-88; Guerra 1995).
Sucedendo-se os tratados, muitas vezes relacionados
com a alquimia – base da Química Moderna, ao longo
da Idade Média, salientando-se Santo Isidoro de Sevilha
(560-637) e Geber o latino (séc. XIII), e Idade Moderna
com particular relevância para os de Vinnaccio Biringuccio (De la Pirotechnia 1540) e Georgius Agricola (De
Re Metallica 1556).

Key-words Mining Landscapes. Roman Period. Research. Preservation.
Palavras-chave Paisagens Mineiras. Época Romana. Investigação.
Preservação.
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Mas ter-se-á de admitir que foi na época romana que se empreendeu uma revolução “proto-industrial” ao nível da exploração mineira: construção
de infra-estruturas de apoio à mesma e subsequente
tratamento metalúrgico, de tal forma que os métodos
utilizados perduraram até à primeira metade do séc. XX,
altura em que com as novas tecnologias se explora o
ouro, estanho e principalmente o tungsténio; também
são explorados o ferro e o manganês, o primeiro para
fins industriais e fabrico de equipamentos, e o segundo como oxidante na indústria vidreira, química fina e
siderurgia.
Assim, poder-se-á apontar Jales, Vila Pouca
de Aguiar, como sendo a última mina de ouro em laboração, sendo encerrada em 1992 após produção de
cerca de 25 t de Au e 100 t de Ag (Bobos et al. 2010),
mantendo-se ainda a exploração de tungsténio nas minas da Panasqueira (desde 1896), Castelo Branco, e a
de cobre, zinco e prata em Neves Corvo (desde 1977),
Castro Verde.

2. Metodologia de investigação vs. resultados obtidos
A ampla romanização do território actualmente
português e consequente exploração mineira foi alvo
de sucessivos estudos em diferentes áreas, mas raramente em interdisciplinaridade.
Deste modo, no âmbito da geologia e num interesse de caracterizar as diferentes reservas de metal em
Portugal, o Instituto Geológico e Mineiro desde os anos
40 do séc. XX que inventaria as minas romanas e identifica os materiais romanos a elas associados, descobertos por geólogos e engenheiros de minas aquando do
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desentulhamento de trabalhos antigos, como sejam os
trabalhos de Carlos Teixeira (1941-61), R. Freire d’ Andrade (1966-67), Adalberto Carvalho (1969-79), e J. C.
Allan (1965).
Mais recentemente poder-se-á salientar os trabalhos de M. H. Couto (1993) para a área Dúrico-Beirã,
os dois trabalhos de síntese sobre modelos metalogénicos de ouro de C. Meireles (1991), e na área da dos
recursos minerais os trabalhos de J.M.S. Oliveira (1987)
e J. Farinha Ramos (1983-85).
Claro está que a geologia e mineralogia são essenciais para se procurar entender a constituição dos
jazigos minerais, e consequentemente o estudo da mineração romana terá de abordar este tema.
No entanto, os dados existentes até ao momento acabam por ser dispersos, com uma maior incidência
em certos metais como por exemplo o ouro ou cobre, e
mesmo só em relação a certas áreas, como sejam, Jales
/ Três Minas, Valongo / Paredes, S. Domingos, Aljustrel,
entre outras. De resto, em relação a uma cobertura a
nível nacional, ter-se-á de recorrer às tradicionais cartas
geológicas a diversas escalas (quando existentes!).
Uma outra área complementar é a de engenharia de minas, como já mencionado associada à anterior,
mas agora com o interesse de averiguar a evolução
histórica quer da exploração mineira quer das técnicas
utilizadas, mas com uma tónica subjacente ao período
contemporâneo e o continuo abandono de minas, que
face às preocupações ambientalistas se tenta recuperar
ou pelo menos minimizar os efeitos maléficos ao nível
da poluição de águas, solos e ar. Este tema, por vezes,
é também abordado pela medicina, como sejam os estudos relativos às aldeias vizinhas das minas de Jales
que evidenciam ainda hoje a poluição paleoambiental
da mineração (Gomes 1999), tal como acontece nos das
minas de chumbo romanas de Braçal e Malhada e que
também tiveram ampla exploração de chumbo, prata e
cobre em período contemporâneo (Nunes 2007).
Contudo, os estudos mais sistemáticos partem
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de uma outra área – a Arqueologia. Numa tentativa de
perceber a rede de povoamento e infraestruturas criadas, ter-se-á obrigatoriamente que inventariar, estudar
e interpretar a influência da mineração e metalurgia no
sistema de povoamento e economia romanos. Estes
trabalhos estiveram certamente na génese das grandes
mudanças paisagísticas ao tempo observadas.
É pois, através do estudo da paisagem, em constante mutação, que se chega ao contexto cultural revelador de todo um conjunto de identidades e territorialidades.
Nesse contexto, salientam-se alguns estudos
realizados em diversas regiões do País contemplando
as explorações mineiras, muito embora sem a devida
articulação com o resto da paisagem. Como exemplos,
as monografias de A. de Alarcão (1997) sobre todos os
vestígios romanos em Portugal, C.A.B. Almeida (1996)
para o litoral minhoto entre o Cávado e o Minho, Carlos Batata e Filomena Gaspar (1997-2002) nas áreas
de Tomar, Sertã, Pampilhosa da Serra, Vila de Rei, bacia
hidrográfica do Codes, F.S. Lemos (1993) para o povoamento romano de Trás-Os-Montes Oriental, A.B. Lopes
(2003) para o Baixo Minho, T. Soeiro (1984-86) na área
de Paredes / Penafiel, Porto, R. Teixeira (1996) na zona
de Chaves, e J. Wahl (1988-98) para o complexo mineiro de Três Minas.
Uma tentativa de síntese é contemplada nos
trabalhos de Claude Domergue (1970-1990) para as
minas Portuguesas, onde se procura estabelecer uma
correlação com os materiais encontrados nas proximidades, designadamente com a epigrafia.
Os trabalhos de J. Sánchez-Palencia (1995,
2002) reproduzem não um inventário propriamente
dito, mas sim modelos e sínteses interpretativas para
a mineração do Noroeste Peninsular, partindo de uma
realidade concreta – Las Médullas, León.
Nesta sequência, o trabalho de C. Martins (2008)
é igualmente uma tentativa de síntese para a extracção
e metalurgia do ouro, procurando sistematizar os di-

