
Boletim da Associação de Estudos Subterrâneos e Defesa do Ambiente

3
Maio 2001

Minas de Valongo conclusão dos trabalhos

Arqueologia

Topografia final

Equipamento
dúvidas quanto à segurança

Morcegos Cavernícolas Portugueses

Espeleologia já tem Lei!



ÍNDICE

Editorial 3
Rui Luís

A Mineração Romana no extremo ocidental do Império 4
Carla Maricato

Breve notícia sobre a Lucerna de Valongo 14
Carla Maricato

Topografia das Minas Romanas de Valongo - conclusão          15
Rui Mergulho, Rui Luís, Marco Torre, Ivan Rodrigues, Raquel Regala, 
Paulo Pacheco, Carlos Sousa, Valter Luís, Hugo Santos, André Matias
Filipe Gromicho, Nuno Silva, Sisenando Simões

Notícia de um acidente nas Minas Romanas de Valongo          18
Frederico Tatá Regala, Rui Luís

Morcegos Cavernícolas Portugueses                                          22
Luísa Rodrigues, Jorge Palmeirim, Ana Rainho

A Espeleologia já tem Lei 28
Frederico Tatá Regala

Raridades espeleológicas 30
Frederico Regala

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS SUBTERRÂNEOS
E DEFESA DO AMBIENTE

Apartado 20 - 2564-909 TORRES VEDRAS
Telef./fax - 261 316 874
e-mail: aesda@netc.pt

NIPC - 503042269
Data de constituição - 11/09/1992

Orgão executivo 2000/2001
Presidente

Rui Fernando Luís
Secretário

Paulo Alexandre Santos Pacheco
Tesoureiro

Hugo Miguel Pelorito dos Santos

Chefe de Redacção
Rui Fernando Luís

Redacção
Paulo Pacheco
Carla Maricato

Rui Mergulho
Rui Fernando Luís

Frederico Tátá Regala
Nuno Gomes

Maria Jorge Campos

Design Gráfico
Bruno Henriques

Tiragem
2500 exemplares

Depósito Legal
89933/95

Patrocínio
Instituto de Promoção Ambiental

Câmara Municipal de Torres Vedras
Sogratol

Execução Gráfica
Sogratol - Torres Vedras

Distribuição gratuita

FOTOGRAFIA DE CAPA

RUI MERGULHO 2000 - MINAS ROMANAS DE VALONGO - MINA G1
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mais um número do Trogle, fruto do
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espeleologia e que directa ou indirecta-
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no seu projecto de continuidade.
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ciação do conteúdo desta edição,
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indo ao encontro desta multidisciplinar

ciência.
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seus “adeptos” em muitas Associações

e Institutos, lembro aqui que esta

revista está aberta à publicação de arti-

gos de todos os interessados. Apenas

publicando tomaremos conhecimento

dos importantes estudos que se vão

fazendo por este país, tendo consciên-

cia de que só se consegue atingir objec-

tivos com muito esforço, dedicação e

empenho de todos aqueles que querem

ver estudado, divulgado e preservado o

Património Natural Subterrâneo.   

Faço um agradecimento muito especial

aos autores dos artigos deste número:

Luisa Rodrigues, Jorge Palmeirim, Ana

Rainho, Frederico Tátá Regala e Carla

Maricato, e todos aqueles que neles

interviram e que muito contribuiram

para o enriquecimento da Espeleologia

Nacional, não ficando esquecida a

Associação Alto Relevo - Valongo e a

firma Sogratol – Artes Gráficas, que

sempre patrocinou o Trogle.
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A Mineração Romana 
no extremo ocidental 
do Império
Carla Maricato
Arqueóloga

A exploração mineira constituiu uma das principais
actividades económicas do período clássico. Para o seu
sucesso e maximização de produtividade foram criadas 
e adaptadas diversas técnicas de exploração do sub-solo. 
Um grande contingente de legionários, escravos 
e particulares asseguravam a extracção, tratamento 
e escoamento dos diversos minérios explorados em todas 
as partes do Império Romano.
A Hispânia foi um dos locais do Império onde incidiu grande
parte desta actividade, aproveitando ao máximo todo 
o género de recursos mineiros que o solo oferecia. Valongo 
é um caso paradigmático no que se refere à exploração 
de ouro no nosso território por parte dos romanos.

Mining exploration is one of the main economic activities from
the classic period.
Several techniques for subsoil exploration have been developed
and adapted to achieve success and maximum productivity. 
In this way a large contingency of legionaries, slaves and civilians
used to carry out the extraction, treatment and
commercialisation of several different mineral reserves explored
all over the Roman Empire. 
The Iberian Peninsula was one of the Empire regions where large
part of this activity was developed, making use, to its limits 
of all the sort of different mineral reserves offered by the subsoil. 
Valongo is a paradigmatic case with regards to gold ores
exploration in our territory by the Romans. 
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A romanização 

na Península Ibérica.

A ocupação na Península Ibérica por

parte do exército romano, não foi

planeado previamente como um meio

de dominar este território do ocidente

peninsular. Foi por sua vez, consequên-

cia directa das guerras travadas com os

cartagineses – As Guerras Púnicas.

Esta guerra dividiu-se em duas fases.

No final da primeira guerra púnica (241

a.C.), Roma tinha vencido Cartago, esta

via-se perante uma grave crise interna e

económica. Para por cobro a esta situ-

ação (e pela proximidade geográfica), os

cartagineses decidiram desembarcar na

Península Ibérica com o objectivo de

aqui poderem abastecer-se dos riquíssi-

mos recursos mineiros disponíveis.

A metalurgia na Península Ibérica era já

praticada no 3º milénio por comu-

nidades que viviam nos “castros”. Estes

povos trabalhavam o cobre, prata,

estanho e ouro; não fazendo porém

uma exploração intensiva dos recursos

mineiros disponíveis.

No entanto, ao longo dos tempos este

trabalho e exploração mineira foi-se

intensificando e aperfeiçoando pelos

vários povos que por esta zona pas-

saram. Foi o caso Fenícios e Gregos,

que por volta do século VII a.C., foram

estabelecendo as suas feitorias. Ao

mesmo tempo que praticavam a explo-

ração de muitos jazigos mineiros, intro-

duziam as suas tecnologias de minera-

ção aos povos indígenas. 

Foi no seguimento desta exploração de

recursos que os cartagineses

procuraram restabelecer a sua

situação económica. Desta

forma, reuniram grandes

quantidades de prata que foi

utilizada para o pagamento de

impostos de guerra aos romanos. A

quantidade de prata era tão elevada,

que no final de saldada a dívida com

Roma, houve ainda excedente para

usufruto dos cartagineses.

Desta forma, é neste contexto que se

insere a ocupação romana da Península

Ibérica. Em 218 a.C. , Cneu Cornélio

Cipião, comanda duas legiões que

desembarcaram na região de Ampúrias

(Catalunha) com o intuito de combater

com os cartagineses, o que marcou a

segunda fase das Guerras Púnicas, bem

como, o início da ocupação romana na

Península.

Com esta ocupação militar, inicia-se

igualmente o interesse pelas fontes de

riqueza que o sub-solo podia fornecer.

Em 209 a.C., os romanos conquistam

Cartagena e toda a riqueza mineira da

Serra Morena. Conseguindo uma dupla

vitória, por um lado vencem os cartagi-

neses em 202 a.C., saindo vitoriosos

das Guerras Púnicas; por outro, con-

seguem dominar uma zona geográfica

riquíssima que iria daí em diante abaste-

cer Roma de grandes quantidades de

metais, (incluindo nesse lote grandes

quantidades de ouro, como veremos

mais adiante).

Como é de conhecimento geral todas

as campanhas militares traziam grandes

despesas ao erário romano, era assim,

imperioso conseguir restabelecer as

despesas com as campanhas e assegurar

o tesouro de Roma. É neste contexto

que as reservas de metais da Península

ganham grande importância. Muitas são

as fontes que nos transmitem a grande

qualidade dos metais do ocidente

europeu, bem como, das

grandes quantidades aqui exis-

tentes.

Sabemos que o Sudoeste

Peninsular se tornou no século I,

o grande distrito mineiro da Hispânia.

Rui Luís 2000
Rui Mergulho 2000
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Foi precisamente com Augusto, que o

Império iniciou uma exploração sis-

temática dos recursos mineiros desta

área geográfica, é também no seu reina-

do que termina definitivamente a con-

quista da Península (19 a.C); conquista

essa que durou cerca de duzentos anos.

Após a conquista as minas ficaram a

pertencer ao Senado romano, que pas-

sava a coordenar a sua exploração.

Os primeiros dois séculos da nossa era,

foram na realidade os momentos de

apogeu desta actividade na Península. E

foi todo o seu ouro que permitiu o

pagamento de todas as despesas das

legiões.

Segundo Plutarco (Cat. 10; Front.4, 7,

35) as despesas do exército era supor-

tada pelos recursos mineiros da

Hispânia; e Diodoro (V, 36-38) diz que

quando os Romanos se apoderaram da

Ibéria, Itálicos em grande número explo-

ravam as minas obtendo riquezas imen-

sas. Segundo Plínio, o ouro do noroeste

peninsular proporcionou ao erário

romano no século I, a quantia de 20 000

libras romanas por ano, cerca de 6.5

toneladas/ano, (Garcia Bellido, 1970),

[Artur Martins, s.d].

A exploração mineira

Como já atrás foi referido, a exploração

do sub-solo constituía uma importância

primordial para a manutenção do

próprio Império.

