
Boletim da Associação de Estudos Subterrâneos e Defesa do Ambiente

M
ai

o 
 2

01
8

Edição 25 Anos   da  AESDA



Índice

Editorial                                                                                                           3
Rui F. Luís

Explorações Subaquáticas no Olho
do Moinho da Fonte - Gruta do Almonda - actualização
Underwater Exploration at Olho
do Moinho da Fonte - Almonda’s Cave - update                   4
Rui F. Luís,  Pedro Ivo Arriegas. 

Algar Palopes - Génese e alguns apontamentos de geologia
Palopes Shaft - Genesis and some geological notes                                  28
Paulo Rodrigues (N.A.L.G.A.)

Na senda de Charles Bonnet
Grutas clássicas do Algarve revisitadas - PARTE I
On Charles Bonnet’s path
Classic caves of the Algarve revisited - PART I                                              36
Frederico Tátá Regala, Nuno Bicho, Fátima Carvalho, João Cascalheira, Célia Gonçalves, 
Rui Luís, Valter Luís, Rui Mergulho, Bruno Oliveira, Paulo Pacheco,  Rui Parreira, Luís Meira
Paulo, Maria José Pinto, João Tátá Regala, André Santos e Cristina Veiga-Pires.

Algar do Tim Tem - Lapaduços - Alenquer
Algar do Tim Tem - Lapaduços - Alenquer                                                       106
E.C.T.V - Espeleo Clube de Torres Vedras

Novos Algares na Serra de Montejunto
New caves in Serra de Montejunto                                                               112
E.C.T.V - Espeleo Clube de Torres Vedras

Nascente do Alviela: 50 metros de galeria de ligação subaquática
Alviela Spring: 50 meter length underwater connection gallery                  122
Rui F. Luís,  Pedro Ivo Arriegas. 

Bibliografia
Bibliography                                                                                                    124

AssociAção de estudos subterrâneos

e defesA do Ambiente

Av. tenente Valadim n.º 17, 1º
Apartado 20
2560-275 torres VedrAs
Portugal

info@aesda.org
www.aesda.org
niPc – 503042269
data de constituição -11/09/1992

Orgão Executivo
Presidente da Direcção
rui fernando Luís
Secretário
maria carvalho
Tesoureiro
André santos

Coordenação/Chefe de Redacção
rui fernando Luís

Redacção
rui fernando Luis
Pedro ivo Arriegas
frederico tátá regala
nuno bicho
fátima carvalho
João cascalheira
célia Gonçalves
Valter Luís
rui mergulho
bruno oliveira
Paulo Pacheco
rui Parreira
Luís meira Paulo
maria José Pinto
João tátá regala
André santos
cristina Veiga-Pires
Paulo rodrigues
Pedro robalo

Concepção Gráfica
Hugo Gomes

Apoio
direcção regional de cultura do Algarve

Tiragem
1.000 exemplares

Depósito Legal
89933/95

Execução Gráfica
A3 | Artes Gráficas, Lda.

Distribuição gratuita

Todo os artigos são da inteira
responsabilidade dos autores.

Inclui desdobrável com a topografia das Grutas de Ibn Ammar - Algarve 
e topografia subaquática da Gruta do Almonda - PNSAC.

Fotografia de Capa / Cover
Algar Palopes - PnsAc - fotografia de rui Luís
Fotografia da conta capa / back cover
Algar do bom santo - montejunto - fotografia de rui Luís



3

Editorial
Rui F. Luís

caros espeleólogos.

em 1992 nasceu em torres Vedras uma nova associação de espeleologia, a AesdA. Gente nova cheia de ideias, 
projetos e uma enorme vontade de estar no campo. começou, assim, esta viagem de conhecimento, interação, 
descobertas, publicações e divulgações, mas também de dificuldades, privações e frustrações. o balanço é clara-
mente positivo, mas é a dificuldade que mais energia consegue movimentar.

Passaram 25 Anos.

em 2018 os projetos continuam, a sede de conhecimento mantém-se e a espeleologia perdura.

As adversidades persistem mas, ao contrário do que era expectável, a maior dificuldade não está na agregação de 
novos espeleólogos, mas sim na complexidade em aceder à história da espeleologia Portuguesa, ao que foi feito, ao 
muito trabalho produzido mas que não consta da bibliografia porque simplesmente não foi publicado.

25 anos passaram e as palavras do geógrafo e espeleólogo diogo Abreu continuam tão certeiras como da primeira 
vez que as ouvi, “Publiquem, publiquem!”.

Publicar os trabalhos executados, seja de uma forma científica ou livre, é o maior tributo que podemos deixar à 
espeleologia. só assim o conhecimento perdura e poderá ser escrutinado, continuado e melhorado.

o trogle é um vector de conhecimento. está disponível para todos, sem exceção. usem-no.

Dear Cavers

In 1992 a speleological association, the AESDA, was born in Torres Vedras. Young people full of ideas, projects and a huge 
desire to be in the field. Hence this journey of knowledge began, with interaction, discoveries, publications and divulgation, 
but also with difficulties, deprivations and frustrations. The outcome is clearly positive, but it is the difficulty that more 
energy yields.

25 years have elapsed. 

In 2018 the projects continue; the thirst of knowledge is upheld and caving endures. The adversities persist but, 
contrariwise to the expected, the greatest difficulty is not in gathering new speleologists, it is the complexity in accessing 
the history of Portuguese Speleology, to all the work that was produced but doesn’t exist in the literature because it was 
never published.

25 years have passed and the words of the geographer and speleologist Diogo Abreu remain as accurate as the first time 
I heard them, “Publish, publish!”. Publishing the accomplished work, whether in a scientific paper or freely, is the greatest 
tribute we can bequeath to speleology. Only this way can the knowledge last and be scrutinized, resumed and improved. 

The Trogle is a knowledge disseminator. It is available to everyone, without exception. Use it.

Photo: rui Luís
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Resumo
A nascente do rio Almonda (ou olho do moinho da 
fonte) localiza-se no rebordo sudeste do anticlinal 
da serra de Aire, torres novas, sendo consequência 
de, entre outros, o contacto entre o maciço calcário 
estremenho e os terrenos menos permeáveis da bacia 
do tejo.
esta nascente constitui a exsurgência da rede hidrológica
subterrânea do mais extenso sistema cársico nacional. 
A gruta do Almonda possui um desenvolvimento 
aproximado de 10km, com uma ampla rede de 
galerias subterrâneas, fósseis ou ativas e, devido à sua 
complexidade e dimensão, a sua exploração e docu-
mentação estão ainda por completar.
este estudo pretende descrever a história, o estado 
actual das explorações e os métodos que actualmente 
são usados para a respectiva exploração e caracteri-
zação subaquática.

Outline
The spring of Almonda’s river (or Olho do Moinho da 
Fonte) is located on the south-east edge of Serra de 
Aire’s anticline (Torres Novas), being a consequence of, 
among others, the contact between Maciço Calcário 
Estremenho and the less permeable grounds of Tejo’s 
basin. 
This spring constitutes the rising of the subterranean 
hydrologic network of the most extensive karst system 
in Portugal. Almonda’s cave has an approximated 
development 
of 10km, with an extensive system of underground 
galleries, fossils or actives and, due to its complexity 
and dimension, its exploration and recording are still to 
be finished.
This research aims to describe the history, the current 
state of the explorations and the methods currently used 
for the exploration and underwater registration. 

Explorações Subaquáticas no Olho
do Moinho da Fonte - Gruta do Almonda - actualização

Underwater Exploration at Olho
do Moinho da Fonte - Almonda’s Cave - update

Luis, r.f. (1, 2);  Arriegas, P.i. (2, 1) 

(1)AesdA - Associação de estudos subterrâneos e defesa do Ambiente - torres Vedras 
(2)Xplorasub - Associação de estudos subaquáticos - Lisboa

rfl@epos.pt; pedro.ivo.arriegas@gmail.com
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Introdução
Localiza-se no concelho de torres novas, freguesia 
de Zibreira, casais martanes, 393017,6n 83654,85W 
- WGs84, cota 83 metros, carta militar 319. 

Possui um desnível subaquático de 78 metros e uma 
extensão total de 9995 metros (thomas, 1991), a mais 
extensa gruta cársica em Portugal, conhecida até à data.

Breve História
Há cerca de 80 anos, mais propriamente em 1937, foi 
redescoberta a sua entrada, uma nascente fóssil. 
os arqueólogos Vaultier e bensaúde, ajudados pelo re-
verendo eugénio Jalhay, pelo engenheiro melo nogueira
e pelo professor G. Zbyszewski, exploraram 50m de 
galeria seca até um lago subterrâneo e detectaram 
achados arqueológicos que datam da idade do bronze. 
em 1955 a sPe6,  por Pereira de sousa e f.J. r. de Abreu, 
com a finalidade de avaliar o potencial hidrológico da 
nascente, a pedido da empresa renova, percorre o 
primeiro lago em canoa, não indo contudo além dos 
seus antecessores.
em 1961, K. Lindberg acompanhado de J. de Almeida 
fernandes organizam a primeira expedição bioespe-
leológica na Gruta do Almonda.
Ainda em 1961, Álvaro Vilar moreira, José carlos 
belchior e Vasco fernandes, professores do colégio 
são João de brito em Lisboa, chegam a uma pequena 
sala no labirinto depois de terem descoberto uma 
estreita passagem.
o mesmo Álvaro Vilar moreira, no seguimento de 
diversas explorações, consegue, em 1962, descobrir 
uma passagem que lhe permite ultrapassar o sifão que 
constitui o primeiro lago. descobre então o labirinto e 
a galeria do norte. (Zilhão, J.)

desde então, e motivado pela descoberta em 1987 
de utensílios de pedra pela steA1, foram descobertas 
nesta gruta várias jazidas arqueológicas (do Paleolítico 
inferior à época romana), que têm vindo a ser estu-
dadas. em termos arqueológicos, e de acordo com o 
arqueólogo João Zilhão, estamos perante 
um sistema de jazidas com poucos 
paralelos a nível mundial, com represen-
tação de todas as etapas da pré-história. 

durante as décadas de 60 e 70 prosse-
guem os trabalhos de topografia, mas é 
nos anos 80 e seguintes que os espeleó-
logos João neves (sAGA3) e christian 
thomas (scX11), recorrendo a técnicas 
de mergulho, em diversas explorações 
e com o auxílio de diversas associações 
(ceAe7, neL9, Gidc10, GeZ8 e neuA2), 
aumentam de modo muito significativo o 
conhecimento do sistema. 

em 1993 a Gruta é classificada como 
imóvel de interesse Público-decreto 
n.º45/93, dr, i série-b, n.º280, de 30-11-1993.

Introduction
Located in Torres Novas county, Zibreira parish, Casais 
Martanes, 393017,6N 83654,85W - WGS84, altitude 
83 meters, military map 319. 

The most extensive karst cave in Portugal, known so far, 
presents a 78 metres underwater unevenness and a total 
length of 9995 metres (Thomas, 1991). 

Brief History
Around 80 years ago, more properly in 1937, its entrance 
was rediscovered, a fossil spring. The archaeologists 
Vaultier and Bensaúde, with the help of Reverend Eugénio 
Jalhay, the engineer Melo Nogueira and professor G. 
Zbyszewski, explored 50m of dry gallery until an under-
ground lake and detected archaeological findings dating 
the Bronze age. 
In 1955, with SPE6 aiming to evaluate the spring’s 
hydrologic potential, and upon Renova’s request, Pereira 
de Sousa and F.J. R. de Abreu crossed the first lake in a 
canoe but without going further than their predecessors.
In 1961, K. Lindberg with J. de Almeida Fernandes organi-
sed the first biospeleology expedition in Almonda’s Cave.
Still in 1961, Álvaro Vilar Moreira, José Carlos Belchior and 
Vasco Fernandes, teachers at São João de Brito College
in Lisbon, reach a small room in the labyrinth after disco-
vering a narrow access. 
The same Álvaro Vilar Moreira, after several explorations, 
in 1962, managed to discover an access which allows 
him to overcome the siphon constituting the first lake. 
He discovers then the labyrinth and the North gallery. 
(Zilhão, J.)

Since then, and as a result of stone tools’ discovery in 
1987 by STEA1, several archaeological sites (from Lower 
Palaeolithic to the Roman period) have been discovered in 
this cave, and are being studied ever since.
In archaeological terms, and according to the archaeologist
João Zilhão, we are facing a system of deposits with few 
parallels worldwide, and with representation of all the 
pre-historic stages. 

During the 60’s and 70’s the topography 
work continues, but it is in the 80’s and 
following years that speleologists 
João Neves (SAGA3) and Christian Thomas 
(SCX11), using diving techniques, in several 
explorations and with the help of several 
associations (CEAE7, NEL9, GIDC10, GEZ8 
and NEUA2), largely expand the knowledge 
on the system. 

In 1993 the Cave is classified as a Public 
Interest Site - Decree-Law nº 45/93, DR, I 
Series-B, nº 280, of 30-11-1993.

 Localização em Portugal continental
Location on Portugal mainland
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Enquadramento Geológico
A gruta insere-se no sistema Aquífero do maciço 
calcário estremenho. este pertence à unidade 
hidrogeológica da orla ocidental.

o maciço calcário estremenho corresponde a uma 
unidade morfoestrutural do território português que 
se individualiza das regiões circundantes pelas suas 
peculiaridades geológicas e geomorfológicas.
É constituída por materiais liásicos, onde se incluem 
calcários dolomíticos, calcários semicristalinos, 
calcários argilosos e margas e calcários margosos. 