ferentes sistemas de exploração, técnicas utilizadas e
tanto quanto possível abordar o enquadramento legal
da época, assim como as práticas religiosas. Num estudo mais recente, a mesma autora com F.S. Lemos (2011)
tenta estruturar e correlacionar a organização territorial
com a exploração mineira, criando modelos interpretativos com base na realidade portuguesa, designadamente do Convento Bracaraugustano, contrapondo-se
de certa forma aos modelos bastante abrangentes e teóricos de J. Sánchez-Palencia.
A metodologia aplicada a estes trabalhos de
uma forma geral compreende trabalho de análise cartográfica aliado a uma posterior prospecção para confirmação dos dados já adquiridos ou ainda por adquirir.
Um outro tipo de trabalhos complementar é o da
intervenção arqueológica em locais de exploração mineira ou povoados, e infra-estruturas a eles associados.
Contudo, estes trabalhos continuam a ser parcos, dentro
de uma ampla realidade mineira, como se mostra:
- Algares, Aljustrel: trabalhos de Claude Domergue e
Artur Martins;
- Três Minas, Vila Pouca de Aguiar: trabalhos de Jurgen Wahl e Carlos Batata;
- Área mineira de Stª Justa e Pias, Valongo: trabalhos
de Marcelo Pinto, e Ricardo Teixeira e outros (20032004);
- Área mineira de Castromil, Paredes: trabalhos de
Antónia Silva, Alexandre Lima e Natália Félix.
Ainda se referem trabalhos em contextos de salvaguarda, como sejam os casos das minas de Vale de
Gatos, Corroios, por A. Sabrosa, A. Vale e J. L. Monteiro,
e minas de Coina por C. R. Santos e J. Raposo, ambos no
Seixal.
Mais recentemente, e integrado num projecto
de conservação e valorização do vale superior do Terva,
PAVT, citam-se as intervenções realizadas no Povoado
das Batocas, Ardãos, povoado mineiro associado a uma
ampla exploração aurífera, pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho.

Figura 1
Três Minas, Vila Pouca de Aguiar.