Neste âmbito encontrava-se a explo-

ração de minérios na Península Ibérica,

que se fazia de três forma distintas:

- Exploração dos aluviões dos rios

ricos em ouro ou estanho, dos quais

eram exemplo os rios Tejo (os

autores clássicos já faziam referência

ao aurifer Tagus, dando-nos a indi-

cação da exploração de ouro de alu-

viões deste rio. Uma dessas áreas de

exploração intensiva foi perto de

Rosmaninhal – Idanha-a-Nova),

Douro, Minho e Alva;

- Exploração a céu aberto, onde se

abriam grandes crateras para retirar o

metal, do qual temos exemplo

Trêsminas;

- Abertura de poços e galerias

para alcançar e seguir os filões, entre

outros temos o exemplo do com-

plexo de minas romanas de Valongo,

Aljustrel e Jales. 

Esta fonte de riqueza era naturalmente

controlada pelos próprios romanos.

Sabe-se que desde o início da ocupação

romana na Península, estes já domi-

navam a grande área mineira da Serra

Morena (atrás referenciada).

No nosso território existem fontes que

nos transmitiram as várias formas de

exploração de recursos mineiros, é-nos

transmitida através das Tábuas de

Aljustrel (Vipasca I e Vipasca II), onde a

exploração de poços era arrendada pelo

Estado a particulares.

Neste período as minas mais impor-

tantes eram as de Três Minas em Vila

Pouca de Aguiar de onde se extraía

ouro, e as já referidas minas de

Aljustrel, onde se extraía cobre, prata e

muito provavelmente (mas em pouca

quantidade) ouro, ferro e chumbo.

Ainda de grande importância seriam as

de cobre de S.Domingos (Mértola),

Caveira (Grândola) e as de ouro na

Serra de  Santa Justa (Valongo).

São muitas as minas de ouro que se

supõe que tivessem sido exploradas no

período romano, mas que por falta de

trabalhos arqueológicos ainda não se

pode comprovar.

No entanto, existem filões auríferos

numa faixa que vai desde Valongo até

Castelo de Paiva, onde se pode com-

provar a sua existência. A quantidade de

ouro que foi retirada desta área é tam-

bém bastante significativa – cerca de 20

a 40 gramas por tonelada de xisto-grau-

váquico.

Dentro desta faixa aurífera está situada

a Serra de Santa Justa em Valongo

(a qual será objecto de análise mais adi-

ante). A comprovar a sua exploração no

período romano, estão os artefactos

encontrados, dos quais se destacam jar-

ros em metal e lucernas.

Para além deste importante recurso

mineiro, existe a exploração de cobre.

De algumas destas minas,  persistiram

alguns dos engenhos de trabalho

mineiro, conservados até ao momento

da sua descoberta arqueológica (que

infelizmente não tiveram bons trata-

mentos de recuperação e restauro e

perderam-se para sempre. Apenas

ficando os desenhos dos mesmos para o

nosso estudo).

Uma dessas explorações de cobre situa-

va-se em Vipasca (Aljustrel), numa

extensa e rica faixa piritosa que vai de

Noroeste para Sudeste (desde Grândola

até Asnalcollar perto de Sevilha).

Rui Luís 2000 Rui Mergulho 1992
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Foram exploradas desde o período de

Augusto (século I) até ao século III.

Sabemos que no ano de 170 d.C., o seu

procurator Beryllus foi homenageado

pelos concessionários; foi também reor-

ganizado o couto mineiro, tendo a

exploração continuado até ao século IV,

pois foram encontradas moedas de

Maxêncio e de Valentiniano I ou II, bem

como, fragmentos de sigillata clara D

estampada (Alarcão, 1988).

O procurator, era nomeado pelo

Imperador e governava a região que lhe

era atribuída. Era ele quem atribuía o

arrendamento e a exploração de cada

poço a um particular ou a uma

sociedade. Estes tinham que entregar

metade do produto e pagavam um

preço de arrendamento mais elevado

ou mais baixo, dependendo do metal

que era explorado (cobre ou prata no

caso de Aljustrel, facto que nos é com-

provado pela leitura da sua legislação –

Vipasca II).

Verificamos existir diferentes tipos de

exploração mineira no período clássico.

Porém, só se recorria à exploração do

sub-solo através da abertura de galerias,

quando o investimento de material e de

mão-de-obra seria compensado com a

quantidade de metal delas extraído.

Assim, é frequente encontramos a

exploração de filões de ouro e de prata,

(em Vipasca o  principal metal extraído

era o cobre, mas em quantidades bas-

tante significativas).

É de notar porém que, este tipo de tra-

balhos mineiros implica algumas situa-

ções de risco ou de dificuldade acresci-

da no tratamento do local explorado.

Assim, são de destacar os principais

problemas com que os mineiros se

debatiam – a fraca iluminação, a defi-

ciente (e perigosa) falta de venti-

lação dos poços, e a presença de

água constante e o problema da sua

drenagem. Sendo problemas efectivos

não constituíram impedimento para a

exploração do espaço subterrâneo.

Foram encontradas soluções para que

fossem ultrapassados estes problemas

de funcionalidade.

De forma a minimizar os problemas de

ventilação (agravados pelo aumento de

temperatura à medida que vai aumen-

tando a profundidade atingida pelos

poços) e acumulação de gases tóxicos;

foram criados poços adicionais para

melhor circulação do ar dentro da mina,

fazendo subir o ar quente e substituído

pelo ar fresco da superfície

(Ducan,1999), esta realidade está pre-

sente em Rio Tinto – Espanha.

No que concerne à iluminação dos

poços e galerias subterrâneas, os

romanos adoptaram os seus utensílios

de uso diário – as lucernas, colocando-as

em nichos escavados nas paredes das

galerias onde trabalhavam. Muitas

destas lucernas foram encontradas em

minas de exploração romana, garantin-

do a cronologia dos trabalhos realiza-

dos.

Plínio já referia nos seus textos que a

duração do tempo de iluminação

fornecida por uma lucerna, estabelecia

os períodos de trabalhos (muito

provavelmente turnos de 8 a 10 horas).

Eram igualmente utilizados pratos de

pedra ou terracota com combustível e

muito provavelmente tochas foram

colocadas em alguns locais com maior

ventilação; Diodoro chega mesmo a

fazer referência a pequenas “lanternas”

colocadas na cabeça dos mineiros de

forma a poder iluminar melhor o local

de trabalho de cada indivíduo. 

Rui Luís 2000

Artefactos Romanos retirados do Fojo das Pombas
Minas de Valongo

Tábula de Bronze de Aljustrel



Como podemos observar através de

um texto da autoria de António Martins

(Mineração no Baixo Alentejo), existiam

sistemas para o escoamento das águas

subterrâneas, que se acumulavam nos

poços que iam sendo abertos. Assim,

existiam o parafuso de Arquimedes ou

parafuso egípcio, que consistia numa

hélice helicoidal de grande comprimen-

to rodando em sistema de sem fim,

podendo fazer-se a junção de várias

unidades (como se pode observar

através da imagem). Deste modo, o

parafuso elevava a água para um recipi-

ente colocado no topo, onde existia

outro parafuso que dava continuidade à

operação de remoção da água até à

superfície.

Outro dos sistemas para drenagem das

águas subterrâneas era a nora que fun-

cionava aos pares ou em associação com

outras noras. Eram construídas em

madeira, sendo o eixo e os baldes em

bronze. Outro sistema mais elaborado

(mas mais raro), era a Bomba aspirante-

premente (Pensa-se que um destes

exemplares foi retirado de Aljustrel,

sendo ainda uma hipótese dada a um a

dos artefactos retirados deste local).

Porém, nem em todas as minas pela sua

configuração e morfologia podiam ser

utilizados estas técnicas e aparelhos.

Desta forma, o secamento das minas

era feita através do transporte da água

em baldes ou sacos de esparto (adap-

tados para esta tarefa).

Nas minas de ouro da Serra de Santa

Justa (Valongo), o sistema de drenagem

era feito através da construção de um

poço gémeo a curta distância do origi-

nal. Este poço descia abaixo do nível do

primeiro e as águas deste eram trans-

portadas para o segundo; esta técnica

permitia o afundamento do primeiro

poço e a drenagem do segundo para o

primeiro e assim sucessivamente.

Existem também galerias cuniculo qui

metallis subducet (galerias de esgo-

to), escavadas com o objectivo de fazer

escoar a água para fora da mina, para

um local afastado (normalmente um ria-

cho). Este método era utilizado em

minas de dimensões consideráveis,

como também nos é o exemplo de

Valongo.

Eram também construídos poços com o

objectivo de fazer a ventilação da

própria mina e permitir o acesso à

mesma (como foi atrás abordado).

As cortas assumem-se também como

uma das técnicas de exploração mineira.

São disso exemplo, a Corta das Corvas

e a Corta da Ribeirinha com 480 metros

e 380 metros de comprimento, por 60

metros e 100 metros de largura, e 80

metros e 10 metros de altura respecti-

vamente (Alarcão, 1974).

A exploração a céu aberto justifica-se

pelo facto do teor do metal aurífero

por tonelada ser reduzido. As galerias

eram abertas quando existiam filões,

seguindo a orientação dos mesmos

Ao longo de alguns poços foram encon-

tradas madeiras de entivação, escadas

de madeira em azevinho, sarilhos, alco-

fas e sandálias de esparto (Aljustrel).

Para o tratamento do minério, a rocha

era triturada.  A água que era retirada

de dentro das minas era aproveitada

para a lavagem do próprio minério

(quando não existiam lençóis freáticos,

supunha-se que existia um ribeiro por

perto). Depois de convenientemente

libertado da ganga estéril, o minério era

fundido, para esta tarefa  era necessário

a existência de um forno, com lenha de

boa qualidade calórica (Domergue).