A nascente mais importante do maciço calcário 
estremenho são os olhos de Água de Alviela, que ficam 
situados num pequeno bloco calcário separado por um 
afloramento de cretácico preservado no interior do 
sinclinal de monsanto. (Almeida et al. 2000). 
A nascente do presente estudo, olho do moinho da  
fonte, a segunda maior deste sistema aquífero, situa-se  
no extremo este do triângulo Alviela, Almonda e Polje 
de minde. 

Geological Context
The cave is inserted in Maciço Calcário Estremenho 
aquifer system, which belongs to the hydrogeological unit 
of the Western edge.

The Maciço Calcário Estremenho corresponds to a 
morphostructural unit in the Portuguese territory that is 
detached from surrounding regions by its geological and 
geomorphological peculiarities.
It is constituted by materials constituted by lyase, which 
include dolomite limestones, semi-crystalline limestones, 
clay limestones, malm and marly limestones. 

Maciço Calcário Estremenho’s most important spring 
is Olhos de Água de Alviela, which is located in a small 
limestone block separated by a cretaceous outcrop 
preserved inside Monsanto’s syncline. (Almeida et al. 2000). 
The spring in the present research, Olho do Moinho 
da Fonte, the second largest of this aquifer system, is 
located on the far east of the triangle Alviela, Almonda 
and Polje de Minde. 



Hidrogeologia
este sistema é bastante complexo, apresentando um 
comportamento típico de aquífero cársico, caracterizado 
pela existência de um número reduzido de nascentes 
perenes e várias nascentes temporárias com caudais 
elevados, mas com variações muito acentuadas ao 
longo do tempo. É constituído por vários subsistemas 
cuja delimitação coincide aproximadamente com 
grandes unidades morfoestruturais que dividem 
o maciço calcário estremenho. cada um desses 
subsistemas está relacionado com uma nascente 
cársica perene e, por vezes, com várias nascentes 
temporárias que descarregam apenas em períodos de 
ponta. A delimitação das áreas de alimentação de cada 
nascente apresenta grandes dificuldades devido ao 
padrão altamente complexo do escoamento em meios 
cársicos. A maneira mais segura de fazer essa delimi-
tação é através de operações de traçagem, isto é, da 
introdução de uma substância (traçador) cuja presença 
é posteriormente detetada nos locais de descarga da 
área onde a mesma foi introduzida. (Almeida et al. 
2000).

As cinco nascentes principais estão localizadas nos 
limites do maciço, na zona de contacto com rochas 
menos permeáveis do Jurássico, cretácico ou ter-
ciário. duas delas situam-se no bordo oeste (Liz e 
chiqueda) e as restantes três no bordo sul e este 
(Almonda, Alviela e Alcobertas). A nascente dos olhos 
de Água do Alviela é a mais importante de todo o 
maciço, apresentando uma descarga superior a 
1 hm3/dia enquanto na estação seca se registam 
valores de 30 000 m3/dia. A descarga média anual é de 
120 hm3 /ano. Para as nascentes do Almonda e do Liz 
estimam-se valores de descarga entre 80 e 100 hm3/
ano e entre 60 e 70 hm3/ano, respectivamente, por 
comparação com os valores de descarga da nascente 
do Alviela  (Almeida et al. 1996).

Hydrogeology
This system is quite complex, presenting a typical karst 
aquifer behaviour, characterized by the existence of few 
perennial springs and several temporary springs with high 
water flows, but with highly pronounced variations over 
time. It is constituted by several subsystems whose limits 
coincide approximately with large morphstructural 
units that divide the Maciço Calcário Estremenho. Each 
of those subsystems is related to a perennial karst spring 
and, occasionally, with several temporary springs which 
unload only on peak periods. The delimitation of charging 
areas from every spring presents substantial difficulties 
due to the highly complex pattern of drainage in karst 
environment. The safest procedure of delimitation is 
through tracing operations, which is, introducing a 
substance (tracer) whose presence is later on detected in 
the discharge location. (Almeida et al. 2000).

The five main springs are located at the massif limits, in 
the contact area with rock less permeable from the Juras-
sic, Cretaceous or Tertiary. Two of them are located in the 
West edge (Liz and Chiqueda) and the other three in the 
South and East edges (Almonda, Alviela and Alcobertas). 
The Olhos de Água do Alviela spring is the most significant 
in the whole massif, presenting a discharge higher than
1 hm3/day while in the dry season it registers values of 
30 000 m3/day. The average annual discharge is 120 hm3/
year. In Almonda and Liz springs the estimated discharge 
values are between 80 and 100 hm3/year and between 
60 and 70 hm3/year, respectively, in comparison with 
the discharge values from Alviela’s spring (Almeida et al. 
1996).

carta geológica 27A -1:50000
Geological map 27A - 1:50000

8



Photo: rui Luís

9



10

Circulação Subterrânea
o olho do moinho da fonte localiza-se a sudeste 
(se) do Polje de minde, em zona de falha entre os 
calcários do Jurássico médio e os calcários margosos 
do Jurássico superior que antecede o cavalgamento da
faixa dobrada do vale da serra sobre as formações 
impermeáveis da bacia do tejo. situa-se à altitude de 
75 metros e os caudais variam em média, entre 
2x10^4 m3/dia e 1x10^6 m3/dia. (crispim, 1995)

traçagens efectuadas em 1985 (crispim, 1985) com 
uranina a partir de um dos sumidouros do fundo do 
polje, junto a minde, com fluo-captores colocados em 
três exsurgências vigiadas, olhos de Água do Alviela, 
olho da maria Paula (Vila moreira) e olho do moinho 
da fonte (nascente do rio Almonda) indicaram 
passagem de fluoresceína apenas nas duas primeiras, 
ainda que em quantidade muito reduzida na primeira. 
isto veio contradizer, na altura, a ideia de que o Polje 
de minde drenava para o rio Almonda. 

em 1989 (período de cheia – dezembro) e 1990 
(período de fim de cheia – março) crispim confirma 
por traçagem a ligação entre um dos sumidouros do 
sector sudeste do Polje de minde (Algar do Zé Lenha) 
e a nascente do Almonda. As velocidades obtidas são 
de cerca de 241m/h e 191 m/h, respectivamente em 
relação ao período de cheia e fim de cheia.

Underground Water Circulation
The Olho do Moinho da Fonte is located southeast (SE) 
of Polje de Minde, in a fault zone between the Middle 
Jurassic limestones and the marly limestones from Upper 
Jurassic which precede the overthrust of the Serra valley’s 
folded bracket upon the waterproof formations on Tejo’s 
basin. It is located at an altitude of 75 metres and the 
flow varies, on average, between 2x10^4 m3/day and 
1x10^6 m3/day. (Crispim, 1995)

Tracing carried out in 1985 (Crispim, 1985) with uranine 
from one of the sinks at polje’s bottom, right near Minde, 
with fluocaptors placed in three monitored springs, Olhos 
de Água do Alviela, Olho da Maria Paula (Vila Moreira) 
and Olho do Moinho da Fonte (Almonda’s spring) showed 
fluorescein transition only in the first two, even if in a 
small amount in the former. This contradicted, back then, 
the idea that Polje de Minde drained to River Almonda. 

In 1989 (flooding period – December) and in 1990 (end 
of flooding period – March) Crispim confirms with tracing 
the connection between one of the sinks from the Polje 
de Minde (Algar do Zé Lenha) south-east sector and 
the Almonda’s spring. The speeds obtained are around 
241m/h and 191 m/h, respectively in relation to the 
flooding period and the end of the flooding period.

esboço morfológico e hidrológico do fundo do Polje de minde.
(crispim,1995)

Morphological and hydrological sketch from the Polje de Minde bed. 
(Crispim,1995)

Bacias e sub-bacias
no Sistema Aquífero do Maciço Calcário Estremenho. 

Hydrographic basin and sub-basins 
in the Aquifer System of Maciço Calcário Estremenho. 

Para bacia Hidrográfica do Lis / To Lis hydrographic basin:
1-Liz; 2-reixida; 3-fonte dos marcos; 4-rio seco; 5-Alcaide; 6-fórnea; 7-Lena. 

Para bacia Hidrográfica das ribeiras do oeste / To Ribeiras do Oeste 
hydrographic basin: 8-chiqueda. 

Para bacia Hidrográfica do tejo / To Tejo hydrographic basin: 9-Almonda;
10-Alviela; 11-Vila moreira; 12-Alcobertas; 13-bocas de rio maior

curva de restituição da traçagem Algar do Zé Lenha - nascente do 
Almonda, em março 1990 (crispim, 1995)

Restitution curve from Algar do Zé Lenha tracing - Almonda Spring, 
in March 1990 (Crispim, 1995)
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em março de 1991 foi repetida a traçagem, em ambos 
os sectores do polje, sudoeste e sudeste, com traça-
dores diferenciados de forma a detectar ambas as 
possíveis circulações. nesta multitraçagem confirmou-se 
mais uma vez a não ligação do Algar do Parramau 
(sudoeste) com a nascente do Almonda e a ligação do 
Algar do Zé Lenha (sudeste) e a referida nascente. 
A velocidade obtida foi de cerca de 238m/h.

In March of 1991 the tracing was repeated, in both 
polje’s sectors, south-west and south-east, with differen-
tiated tracers in order to detect the possible circulations. 
In this multitracing it was confirmed once again the non-
connection between Algar do Parramau (south-west) and 
the Almonda’s spring and the connection of Algar do Zé 
Lenha (south-east) with the mentioned spring. 
The registered speed was around 238m/h.

esquema das circulações subterrâneas entre o Polje de minde e as 
exsurgências do bordo sul do maciço calcário estremenho (crispim,1995)
Subterranean circulation schemes between Polje de Minde and the springs 

from Maciço Calcário Estremenho south edge. (Crispim,1995)

According to the explanatory geological map- sheet 27A, 
there are two origins to Almonda’s underground spring. 
The first in Maciço Calcário Estremenho northeast area, 
Serra d´Aire, and the second indirectly from Moitas 
Vendas and Polje de Minde.

The Olho do Moinho da Fonte spring, usually known as 
Almonda’s Cave, releases between 80 and 100 hm3/year 
(Almeida et al., 2000).

The Underwater Exploration
In the 80’s occurs a considerable impulse on submerged 
areas studies, with explorations being led by Neves e 
Thomas. Back then, the access to the submerged zone 
was through a dry upper entrance, with a large part of 
the system having been explored and photographed under 
these difficult conditions, where the heavy equipment had 
to be carried through narrow galleries until the flooded 
zone. 

In 1991 STEA1 unblocked the current submerged entrance 
located in the spring, but the recurrent movement of 
large stone blocks will involve the regular clearance of the 
entrance during the following years. During a substantial 
part of the year the strong flow resulting from two subter-

segundo notícia da carta geológica explicativa - folha 
27A, a circulação subterrânea da nascente do Almonda 
tem duas origens. A primeira da zona nordeste do 
maciço calcário estremenho, serra d´Aire, e a 
segunda de modo indirecto de moitas Vendas e do 
Polje de minde.

A nascente do olho do moinho da fonte, corrente-
mente conhecida como a Gruta do Almonda, debita 
entre 80 a 100 hm3/ano (Almeida et al., 2000).

A Exploração Subaquática
na década de 80 dá-se um grande impulso no estudo 
das áreas submersas com as explorações lideradas por 
neves e thomas. À época o acesso à zona submersa 
era feito através de uma entrada superior a seco, 
tendo uma grande parte do sistema sido explorada e 

Linhas de circulação traçadas. (crispim) / Circulation lines traced. (Crispim)
tracejado - não confirmado. contínuo - confirmado.

Dashed line - not confirmed. Continuous line - confirmed.

5 Gruta dos moinhos Velhos; 6 olho de mira; 7 Gruta da contenda; 
8 furo da estrada minde - covão do coelho; 9 furo da fábrica ro-

gam; 10 Algar do Zé Lenha; 11 Pousio do Parramau; 12 olhos de água 
do Alviela; 13 olho da mari´Paula (nascente de Vila moreira); 

14 olho do moinho da fonte (nascente do Almonda) 
5 Moinhos Velhos Cave; 6 Olho de Mira; 7 Contenda Cave; 8 Furo da 

estrada Minde - Covão do Coelho; 9 Furo da Fábrica Rogam; 10 Algar do 
Zé Lenha; 11 Pousio do Parramau; 12 Olhos de Água do Alviela; 

13 Olho da Mari´Paula (Vila Moreira Spring); 14 Olho do Moinho da 
Fonte (Almonda Spring) 

12
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topografada com estas difíceis condições, em que os 
pesados equipamentos tinham de ser transportados ao 
longo das estreitas galerias até à zona inundada.

em 1991 é desobstruída pela steA1 a atual entrada 
submersa localizada na nascente, mas a movimentação 
recorrente de grandes blocos de rocha irá obrigar nos 
anos subsequentes a uma regular desobstrução da 
entrada. durante uma boa parte do ano o forte caudal 
que resulta de duas ribeiras subterrâneas, designadas 
do oeste e do norte, impede que o sistema seja 
mergulhável, mas a partir desta data, e mesmo com 
esta condicionante, a zona submersa passa a ser 
acedida por debaixo de água, com as imersões a 
iniciarem-se na represa da fábrica da renova. 

dessa época resultaram as publicações mais importantes: 
thomas, c. (1985) - Grottes et Algares du Portugal, 
pag. 125 -129; neves, J. (1985 e 1986) - Almonda - 
resultados de um ano de explorações na maior rede 
subterrânea conhecida do país – -espeleodivulgação 
n.º 4 e 5, neuA, pag. 44 - 50, Zilhão, c. et al. (1991) 
- Actas das iV Jornadas Arqueológicas - A Arqueolo-
gia da Gruta do Almonda (torres novas), resultados 
das escavações e thomas, c. (1988, 1989 e 1991) - 
relatório das expedições - sifon 3, 5, 8 e 12. 

ranean streams, designated by West and North, prevents 
the system to be dived in, but from this date on, and 
even with this constraint, the submerged zone becomes 
accessible underwater, with the dives starting at Renova’s 
factory dam. 