Este tipo de trabalho permite a identificação de
estruturas, quer de povoados mineiros e necrópoles a
eles associados quer de outro tipo de infra-estruturas,
é o caso porventura mais bem conhecido de Três Minas / Jales (Vila Pouca de Aguiar) (Fig. 1), assim como o
exumar de materiais que permitirão uma aproximação à
cronologia das explorações mineiras.
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Claro está que essa cronologia dará uma aproximação quanto ao início e término dos trabalhos mineiros, essencial para compreender a correlação entre
todas as explorações existentes, e destas com o povoamento, problemática bem longe de uma resposta,
acabando-se por aceitar como início o séc. I e como fim
da exploração intensiva o início do séc. III, apesar desta
em alguns casos se manter como meio de suprir necessidades económicas, como se verificou nas minas de
Algares (Aljustrel), S. Domingos (Mértola) (Fig. 2) e Sª do
Castelo (Urros) até ao séc. IV, e eventualmente em Três
Minas até ao séc. VII, não excluindo uma exploração na
Alta Idade Média (Martins 2008).

terial importante (Fig. 3), ou melhor dizendo necessária,
desde que directa ou indirectamente associada à exploração mineira.

Figura 2
Mina de S. Domingos, Mértola.

Figura 3
Cultura material com indicação de “fósseis diretores” (lucernas, ânforas,
sigillata, moedas, fíbulas e epigrafia).

Intervenções em locais de exploração mineira
permitem ainda analisar os processos de desmonte utilizados, assim como as diferentes fases de trabalho, sem
no entanto fornecerem muitos materiais; aliás, uma intervenção realizada no interior de uma galeria romana
no Monte da Sª do Castelo, Urros, não deu espólio algum,
nem mesmo um fragmento cerâmico (Martins 2002)!
Neste sentido, ainda se considera a cultura ma-

Porém, após a análise dos elementos até ao momento, os resultados provenientes de um estudo tradicional serão satisfatórios? Que conclusões são passíveis de se tirar com os métodos acima descritos?
O contributo mais intenso, principalmente a
partir dos anos 80/90, permitiu uma evolução significativa do conhecimento das paisagens mineiras?
As problemáticas subsistem (Fig. 4).
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Figura 4
Problemáticas que se levantam com a exploração mineira.

Figura 5
Minas de Regoufe, Arouca, em que a exploração do séc. XX descaracteriza
muitos dos vestígios romanos.

3. Que perspectivas para o estudo das paisagens
mineiras

Assim, poder-se-á optar por um estudo de conservação e valorização dos locais inventariados, interpretando à luz de novas metodologias as mudanças
operadas na paisagem. Que paisagem? Romana, claro.
No entanto, desde o período romano e até aos
nossos dias houve uma contínua evolução da paisagem
mineira; um mesmo local pode ter distintos padrões de
povoamento consoante as épocas históricas e os interesses económicos.
Em síntese, sobressaíram dois possíveis modelos de estudo: caracterização de uma mesma época
num vasto território, ou caracterização de um pequeno
território ao longo do tempo. Em qualquer um dos casos, e para quem estuda o período romano, será inevitável o seguinte princípio: tal como a exploração romana
à escala “proto-industrial” eliminou os traços de uma
exploração anterior, também nos períodos seguintes,
principalmente em época contemporânea, a extracção
do mesmo minério ou outro a ele associado nos mesmos locais vai também descaracterizar a exploração
romana (Fig. 5).

Todos estes estudos, cada um por si, têm o seu valor, mas poder-se-á avançar muito mais no conhecimento
através de uma adequada articulação das diferentes áreas
do saber. Quantos projectos foram realizados articulando
métodos de pesquisa e diferentes áreas do saber: arqueologia, química, engenharia de minas, geologia, mineralogia?
E não se poderão agora ainda acrescentar “novas áreas”
que compreendam estudos de paleoambiente e biodiversidade?
Será que o estudo das paisagens mineiras poderá
continuar a ser estudado de uma forma tradicional, ou ter-se-á de adaptar às novas tecnologias, como sejam métodos
de prospecção geofísica e de teledetecção? Salienta-se que
muitos dos locais de exploração mineira são inacessíveis,
não comportando sequer a hipótese de intervenção arqueológica. Para além de que, ao não intervir em muitos
locais está-se a preservar intacta a informação, a qual futuramente poderá ter um melhor tratamento em face dos
novos avanços do conhecimento tecnológico.
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Assim, a paisagem mineira que hoje se estuda é
uma sucessão evolutiva das diversas paisagens mineiras até aos dias de hoje (Fig. 6).