Outros materiais utilizados na trabalho

de exploração mineira eram escadas de

madeira para descida aos poços, instru-

mentos de ferro para trabalho de

desmonte dos filões, gorros e sandálias

de esparto para os mineiros e cordas

8

Parafusos de Arquimedes

Noras em associação e roda para a extracção de água

Bomba aspirante-premente

Escadas encontradas numa chaminé 
das Minas Romanas de Aljustrel

Poço Filão
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também produzidas em esparto, para

fazer elevar até à superfície o minério

extraído.

Para a produção destes materiais e para

a manutenção de um contingente eleva-

do de homens (que laboravam nas

minas), era com toda a certeza

necessário o desenvolvimento de diver-

sas actividades económicas, como são

exemplo a agricultura e pecuária desti-

nadas à alimentação da população

mineira; cordoaria, carpintaria,

lenhadores, ferreiros de forma a permi-

tirem a produção de toda a utensilagem

necessária ao trabalho no interior das

minas, bem como, no tratamento pos-

terior do metal.

Algumas minas romanas 

de referência no actual 

território português.

Não há pretensões neste pequeno arti-

go de elaborar um estudo exaustivo

sobre as minas e a mineração do perío-

do romano em Portugal. 

Claude Domergue faz um estudo e

descrição bastante elaborada sobre a

mineração na Península Ibérica, no seu

livro Catalogue des mines et des fondieris

antiques de la Péninsule Ibérique. No vo-

lume dois em particular faz a descrição

das explorações mineiras no nosso ter-

ritório. Também J. Silva Carvalho e O.da

Veiga Ferreira nos Estudos, Notas e

Trabalhos do Serviço de Fomento Mineiro

– Algumas lavras auríferas romanas;

fazem uma breve descrição de alguns

locais explorados no território nacional.

Desta forma serão aqui descriminadas

apenas algumas minas que tiveram

maior importância, devendo-se esta

especificamente ao tipo de metal explo-

rado (ouro), ou as grandes quantidades

provenientes de uma determinada área

mineira.

Muitos destes locais foram sendo  anali-

sados ao longo deste texto. Assim, no

Sul do país podemos observar locais

como Aljustrel – Vipasca, ou S.

Domingos.

Em Aljustrel são comprovados os tra-

balhos antigos pelos diversos materiais

encontrados no local (supra referencia-

dos). Fica situado numa longa faixa piri-

tosa que se estende até à província de

Sevilha; sendo o solo também constituí-

do por xisto e grauváquios.

Os trabalhos antigos foram realizados

através da abertura de um grande

número de poços, sendo encontrados

guinchos de extracção (Veiga Ferreira e

Freire de Andrade Viana),roldanas de

carvalho verde, escadas em madeira,

recipientes em bronze, elementos de

baldes produzidos em bronze. Outros

materiais foram encontrados no exteri-

or do local de exploração mineira dos

quais são exemplo moedas, fragmentos

de cerâmica terra sigillata, lucernas,

fragmentos de ânforas, estando  deposi-

tados no Museu dos Serviços

Geológicos. Picos em ferro foram uti-

lizados para o desbravamento de poços

e galerias, a fim de colmatar o problema

da falta de iluminação foram distribuídas

lucernas ao longo dos diversos nichos

escavados na paredes das galerias.



10

Para além do cobre e prata, outro

minério de importância relevante foi a

exploração do ferro. A comprovar-nos

este facto esteve a análise feita às

escórias que permaneceram no local

desde a época romana. Assim, foram

analisadas as escórias fundidas que

cobrem uma superfície de 444 500m2,

chegando a sua espessura a atingir os 10

metros de altura, obtendo um total de

333 500m3 pelo menos de 3 milhões de

toneladas de minério (Domergue,

op.cit.). Sendo também realizadas várias

análises aos chapéus de ferro, levou

este autor a concluir que a produção

mineira em Aljustrel não se consignaria

apenas ao cobre, prata, mas muito

provavelmente também à exploração

de ouro e de ferro.

As tábuas de bronze encontradas ates-

tam o elevado grau de importância

desta exploração mineira, uma vez exis-

tir a preocupação de legislar as formas

de concessão, os trabalhos a realizar, o

metal que era produzido num determi-

nado período de tempo, as actividades

económicas paralelas que existiam  na

área mineira de forma a poder susten-

tar todo o couto mineiro.

Em São Domingos, existiram também

no período romano explorações de

minério referentes ao cobre, chumbo,

zinco, prata e ouro.

Os trabalhos antigos eram realizados

através da abertura de poços. Ao longo

das galerias podemos observar a esca-

vação de pequenos nichos destinados às

lucernas para colmatar o problema da

falta de iluminação a uma  distância de 1

metro entre os vários nichos, situados a

meia altura das paredes.

Os poços chegam a atingir os 30

metros de profundidade.

À superfície foram também encontra-

dos diversos vestígios de ocupação da

época romana, dos quais podemos fazer

referência a capitéis,  colunas, cerâmica,

vestígios de habitações. Também existe

uma necrópole, que teve a infelicidade

de ser violada no século passado,(este

achado permite-nos distinguir a existên-

cia de um número considerável de

população a habitar este local). Algumas

moedas recolhidas no local são datadas

de 12 a 397 da nossa era (desde o

tempo de Octaviano Augusto até

Teodósio) .

Outros locais de interesse existem no

sul do nosso país podendo ser consul-

tadas no catálogo supra citado.

Seguindo para norte, na Serra da Lousã

foram encontradas explorações

romanas a norte do Rio Tejo; no

relatório elaborado por Ramiro da

Costa Cabral de Sobral, consta a

seguinte descrição:

Na área deste registo, como na de outros

existentes nas proximidades(...) encon-

tram-se trabalhos romanos de grande

envergadura, em que uma zona com cerca

de 7 Km de comprimento por um de

largura. A direcção dos cortes antigos é

sensivelmente a noroeste e sudeste.(...)

assim, encontra-se no campo de lavra

antiga com mais de 110 metros de pro-

fundidade e galerias algumas das quais

com cerca de 200 metros de comprimen-

to, perfeitamente conservadas.

As pesquisas que levámos a efeito,

mostraram claramente, tratar-se de uma

mina trabalhada pelos Romanos.

Encontrámos vários objectos característi-

cos tais como, candeias de iluminação,

objectos diversos em barro, madeira de

entivação cortada a machado, etc. (...)

Mais recentemente foram também

encontrados outros artefactos ligados à

religião, bem como, aos trabalhos de

mineração - duas picaretas de ferro.

No concelho de Vila Pouca de Aguiar

podemos encontrar as já referidas

explorações de Jales, onde a análise das

cortas e da extensão dos filões de ouro

atestam grande importância e explo-

ração intensa desta zona mineralógica.

Esta zona apresenta também vestígios

de rede viária romana (Allan,1965)

essencial para o escoamento do

minério, bem como, para a circulação

de pessoas (e outros) bens. Os artefac-

tos aqui encontrados foram depositados

no Museu Britânico sendo datados do

século primeiro da nossa Era.

Os trabalhos chegam a atingir uma pro-

fundidade de 120 metros, tendo uma

extensão de pouco mais de um

quilómetro.

Por sua vez em Trêsminas, foram tam-

bém explorados filões, chegando alguns

Rui Mergulho 2000
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deles a atingir 50 metros de profundi-

dade. Através de um relatório realizado

por António Bernardo Ferreira

podemos verificar a existência de locais

destinados às actividades de britagem e

lavagem do minério. Para comprovar os

trabalhos antigos, existem três

inscrições romanas.

A cerca de 5 quilómetros de Jales

encontramos outro tipo de exploração

mineira – a céu aberto (sendo também

registadas a aberturas de algumas cor-

tas), situada em Três Minas. John Allan

nos seus estudos ”Mineração em

Portugal na Antiguidade”,  considera que

foram extraídos cerca de 20 000 000

toneladas de minério. Ambas as explo-

rações constituíram uma  importante

fonte de riqueza em ouro para os

cofres do Império Romano de então.

Para elaborar todo este trabalho seria

com toda a certeza necessário um

grande número de trabalhadores.

Estariam incluídos por certo um razoá-

vel contingente de escravos e de

legionários para assegurar o bom segui-

mento dos trabalhos.

Ainda a Norte do nosso território

encontramos outras explorações impor-

tantes de ouro, por um lado são conhe-

cidas as Minas das Banjas, perto do Rio

Douro, onde se pode registar uma área

intensamente explorada no período

romano. A comprovar esta datação

estão algumas moedas e uma lucerna,

datada do século primeiro.

Por sua vez existem as explorações

realizadas na zona de Valongo, que pas-

saremos a tratar mais em pormenor. 

As minas romanas de Valongo.

Sobre as minas romanas de Valongo

pouco se encontra publicado uma vez

não existirem trabalhos e estudos

arqueológicos de carácter contínuo

sobre este local.

No entanto, a sua importância foi desde

muito cedo reconhecida. Um desses

exemplos vem de registos escritos do

século XVIII, a partir das Memórias

parochiaes de 1758 onde se pode ler:

Na dita serra pella parte do Norte sitio de

Espinhaço de Cam se acham fojos porem

quazi tapados algum ainda conserva a

altura de vinte palmos, e como ella he

ramo da de Valongo e de santa Justa

aonde ha muitos com escadas subter-

raneas, he sem duvida que os seus fojos se

tirou no tempo dos romanos muita quanti-

dade de ouro, de que hião repletos os

Preconsules que governavão a Hespanha

no tempo da republica e ainda do Imperio

como dis Plinio e não ha muitos annos

sendo vivo o Senhor Rei D. Joam o 5º por

ordem sua vejo hum mineiro a esta serra,

e que achara o ouro [...]