From that period resulted the most important publications:
Thomas, C. (1985) - Grottes et Algares du Portugal, 
pag. 125 -129; Neves, J. (1985 and 1986) - Almonda 
- Resultados de um ano de explorações na maior rede 
subterrânea conhecida do país - Espeleodivulgação n.º 4 
e 5, NEUA, pag. 44 - 50, Zilhão, C. et al. (1991) - Actas 
das IV Jornadas Arqueológicas - A Arqueologia da Gruta 
do Almonda (Torres Novas), resultados das escavações 
and Thomas, C. (1988, 1989 and 1991) - Relatório das 
expedições - Sifon 3, 5, 8 e 12. 

thomas, c. (1985) - Grottes et Algares du Portugal, pág. 125
Thomas, C. (1985) - Grottes et Algares du Portugal, page 125

thomas, c. (1989) - relatório das expedições - sifon n.º 5
Thomas, C. (1989) - Expeditions report - Sifon nº 5

thomas, c. (1985) - Grottes et Algares du Portugal, pág. 129
Thomas, C. (1985) - Grottes et Algares du Portugal, page 129
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Zilhão, c. et al. (1991) - Actas das iV Jornadas Arqueológicas  - A Arqueologia da Gruta do Almonda (torres novas), resultados das escavações (steA1, 1989)
Zilhão, C. et al. (1991) - Actas das IV Jornadas Arqueológicas - A Arqueologia da Gruta do Almonda (Torres Novas), resultados das escavações (STEA1, 1989)

thomas, c. (1989) 
- relatório das expedições - sifon n.º 5

Thomas, C. (1989) 
- Expeditions report - Sifon nº 5
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thomas, c. (1991) - relatório das expedições - sifon n.º 12
Thomas, C. (1991) - Expeditions report - Sifon nº 12
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O Projecto
em 2007 elementos das associações Xplorasub, 
neuA2 e sAGA3 procedem a nova desobstrução 
da entrada, que se tem mantido estável desde aí. 
são então reiniciadas, de forma mais sistemática, a 
equipagem da zona submersa da gruta e a topografia 
subaquática.
Ao penetrarmos em mergulho no sistema, após a 
entrada bastante estreita, deparamo-nos com um
labirinto subterrâneo, onde se sobrepõem vários 
níveis de galerias, que apresentam por si só múltiplas 
variantes. este é um ambiente hostil, somente 
adequado a espeleomergulhadores certificados. 
ultrapassado este labirinto e o lago acima referido, 
conhecido como a cisterna, as galerias tornam-se 
mais definidas, com maior dimensão e uma maior 
profundidade.

entre 2008 e 2010 elementos do Xplorasub e do 
neuA2 procedem a um trabalho regular, primeiro na 
zona do labirinto e depois noutras áreas submersas. 
foi reequipada a gruta com fio-guia e sinalização para 
navegação, iniciada a marcação sistemática das galerias 
e melhorada a informação topográfica. corrigiram-se 
erros, mapearam-se algumas galerias secundárias e 
enriqueceu-se o desenho através da adição de 
pormenores.

estes trabalhos constituíram o embrião do ProJecto 
ALmondA, que tem o seu início em 2011, quando é 
decidido estruturar a exploração da zona subaquática 
assente numa parceria Xplorasub/neuA, mas contando 
também com outros elementos, a título individual ou 
de outras associações.
Ainda em 2011 é organizada uma campanha de 
espeleomergulho, que conta com o apoio da renova 
e do centro de enchimentos do cPAs4 (gerido por 
forte-faria), e que lança as bases da exploração 
regular das áreas subaquáticas. É atingida a zona mais 
longínqua e profunda da Galeria do norte, com -78m 
de profundidade. nesse ano não são encontradas zonas 
inexploradas significantes para o desenvolvimento do 
sistema, mas é feita a exploração de diversas ramificações 
de galerias principais que se supõe nunca terem sido 
visitadas.
Após esta campanha perspetiva-se a necessidade de 
topografar determinadas áreas acessórias profundas, 
localizadas no final da Galeria do norte e que será 
preciso adoptar configurações de equipamento com 

The Project
In 2007 members from XploraSub, NEUA2 and SAGA3 
associations proceed to a new clearance of the entrance, 
which has been stable since then. The cave’s submerged 
area rigging and the underwater topography are then 
restarted, in a more systematic way.
Diving into the system, through a very narrow access, 
we come across a subterranean labyrinth, where several 
levels of galleries overlap themselves, presenting multiple 
permutations. This is a hostile environment, only 
accessible to certificated cave-divers. After this labyrinth 
and the lake mentioned above, known as a the Cistern, 
the galleries become more defined, with wider dimensions 
and a greater depth.

Between 2008 and 2010 members of XploraSub and 
NEUA2 proceed to a regular work, first around the 
labyrinth zone and after around other submerged areas. 
The cave was refitted with lifeline and navigation signals, 
the galleries’ systematic tagging was initiated and the 
topographical information improved. Errors were rectified, 
secondary galleries were mapped and with the addition of 
new details the draw was enhanced.  

These works constituted the embryo of PROJECTO 
ALMONDA [Almonda’s Project], which has its beginning 
in 2011, when it is decided to structure the underwater 
exploration under a XploraSub/NEUA partnership, but 
counting on with other members as well, both as individuals 
or from other associations.
Still in 2011 it is organised a cave-diving campaign, which 
counts with Renova’s and CPAS4 Filling Centre (managed 
by Forte-Faria) support, launching the regular exploration 
bases of underwater areas. The deepest and most remote 
zone of North’s Gallery, with -78m of depth, is reached. 
In that year no unexplored areas significant to the system 
development are found, but several branches from main 
galleries, presumably never visited before, are explored.
After this campaign, it is foreseen the need to map 
certain secondary deep areas, located in the furthermost 
part of North Gallery and it will be indispensable to adopt 
more streamlined gear riggings, to trespass restrictions 
within the West Gallery. It is also expected that, in due 
course, this task will be extended to dry cave areas. 

In 2012 there is a second campaign, equally supported by 
Renova, with a larger duration and that strongly benefits 
from the experience obtained during the prevoius year.
Being mostly focused on the topographical data acquisition,
there is a substantial improvement of the mapped 
submerged galleries.

In 2013, the PROJECTO ALMONDA [Almonda’s Project] 
starts being supported under a partnership between 
XploraSub and AESDA5. During this year, 28 explorations 
dives are undertaken, with an average duration of more 
than two hours and a maximum average depth of -41m. 
A great progress is achieved on topography of several 
galleries and others are marked for future checking. 
There is also an upgrade of all the cave equipment, in 
order to make it more resistant to the water flow during 

topometria actual - corte Galeria do norte A56  - 2015 - AesdA/Xplorasub
Current topometry - North Gallery A56 cut  - 2015 - AESDA/XploraSub
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menor volume, capazes de ultrapassar restrições na 
Galeria do oeste. estima-se também que, oportuna-
mente, o trabalho venha a ser alargado a áreas a seco.

em 2012 realiza-se uma segunda campanha, igual-
mente apoiada pela renova, com uma maior duração 
e que lucra imenso com a experiência obtida no ano 
anterior. estando sobretudo orientada para a obtenção 
de dados topográficos, dá-se um aumento significativo 
das galerias submersas topografadas.

em 2013 o ProJecto ALmondA passa a ser 
sustentado por uma parceria Xplorasub e AesdA5. 
neste ano são efectuados 28 mergulhos, com uma 
duração média superior a duas horas e uma profundi-
dade máxima média de -41m. É conseguido um bom 
avanço na topografia de diversas galerias e outras 
são assinaladas para futura verificação. Procede-se 
também ao melhoramento da equipagem submersa, 
de modo a torná-la mais resistente ao fluxo da água no 
inverno e à abrasão, elevando por conseguinte o nível 
de segurança. na Galeria A (norte) é instalado cabo 
de aço até aos -66m, o que obriga a refazer alguns 
troços da topografia. 

Já em 2014, e apesar das chuvas precoces, ainda são 
executadas 18 imersões, com uma duração média de 
quase duas horas e meia e uma profundidade máxima 
média de -30m. dá-se neste ano início aos trabalhos 
na zona a seco, o que permite aferir a topografia 
subaquática e avançar para uma compreensão global 
do sistema. são assinaladas em imersão diversas 
passagens subterrâneas da área submersa para a 
área seca, sendo então conseguida a sua ligação à 
topografia a seco entretanto iniciada. A entrada 
submersa da gruta é também referenciada geogra-
ficamente. continua a ser reparada e melhorada a 
equipagem, com a substituição de parte do fio-guia 
desgastado e de etiquetas já ilegíveis.

com a ligação entre a topografia a seco e a submersa 
foi possível confirmar a posição real da gruta submersa 
e a seco e estabelecer comparações com publicações 
anteriores.

winter and to the abrasion, raising consequently the 
security level. In Gallery A (North) a steel cable is laid 
until -66m, which implies to remake of the topography
of some sections. 

Already in 2014, and even with early rain, 18 dives are 
performed, with an average duration of almost two and a 
half hours and a maximum average depth of -30m. In the 
course of this year, the work in the dry area begin, which 
allows to tune the underwater topography and progress to 
a global understanding of the system. Several submerged 
passages to the dry area are marked, being then achieved 
its connection to the dry topography meanwhile initiated. 
The cave’s submerged entrance is also geographically 
referred. The cave equipment keeps being maintained 
and improved, with the replacement of damaged lifeline 
and unreadable labels.

With the connection between dry and underwater 
topographies it was possible to confirm the true position 
of the cave, both the underwater and the dry areas, and 
to establish comparisons with earlier literature. 

sobreposição entre a topografia (thomas, 1991) e a produzida pelo 
Projecto Almonda. o círculo assinala aproximadamente o novo ponto 

de referência à superfície Almondinha 2.
Overlapping between topography (Thomas, 1991) and the one produced 
by Almonda’s Project. The circle marks approximately the new reference 

point at the surface Almondinha 2.

Photo: rui Luís
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os trabalhos em 2015 iniciam-se cedo e apesar de 
algumas chuvas em outubro é possível prolongar os 
trabalhos quase até ao final do ano, sendo feitos 22 
mergulhos, com uma duração média de quase duas 
horas e uma profundidade máxima média cerca 
dos -38m. 
É também prosseguido o trabalho a seco, não apenas 
a fim de aferir a topografia subaquática e de a 
referenciar ao exterior, mas também para se avançar 
na compreensão global do sistema. 
em 2015 procede-se à reparação, revisão e correcção 
da equipagem (fio, fraccionamentos e etiquetas) em 
diversas galerias, sendo revisto o cabo de aço na 
Galeria A até à estação A67; é conferida, revista (em 
troços onde a equipagem havia sido modificada) ou 
executada a topometria da Galeria A até à estação 
A64; marca-se a saída para seco designada como 
Almondinha ii, é refeita a ligação topográfica entre 
as estações A55 e W1 e executa-se a topografia em 
planta à escala 1/100, da Galeria A, desde a estação 
A31 à A66. são ainda captadas imagens subaquáticas 
(fotografia) das galerias, designadamente da Galeria A 
(norte).
na exploração a seco, são ultrapassados os dois sifões 
da Galeria do oeste e é prosseguida a exploração a 
seco dessas mesmas galerias. 
entre a entrada da gruta e o cruzamento para a 
Galeria W registam-se 209.29m
entre o cruzamento para a Galeria W e o final da 
Galeria A registam-se 139.81m.
entre o cruzamento para a Galeria W e a ponta de 
exploração na Galeria W registam-se 162.65m.
com a ligação topográfica seco/subaquático é obtida 
uma redução do erro de 4.72% para 3.77%, posteri-
ormente reduzido para 3.68%. É também introduzida 
na topometria a Galeria P com dados de 2014.

tal como sucedera em 2015, em 2016 devido a um 
início tardio das chuvas foi possível aceder ao sistema 
até dezembro, o que permitiu realizar 21 mergulhos, 
com uma duração média de 135 minutos e uma 
profundidade máxima média de mais de -43m, e
avançar bastante o trabalho nas galerias submersas.
são assim desenhadas sobre topometria à escala 1/100 
as galerias A (após a estação A66, até aos -78m de 
profundidade) b, c, d, e, G, i, L, n e Z e a galeria 
W, até à estação W49. É também reparado o fio na 
Galeria A (norte), desde a estação A69 em diante, e 
na Galeria W (oeste) até à estação W49 e ainda se 
efectuam filmagens em diversos mergulhos. 

The work in 2015 has an early start and besides some 
rain in October it is possible to extend it almost until the 
end of the year, with 22 dives, with an average dura-
tion of almost two hours and a maximum average depth 
around -38m. 
Work in dry areas keeps progressing, not only in order to 
assess underwater topography and referencing it to the 
outside, but also to enhance the global knowledge of the 
system. 
In 2015 there is maintainance, revision and correction of 
the equipment (line, mooring and labels) in several 
galleries, revising the steel wire in Gallery A until station 
A67; topometry is checked, revised (in sections where the 
cave equipment was modified) or performed on Gallery 
A until station A64; the exit to a dry area designated 
as Almondinha II is marked, the topography connection 
between stations A55 and W1 is redone and the map 
topography of Gallery A is produced in a scale of 1/100, 
from station A31 to A66. Furthermore, underwater 
images (photography) from the galleries are captured, 
namely from Gallery A (North).
On dry exploration, the two siphons in West Gallery 
are overcome and the exploration on those galleries 
proceeds.  