Figura 6
Evolução da paisagem mineira.

Tendo em conta a realidade mineira em território português, os estudos ainda são muito escassos.
E tal como a exploração mineira em época romana era vital para a sua economia, de importância variável ao longo dos tempos, também nos dias de hoje face
à “inflação” do ouro, necessário à economia dos países
como Portugal, e como tal, o nosso País acabou por ter
de conceder autorizações de prospecção em áreas de
interesse arqueológico, sendo os casos mais recentes:
Montemor-o-Novo para pesquisa de ouro, na zona do
Escoural, que aliás comporta uma exploração de ferro
de época romana na mina dos Monges, e Limarinho
/ Poço das Freitas para pesquisa de ouro em Boticas.
Está-se uma vez mais perante uma mudança na
paisagem mineira.
Mas a que preço? E qual o futuro da investigação mineira?

Será então legítimo, em prol da investigação,
parar essa mudança no tempo?
A troco de quê? E qual o retorno para as populações?
Claro está que actualmente o próprio interesse
económico também contempla ou toma em consideração um turismo cultural, neste caso mineiro, desde que
seja sustentável. É preciso não esquecer a responsabilidade do dinamismo deste importante sector de actividade económica no seguinte:
- na mudança do povoamento ao longo do tempo,
- no desenvolvimento das cidades em época romana
circunscritas em áreas de mineração, como é o caso de
Aquae Flaviae (Chaves),
- no benefício conjuntural “nacional” de certas cida-

des, como seja Bracara Augusta (Braga), ou mesmo certos povoados com cronologias anómalas, como o Castro
da Curalha (Chaves) e o Castro de Monte Mózinho (Penafiel),
- na implantação recente de aldeias em torno das
explorações mineiras, como aconteceu em pleno séc.
XX em Covas e Vila Nova de Cerveira.
Será pois necessário encontrar um equilíbrio,
ainda que muitas vezes frágil, entre a investigação e a
valorização e preservação das paisagens mineiras.
Afinal de tudo, se nossos filhos irão pagar uma
divida económica no futuro, ao menos que tenham a
possibilidade de ver a beleza de uma paisagem mineira
romana. “Intacta”? Sim, preferencialmente.

4. Considerações finais
É este somatório que hoje se estuda, tenta preservar e conservar. Daí a criação de parques temáticos
dedicados à mineração e de centros interpretativos:
- Parque Mineiro da Cova dos Mouros, Vaqueiros, Algarve: mina de cobre, centro interpretativo e temático
inaugurado em 1997;
- Minas da Serra de Santa Justa e Pias, Valongo: minas de ouro, integração no Parque Paleozóico de Valongo inaugurado em 1998;
- Museu mineiro do Lousal, Grândola: minas de cobre (secundário – ouro), núcleo interpretativo inaugurado em 2001;
- Museu Municipal de Aljustrel (MuMA): minas de cobre (secundário – ouro), núcleo interpretativo compreendendo espólio mineiro, inaugurado em 2002;
- Centro Interpretativo de Castromil, Paredes: minas
de ouro, inaugurado em 2013;
- Centro Interpretativo de Boticas (CIB): minas de ouro
do Vale Superior do Terva; centro inaugurado em 2013.
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A apreensão ao longo do tempo de um espaço
por um Indivíduo, que o controla de forma prática e/ou
simbólica, consubstancia-se num “mundo mineiro”, espaço natural e humano cujo equilíbrio é extremamente
frágil, sendo que a “arqueologia mineira” acaba assim
por ser uma ciência multidisciplinar englobadora de várias áreas do conhecimento.
Nas mudanças operadas na paisagem devido
à exploração mineira romana não se teve em consideração as paisagens antigas, já que outros valores mais
alto se levantaram. Do mesmo modo, também no séc.
XX a procura do ouro, ferro e tungsténio se sobrepôs às
paisagens já existentes.
Então, a paisagem actual, que se pretende estudar, valorizar e sobretudo preservar “intacta” é o resultado de muitas alterações paisagísticas.
Figura 7
Exploração mineira de ouro, Sarzedo, Arganil.
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