Verificamos que desde Plinio se faz

referência à existência destas minas e

das grandes quantidades de ouro aí

extraídas. Assim, podemos constatar

que desde muito cedo a Serra de Santa

Justa foi foco de grande importância

para a exploração de ouro. Ao obser-

varmos os poços e a extensão  galerias

subterrâneas concluímos que grandes

quantidades deste minério foi extraído

deste local, durante um período consi-

derável de tempo.

Para levar a cabo todos estes trabalhos

seria com toda a certeza necessário um

elevado número de homens, dos quais

se supõe ser a sua grande maioria um

grande contingente de escravos. Para

assegurar a segurança do local, estariam

presentes igualmente  legionários.

Muito provavelmente (se bem que não

existam evidências arqueológicas), para

um tão elevado número de pessoas

seria indispensável uma séria de equipa-

mentos de apoio à actividade mineira;

começando pelo fornecimento de

materiais específicos para o trabalho nas

minas, seguindo-se actividades ligadas à

alimentação, fornecimento de objectos

utilitários de diversa ordem.

Existiria com toda a certeza um local de

habitat, possível necrópole, bem como,

locais para o tratamento do minério e

sua preparação para futuro escoamento

do produto.

As vias de comunicação seriam outro

ponto de estudo de grande interesse,

pois é através delas que podemos

chegar a algumas conclusões quanto à

“viagem” do minério, e seus desti-

natários. Muito provavelmente estas

redes viárias estariam também rela-

cionadas com um percurso várias explo-

rações mineiras de importância significa-

tiva, uma vez ser o caminho mais rápido

e seguro a percorrer.

Os poucos elementos de estudo que

possuímos acerca dos fojos da Serra de

Santa Justa devem-se as desobstruções

realizados pelo Serviço de Fomento

Minério em 1961, nomeadamente no

Fojo das Pombas. Durante o processo

de desobstrução dos poços foram

encontrados diversos objectos do

período romano. Estas peças encon-

tram-se publicadas por Luís de

Albuquerque e Castro (1961) – Achados

romanos na mina do Fojo das Pombas

(Valongo).

Dentro do conjunto destes artefactos

podemos observar restos de objectos

em cerâmica, num  dos nichos foi acha-

da uma lucerna fragmentada (datada

pelo autor do século II e que Domergue

atribui à tipologia de Ponsich II B) e 12

objectos metálicos. Que poderemos

observar através das fotos.

Este trabalho de pesquisa foi impor-

tante para o reconhecimento do local e



da sua importância,  no entanto, seria

muitíssimo interessante e útil dar segui-

mento a estes pequenos estudos,

dando continuidade aos trabalhos de

cariz arqueológico. Desta forma poder-

se-ia reconhecer todo o processo de

utilização deste espaço e das suas for-

mas de exploração. Podendo fazer li-

gação com a área envolvente e a sua

importância dentro do contexto do

Império; uma vez que estas minas são

reconhecidas como as mais importantes

(ao nível nacional) na exploração do

ouro, contento diversos poços e gale-

rias de extensão consideráveis (remete-

se para a análise da topografia realizada

pelos elementos da A.E.S.D.A.).

Esta mina apresenta poços gémeos que

teriam a função de seguir o próprio

filão aurífero, bem como, de ter a utili-

dade para drenagem das águas e da

própria ventilação do local.

Outra técnica de drenagem das águas

verifica-se através da abertura de gale-

rias de esgoto, uma das quais com 350

metros de extensão, direccionada para

uma ribeira situada a NNE, que poderia

eventualmente ser também utilizado

este espaço para lavagem do minério,

pois as ribeiras eram muito úteis para

esta tarefa.

Seria também possível existir locais

destinados ao próprio processo de

transformação do minério, uma vez ser

produzido em grandes quantidades. A

confirmar as quantidades de ouro reti-

rados do local estão as análises reali-

zadas pela direcção geral de minas e

serviços geológicos (Mello Nogueira,

1935), onde se calculou uma extracção

de 84 gramas por tonelada. Segundo

este autor, o ouro apresenta-se em pó

extremamente fino e em pequenos

grãos no quartzo e sobretudo dentro

do óxido de ferro.
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Mas, até hoje nunca foram descober-

tos vestígios referentes a  actividades

ligadas ao tratamento posterior das

rochas retiradas do sub-solo.

A abertura dos poços e galerias foi

realizada com toda a certeza através

da utilização de picos de metal, uma

vez poderem ser observadas as suas

marcas ao longo da paredes. São tam-

bém visíveis nichos para a colocação

de lucernas com o  fim de iluminar os

trabalhos e os percursos.

Numa das últimas actividades de estu-

do espeleológico deste local realizada

por elementos da AESDA trouxe à luz

do dia outro vestígio da exploração

mineira deste local por parte de conti-

gentes romanos – uma lucerna com

um estado de conservação bastante

razoável (em muito semelhante tipo-

logicamente  à que tinha sido retirada

deste mesmo local em 1961).

Lucernas 

As lucernas são objectos produzidos

em cerâmica ou metal com o objecti-

vo de eliminar a escuridão dos cami-

nhos ou dos espaços interiores.

Dando a muitos locais um ambiente

quase mágico ou místico, dando um

cariz especial às cerimónias religiosas.

Outros meios eram utilizados como as

tochas, velas de cera de abelha ou

sebo.

As lucernas por sua vez podiam ser

utilizadas individualmente, possuindo

um ou mais bicos (no período de

Tibério), ou serem utilizadas em con-

junto de forma a produzirem uma luz

mais intensa.

A sua utilização generalizou-se crian-

do-se para o efeito diversas oficinas

de produção ao longo de todo o

Império, havendo artífices especializa-

dos na sua fabricação. As oficinas

ficavam identificadas pelas marcas de

sigilo, moldadas ou desenhadas

através de estilete na base da peça.

Foram criados moldes para a pro-

dução destes objectos, que poderiam

apresentar-se sem qualquer tipo de

decoração, ou pelo contrário apresen-

tar um leque muitíssimo variado de

temáticas decorativas. As decorações

apresentadas vão desde motivos vege-

talistas, de animais, mitologia, cenas

eróticas, cenas do quotidiano, ...

Ao observarmos um destes artefactos

podemos destacar as partes que o

constituem:

- reservatório para o combustível

– infundibulum

- parte que cobre (lisa ou decorada)

– discus

- orla (lisa ou decorada) que rodeia

o disco – margo

- bico com orifício para a mecha –

rostrum, nasus ou myxus

- asa (fechada ou perfurada) – ansa

ou manubrium

- orifício de alimentação.

Como já pudemos verificar era

através da utilização destes objectos

que se combatia a escuridão dentro

do espaço das minas. Muitas destas

lucernas foram objecto de estudo no

nosso país, muitas são as formas e

motivos decorativos. Luís de

Albuquerque e Castro  debruçou-se

sobre esta temática e publicou um

estudo sobre as mesmas Lucernas

Mineiras (1960). Aí publicou algumas

lucernas encontradas em nichos ou

em entulhos (galeria do Texugo, mina

de ouro da Ribeirinha na freguesia de

Trêsminas). Como motivos decora-

tivos apresenta animais, discos lisos, a

Fama, e uma lucerna encontrada

numa sepultura próxima, que apre-

senta uma cena erótica.

13
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Num dos poços das minas situadas na

Serra de Santa Justa no decorrer dos

trabalhos de topografia deste local, foi

encontrada no meio de entulho uma

lucerna romana.

Este achado de grande interesse arque-

ológico, vem dar mais uma achega ao

conhecimento da exploração mineira

por parte dos romanos.

Já verificamos o teor da sua utilização

em contexto mineiro. Faremos agora

uma pequena abordagem quanto à sua

tipologia e cronologia, deixando algu-

mas reservas quando a certezas, uma

vez não podermos chegar a conclusões

precisas acerca desta temática.

Como podemos verificar através da

foto aqui apresentada, observamos no

discus uma figura feminina alada virada

para o lado direito segurando um disco

– “Clipeus”, que se encontra em cima

de uma espécie de coluna que podemos

identificar como um altar. O disco é

rodeado por uma orla decorada em li-

nhas.

Esta figura pode ser atribuída a Vitória,

sendo um dos motivos decorativos mais

frequentes desde o século I  (segundo

Maria Elisabeth Cabral). Ao longo da

pesquisa por nós elaborada para a rea-

lização deste pequeno artigo, pudemos

observar diversas representações desta

imagem (e que apresentamos algumas

dessas  reproduções fotográficas). No

entanto, nenhuma imagem se assemelha

à de esta lucerna, não encontrando

nenhum paralelo (excepto a que havera

sido encontrada neste local em 1961).

Este motivo decorativo é bastante

comum em muitas das  publicações ao

nosso dispor, referentes a alguns locais

no nosso território. Nas Lucernas

romanas de Conímbriga, encontram-

se publicados alguns exemplares de

lucernas representando a Vitória alada

em diversas posições( com e sem disco

na mão), embora nenhuma das ilus-

trações apresente lucernas com asa.

A mesma situação é observada nas pub-

licações de Maria Elisabeth Cabral -

Lucernas de Alcácer do Sal, e de Gonçalo

Lyster Franco- Lucernas romanas.

Verificamos que apesar do motivo de-

corativo ser semelhante, a tipologia é

no seu todo diferente.

O bico não foi conservado, apenas se

pode observar o seu arranque, onde

está situado um ponto em relevo.

A asa por sua vez é perfurada e encon-

tra-se em perfeito estado de conser-

vação.