Between the cave’s entrance and the intersection to 
Gallery W are registered 209.29m. 
Between the intersection to Gallery W and the final edge 
of Gallery A are registered 139.81m.
Between the intersection to Gallery W and the explora-
tion point on Gallery W are registered 162.65m.
With the topographical connection dry/underwater it is 
obtained an error reduction from 4.72% to 3.77%, lately 
reduced to 3.68%. It is also introduced on topometry the 
Gallery P with 2014 data.

As it happened in 2015, in 2016 due to a late rainy 
season it was possible to access to the system in 
December, which allowed to dive 22 times, with an 
average of 135 minutes and a maximum average depth 
of more than -43m, while achieving a great progress in 
the submerged galleries work. 
Over the topometry the galleries A (after the station 
A66, to -78m of depth) B, C, D, E, G, I, L, N and Z 
and gallery W, until station W49 are drawn in a scale 
of 1/100. 
The lifeline is also repaired in Gallery A (North), from 
station A69 onward, and in Gallery W (West) until
station W49. Several film shootings are also made during 
several dives. 

topometria actual - Alçado - 2017 - AesdA/Xplorasub
Current Topometry - Elevation - 2017 - AESDA/XploraSubXploraSub
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topometria actual - Planta - 2017
AesdA/Xplorasub

 Current Topometry - Floor Plant - 2017
AESDA/XploraSub
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Bioespeleologia
durante as inúmeras imersões foram identificadas dois 
troglóbios inéditos desta cavidade e um deles inédito 
em grutas portuguesas. 

Primeiro temos um isópode da família Asellidae, pro-
vavelmente um Proasellus lusitanicus, anteriormente 
identificado no Alviela (frade, 1938).

seguidamente, identificamos um platelminto. supõe-
se ser um Platyhelminthes, Tricladida, Continenticola, 
Dugesiidae, Girardia. mas apenas com estudo mais 
aprofundado, poder-se-á saber qual a espécie.

estudos mais pormenorizados serão desenvolvidos para 
conhecer melhor estas espécies cavernícolas do Almonda.

Biospeleology 
During the numerous immersions were identified two 
unpublished troglobs of this cave and one of them unpub-
lished in Portuguese caves.

First we have an Isopod from Asellidae family, most likely 
one Proasellus lusitanicus, 
previously identified in Alviela Spring (Frade, 1938).

We then identify freshwater flatworms. Most likely one  
Platyhelminthes, Tricladida, Continenticola, Dugesiidae, 
Girardia. But only with a more in-depth study can one 
know with certainty which species. 

More detailed studies will be developed to better under-
stand these cave species of Almonda.

em 2017 são então registados:
• A seco:
desenvolvimento de 808m, com um desnível de 28m 
(+21m a -7m).
108 estações, com 0% de erro (sem loops).
• Subaquático:
desenvolvimento de 931m, com um desnível de 78m 
(0 a -78m).
293 estações, com 4.52% de erro.
• Conjunto seco e subaquático após revisão:
desenvolvimento de 1739m, com um desnível de 99m 
(+21 a -78m).
401 estações, com 3.68% de erro.

A continuação dos trabalhos permitirá prosseguir a 
topometria e a topografia noutras galerias, em especial 
a galeria oeste, estender o cabo de aço entre os -66m 
(A68) e os -78m, final da Galeria A (norte), esta-
belecer outras ligações com áreas a seco e avançar o 
trabalho na área da gruta a seco.

In 2017 are then registered:
• Dry:
Development of 808m, with an unevenness of 28m 
(+21m to -7m).
108 stations, with 0% error (no loops).
• Underwater:
Development of 931m, with an unevenness of 78m (0 to 
-78m).
293 stations, with 4.52% error.
• Dry and underwater after revision:
Development of 1739m, with an unevenness of 99m 
(+21 to -78m).
348 stations, with 3.68% error.

Further work will allow to advance with the topometry 
and the topography in other galleries, especially the West 
gallery, extend the steel wire between -66m (A68) and 
-78m, Gallery A (North) end, establish other connections 
with dry areas and continue the work in the dry cave 
area.
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Resumo
o algar do Palopes está localizado junto ao bordo 
oeste do Planalto de sto António, no maciço calcário 
estremenho, Portugal. A gruta é um “vadose shaft” 
que atravessa um antigo colector, geneticamente 
distinto do resto da cavidade e que é controlado 
estruturalmente sobretudo por fraturas de atitude 
n50-70e/Vertical, e-W/Vertical e n60W/Vertical. 

Abstract
Palope´s shaft is located near by the West border of 
St. António plateau, in Estremenho Karst Massif, Portu-
gal. The cave is a vadose shaft that intersects a 
former small phreatic cave. The phreatic cave is geneti-
cally distinct from the rest of the cave. The shaft develop-
ment is structurally controlled by fractures of N50-70E/
Vertical, E-W/Vertical and N60W/Vertical attitude. 

Algar Palopes génese e alguns apontamentos de geologia

Palopes Shaft genesis and some geological notes

Paulo rodrigues - n.A.L.G.A - núcleo dos Amigos da Grutas e Algares
paulor2005@yahoo.com
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Enquadramento
A cavidade fica situada perto do bordo oeste do 
planalto de sto António, uma das unidades morfológi-
cas definidas por fernandes martins, 1949.A cavidade 
fica situada perto do bordo oeste do Planalto de sto 
António, uma das unidades geomorfológicas do mce, 
definidas por fernandes martins, 1949.o planalto de 
sto. António é (manuppela et al, 2000), uma unidade 
geomorfológica de forma triangular, cujo vértice se 
desenvolve para norte, constituído por superfícies 
altas limitadas por escarpas vigorosas, a ocidente 
e a oriente e uma vertente meridional que desce 
mais progressivamente até ao bordo sul do maciço. 
todo o perímetro do planalto é delimitado por falhas 
às quais deve a sua posição elevada, em relação à 
envolvente. A superfície do Planalto de sto. António 
é aplanada, inclinando ligeiramente para sul, apre-
sentando (fernandes martins, 1949), vestígios de uma 
antiga superfície de aplanação fluvial, posteriormente 
trabalhada pela erosão fluvial e normal. A superfície 
do planalto apresenta várias formas típicas do relevo 
cársico como campos de lapiás, a uvala de chão das 
Pias e um número considerável de dolinas (manuppella 
et al, 2000), das quais destacamos a de s. bento por se 
situar mais próxima da localização do algar.

em termos estruturais, e com base na análise expedita 
da carta Geológica de Portugal referida anterior-
mente, o Planalto de st. António corresponde a 
um monoclinal com algumas flexuras, em que as 
formações apresentam uma direcção regional que 
varia entre aproximadamente WnW-ese e nW-se, 
inclinando suavemente para sul. este monoclinal 
é cortado por uma série de falhas com direcção 
aproximada WnW-ese - nW-se, muitas delas com 
preenchimento dolerítico. estes filões podem do 
ponto de vista hidrogeológico segmentar pelo menos 
parcialmente o planalto, ao funcionarem como barrei-
ras impermeáveis. esta zona do planalto é limitada a 
oeste por uma falha que separara o planalto do polge 
da mendiga, situado cerca de 150 a 200m mais abaixo. 

A entrada na gruta faz-se por uma pequena dolina, que 
surge no meio do lapiaz. As camadas, observadas no 
interior da gruta, têm uma atitude subhorizontal.  

Litologia e formações 
A boca da gruta abre-se, de acordo com a folha 27-A 
da carta geológica de Portugal à escala 1/50000 na 
formação de calcários mícriticos da serra de Aire 
datados do batoniano. A gruta dada a sua profundidade 
deve no entanto atravessar esta formação, segundo 
manupella et al, 2000, conhece-se um corte, desta 
formação, na zona em estudo, com cerca de 150m de 
espessura. A gruta deverá atravessar esta formação, 
prolongando-se pelas formações subjacentes de 
calcários bioclásticos do codaçal (batoniano inferior) 
e calcários de chão das Pias (bajociano superior), com 
respectivamente 50 a 60m e 70 a 80m de espessura, 
de acordo com a mesma fonte. o conjunto da espessura 
destas três formações ronda os 300m, pelo que se 

Geological and geomorphologic setting 
The Palope’s shaft is a cavity located near the western 
border of St. António Plateau, Portugal. The St. António 
Plateau is a geomorphologic unit of several square 
kilometers, of triangular shape, whose vertex direct the 
North (Figure 2).  This geomorphologic unit is a part 
of Portugal’s largest and more important karst massif, 
the Estremenho Karst Massif, such as it was defined by 
(Fernandes Martins, 1949). According to Manuppela et 
al (2000), the plateau, consists of high up surfaces sur-
rounded at West and East by steep cliffs. The southern 
surface of the plateau drops more gently to the southern 
border, from above 500m to little above 200m high. The 
entire perimeter of the plateau is bordered by faults in 
relation to which it has been elevated. The surface of 
the St. António plateau is almost flat, slightly tilting to 
the South, presenting, some traces of an ancient fluvial 
applanation surface, later rearranged by karst and also 
normal erosion in a limited extent (Fernandes Martins, 
1949). The plateau surface shows several typical karst 
forms such as karren fields, uvalas, and a considerable 
number of dolines according to (Manuppella et al, 2000). 
South from the plateau, a major spring, the Alviela spring, 
at around 60m high, is located in the Southern border. 
The Alviela spring, according to (Manuppella et al, 2000), 
is the largest spring which water is provided by the 
St.  Antonio plateau.

Regarding the geological structure, the St. António 
plateau is a monocline with some flexures, where the 
bedding presents a regional direction that ranges from 
approximately WNW-ESE to NW-SE, gently dipping to 
the southwest. This monocline is crossed by a series of 
faults with a direction approximate WNW-ESE - NW-
SE, some of which are filled with dolerite dikes. These 
dikes can act has impermeable barriers to groundwater 
flow and produce a hydrogeological segmentation of 
the plateau. The plateau western border is a steep cliff 
caused by a fault that separates the plateau top from the 
Mendiga´s polge 150 to 200m lower.  
 
The cave entrance consists of a small doline who opens 
on the lapiaz. The layers are subhorizontal, in the cave.

Lithology and formations 
Based on the analysis of the Geological map of Portugal, 
sheet 27-A-Vila Nova de Ourém at the scale 1:50.000, 
one can observe the cavity´s entrance opens in the
 formation of “Calcários mícriticos da Serra de Aire” of 
Bathonian age. Due to its depth the cave should cross 
along this formation, (who according to Manupella 
et al, 2000 has a known thickness of 150m) and reach 
the lower formations of Calcários bioclásticos do Codaçal 
(Lower Bathonian) and Calcários de Chão das Pias 
(Upper Bajocian), whitch according to Manupella 
et al, 2000 have a known thickness of 50 to 60m and 
70 to 80m respectively. These three formations total 
thickness is about 300m. So one can suppose that the 
cave’s terminus is close of Calcários de Chão das Pias´s 
formation’s base.

Figura 1
caneluras verticais nas paredes

Vertical troughs on the walls

Figura 2
Poço controlado por uma fractura.

Pit controlled by a fracture



31



32                                                          
pode supor, que o término da gruta se situa próximo 
da base da formação de calcários de chão das Pias.  

A distinção das formações no interior da gruta é 
dificultada pela semelhança a nível macroscópico
da litologia das várias formações e pelas concreções 
que cobrem grande parte da rocha no interior da 
gruta. A cavidade não se deverá prolongar até à 
formação subjacente das margas e calcários margosos 
do Zambujal, uma vez que não foram encontrados 
nódulos de silex que, segundo manupella et al, 2000 
marcam a transição da formação de calcários de 
chãos Pias para as margas e calcários margosos do 
Zambujal. deve-se ter em consideração a ressalva já 
feita sobre as condições de observação no interior 
da gruta. todas as formações referidas estão datadas 
do Jurássico médio. estas formações de acordo com 
crispim, 1995, apresentam uma grande potencial de 
carsificação. 

Génese da gruta  
A gruta é um “vadose shaft” de acordo com a 
definição de baroñ, 2003, sendo constituído sobretudo 
por fraturas alargadas pela corrosão de águas de 
infiltração. A água que provem do espicarso, a zona 
mais superficial e alterada do maciço cársico e logo a 
mais permeável, infiltra-se em profundidade, através 
de fraturas presentes na base do epicarso e corrói 
o calcário, enquanto as águas mantêm capacidade 
de corrosão, devido à presença de ácido carbónico. 
Quando o ácido carbónico ou outra fonte de 
acidez se esgota as fraturas cessam de ser alargadas e 
abaixo dessa profundidade as fraturas deixam de ser 
penetráveis. As paredes têm caneluras de dissolução 
descritas por baroñ, 2003 como uma das característi-
cas dos “vadose shafts” . A gruta encontra-se na zona
 vadosa inativa de acordo com a definição de bögli, 
1980.  

Controlo estrutural 
 o controlo estrutural é realizado sobretudo por 
fracturas das seguintes famílias: n50-70e/Vertical, 
e-W/Vertical, n60W/Vertical. estas 3 famílias 
controlam a maior parte dos poços, por vezes, com 
a presença de duas famílias de fraturas em simultâneo 
no mesmo poço, sendo uma geralmente dominante, 
e na maior parte dos casos com apenas uma família de 
fraturas a ter um papel significativo num dado poço, 
ou troço do poço. Por vezes um poço é controlado 
numa zona por uma família de fraturas e noutra por 
outra família de fraturas distinta.  Além das famílias 
de fraturas acima referidas existam outras, bastante 
menos frequentes, mas que controlam alguns poços 
entre os 190 e 220m de fundura, em particular os 
poços da “ Passagem moura Guedes” e “Poço Vesgo” 
com controlo por fraturas n20W/Vertical e n40e/70s, 
o perfil em rampa deste último poço deve-se ao 
facto da fratura que o controla ter 70º de inclinação e 
não os 90º habituais. Por curiosidade refira-se que o 
poço mais profundo conhecido é controlado por uma 
fractura e-W, vertical.