Observando todos os pormenores

reconhecemos que se trata de uma

lucerna de tipologia Dressel 20 e

Ponsich III b2.

Por sua vez, a base encontra-se parcial-

mente  conservada onde se verifica o

início da marca do sigilo.  M perfeita-

mente visível, e o início de V. O sigilo

está rodeado por um círculo. Tudo nos

leva a crer tratar-se da oficina de

MVNTREPT, um atelier do oleiro norte

africano (L. Munatius), (Belchior, 1969).

Jorge Alarcão faz-nos também referên-

cia a esta oficina em Braga, onde foram

encontrados dois moldes com esta

marca, datando-a do século I. Supondo

que haveria uma sucursal deste atelier

ou de que o molde havera sido vendido

para esta área peninsular.

Breve notícia
sobre a

Lucerna de
Valongo

Carla Maricato
Arqueóloga 

Lucerna Romana encontrada em Valongo com
a marca do sigilo em destaque

Lucerna Romana encontrada em Alcácer do Sal

Lucerna Romana encontrada em Conímbriga

Cristina Pacheco 2000
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No dia 16 de Outubro de 1999 ocorreu

um lamentável acidente em meio sub-

terrâneo no decorrer de uma actividade

da AESDA. Tratava-se da  exploração e

estudo de um complexo mineiro, de

época romana, situado em Valongo

(Porto), em que se integraram trabalhos

de escalada artificial na perspectiva de

atingir galerias ainda não registadas.

A progressão vertical na Mina

Horizontal (Sala dos Blocos – ver

topo) estava a efectuar-se normal-

mente com recurso à aplicação de

buchas expansivas em matriz xistosa,

respeitando todas as normas técnicas

de segurança necessárias para a exe-

cução deste tipo de procedimento.

Dois técnicos executavam a escalada,

um ao nível do solo a fazer a segurança

e o outro a progredir.

Descrição do acidente

O técnico que deu início à escalada

(Paulo Pacheco), executou a primeira

parte da progressão com o auxílio de

pitons, a que se sucedeu a aplicação

consecutiva de duas buchas nas quais

foram aplicados anéis do tipo TSA de

fabrico manual.

Como é hábito deu-se a rendição do

técnico, tendo entrado em acção o

segundo elemento (Hugo Miguel) que

iria dar continuidade à tarefa, altura em

que se deu o incidente. O escalador

tinha acabado de ascender até à amar-

ração abandonada à instantes a cerca de

14 metros de altura, momento em que,

para espanto de todos os presentes, se

despoletou a violenta queda que o

trouxe brutalmente de volta para o solo

da cavidade.

O elemento acidentado sofreu um

esmagador impacto que, tendo em

conta a altura percorrida em queda

aparentemente livre, afortunadamente

provocou-lhe apenas a fractura do

cúbito próximo do pulso e uma costela

na região dorsal, uma roptura crómio-

clavicular (ombro) e algumas escoria-

ções na cabeça de reduzida gravidade.

Notícia de um
acidente nas

Minas Romanas
de Valongo

Frederico Tátá Regala
Rui Fernando luís

Ocorreu um acidente durante uma

actividade de escalada artificial em

meio subterrâneo na Mina

Horizontal G1 (Romana) – Valongo,

Porto. O incidente foi provocado

pela provável ruptura precoce do

equipamento, o que nos coloca cer-

tas dúvidas quanto à qualidade de

algumas buchas expansivas.

Apresentamos neste artigo todos

os dados disponíveis com o intuito

de alertar os espeleólogos no que

se refere à utilização deste 

equipamento.    

An accident occurred during the

artificial climbing of a wall inside

the roman mining system at

Valongo (Oporto, Portugal). The

incident was caused by equipment

failure which brings doubts about

the quality and therefore the safety

of some specific part, namely the

self-drilling anchor with expansion

cone.

Rui Luís 2000
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Após o sucedido a equipa presente no

loca,l que contava com espeleólogos

experientes, conseguiu diligenciar um

resgate eficaz, durante o qual foi

necessário transpor uma subida na ver-

tical de 9m e mais 146 metros de gale-

rias com troços significativamente

estreitos e tortuosos. Assim, teve de se

contar com a aplicação de técnicas

especializadas de espeleo-socorro. O

apoio paramédico foi exemplarmente

fornecido por competentes técnicos do

INEM oportunamente contactados no

sentido de garantir, dentro do possível,

a integridade do colega vitimado.

O sucedido provocou a estupefacção

de todos os presentes tendo em con-

sideração que a equipa de escalada era

composta por elementos tecnicamente

aptos e experientes, equipados com

todos os dispositivos técnicos

necessários para que a ascensão se

desenvolvesse convenientemente e em

segurança.

Imediatamente após o resgate, foram

recolhidos todos os vestígios acessíveis

que pudessem dar informações sobre

as causas deste estranho acidente.

A amarração mais elevada

No equipamento do acidentado encon-

trava-se, devidamente acoplado, o anel

ainda enroscado na bucha expansiva,

pertencentes à amarração mais elevada.

A referida bucha, da marca PETZL 

(P 12 - 8 mm), apresenta-se completa

com o cone de expansão totalmente

introduzido (foto 1) sendo observável o

alargamento da extremidade denteada

do corpo cilíndrico (foto 2). Tudo indica

que a peça composta parece ter fun-

cionado correctamente. Ainda assim,

resolvemos efectuar a medição a

paquímetro do diâmetro máximo de 10

cones desta marca (ref. 051150) tidos

como idênticos e demonstrativos, regis-

tando-se o valor máximo de 8mm em 7

unidades (valor de referência),  mínimo

de 7,78mm em 2 unidades e apenas um

dos cones com o valor de 7.92mm. 

A diferença de 0,22 mm pode parecer

não ter implicações evidentes na segu-

rança do dispositivo mas é um dado

que merece alguma reflexão tendo em

1

3

5

2

4

6
Frederico Regala 2000



conta que a expansão conferida à

extremidade da bucha é proporcional

aos valores de espessura do cone. Ou

seja, a diferença de 0.22 mm no cone

implica uma redução efectiva da expan-

são de 15%. É também de referir que

o cone utilizado na amarração que

cedeu apresenta um valor ainda mais

baixo: 7,70 mm, o que implica a

redução de 20% na expansão da

bucha.

(esquema 1)

Cálculos

Para um diâmetro do cone de 8.00mm:

8.00 – 6.48 = 1.52 mm » valor que

corresponde a uma expansão de 100%

Para um diâmetro do cone de 7.70mm

(nosso caso):

7.70 – 6.48 = 1.22 mm

expansão = (1.22 x 100) = 80%

1.52

Apesar do exposto, colocamos a

hipótese de não ter sido a peça em

questão que causou o acidente, mas

sim, as características da rocha em que

foi implantada. Na verdade, o xisto

apresenta uma vasta amplitude dos

índices de dureza, sendo frequente

encontrar pontos onde o processo de

introdução da bucha se efectua com

demasiada facilidade, pelo que o técni-

co se vê obrigado a procurar cuida-

dosamente o sítio adequado. Porém, o

sucedido leva-nos a pensar que até

mesmo nos pontos em que a rocha

oferece maior resistência, não será

aconselhável a utilização deste tipo de

equipamento.

Para que possamos obter conclusões

mais concretas a este respeito teremos

que ascender novamente ao local onde

se encontrava implantada a bucha no

sentido de observar pormenorizada-

mente o orifício, já que o técnico lesa-

do afirma ter visto a bucha a saltar do

seu lugar sem que a rocha se tivesse

fragmentado.

A amarração seguinte

A 70 cm abaixo da amarração que

cedeu em primeiro lugar, existia outra

que deveria ter impedido a queda por

intermédio do cabo dinâmico de segu-

rança com 10.5mm de diâmetro (à

estreia), o que não se verificou.

Conjuntamente com o cabo de segu-

rança foi recolhido o anel correspon-

dente ao referido ponto de ancoragem.

Parte da bucha foi arrancada da rocha,

permanecendo fixa à rosca do anel

(fotos 3, 4 e 5). Supomos que a

extremidade portadora do cone ainda

se encontre incrustada na rocha.

A rosca do anel apresenta uma ligeira

deformação que comprova ter-se dado

20
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o tensionamento do cabo de segurança,

e a bucha da marca SPIT SRD MF8 exibe

uma fractura transversal helicoidal,

estando em falta cerca de metade.

Neste caso, a rocha provou ser mais

resistente que a peça. Aliás, não deixa-

mos de manifestar a nossa estranheza

ao verificar que a peça do equipamento

considerada mais resistente foi a única

que quebrou.

Resolvemos efectuar o cálculo da força

que teria sofrido a amarração conforme

os seguintes dados:

( esquema 2 )

Dados Gerais:

massa = 75kgf

aceleração = 9.81 m/s2

altura inicial = 0m

altura de queda = 1.40m 

velocidade inicial = 0 m/s 

Recorrendo às Leis da Física:

Força exercida na bucha 

= 294 kgf = 2.94 kN

Estes cálculos foram efectuados a partir

de um cenário pessimista, ou seja, foi

desprezado o significativo amorteci-

mento proporcionado pelo cabo

dinâmico (35%). Desta forma o resulta-

do da equação (F=294kgf) é sem dúvi-

da superior ao da força exercida na

realidade, e ainda assim, continua a

estar longe dos máximos indicados pelo

fabricante, segundo o qual esta peça

tinha a obrigação de aguentar uma ten-

são máxima de roptura à tracção de

18kN=1800kgf e uma tensão máxima

de roptura ao corte de 16kN=1600kgf. 

Mesmo que algum factor tivesse sido

esquecido ou negligenciado, é de ter

em conta que o parafuso, para o qual se

atribui uma resistência ao corte de

aproximadamente (800 Kgf) apenas

sofreu ligeira deformação e que o anel

de fabrico manual permaneceu intacto.

Conclusão:

Serve este artigo apenas para que pos-

samos deixar o alerta aos espeleólogos

no sentido de serem cautelosos no uso

das buchas expansivas com característi-

cas idênticas às aqui apresentadas, que

afinal parecem não ser assim tão

infalíveis.

Nota: as peças que foram alvo de

medição, proporcionando os valores

equacionados e discutidos neste artigo,

encontram-se depositadas na AESDA a

fim de se proceder a investigações 

complementares.



Em Portugal Continental ocorrem 24 espé-

cies de morcegos, que constituem quase

40% da fauna de mamíferos terrestres do

país. Cerca de metade destas espécies são

cavernícolas, utilizando abrigos subterrâ-

neos (grutas ou minas abandonadas)

durante pelo menos parte do ano. 

Para além do seu interesse científico e da

importância como parte do património

de biodiversidade, os quirópteros são

também um grupo de grande relevância

ecológica. Podendo cada animal con-

sumir numa noite mais de metade do

seu peso em insectos, é fácil adivinhar o

impacto que os morcegos têm nos ecos-

sistemas de que fazem parte; as diversas

espécies deste grupo consomem diaria-

mente no nosso país dezenas de

toneladas de insectos, resultando num

consumo anual de muitos milhares de

toneladas. Eliminando grandes quanti-

dades de insectos que poderiam consti-

tuir pragas para a agricultura ou ser vec-

tores de doenças, a importância

económica dos quirópteros é também

muito significativa. No caso das espécies

cavernícolas esta importância é ainda

acrescida pelo facto de serem frequente-

mente os principais importadores da

matéria orgânica essencial à manutenção

das comunidades de invertebrados que

habitam as grutas.
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Os morcegos representam cerca de 40% da fauna de

mamíferos portugueses. Desempenham um papel muito

importante nos ecossistemas, devido ao facto de con-

sumirem grandes quantidades de insectos (por vezes, mais

de metade do seu próprio peso). Cerca de metade das 24

espécies que ocorrem no continente abriga-se em grutas ou

minas abandonadas. As espécies cavernícolas são uma

importante componente do património espeleológico e

desenrolam um papel chave nos ecossistemas subterrâ-

neos como importadores de matéria orgânica. No

entanto, muitas destas espécies estão em perigo

de extinção, devido ao uso de pesticidas, alte-

ração e destruição dos biótopos de alimen-

tação, e à perturbação e destruição dos 

abrigos. São também apresentados alguns

aspectos da biologia de 14 espécies de 

morcegos que utilizam regularmente abrigos

subterrâneos. 

Bats represent about 40% of the Portuguese 

mammal fauna. They have a significant role in the

ecosystems, particularly due to the large number of insects

that they consume (often the equivalent to more than half of

their body weight). About half of the 24 bats species occurring in

Continental Portugal roost mostly in caves and abandoned mines. They

are an important part of the speleological heritage and they play a major role in the cave ecosystems,

particularly as importers of organic matter into caves. However, many of these species are now endan-

gered, due to the use of pesticides, changes in foraging habitats, and cave destruction or disturbance. Some

aspects of the biology of the 14 bat species that regularly use underground roosts are presented.

Luísa Rodrigues
Ana Rainho

Instituto da Conservação da Natureza
Lisboa 

Jorge Palmeirim
Centro de Biologia Ambiental - Departamento de Zoologia

Faculdade de Ciências de Lisboa

Os  Morcegos 
Cavernícolas
Portugueses

Francisco Rasteiro
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Morcego-de-ferradura-grande

(Rhinolophus ferrumequinum)

É mais comum no norte e centro de

Portugal, aparecendo apenas espo-

radicamente no Algarve. 

É a maior espécie europeia do género

Rhinolophus. Tem o pêlo castanho claro,

com as extremidades mais escuras no

dorso, e as membranas castanhas

escuras. 

As colónias de criação que podem, em

alguns casos, ultrapassar a centena de

indivíduos abrigam-se principalmente

em grandes edifícios, mas também em

grutas e minas. Hibernam isolados ou

em pequenos grupos em abrigos sub-

terrâneos, envolvendo-se completa-

mente nas asas.

Nas últimas décadas tem-se assistido a

um declínio nas populações de morce-

gos, em particular na Europa. Esta situa-

ção ocorre também em Portugal, onde

nove espécies de morcegos são consi-

deradas “em perigo de extinção”.

As espécies com hábitos cavernícolas

são as mais ameaçadas. Sendo as grutas

e minas pouco abundantes e os morce-

gos muito exigentes nas características

microclimáticas e na localização dos

abrigos que seleccionam, a disponibili-

dade deste tipo de abrigos é um factor

limitante da abundância e distribuição

das espécies cavernícolas. 

Ainda que o declínio destas espécies se

deva a uma multiplicidade de factores

que incluem a destruição de abrigos, a

utilização de pesticidas e o desapareci-

mento de biótopos de alimentação, a

perturbação dos abrigos por visitantes

tem sido geralmente reconhecida como

a principal causa desta situação.

A perturbação excessiva tem vindo a

agravar-se nos últimos anos, com o

aumento de actividades ao ar livre que

incluem frequentemente a visita de gru-

tas; estas visitas a grutas que albergam

morcegos são particularmente nefastas

durante os períodos de criação e hiber-

nação. Na época de criação, a pertur-

bação das colónias pode provocar uma

alta mortalidade entre os juvenis (as

crias, assustadas, podem cair ao chão)

ou levar mesmo ao abandono do abrigo

como local de criação. Durante os

meses quentes do ano, os morcegos

acumulam energia no seu corpo para

sobreviverem à falta de alimento no

Inverno, passando esta última estação

em letargia para minimizar os gastos

energéticos. Se as reservas não forem

suficientes para toda a época fria, os

morcegos, incapazes de se alimentar

suficientemente, podem morrer; deste

modo, se a hibernação for frequente-

mente interrompida por visitantes, as

reservas energéticas são rapidamente

consumidas, e os animais não sobre-

vivem até à Primavera seguinte.

Por esta razão, a selecção cuidada das

épocas para visitar grutas com colónias

importantes de morcegos é uma

responsabilidade dos espeleólogos, 

conscientes da necessidade de preser-

var o seu património.

Os morcegos cavernícolas são

assim, por razões de vária ordem,

uma parte muito importante do

património espeleológico.

Porque estão os morcegos 

ameaçados?

Quais as espécies que costumamos encontrar nos ecossistemas subterrâneos? 

Ana Rainho 2000
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Morcego-de-ferradura-mourisco

(Rhinolophus mehelyi)

Parece estar ausente no norte de

Portugal. No centro e sul não é raro,

mas tem as suas populações circuns-

critas às poucas zonas com abrigos

apropriados.

É uma espécie de tamanho semelhante

a R. euryale, ainda que ligeiramente

maior, mas nitidamente mais pequeno

que R. ferrumequinum. Tem o pêlo com-

prido e bicolor, com a metade basal

quase branca. Tem umas manchas de

pêlo ligeiramente escurecido em volta

dos olhos. Tal como a espécie anterior,

quando hiberna não se envolve comple-

tamente nas asas.

É uma espécie que se abriga unica-

mente em grutas e minas de grandes

ou médias dimensões, não utilizando

em geral edifícios.

Forma colónias com dezenas ou cente-

nas de indivíduos, tanto de Verão como

de Inverno. Durante o Verão as suas

colónias misturam-se frequentemente

com as de outras espécies de morcegos.

Morcego-de-ferradura-pequeno

(Rhinolophus hipposideros)

Apresenta uma distribuição contínua

por todo o nosso território continental,

sendo a espécie do seu género com

maiores efectivos no país.

É a menor espécie de morcego-de-fer-

radura existente na Europa. Tem o pêlo

longo, castanho-acinzentado muito páli-

do, com extremidades muito mais

escuras no dorso; as membranas são

mais escuras que o pêlo dorsal.

Quando está em letargia, envolve-se

completamente nas asas. 

É uma espécie não exclusivamente ca-

vernícola, podendo criar tanto em edifí-

cios (casas abandonadas, caves, etc.)

como em minas e grutas, mas hiberna

quase sempre em abrigos subterrâneos.

Tolera níveis de luz relativamente eleva-

dos pelo que se abriga por vezes junto

às entradas de grutas e minas. 

É mais frequentemente encontrado iso-

lado, mas forma colónias de criação

com dezenas, ou mesmo centenas, de

indivíduos. Durante a hibernação pode

também ser encontrado em pequenos

grupos. Ao contrário de outros morce-

gos cavernícolas, não se abriga na pro-

ximidade de indivíduos de outras espé-

cies.

Morcego-de-ferradura- mediter-

rânico (Rhinolophus euryale)

É mais raro no sul de Portugal que no

centro e norte, não tendo ainda sido

encontrado no Algarve. Ocorre quase

unicamente em zonas com grandes gru-

tas ou minas abandonadas relativa-

mente extensas.

É uma espécie de pequeno tamanho,

intermédio entre as duas anteriores.

Tem o pêlo comprido, castanho muito

claro, com as extremidades mais

escuras no dorso. Ao contrário das

espécies anteriores deste género, quan-

do hiberna não se envolve completa-

mente nas asas. A distinção entre esta

espécie e R. mehelyi é bastante difícil,

sendo baseada principalmente na forma

dos apêndices nasais. 

No sul do país, parece ocupar quase

exclusivamente grutas e minas de

dimensões relativamente grandes, em

todas as épocas do ano. No norte têm

sido encontrados alguns grupos em

edifícios. 