The distinction between different formations inside the 
cave is made difficult by the macroscopic litologhycal 
similarity and by the concretions that cover most of the 
cave’s walls. No silex nodules were found in the cave. 
The silex nodules mark the transition between Calcários 
de Chãos Pias and Margas e Calcários Margosos do 
Zambujal formation, according to Manupella et al, 2000. 
So the cave shouldn’t reach the underlying Margas e 
Calcários Margosos do Zambujal formation. One should 
have in mind, the above mentioned difficulties in making 
observations inside the cave. All of these formations are 
dated from Middle Jurassic. According to Crispim, 1995 
these formations have a large karstification potential. 

Cave genesis
The cave is a vadose shaft according to the Baroñ, 2003 
definition. The cave is made up mostly by infiltrating 
water corrosion enlarged fractures. The water comes 
from the epikarst, the most superficial and weathered 
karst zone. This is the most permeable karst zone. Water 
stored in the epikarst infiltrate in depth, along some 
fractures opened up at the epikarst base. The water 
corrodes limestone as long as it has dissolved carbonic 
acid. When the carbonic acid or other acidity source 
runs out, the water corrodes no more. The fracture 
enlargement cesses then and below that depth the cave 
is no longer penetrable.  The shaft walls present vertical 
troughs on the walls, which section reaches several 
decimetres and its length are of the same order of the 
depth of the shafts. The cave is in the vadose zone 
according to Bögli, 1980 definition.
 
Structural control
The structural control is due mostly to N50-70E/Vertical, 
E-W/Vertical, N60W/Vertical fractures families. These 
three families control most of the shafts. In some cases 
two families can be found in the same shaft, with one 
having a dominant rule. Most of the shafts, or at least a 
shaft section, only has a significant fracture family 
present. A given shaft can be controlled in zone by a 
family of fractures and in another zone by another family 
of fractures. Beside the above mentioned families of 
fractures, some others, much less frequent are present, 
but control some pits between 190 and 220m deep. 
These are the cases of “Passagem Moura Guedes” and 
“Poço Vesgo” pits controlled by N20W/Vertical and 
N40E/70S fractures respectively. This last pit ramp profile 
is due to a 70º dip of the fracture (instead of the usual 
90º).   Just for curiosity the deepest shaft is controlled by 
an E-W/Vertical fracture. 

Between 55 to 65m deep one can find a gallery. This 
gallery is of phreatic origin, different from the shafts 
genesis. The gallery existed prior to the shaft and was 
later on intersected by it. The gallery presents vestiges of 
three development stages. The older one is the gallery’s 
phreatic origin as “pressure tube”. The second stage 
began when the, base level lowered and the gallery 
entered the vadose regime. The gallery had then some air 
along with water. The gallery should somewhat resemble 
a surface river, and the water course has eroded a canyon 
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entre os 55 e 65m de profundidade, encontra-se 
o”meandro”, este é de facto um troço de um galeria 
de origem freática que terá tido uma génese distinta 
da restante cavidade, provavelmente esta galeria já 
existiria tendo sido intersectado pelo “vadose shfat” 
em desenvolvimento. o “meandro” revela três fases 
distintas de desenvolvimento, a 1ºmarcada pela sua 
origem freática, como “tubo de pressão”, uma 
segunda em que o nível da água baixou e a água 
passou a circular em regime vadoso (com ar na galeria, 
ou seja como um rio à superfície) e que escavou o 
canhão e uma terceira (a atual) onde a circulação de 
água horizontal abandonou a galeria e este foi 
parcialmente colmatada sobretudo com sedimentos 
litoquímicos. o controlo estrutural do meandro é 
pouco claro embora este possa ser controlado feita 
por uma família de fraturas de atitude n30W/Vertical.   

Conclusões  
o Algar do Palopes é um “vadose shaft” de acordo 
com a definição de baroñ, 2003, desenvolvido na zona 
vadose inativa, como definido por bögli, 1980, 
formado pelo alargamento e coalescência de uma 
série de fracturas, sobretudo de atitude n50-70e/Ver-
tical, e-W/Vertical e n60W/Vertical. A gruta atravessa 
as formações do Jurássico médio de maior potencial 
de carsificação. o algar intersecta entre os 55 e 65 m 
de profundidade uma galeria de origem freática, que 
não está geneticamente relacionada com o resto da 
gruta. A cavidade apenas desempenha um papel na 
infiltração de água, em direcção ao nível freático, sem 
no entanto o atingir. n

Bibliografia página 126

in to the gallery floor. The third and last stage is marked 
by the water circulation leaving the gallery. . Since then 
the gallery is only crossed by infiltrating water, and has 
been partially filled with litochemical sediments. The 
gallery structural control is unclear. The structural control 
might be done by a N30W/Vertical fractures family.  

Conclusions
The shaft cuts across Middle Jurassic formations of high 
karstification potential. The Palopes shaft is a vadose 
shaft according to Baroñ, 2003, definition, and develops 
in the inactive vadose zone as defined by Bögli, 1980. 
The shaft was formed by the widening and coalescence of 
fractures, mostly of attitude N50-70E/Vertical, E-W/Ver-
tical and N60W/Vertical. The shaft intersects, at 55m to 
65m deep a gallery of phreatic origin, which is genetically 
not relational with the rest of the cave. The cave plays a 
role on groundwater infiltration in to the phreatic level, 
although not reaching it. n

Bibliography page 126
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Resumo
Apesar de existirem algumas referências a grutas no 
Algarve em documentos anteriores à idade contem-
porânea, foi no dealbar da segunda metade do século 
XiX que surgiram as primeiras descrições de feição 
científica, pela obra do geólogo charles bonnet. o 
presente artigo trata as duas cavidades rochosas 
naturais descritas pelo referido investigador, Poço 
dos mouros e igrejinha dos soidos, ambas em Loulé, 
seguindo-se algumas das outras grutas a cuja existên-
cia fez breve alusão, neste caso a caverna do Guiné 
(Albufeira), Abismo (olhão) e Grutas de ibn Ammar 
(Lagoa). Procedeu-se ao reconhecimento destas no 
terreno e à compilação dos conhecimentos sobre as 
mesmas produzidos ao longo do tempo, numa 
perspectiva historiográfica e pluridisciplinar.

Introdução
no âmbito do Projecto ProPeA - Património espe-
leológico do Algarve, que alicerçou uma colaboração 
celebrada entre a direcção regional de cultura do Al-
garve e a universidade do Algarve, com a participação 
formal da AesdA, está a proceder-se à inventariação 
e caracterização do património espeleológico desta 
região (reGALA & Pinto 2015). na fase inicial dos 
trabalhos procurou-se coligir a informação bibliográ-
fica e documental existente sobre o assunto, o que 
conduziu desde logo à obra de bonnet, a este respeito 
precursora. de acordo com José Vilhena mesQuitA 
(1985), charles Jean baptiste bonnet (1816-1867) 
foi um engenheiro civil francês que se especializou 
em geologia e viajou para Portugal, sendo conheci-
das duas deslocações ao Algarve, em 1846 e 1847, 
com o propósito de produzir uma carta geológica da 
região. do seu produtivo labor resultou uma obra 
notável intitulada Mémoire sur le Royaume de l’Algarve, 

Abstract
Although there were some references to caves in the 
Algarve in documents prior to the Contemporary Age, it 
was at the dawning of the second half of the nineteenth 
century that the first scientific featured descriptions 
appeared, following the work of the geologist Charles 
Bonnet. This paper issues the two natural rock cavities 
described by this researcher, Poço dos Mouros (Moorish 
Well) and Igrejinha dos Soidos (Whispers Little Church), 
both in Loulé, followed by some of the other caves to 
whose existence he made brief allusion, in this case the 
Caverna do Guiné (Guinea’s Cavern) in Albufeira, Abismo 
(Abyss) in Olhão, and Grutas de Ibn Ammar (Ibn Ammar 
Caves) in Lagoa. Those were recognized in the field and the 
knowledge produced about them over time was compiled 
within an historiographical and multidisciplinary perspective.

Introduction
Under the aegis of the ProPEA - Project for the 
Speleological Patrimony of the Algarve, which is the basis 
for a collaboration between the Regional Directorate of 
Culture of the Algarve and the University of Algarve, with 
the formal participation of AESDA, an inventory and 
characterization of the speleological patrimony of this 
region is in progress (REGALA & PINTO 2015). 
In the initial stage of the work we aimed to collect the 
existing bibliographical and documentary information on 
the subject, which promptly led to Bonnet’s precursory 
work in this regard. According to José Vilhena 
MESQUITA (1985), Charles Jean Baptiste Bonnet 
(1816-1867) was a French civil engineer who got
 specialized in geology and traveled to Portugal, and two 
trips to the Algarve are acknowledged, in 1846 and 1847, 
with the purpose of producing a geologic map of the 
region. Ensuing his prolific work, a remarkable 
edition came to press under the title mémoire sur le
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Grutas clássicas do Algarve revisitadas - PARTE I
Poço dos Mouros, Igrejinha dos Soidos, Caverna do Guiné, Abismo e Grutas 
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Figura 1
edição original de 1850 da obra de charles bonnet 

existente na biblioteca da escola secundária João de deus, em faro - ftr 2017.
Original 1850 edition of Charles Bonnet’s book

from the Library of João de Deus Secondary School, in Faro - FTR 2017.
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publicada em 1850 nas Memorias da Academia Real 
das Sciencias de Lisboa (2ª série, tomo ii, parte ii), a 
qual lhe granjeou o reconhecimento da comunidade 
científica (figura 1)1. charles bonnet foi eleito sócio 
correspondente dessa Academia em 1849, dirigindo 
a comissão Geológica de Portugal entre esta data e 
1855. A sua obra bipartida trata, na primeira parte, a 
geografia física e topográfica, e, na segunda parte, pro-
cede ao estudo geológico. É no capítulo segundo da 
primeira parte, referente às “Montanhas e Planícies”, 
que o autor consagra um apartado às “Cavernas”, com 
a descrição detalhada de duas cavidades cársicas do 
concelho de Loulé (Poço dos mouros e igrejinha dos 
soidos), fazendo depois menção à existência de diver-
sas outras, não designadas, uma no serro do Guiné 
(Albufeira), outras nos montes entre salir e Querença 
(Loulé), às cavernas do Abismo e da Ladroeira, em 
moncarapacho (olhão), ao sumidouro dos Lentiscais, 
entre Alte e Paderne, e a grande número de cavernas 
nas margens do rio de Portimão, depois da aldeia de 
mexilhoeira (Lagoa). decorridos mais de 160 anos 
após a edição da obra deste investigador, importa 
saber como se encontram actualmente as grutas 
por ele descritas ou mencionadas, em território tão 
humanizado e, em muitos casos, modificado pela 
construção civil, laboração de pedreiras e outras 
actividades humanas. Procurou-se reunir a informação 
existente sobre as cavidades cársicas referenciadas, 
assim como proceder ao respectivo reconhecimento 
no terreno, tendo em vista a averiguação da sua 
presente situação e a recolha de registo adicional. 
o número de cavidades cársicas envolvidas e a 
extensão do trabalho produzido obriga a que seja 
publicado por partes, correspondendo este artigo à 
“PArte i”, conforme referido no título.

As referências a grutas no Algarve
até à época de Bonnet
são escassos os testemunhos da existência de grutas 
na região algarvia em documentação anterior ao 
século XiX. As furnas litorais terão sido as que 
mais cedo despertaram a apreciação por parte das 
personalidades cultas, levando o humanista frei João 
de s. José a fazer-lhes alusão (e à respectiva génese), 
em 1577, na sua corografia do reino do Algarve, ao 
descrever o cabo de são Vicente (vide Guerreiro & 
mAGALHães 1983: 28):

“nele as águas continuamente se encontram uas 
com as outras e todas juntas num corpo, tomando 
força, calam por baixo dele por furnas e cavernas 
que a continuação delas já tem feito; e isto com tão 
grande ímpeto que parece que neste só lugar 
a natureza de contínuo peleja e trás contenda 
consigo mesma.”

o licenciado Henrique fernandes sarrão, no final do 
século XVi ou início do XVii, fez sucessivas referências 
à existência de furnas, lapas e covas, não apenas nas 

royaume de l’Algarve (Figure 1)1, published in 1850 by 
the Royal Academy of Sciences of Lisbon, which granted 
him the recognition of the scientific community. Charles 
Bonnet was elected a corresponding member of that 
Academy in 1849, directing the Geological Commission of 
Portugal between this date and 1855. His two-part work 
deals with physical and topographical geography in the 
first part, and, in the second part, engages in the geologi-
cal study. In the Chapter Two of the first part, referring 
to the “mountains and Plains”, the author subordinates 
a section to the “caves”, with a detailed description of 
two karst cavities from the municipality of Loulé (Poço 
dos Mouros and Igrejinha dos Soidos). After this he men-
tions the existence of several others, not nominated, in 
the mountains between Salir and Querença (also in the 
municipality of Loulé), the caves of Abismo (Abyss) and 
Ladroeira (Thief-den), in Moncarapacho (Olhão), the 
Sinkhole of Lentiscais, between Alte and Paderne, and a 
large number of caves on the banks of the River Portimão, 
after the village of Mexilhoeira (Lagoa). More than 160 
years after the publication of this researcher’s work, it 
matters to know how the described or mentioned caves 
are currently, in such a humanized territory, frequently 
modified by civil construction, quarrying and other human
 activities. The gathering of existing information concerning
 the referred karst cavities was endeavored, as well as 
their recognition in the field, in order to ascertain their 
current situation and to collect additional data. The 
number of karst cavities involved and the extent of the 
produced work required it to be published in parts, so this 
article corresponds to “PART I”, as referred to in the Title.