Tanto de Verão como de Inverno

forma, em geral, colónias com algumas

dezenas ou centenas de indivíduos.

Mistura-se frequentemente com o

morcego-lanudo e com outras espécies

do seu género. 
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Morcego-lanudo (Myotis 

emarginatus)

Em Portugal tem uma distribuição rela-

tivamente ampla, mas é uma espécie

rara.

É uma espécie de tamanho médio

quando comparado com o das

restantes espécies do mesmo género.

O pêlo tem textura lanosa, e é tricolor

no dorso e bicolor no ventre. É casta-

nho-avermelhado no dorso, apresen-

tando-se mais claro na zona ventral. As

orelhas e membranas são castanhas. A

orelha apresenta uma chanfradura par-

ticularmente bem marcada. 

Em Portugal só está confirmada uma

colónia de criação numa gruta, mas

aparentemente pode também criar em

edifícios. Hiberna sobretudo em abrigos

subterrâneos.

Forma colónias de criação com dezenas

ou centenas de indivíduos, frequente-

mente em conjunto com morcegos-de-

ferradura. Hiberna isolado ou, mais

raramente, em pequenos grupos.

Morcego-rato-grande (Myotis

myotis)

Relativamente frequente no norte e

centro de Portugal continental, rare-

fazendo-se para o sul. Só esporadica-

mente aparece no Algarve, onde

parece não criar.

É uma das maiores espécies europeias

de morcegos, sendo a maior do género

Myotis. Tem uma coloração castanha-

acinzentada no dorso, contrastando

com o branco-acinzentado do ventre. A

distinção entre esta espécie e M. blythii

é muito difícil, baseando-se nos compri-

mentos do antebraço e da cauda.

Ainda que no norte da Europa crie

exclusivamente em edifícios, em

Portugal quase todas as colónias de 

criação se abrigam em grutas e minas. É

encontrado a hibernar em abrigos sub-

terrâneos, mas parece utilizar também

outros tipos de abrigos durante o

Inverno.

Durante a época de criação forma

grandes colónias que podem ter muitas

centenas ou poucos milhares de indiví-

duos. Associa-se frequentemente a ou-

tras espécies que usem a mesma cavi-

dade, especialmente ao morcego-de-

peluche. No Inverno as populações

estão mais dispersas mas também se

podem encontrar alguns grupos.

Morcego-rato-pequeno (Myotis

blythii)

Em Portugal apenas são conhecidas

colónias no Algarve e em Trás-os-

Montes mas é esporadicamente encon-

trado em grutas e minas de outras

regiões. É uma das mais raras espécies

de morcegos em Portugal e na Europa

em geral.

É uma espécie de grandes dimensões.

Tem o pêlo bicolor, cinzento muito

claro na zona ventral, constrastando

com o castanho do dorso. A maioria

dos exemplares apresenta uma incons-

pícua mancha de pêlos brancos na

cabeça.

É uma espécie preferencialmente ca-

vernícola durante todo o ano.

Aparentemente pode abrigar-se tam-

bém em edifícios.

Durante a época de criação forma coló-

nias com centenas de indivíduos.

Hiberna isolado ou, mais frequente-

mente, em pequenos grupos com-

pactos.

Ana Rainho 2000
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Morcego-de-franja (Myotis

nattereri)

Em Portugal parece ser menos abun-

dante do que no resto da sua área de

distribuição, mas distribui-se por todo o

território continental. 

É uma das mais pequenas espécies deste

género. Tem o pêlo bicolor, castanho ou

castanho-acinzentado no dorso e

esbranquiçado no ventre. As orelhas e

membranas são castanhas. O trago

(estrutura que existe no interior do

pavilhão auricular) é proporcionalmente

mais comprido do que o de qualquer

outra espécie europeia de Myotis, ultra-

passando metade da orelha.

Forma colónias de criação geralmente

em grutas e minas (geralmente com

muitas dezenas ou mesmo centenas de

fêmeas) mas pode também ocupar

outro tipo de abrigos, como cavidades

em troncos de árvores. No Inverno

abriga-se em fissuras nas paredes de

minas e grutas, isolado ou em

pequenos grupos.

Morcego-de-água (Myotis 

daubentonii)

É uma das mais abundantes espécies de

morcegos da Europa, estendendo-se

por todo o território nacional. Parece,

no entanto, menos abundante nas

regiões mediterrânicas do continente,

talvez devido à menor disponibilidade

de massas de água.

Tem um tamanho médio quando com-

parada com as restantes do mesmo

género. A zona dorsal é castanho

médio a escuro, com tonalidades

acinzentadas variáveis, e a zona ventral

é mais clara, cinzento ou cinzento-

amarelado. As membranas são casta-

nhas-acinzentadas. As patas são particu-

larmente grandes.

Não estando exclusivamente depen-

dente de abrigos subterrâneos, pode

ocupar uma grande variedade de abri-

gos, incluindo cavidades em árvores,

pontes, túneis e edifícios.

Durante a época de criação, as fêmeas

formam colónias com dezenas ou

mesmo poucas centenas de animais. A

maior parte dos machos permanecem

em grupos separados das fêmeas. Na

Europa central hiberna em colónias

compactas, mas os seus hábitos de

hibernação em climas mediterrânicos

são mal conhecidos.

Morcego-hortelão (Eptesicus seroti-

nus)

É uma espécie relativamente abundante

em todo o território nacional e na maior

parte da Europa.

É uma das maiores espécies de morce-

gos da Europa. Tem o pêlo comprido e

denso, de castanho variável, ligeiramente

mais claro no ventre. As orelhas e mem-

branas são castanhas muito escuras,

fazendo um forte contraste com a cor

do pêlo. É de notar que uma pequena

porção terminal da cauda não está incluí-

da na membrana caudal.

Abriga-se principalmente em edifícios,

podendo ser também encontrada em

pontes, cavidades de árvores e fendas

de rochas. Ocasionalmente são encon-

trados machos isolados em fendas den-

tro de grutas e minas.

Forma colónias de criação com algumas

dezenas ou mesmo centenas de indiví-

duos. Os machos são em geral solitários.

Morcego de Bechstein (Myotis 

bechsteinii)

É muito raro no nosso país, só tendo

sido encontrada na região centro, mas

deve também ocorrer a norte.

É uma espécie de tamanho médio quan-

do comparado com o das suas con-

géneres. A pelagem dorsal é castanho

clara e a zona ventral é cinzenta. As

orelhas e membranas são castanho bas-

tante escuro. A característica mais pecu-

liar desta espécie é a presença de

grandes orelhas.

Forma pequenas colónias de fêmeas

durante a época de criação, em geral

com menos de 20 indivíduos, geral-

mente em árvores ocas. Durante o

Inverno parece abrigar-se em grutas e

minas, em regra isolado.
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Morcego-de-peluche (Miniopterus

schreibersii)

Aparece em todo o território continen-

tal português, mas as suas populações

estão em geral concentradas em algu-

mas regiões com boa disponibilidade de

abrigos subterrâneos.

É uma espécie de tamanho médio. A

pelagem é acinzentada, por vezes com

tonalidades acastanhadas. O pêlo é re-

lativamente curto e muito denso. As

orelhas são muito curtas e têm uma

forma quadrada característica.

É uma espécie exclusivamente caverní-

cola, criando e hibernando em grutas e

minas; só raramente são encontrados

alguns indivíduos noutros tipos de abri-

gos, como caves e casas.

Durante o Verão forma grandes coló-

nias de criação, com milhares de indiví-

duos. As crias são colocadas em grupos

separados, em geral adjacentes aos dos

adultos. Associa-se frequentemente a

outras espécies que usem a mesma

cavidade, especialmente ao morcego-

rato-grande. A maioria dos indivíduos

hiberna em grandes colónias mas

muitos permanecem isolados ou em

pequenos grupos.

Morcego-orelhudo-castanho

(Plecotus auritus)

Em Portugal parece ser pouco abun-

dante, diminuindo o número de regis-

tos de norte para sul.

Tal como a outra espécie deste género

tem orelhas enormes, unidas na base.

O dorso é castanho-acinzentado e o

ventre castanho-amarelado. O pêlo é

longo e bicolor, com a base marcada-

mente mais escura. A face é castanho

claro. A distinção entre as duas espé-

cies deste género é muito difícil basean-

do-se na coloração do pêlo, da face e

do trago.

Forma colónias de criação com algumas

dezenas de animais, incluindo por vezes

alguns machos, em cavidades de

árvores e sótãos. Parece hibernar em

geral isolado ou em pequenos grupos;

na Europa central hiberna em abrigos

subterrâneos.

Morcego-orelhudo-cinzento

(Plecotus austriacus)

Em Portugal é uma espécie relativa-

mente comum, presente em todo o

território continental.

Tal como a espécie anterior, tem ore-

lhas muito compridas, unidas na base. A

coloração geral é mais acinzentada que

a de P. auritus. O dorso é cinzento,

ligeiramente acastanhado, e o ventre é

cinzento-esbranquiçado, sendo a base

dos pêlos muito escura. O trago é

cinzento e abundantemente pigmenta-

do, tornando-se mais opaco que o da

sua congénere. A face é cinzento

escuro.

Abriga-se principalmente em edifícios e,

provavelmente, em árvores ocas,

podendo alguns indivíduos passar o

Inverno em abrigos subterrâneos.

Forma colónias de criação com poucas

dezenas de indivíduos. Parece passar o

Inverno isolado ou em pequenos grupos.