The references to caves in the Algarve
up to Bonnet times
There are few records of the existence of caves in the 
Algarve region in documentation prior to the 19th 
century. The coastal caverns (furnas) were the ones 
that soon stirred the appreciation of the erudite 
personalities, leading the humanist Friar João de S. José 
to refer to them (and to their formation), in 1577, in 
his Chorography of the Kingdom of the Algarve, when 
describing Cabo de São Vicente (see GUERREIRO & 
MAGALHÃES 1983: 28):

“In it the waters continually meet each other and all 
together, in one body, taking strength, they carve beneath 
it hollows and caverns whose extension has already been 
undertaken; and this is with such great impetus so it 
seems that in this one place, Nature continuously tussles 
and brings back dispute with itself.”

Henrique Fernandes Sarrão, at the end of the 16th 
century or beginning of the 17th century, made successive 
references to the existence of hollows, caves and pits, 
not only in the coastal rocks of the Barlavento (Algarve 
occidental part) but also in other places of the Algarve 
such as Albufeira, Silves, Tavira and Moncarapacho, as to 
the latter with particular eloquence (see GUERREIRO & 
MAGALHÃES 1983: 167-168):

1  A correspondente separata foi publicada sob o nome: Algarve (Portugal) 
description Géographique et Géologique de cette Province.

1  the corresponding offprint was published under the name: Algarve (Portugal) 
description Géographique et Géologique de cette Province.
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Figura 2
Trabalhos de topografia nas grutas de Ibn Ammar.

Topographic survey in Ibn Ammar caves.

Photo: rui Luís



rochas litorais do extremo barlavento mas, também, 
em outros locais do Algarve como Albufeira, silves, 
tavira e moncarapacho, em relação a este último com 
particular eloquência (vide Guerreiro & mAGA-
LHães 1983: 167-168): 

“… entre estas altas rochas tem muitas lapas e covas, 
a maneira de casas, nas quais moraram antigamente os 
mouros ou outras gentes, que antes deles habitavam 
a terra.”

”É cousa tão forte e tem tantas covas e furnas contra-
passadas, que se podem esconder nele mil homens 
sem serem mais vistos, nem achados, senão quando 
eles quiserem. todas estas covas e furnas se passam 
de uas a outras, como laberinto. entre elas estão 
alguns moroços de pedras e paredes d’argamassa, 
muito antigas, onde está ua furna muito larga, que 
dizem ir sair na serra daí a três léguas ou mais. terá 
este medonho cabeço quási ua légua de comprido, 
e de largo mea, e, donde começa a subir de todas 
as partes, começa a levar estes fortes e espantosos 
rochedos, covas e lapas.”

As memórias Paroquiais de 1758 contêm diversas 
referências a grutas em várias freguesias de Portugal, 
incluindo, naturalmente, algumas pertencentes ao 
Algarve. também neste caso a freguesia de 
moncarapacho fica em situação de destaque, sendo 
inclusivamente especificados o Abismo e a Ladroeira 
(Vol. 23, 172: 1131-1140), designações mantidas por 
bonnet e outros autores, ao longo dos tempos até à 
actualidade.

na corografia ou memória económica estadística e 
topográfica do reino do Algarve, de João baptista da 
silva LoPes (1841), é mencionado um profundo algar 
na rocha da Pena, em Loulé. mas é certamente 
devido à obra de bonnet (1850) que emerge o 
interesse sobre as grutas do Algarve, inclusivamente 
por parte de viajantes e investigadores estrangeiros 
nas últimas décadas do século XiX, situação que se 
revela através dos subsequentes trabalhos editados. 
de facto, na obra de John murrAY (1864:61-63) 
“A handbook for travellers in Portugal” (um manual 
para viajantes em Portugal), descreve as “grutas com 
estalactites” do Poço dos mouros e igrejinha dos 
soidos, incluindo indicações de como proceder 
para as visitar, fazendo ainda referência à possível 
existência de outra gruta na “serra de Guinea, perto 
de Algoz”. este autor elogia o trabalho de bonnet,
 cuja leitura recomenda. É de todo provável que tal 
divulgação esteja na origem das visitas às duas 
primeiras e a outras grutas do Algarve por parte de 
dois zoólogos alemães, nomeadamente Hermann 
freiherr von maltzan (1843-1891), em 1879, e Hans 
friedrich Gadow (1855-1928), da universidade de 
cambridge, em 1884 e novamente em 1885, 
que aliás refere os trabalhos de murray e de maltzan 
(GAdoW 1886: 381; VeiGA 1886: 81).

“Among these high rocks there are many caves and pits, 
like houses, used by the Moors or other people that 
inhabited the land before them.”

“It is so strong and there are so many holes and inter-
communicating caves in it that a thousand men can 
hide without being found or seen, unless they want to. 
All these caves and hollows pass from one to the other 
like a maze. Among them are a few piles of stones and 
walls of mortar, very old ones, where a very wide hollow 
exists, which is said to lead out in the ridge three or more 
leagues away. This hideous hill has almost a league long 
and half a league wide, and from where it starts to rise, 
in all sides, it begins with these sturdy and astonishing 
boulders, holes and caverns.”

The 1758 Parish Memories contain several references 
to caves in various communities of Portugal, including, 
naturally, some Algarvian ones. Also in this document, the 
Moncarapacho parish stands out, specifying Abismo and 
Ladroeira caves (Vol. 23, 172: 1131-1140), designations 
maintained by Bonnet and other authors throughout the 
times.
In the Chorography or Economic, Statistical and 
Topographical Memory of the Algarve Kingdom, by 
João Baptista da Silva LOPES (1841), a deep pothole is 
mentioned in Rocha da Pena (Loulé). But it is certainly 
due to the work of BONNET (1850) that the interest in 
the caves of Algarve emerges, including from foreigner 
travelers and researchers in the last decades of the 19th 
century, a situation that is revealed through subsequent 
edited works. In fact, in John MURRAY’s (1864: 61-63) 
“A handbook for travelers in Portugal” the “stalactite 
caves” of Poço dos Mouros and Igrejinha dos Soidos, are 
described, including indications on how to proceed to visit 
them. It also references the possible existence of another 
cave in the “Serra de Guinea, near Algoz”. In fact, this 
author recommends and praises Bonnet’s work. It is very 
likely that this disclosure encouraged the visits to these 
(first two) and other caves in the Algarve by two German 
zoologists, namely Hermann Freiherr von Maltzan (1843-
1891) in 1879 and Hans Friedrich Gadow (1855-1928), 
from the University of Cambridge, in 1884 and again in 
1885, whom, moreover, refers to the works of Murray and 
Maltzan (GADOW 1886: 381, VEIGA 1886: 81).
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Figura 3
Trabalho de topografia na gruta de Ibn Ammar - RM.

Topographic survey in Ibn Ammar cave - RM.
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Poço dos Mouros

Sinonímia e anteriores referências
Am  - Algar dos mouros | ArP  - Algar da rocha da 
Pena | bm  - buraco dos mouros | cm  - caverna dos 
mouros | com  - cova dos mouros | cPm  - caverna 
do Poço dos mouros | Gm  - Gruta dos mouros | 
GrP  - Gruta da rocha da Pena | LP  - Lapa da Pena 
| Pm  - Poço dos mouros | s - Gruta ou Algar do so-
bradinho/sobralinho [este último teve provavelmente 
origem em interpretação errónea do texto de bonnet 
que refere este topónimo mas para designar o local 
onde se encontra a igrejinha dos soidos e não o Poço 
dos mouros (bonnet 1850: 34-35, 39; bonnet  
et al. 1990: 67, 70)].

1850 bonnet Pm/bm (p. 17, 34, 37-39, 70-71, 114,
 175, 184); 1864 murrAY Pm (p.61-63); 1880 
mALtZAn Pm (p. 123-144); 1886 GAdoW Pm/bm 
(p. 382-383); 1886 VeiGA Pm/cm/Am/bm (p. 74-79);
1888 mAcedo Pm (p. 210); 1898 oLiVeirA Pm/cm
/bm (p. 68, 293); 1905a oLiVeirA Pm (p. 154-155, 
159-162, 166, 174; 1909: 17; 1913: 9); 1927 ProençA 
Pm/bm (p. 221); 1929a n. a. Pm/cm/bm (p. 2; 1929b: 2); 
1931 menÊZes Pm (p. 1); 1932 frAnco Pm (p. 36); 
1939 ViAnA Pm/cm/Am (p. 1); 1945 mAcHAdo 
& mAcHAdo Pm/bm (p. 207,215; 1948: 448, 454); 
1955 cons-tAnt Gm (p. 5); 1962a LindberG 
cPm/bm/GrP (p. 57-58; 1962b: 43-44); 1962a 
coiffAit GrP (p. 95; 1962b: 81); 1963a tHunberG 
GrP (p. 11-12; 1963b: 5-6); 1966 rosA cPm/Am (p. 1-2); 
1969 mArtins Pm/Am (p. 1, 3); 1970 rosA cPm 
(p. 94); 1983 WiLHeLm Pm (p. 323); 1984 oLiVeirA 
& diAs Pm/s/cPm/bm/cm (p. 543-546); 1985 
ALmeidA cPm (p. 61); 1988 Gomes & Gomes 
GrP/ArP/Gm/Am/s (p. 35); 1988 mArtins cPm/
Pm/bm (p. 44-46); 1988a cuÍçA LP/cPm/Am/bm 
(p. 53); 1988b cuÍçA LP (p. 1, 9); 1990 bonnet 
et al. Pm/bm (reedição p. 56, 67, 69-71, 78, 93, 178, 
188); 1992 rosA cPm/Am (p. 221); 1994 mAdeirA 
GrP (p. 26); 1995a cuÍçA Pm (p. 6; 1995b); 2003 
mArQues com (p. 9); 2010 bosmAns et al. Pm 
(p. 39); 2004 VAreLA Am (p. 1, 4); 2011 bArros  et 
al. ArP (p. 35, 40, 46-47); 2014 bruXo Am (p. 13); 
2014 VAreLA Am (p. 115-116); 2015 reGALA &
Pinto Pm (p. 61-64); 2016 VAreLA Am (p. 8-9, 18, 105).

na bibliografia consultada, a designação Poço dos 
mouros, para além de ser a primeira de que temos 
referência, tem sido a mais utilizada, habitualmente 
seguida de buraco dos mouros como sinónimo. 
Ao longo do tempo gerou-se uma diversidade de 
versões, normalmente variando apenas o substantivo 
(Poço, buraco, Algar, caverna, Gruta, Lapa ou cova). 
A partir da década de 60 do século XX parecem 
generalizar-se concomitantemente as designações que 
substituem “mouros” por “rocha da Pena”, normal-
mente Gruta ou Algar da rocha da Pena. 
no presente trabalho, quer por motivos de precedência 
quer por ser a designação mais utilizada, consideramos 
adequada a manutenção do nome Poço dos mouros.

Poço dos Mouros

Synonymy and previous references
AM  - Algar dos Mouros | ARP  - Algar da Rocha da Pena | 
BM  - Buraco dos Mouros | CM  - Caverna dos Mouros | 
COM  - Cova dos Mouros | CPM  - Caverna do Poço dos 
Mouros | GM  - Gruta dos Mouros | GRP  - Gruta da Rocha 
da Pena | LP  - Lapa da Pena | PM  - Poço dos Mouros | S - 
Gruta ou Algar do Sobradinho/Sobralinho [the latter was 
probably due to an erroneous interpretation of Bonnet’s 
text that refers this toponym to specify the place where
 Igrejinha dos Soidos is located, not Poço dos Mouros (BON-
NET 1850: 34-35, 39; BONNET  et al. 1990: 67, 70)].

1850 BONNET PM/BM (p. 17, 34, 37-39, 70-71, 114, 
175, 184); 1864 MURRAY PM (p.61-63); 1880 MALTZAN 
PM (p. 123-144); 1886 GADOW PM/BM (p. 382-383); 
1886 VEIGA PM/CM/AM/BM (p. 74-79); 1888 MACEDO 
PM (p. 210); 1898 OLIVEIRA PM/CM/BM (p. 68, 293); 
1905a OLIVEIRA PM (p. 154-155, 159-162, 166, 174; 
1909: 17; 1913: 9); 1927 PROENÇA PM/BM (p. 221); 
1929a N. a. PM/CM/BM (p. 2; 1929b: 2); 1931 MENÊ-
ZES PM (p. 1); 1932 FRANCO PM (p. 36); 1939 VIANA 
PM/CM/AM (p. 1); 1945 MACHADO & MACHADO PM/
BM (p. 207,215; 1948: 448, 454); 1955 CONSTANT GM 
(p. 5); 1962a LINDBERG CPM/BM/GRP (p. 57-58; 
1962b: 43-44); 1962a COIFFAIT GRP (p. 95; 1962b: 81); 
1963a THUNBERG GRP (p. 11-12; 1963b: 5-6); 1966 
ROSA CPM/AM (p. 1-2); 1969 MARTINS PM/AM (p. 1, 3); 
1970 ROSA CPM (p. 94); 1983 WILHELM PM (p. 323); 
1984 OLIVEIRA & DIAS PM/S/CPM/BM/CM (p. 543-546); 
1985 ALMEIDA CPM (p. 61); 1988 GOMES & GOMES 
GRP/ARP/GM/AM/S (p. 35); 1988 MARTINS CPM/PM/
BM (p. 44-46); 1988a CUÍÇA LP/CPM/AM/BM (p. 53); 
1988b CUÍÇA LP (p. 1, 9); 1990 BONNET et al. PM/BM 
(reedição p. 56, 67, 69-71, 78, 93, 178, 188); 1992 ROSA 
CPM/AM (p. 221); 1994 MADEIRA GRP (p. 26); 1995a 
CUÍÇA PM (p. 6; 1995b); 2003 MARQUES COM (p. 9); 
2010 BOSMANS et al. PM (p. 39); 2004 VARELA AM 
(p. 1, 4); 2011 BARROS  et al. ARP (p. 35, 40, 46-47); 
2014 BRUXO AM (p. 13); 2014 VARELA AM (p. 115-
116); 2015 REGALA & PINTO PM (p. 61-64); 2016 
VARELA AM (p. 8-9, 18, 105).