Jorge Palmeirim

Ana Rainho 2000
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No dia 04 de Agosto de 1999 foi pro-

mulgado um decreto lei que regulamen-

ta a actividade espeleológica nas áreas

naturais protegidas de Portugal (n.º

18/99 de 27 de Agosto). Assistiu-se,

finalmente, ao primeiro passo concreto

destinado a estabelecer algumas regras

de conduta legal neste âmbito. No

entanto, admitindo a boa vontade

daqueles que promoveram a elaboração

deste decreto, julgo observar algumas

falhas na sua concepção, certamente

causadas pela evidente ausência de aus-

cultação junto da comunidade espele-

ológica portuguesa. Na verdade, esta

Associação (AESDA), tal como outras,

só teve conhecimento dos ditâmes que,

a nível nacional regem a sua actividade,

após terem sido aprovados e publicados

em diário da república. Somos levados a

concluir que muitos dos principais inte-

ressados não tiveram sequer a oportu-

nidade de opinar e por conseguinte

ficaram impossibilitados de fornecer

elementos que seriam importantes para

a elaboração de uma legislação coeren-

te e com a abrangência e consistência

necessárias.

É certo que as acções que envolvem a

incursão ao meio subterrâneo devem

cumprir com determinadas regras que

obriguem a todo um conjunto de pre-

cauções tendo em conta a salvaguarda

pela integridade do património subter-

râneo e a segurança daqueles que se

integram neste tipo de práticas.

Porém, o decreto em referência revela-

-se absolutamente inadequado para re-

gulamentar uma matéria com a ampli-

tude que efectivamente tem a

Espeleologia. Aquilo que está escrito e

aprovado permite-nos concluir que o

termo "Espeleologia", em Portugal, pas-

sou a definir uma actividade ou serviço

de desporto de natureza. Não queren-

do minorizar a componente de carácter

desportivo inerente aos meios técnicos

necessários para se efectuar uma pro-

gressão em meio cavernícola, a qual se

torna por vezes o objectivo das activi-

dades por parte de alguns dos prati-

cantes, há que deixar claro que a

matéria espeleológica é constituída por

uma intrincada e complexa panóplia de

componentes pluridisciplinares, que a

elevam ao estatuto de ciência em

muitos países do globo.

Qualquer espeleólogo digno desse

nome está familiarizado com termos de

natureza técnica e científica que

definem vertentes da investigação e dos

trabalhos técnicos que se podem desen-

volver no interior das cavidades, tais

como, a Geoespeleologia, a

Arqueologia, a Bioespeleologia, a

Topografia subterrânea ou Fotografia

espeleológica, de entre outras.

Dificilmente se pode incluir qualquer

uma destas matérias no âmbito das

actividades desportivas ou turísticas por

muita ginástica que exijam. Ainda assim,

os estudiosos destes e outros assuntos

afins, vão ter agora que abandonar a

palavra que desde finais do Século XIX

tem definido globalmente a sua activi-

dade, caso contrário podem vir a sofrer

as consequências judiciais por não

cumprimento da lei. Um grupo de

investigadores, agregados associativa-

mente, que façam uma incursão espele-

ológica numa área de paisagem protegi-

da para estudar, por exemplo, "os

efeitos nas comunidades troglóbias e

troglófilas do uso de pesticidas químicos

para a agricultura em regiões cársicas",

está a praticar uma actividade ilegal se

previamente não tiver pedido um pare-

cer para o seu projecto de estudo à

Direcção Geral do Turismo ou ao

Instituto Nacional do Desporto. Com

todo o respeito que estas entidades

merecem, não é da sua competência

fazer a apreciação da esmagadora maio-

ria dos trabalhos do fôro espeleológico.

Qualquer enciclopédia ou dicionário

que se possa consultar nos dá a

definição da palavra "Espeleologia".

Nalguns casos, em que o assunto é mais

desenvolvido, chega a falar-se na com-

ponente desportiva, mas em todos os

casos integra-se no âmbito das ciências

ou das disciplinas do conhecimento e da

investigação. Em Portugal, reduziu-se a

um desporto de natureza, a par com a

canoagem, o surf, o rafting ou o

hidrospeed (n.º 3 do Artigo 3.º). Torna-

-se óbvio que as entidades envolvidas

na formulação da presente legislação

A Espeleologia
já tem Lei!

Frederico Tátá Regala
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possuem um conhecimento distorcido e

muito limitado sobre esta actividade.

Para além do exposto e, continuando a

leitura do documento, o espeleólogo

descobre que as suas actividades têm

obrigatoriamente que "Contribuir para a

revitalização e divulgação dos produtos

artesanais tradicionais, ..."; " Contribuir

para a promoção do recreio e lazer" e

ainda, "Estar aberto ao público em

geral" [Artigo 4.º, alíneas b), d) e l)]. É

obvio que estas imposições podem

trazer sérias dificuldades a um projecto

de Topografia subterrânea ou de estudo

hidrogeológico, entre tantos outros.

Na realidade, o decreto parece ser ade-

quado às actividades a que se destina,

com excepção da Espeleologia. Se esta

palavra fosse pura e simplesmente reti-

rada do texto1 ou substituída por,

talvez, "espeleologia desportiva", todo o

documento ganharia consistência e

deixaria de atrapalhar esta rica manifes-

tação do conhecimento e da investi-

gação.

A questão ia ser sujeita a apreciação no

"Forum do Carso Subterrâneo" realiza-

do no Parque Natural das Serras de

Aires e Candeeiros (08/07/2000), mas

não foi possível discutir conveniente-

mente o assunto devido à ausência das

entidades do Instituto de Conservação

da Natureza responsáveis pela elabo-

ração do documento. De qualquer

modo permitiu tomar consciência de

que diversas associações são discor-

dantes em relação ao teor do referido.

Saliente-se que a comunidade espeleo-

lógica, absolutamente esquecida em

todo este processo, tem conhecimento

muito mais concreto sobre os proble-

mas existentes nas regiões cársicas, em

especial no interior das cavidades, do

que qualquer organismo que não pre-

sencie continuadamente in loco a

evolução dos fenómenos de deterio-

ração das cavernas. Aliás, o presente

documento revela, não só um profundo

desconhecimento dos propósitos da

Espeleologia, mas ainda, evidencia mani-

festamente o total alheamento em

relação aos reais problemas que afec-

tam as cavidades naturais.

Resultado, quando esta associação esti-

ver a desenvolver uma actividade de

trabalho em gruta e for interpelada pela

autoridade, averiguando o cumprimento

da lei, resta dizer que não se trata de

um trabalho de Espeleologia, mas sim,

de Espeleognósia, ou Espeleofilia, ou

Espeleografia, caso contrário... "b)

100.000$ a 3.000 000$ para pessoas

colectivas".

1 Conforme sugerido pela SPE - Sociedade

Portuguesa de Espeleologia, num documento que

fez circular no “Forum do Carso Subterrâneo” a

propósito deste decreto.
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Raridades
Espeleológicas

Frederico Tátá Regala

Muito esporadicamente assiste-se ao

lançamento de publicações sobre a

espeleologia portuguesa, como é o caso

destas duas obras que vieram supreen-

der a comunidade espeleológica.

Saliente-se o facto de ambas terem sido

produzidas por associações recentes, o

que demonstra o florescer de uma nova

dinâmica e uma diferente abordagem

nesta matéria.

Os volumes em apreço são certamente

fruto de um grande esforço colectivo,

bem orientado, lamentavelmente pouco

usual, especialmente tendo em conta a

panóplia de associações ligadas à prática

espeleológica existente neste país.

Título: Lapas e Algares da Serra de

Santo António

Autores: SubTerra (F.Canais e J.

Fernandes)

Data: 1999

Os autores desta monografia efectu-

aram o estudo e a compilação de dados

referentes às cavidades naturais de uma

bem conhecida zona cársica, a Serra de

Santo António. Dando corpo ao seu tra-

balho trouxeram ao público impor-

tantes elementos que constituem um

contributo significativo para o conheci-

mento da referida área.

Título : Riquezas Subterrâneas da

Arrábida

Autores: Núcleo Espeleológico da

Costa Azul

Data:2000

Fazendo referência às importantes

descobertas recentemente realizadas

por esta associação no complexo cársi-

co da Arrábida, que é ainda uma região

praticamente virgem do ponto de vista

espeleológico, esta obra constitui um

magnifico exemplo de como se pode

frutificar os trabalhos associativos. É de

salientar a excelente concepção gráfica

e qualidade fotográfica, presente neste

documento.

Para adquirir estas raridades basta con-

tactar respectivamente:

SubTerra – Grupo de Espeleologia

Rua Padre Cândido de Azevedo

Mendes, 17 r/c

2350 Torres Novas

Portugal

N.E.C.A. – Nucleo Espeleológico da

Costa Azul

Praça João P. Ramada Crespo, lote 5 -

1º andar

2790-669 Sesimbra

Portugal
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Julho de 1995 foi a estreia do nosso
boletim “Trogle” o que constituiu uma

aposta desta Associação tendo em
conta o vazio de publicações específicas

nesta área no nosso País.
Com a aposta vencida surge agora a
segunda edição a dar seguimento ao

nosso projecto de divulgar o
Conhecimento.

Gostariamos de demonstrar o nosso
profundo reconhecimento a todos

aqueles que  continuamente nos têm
apoiado.

O nosso “muito obrigado” a:
Mestre Lourenço, Direcção de Serviços

e Florestas, Drª. Cidália Duarte,
Instituto de Promoção Ambiental,
Instituto Português da Juventude,

Grupo Espeleológico de Valongo, José
Pimenta e às firmas Torreenses:

Agência Automobilística Torreense,
MSmac. 

Um agradecimento especial a José
Augusto Belchior Henriques e à firma

Sogratol (Sociedade Gráfica Torreense).
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