In the literature, the name Poço dos Mouros, besides 
being the first one of which we have knowledge, has been 
the most frequently applied, usually followed by Buraco 
dos Mouros (Moorish Hole) as a synonym. Throughout 
the time a diversity of versions was generated, usually 
varying only the noun. Since the 60’s of the 20th century 
it seems that the name “Moorish” was gradually replaced 
by “Rocha da Pena” (Cliff’s Rock), usually Gruta or Algar 
da Rocha da Pena. In this work, both for reasons of 
precedence and for being the most used name, we 
decided to maintain the name Poço dos Mouros.

Etymology
BONNET (1850: 39; et al. 1990: 70) explains the 
origin of the designation: “The name Poço dos Mouros 
was attributed to this cave (people say) because it was 
inhabited by the Moors, who fought in these mountains 
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Figura 4
Entrada do Poço dos Mouros - FTR 

2017.
Poço dos Mouros entrance - FTR 2017.



Etimologia
bonnet (1850: 39; et al. 1990: 70) explica a origem 
da designação: “o nome Poço dos mouros foi atribuído 
a esta caverna (dizem os habitantes) pelo facto de 
ter sido habitada pelos mouros, que lutaram nestes 
montes e se retiraram por esta caverna aquando da 
sua expulsão do Algarve. sobre este assunto recolhi 
uma lenda, cuja narração, porém, sai fora do objecto 
desta memória.”

Enquadramento geográfico e geológico
o Poço dos mouros, situado no concelho de Loulé, 
freguesia de salir, formou-se na elevação pronunciada 
da rocha da Pena, no limite setentrional da bacia 
Algarvia, integrado na formação de Picavessa, com
calcários, calcários dolomíticos e dolomitos do Jurássico 
inferior (mAnuPeLLA 1992). esta elevação rochosa, 
descrita por mariano feio (1951: 398; 1952: 103) 
como “o único relevo verdadeiramente vigoroso de toda 
a Orla Algarvia” (também citado por cuiçA 1995b; 
LoPes 2006: 4; tomÉ 1996: 228), tem sido conside-
rada de grande interesse natural e paisagístico, levando 
à sua classificação pelo decreto-Lei n.º 392/91, de 10 
de outubro. Posteriormente, o sítio classificado da 
rocha da Pena passou a ter a designação de Paisagem 
Protegida Local da rocha da Pena pela deliberação da 
Assembleia municipal de Loulé (Aviso n.º 20717/2010, 
de 18 de outubro, dr 2.ª série, e declaração de recti-
ficação n.º 2210/2010, de 29 de outubro, dr 2.ª série).

trata-se de cavidade cársica cuja abertura se encontra 
no interior de uma dolina a cerca de 467 metros de
 altitude (nmm). descida a rampa de sedimentos inicial, 
dentro da dolina, a incursão prossegue por uma 
primeira passagem vertical estreita que conduz a uma 
galeria em rampa de pendor acentuado, irregular na 
forma e na orientação, com algumas constrições, 
permitindo uma progressão algo elaborada, mas sem
particulares exigências técnicas. esta galeria desemboca 
numa grande sala de tendência horizontal no sentido 
e-o, mas em declive acentuado de sul para norte, 
apresentando o piso muito irregular, formado por blocos 
de diversas dimensões, com algumas formações 
estalagmíticas e pequenas acumulações de guano 
heterogeneamente distribuídas. o tecto, sobretudo na 
metade nascente da sala, apresenta-se revestido por 
pequenas estalactites. Atendendo à sua morfologia, 
a cavidade foi tipificada como algar-lapa (LoPes 
2006: 88; tomÉ 1996: 228-229 e outros). tem um 
desenvolvimento de cerca de 100 metros e atinge a 
profundidade de aproximadamente 40 metros. A sala, 
com 36 metros de extensão por 16 metros de largura 
máxima, e atingindo 10 metros de altura, é das mais 
amplas que se conhecem actualmente no âmbito das 
grutas do Algarve.

and fled through this cave by the times when they were 
expelled from the Algarve. I have collected a legend on 
this subject, whose narration, however, goes beyond the 
object of this memory.“

Geographical and geological framework
Located in Salir (Loulé), Poço dos Mouros was formed 
in the prominent elevation of Rocha da Pena,on the 
northern border of the Algarve Basin, within the Picavessa 
Formation, with limestones, dolomitic limestones and 
dolomites of the lower Jurassic (MANUPELLA 1992). This 
rocky elevation, described by Mariano FEIO (1951: 398; 
1952: 103) as “the only truly vigorous elevation of the 
whole Algarve basin” (also quoted by CUIÇA 1995b; 
LOPES 2006: 4; TOMÉ 1996: 228 and others), has been 
considered of great natural and landscape interest, leading 
to its classification by Decree-Law no. 392/91, October 10. 
Subsequently, the Classified Site of Rocha da Pena was 
designated the Local Protected Landscape of Rocha da 
Pena by the Deliberation of the Municipal Assembly of 
Loulé (Notice no. 20717/2010, of October 18, DR 2nd 
series, and Rectification Statement no. 2210/2010, 
October 29, DR 2nd series).

This karst cavity opens at the end of an initial sediment 
slope inside a doline located at about 467 meters of alti-
tude (MSL). The incursion is through a first narrow verti-
cal passage leading to a steep sloping gallery, irregular in 
shape and orientation, with some constrictions, allowing 
a somewhat elaborate progression but with no particular 
technical requirements. This gallery opens into a large 
room of horizontal tendency in the direction E-W, but in a 
steep slope from south to north, presenting a very irregular 
ground, composed by blocks of diverse dimensions, with 
some flowstone formations and small accumulations of 
guano heterogeneously distributed. The ceiling, especially 
in the eastern half of the room, is covered by small 
stalactites. Given its morphology, the cavity was typified 
as “algar-lapa” - horizontal cave with vertical entrance 
(LOPES 2006: 88; TOMÉ 1996: 228-229). It has a 
development of about 100 meters and reaches the depth 
of approximately 40 meters. The room is 36 meters long, 
16 meters wide and reaching 10 meters high, one of the 
largest currently known within the Algarve caves.

Figura 5
Localização das grutas abordadas.

Location of the issued caves.
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Figura 6
Planta topográfica do Poço dos mouros, da autoria do extinto núcleo de espeleologia do círculo cultural do Algarve (1984) - gentilmente cedida por Pedro cuíça.

A figura não se encontra à escala indicada no desenho, a grande sala mede cerca de 36 metros de extensão.
Topographic plan of Poço dos Mouros, authored by the extinct Núcleo de Espeleologia do Círculo Cultural do Algarve (1984) - kindly provided by Pedro Cuíça.

Not to scale, the large chamber is 36 meters long.



Historial das pesquisas
conforme já foi referido, em 1841, João baptista da 
silva Lopes refere a existência de “hum algar pro-
fundissimo” na rocha da Pena (LoPes 1841: 320), 
informação que é repetida por LeAL (1878: 343-344), 
e que corresponderia, com toda a probabilidade, ao 
Poço dos mouros. É a gruta primeiramente apresen-
tada nos textos de charles bonnet e aquela que este 
autor descreve com maior detalhe (bonnet 1850: 
37-39), apresentando-se aqui uma tradução para 
português, a partir do original em francês, baseada 
fundamentalmente nas traduções já publicadas de 
maria Viegas (bonnet et al. 1990: 69-70) e de 
estácio da VeiGA (1886):

“A caverna chamada Poço dos mouros ou buraco dos 
mouros é a mais profunda do Algarve, merecendo, 
por isso, especial atenção. A sua entrada situa-se no 
planalto do serro da Pena, que em certos lugares se 
inclina um pouco para o sul, e só nos apercebemos da 
sua abertura quando estamos na frente dela. A mon-
tanha apresenta-se muito desgastada, com grandes 

Research history
As previously stated, in 1841, João Baptista da Silva 
Lopes mentioned the existence of “a very deep pothole” 
in Rocha da Pena (LOPES 1841: 320), information 
repeated latter by LEAL (1878: 343-344), and that 
would likely correspond, to the Poço dos Mouros. It is the 
first cave in Charles Bonnet’s texts and the one that this 
author describes in greater detail (BONNET 1850: 37-
39). We present here a free English translation from the 
original French text:

“The cave called Poço dos Mouros or Buraco dos Mouros 
is the deepest in the Algarve, deserving special attention. 
Its entrance is situated on the Serra da Pena plateau, 
which slopes slightly to the south in some places. We 
only perceive its opening when we are in front of it. The 
mountain is very worn, with large piled blocks, having 
about 455 meters of height near this opening.”

“Here the mountain makes a small concavity five meters 
deep and about twenty meters in circumference, which 
can only be accessed by the east flank.”
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Figura 7
Vista de nascente para poente da grande 
sala final do Poço dos mouros - ftr 2017.
View of the large chamber at the end of Poço 
dos Mouros, from east to west - FTR 2017.
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blocos amontoados, tendo junto daquela abertura 
cerca de 455 metros de altura.”

“Aqui a montanha faz uma pequena concavidade com 
cinco metros de profundidade e cerca de vinte de 
circunferência, podendo-se entrar neste afundamento 
apenas pelo flanco este.”

“As águas pluviais duma parte da montanha 
dirigem-se para aquele desnível, entrando assim 
na referida caverna. existe ali uma certa humidade 
permanente que mantém e sustenta a vegetação, e 
nas ocasiões em que visitei este lugar havia uma bela 
alfarrobeira que sombreava e, de algum modo, escon-
dia a entrada da caverna. nesta depressão do terreno 
encontram-se muitas fracturas ou fendas, 
e para noroeste vêem-se duas aberturas, uma à 
esquerda com cerca de 7 a 8 palmos e outra mais 
pequena à direita. É por esta última, que somente 
dá passagem a um homem de média corpulência, 
que se torna viável a descida.”

“deixamo-nos ir escorregando de uma altura de doze 
a quinze palmos até chegar a uma câmara iluminada 
pelas fendas do tecto. nesta «sala» o chão é muito 
onduloso e resvaladiço, tendo à volta de 30 palmos 
sobre todas as dimensões. do lado oeste 35° norte 
encontra-se uma abertura de 12 palmos de largura 
e de 15 a 18 de altura, que conduz a um corredor, 
situado a meio duma pendente muito íngreme de 
75° (para ir mais além é necessário levar iluminação). 
este corredor inclina-se cerca de 35° na direcção 
do noroeste, diminuindo de largura e de altura, não 
tendo, percorridos 100 palmos, mais do que 4 palmos 
de largura por 7 ou 8 de altura, após o que faz um 
grande número de ziguezagues; e transcorridos 400 
palmos encontra-se obstruído por diferentes blocos 
de pedra. Antigamente podia ir mais longe, mas hoje 
a quantidade de pedras que impedem a passagem é 
bastante grande. Vinte e cinco palmos antes deste 
lugar encontra-se a nor-noroeste uma abertura muito 
pequena que dá entrada para um canal bastante 
estreito que se dirige para norte. Para nele entrar 
fomos obrigados a rastejar ao longo de 120 palmos, e 
só depois disso o corredor, ao virar para noroeste, se 
alarga e cresce em altura permitindo-nos caminhar de 
pé, continuando a desenvolver-se numa distância de 
50 palmos até surgir uma grande câmara com 85 
palmos de comprimento por 45 de largura, cuja 
direcção é de oeste 32° norte para sul 32° este.”

“do pequeno corredor até chegar a esta câmara 
descemos por uma rampa pouco inclinada.”

“o solo desta grande cavidade não é plano nem 
uniforme, pois ergue-se em direcção ao centro onde 
se destaca uma estalagmite. A abóbada em forma de 
funil invertido tem 140 palmos de elevação; a rocha 
calcária que forma as paredes é lisa, polida e 
compacta, tendo à sua volta algumas estalactites; para 
sul esta câmara forma uma pequena depressão.”

“The rainwater from part of the mountain drains in to 
that sink, entering the cave. There is permanent humidity 
which preserves and sustains the vegetation, and on the 
occasions when I visited this place there was a beautiful 
carob tree that shaded and somehow hid the entrance 
to the cave. In this depression of the terrain there are 
many fractures or crevices, having two openings to the 
northwest, one to the left with about 7 to 8 spans and 
a smaller one to the right. It is through the latter, which 
only gives passage to a man of average corpulence, that 
the descent is viable.”

“We slide from a height of twelve to fifteen spans until 
we reach a chamber illuminated through the cracks in 
the ceiling. In this “room” the floor is very undulated and 
slippery, having around 30 spans over all dimensions. 
From the west side 35° north there is an opening with 12 
spans wide and 15 to 18 of height, leading to a corridor in 
the middle of a very steep slope of 75° (to go further one 
has to carry a light). This corridor slopes about 35° to the 
northwest, decreasing in width and height, with no more 
than 4 spans wide and 7 or 8 in height after crossing 100 
spans. Then it forms a large number of zigzags and after 
400 spans it is obstructed with diverse stone blocks. In 
other times I could go further, but today the amount of 
stones blocking the passage is quite large. Twenty-five 
spans before this place, to the north-northwest, we 
find a very small opening that accesses a rather narrow 
channel towards the north. In order to enter it we were 
forced to crawl along 120 spans, and its only after that 
the corridor, turning to the northwest, that it gets wider 
and grows in height allowing us to walk on foot. Than 
it continues to develop for 50 spans until emerging in a 
great chamber, 85 feet long and 45 wide, heading west 
32° north to south 32° east.”

“From the small corridor until reaching this chamber we 
descended a slight ramp.”

“The ground of this large cavity is neither flat nor uniform 
as it rises toward the center where a stalagmite stands 
out. The inverted funnel vault has 140 spans of elevation; 
the limestone that forms the walls is smooth, polished 
and compact, having around it some stalactites; to the 
south this chamber forms a small depression.”

“Bats abound in this cavity where their excrements 
form a layer more than three spans thick. After clearing 
the ground, I excavated the concretion that forms the 
deposit, but I did not find traces of bones.”

“The average direction of this cave is west 45° north to 
east 45° south, which results in a northwest-southeast 
orientation. Its length, including the sinuous parts, is 
about a thousand spans, and calculating the inclination 
of the different slopes I believe I can evaluate the verti-
cal depth, below its opening point, in about 130 spans 
(28,60 meters).”

“This cave has been the object of superstition among the 
inhabitants in the vicinity, who approach it with fear and 



48
“os morcegos abundam nesta cavidade onde os seus 
excrementos formam uma camada com mais de três 
palmos de espessura. Após desentulhar o terreno, 
escavei a rocha concrecionada que forma o solo, mas 
não encontrei vestígios de ossadas.”

“A direcção média desta caverna é oeste 45° norte 
para este 45° sul, o que resulta numa orientação de 
noroeste para sudeste. o seu comprimento, incluindo 
as sinuosidades, é de cerca de mil palmos, e calcu-
lando a inclinação das diferentes ladeiras creio poder 
avaliar a profundidade vertical, abaixo do seu ponto de 
abertura, em cerca de 130 palmos (28,60 metros).”
“esta caverna tem sido alvo da superstição entre os 
habitantes daquelas imediações, que dela se aproxi-
mam com temor e sem nunca ali penetrarem. conta 
a tradição que desde há muitos séculos ninguém ali 
entrou, à excepção de um padre que diz ter nela 
encontrado um lago ou um rio. este padre teria, 
provavelmente, visitado esta caverna depois da época 
das chuvas e, talvez por isso, tenha encontrado um 
depósito de água. no entanto, é de admitir como 
verosímil que nessa altura ele tivesse penetrado na 
caverna de uma forma mais profunda do que eu, devi-
do à obstrução de pedras, e que aí tenha encontrado 
um reservatório subterrâneo. e tanto mais acredito 
nessa hipótese que na vizinhança jorram fontes abun-
dantes, cujas águas podem ser provenientes daquela 
montanha. Porém, quando a visitei em Junho de 1846 
e em setembro de 1847, não lhe encontrei água.”

“As águas pluviais arrastam uma grande quantidade de 
calhaus que rapidamente entulham as passagens. 
com efeito, na segunda vez que visitei esta caverna 
fui obrigado a desobstruir os lugares em que havia 
passado sem dificuldade no ano precedente, e dentro 
de poucos anos é de prever que já não se possa 
chegar à grande cavidade.”

conforme foi já referido, murrAY (1864) procedeu 
a uma descrição da gruta e de como esta deve ser 
visitada, mas é provável que não tenha efectivamente 
estado no local e que se tenha simplesmente baseado 
nestas informações veiculadas por bonnet.

entre março e Abril do ano 1879 o zoólogo alemão 
Hermann freiherr von maltzan percorreu o Algarve, 
na companhia de sua mulher Agnes coppel (vide 
WiLHeLm 1983), viagem que deu origem a uma 
pitoresca crónica que publicou sob o nome Zum Cap. 
S. Vincent - Reise durch das Königreich Algarve (Ao cabo 
de s. Vicente – Viagem pelo reino do Algarve). no 
decurso dessa viagem visitou as duas grutas descritas 
por bonnet, incursões essas que reportou sem reprimir 
a emotividade (mALtZAn 1880:129-135). de acordo 
com o relato, maltzan entrou no Poço dos mouros con-
duzido pelo mesmo guia que acompanhara bonnet, 
mais de três décadas antes, mas não terão logrado al-
cançar a grande sala final (mALtZAn 1880: 128-135)2:

never enter. Tradition tells us that for many centuries 
no one has entered, except for a priest who said to have 
found a lake or a river in it. This priest probably visited 
the cave after the rainy season and perhaps found a 
water deposit. However, it is plausible to admit that by 
then he did penetrate the cave deeper than I, because 
of the stones obstruction, and that he could have found 
an underground reservoir there. Moreover, I believe in 
this hypothesis considering the numerous springs in the 
vicinity, whose waters may come from that mountain. But 
when I visited it, in June 1846 and September 1847, I 
found no water there.”

“Rainwater drains a large amount of stones that quickly 
clog the passages. Indeed, the second time I visited this 
cave I had to clear the places where I had passed easily in 
the previous year, therefore the great cavity will no longer 
be reachable in a few years.”

As mentioned, MURRAY (1864) gave a description of the 
cave and how to visit it but he probably has not actually 
been there, merely relaying the information reported by 
Bonnet.

Between March and April 1879, the German zoologist 
Hermann Freiherr von Maltzan traveled to the Algarve 
with his wife Agnes Coppel (see WILHELM 1983), a 
journey described in a picturesque chronicle that he 
published under the name Zum cap s. Vincent - reise 
durch das Königreich Algarve (Towards the S. Vicente 
Cape – A journey through the Kingdom of Algarve). 
During this trip he visited the two caves described by 
Bonnet, and narrated these incursions without restraining 
his emotions (MALTZAN 1880: 129-135). According to 
the account, Maltzan entered the Poço dos Mouros led by 
the same guide that had accompanied Bonnet more than 
three decades before, although they would not manage 
to reach the large chamber at the end (MALTZAN 1880: 
128-135)2:

”Newly strengthened, we wanted to perform the explora-
tion of the great cave «Poço dos Mouros», to which José 
had already promised us all of his support. He is an old 
miner who had been working for a long time in the now 
inactive copper mine, and was the only living man who 
knew the legendary cave. The French engineer whom the 
old man accompanied on the way to the underworld more 
than 30 years ago had recently died [He surely refers 
to bonnet]. According to the descriptions of the old 
miner, that gave all de impression of being true, the cave 
is situated about 150 m below the surface of the Rocha 
da Pena, from whose flat summit one descends almost 
vertically. It´s only with the help of ropes that one can 
get down without crushing limbs. The bottom of the cave, 
inhabited by countless bats, is flat. The length is about 
40 m, the width 30, the height maybe 15 m; there’s no 
water inside. The memory of the past clearly inspired the 
old miner. In spite of his 70 years, he agreed to lead us 
into the interior of the earth. All that has been said and 

2 tradução a partir do original em alemão por rui Parreira 2 translation of the original text in German by rui Parreira
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Figura 8
Poço dos mouros - ftr 2017.
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“com energias renovadas quisemos levar a cabo a 
exploração da grande gruta do “Poço dos mouros”, 
para a qual José já nos tinha prometido todo o seu 
apoio. um velho mineiro que tinha trabalhado por 
longo tempo na agora inactiva mina de cobre era o 
único homem vivo que tinha efectivamente visto a 
lendária gruta. o engenheiro francês que o velho 
homem acompanhara no caminho ao submundo 
havia mais de 30 anos tinha falecido recentemente 
[refere-se seguramente a bonnet]. de acordo com 
as descrições do velho mineiro, que davam toda a 
impressão de ser verdadeiras, a gruta situa-se cerca 
de 150 metros abaixo da superfície da rocha da Pena, 
de cujo topo plano se desce quase verticalmente. 
somente com a ajuda de cordas é possível descer sem 
partir as pernas. o fundo da gruta habitada por
inúmeros morcegos é plano. o comprimento é de 
cerca de 40m, a largura 30 e a altura talvez 15m; não 
tem água. A memória do passado claramente 
despertou o velho mineiro. Apesar dos seus 70 anos, 
ele concordou em nos conduzir para o interior da 
terra. tudo o que se tem dito e escrito acerca da 
gruta, incluindo a descrição da viagem de murray, 
certamente se baseia em invenção. o nosso completa-
mente inútil guia de silves foi dispensado, na ocasião 
em que o modesto jovem reivindicou um corcel 
selado para a viagem de regresso. dado que tínhamos 
viajado metade do caminho em duas horas conforta-
velmente, ignorámos a despudorada exigência.”

“A noite passou-se tristemente no sábado. Apesar de 
todos os preparativos que fizemos, a humidade do ar 
penetrou no chão do quarto e acelerou um começo 
de ataque de febre. Para apreciarmos a situação do 
Poço dos mouros, organizámos uma viagem com 
os nossos muladeiros à rocha da Pena, cujo âmago 
mais escuro esconde a caverna. Apesar do desvio no 
caminho para Loulé ter sido descrito como insignifi-
cante, os honestos guias aumentaram-nos conside-
ravelmente o preço. José e o seu genro loiro, o alfaiate 
da vila, amarrou as nossas malas no burro de carga. 
Apesar de termos feito uma modesta selecção das 
nossas necessidades pessoais, tínhamos um conjunto 
de pequenos objectos que pareciam indispensáveis 
para a nossa pesquisa. Para além das nossas habituais 
companhias, as armas, caixas para insectos, frascos de 
álcool e afins, tínhamos que levar um conjunto de 
archotes e cordas para a Poço dos mouros. José 
parecia estar preocupado com a premonição de que, 
apesar do firme compromisso, a visita à gruta não 
seria levada a cabo e que ele daí em diante não deveria 
voltar a olhar-me na cara. como despedida, ele 
apertou-me com tal impetuosidade ao seu fiel coração 
que fiquei sem respiração.”

“… existem diversas fendas estreitas que permitem 
aceder ao Poço dos mouros. A incidência da luz do 
dia deixava ver um ressalto firme a pequena profun-
didade. tínhamos connosco cordas e tochas; uma 
pequena visita à gruta para orientação preliminar 
não faria mal. como nenhum dos nossos pequenos 

written about this cave, including the description by 
Murray, certainly rests on invention. Our completely 
useless leader from Silves was dismissed when the 
modest young man claimed a saddled horse for the return 
journey. As we had traveled half the way in two hours 
comfortably, we ignored the impudent demand.”

“The night passed sadly on Saturday. In spite of all the 
preparations we’ve made, the air moisture penetrated 
into our chamber’s floor and accelerated a fever seizure. 
In order to assess the situation of the Poço dos Mouros, 
we arranged with our muleteers a trip to Rocha da Pena, 
whose darkest core holds the cave. Although the detour 
on the way to Loulé was portrayed as insignificant, our 
honest guides increased the price quite considerably. José 
and his blond son-in-law, the village tailor, fastened our 
bags on the Donkey. Despite the modest selection of our 
private needs, we had a number of small items which 
seemed indispensable to our research. Besides our usual 
companions - the guns, insect-boxes, alcohol-vessels, 
and the like - we had to take a number of torches and 
a pack of ropes to Poço dos Mouros. José seemed to be 
concerned with the premonition that, in spite of the firm 
commitment, the cave-tour would not be accomplished, 
and he would no longer see my face. As a farewell, he 
pressed me so violently to his faithful heart that I got out 
of breath.”

“…there are several narrow fissures through which one 
can reach Poço dos Mouros. Daylight allowed to see 
a firm protrusion at a small depth. We had ropes and 
torches with us; a small incursion to the cave for prelimi-
nary orientation would not be harmful. As none of our 
little companions dared to go down, I had to force my 
handsome limbs through the narrow gap. Without 
difficulty I reached the bottom of the cave, which 
descends too steeply towards the mountain, ending in a 
narrow dark funnel. It is said that the Moors have found 
protection there from the persecution by the Crusades, 
but this is unlikely considering the reduced dimensions 
of the cave. The cave is smaller than Igrejinha, which 
we visited the day before, and the inaccessibility of the 
following space excluded the possibility of a longer stay 
in it. The name “Well” of the Moors is in any case very 
suitably chosen. At the base of the mentioned rock wall 
one could stand without danger, a small overhang offered 
enough space for several people. After carefully setting 
the torches and ropes near me, my wife followed me and, 
inspired by such example, also one of our companions. 
Our esparto ropes had a total length of about 50 meters. 
After joining the short pieces and fastening one end to 
a protruding rock, only a stretch of rope about 120 feet 
long remained at our disposal. Neither the rock’s protru-
ding peaks nor the knotted ropes guaranteed enough 
assurance for the best of our safety. Also, the gloomy hole 
at our feet was not very inviting. But in order to obtain a 
clearer idea of the development of the deeper under-
ground passages, we set the torches on and went down 
the knotted rope along a steep slope, following the same 
order as before, into the unknown depth. To our fortune, 
the rope just reached the point where the plunging 
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Figuras 9 e 10
morcegos em hibernação no Poço dos mouros - ftr 2018.

Bats hibernating in Poço dos Mouros - FTR 2018.
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acompanhantes se atrevia a descer, tive que forçar as 
minhas belas pernas pela estreita fenda. descendo por 
uma parede rochosa com uns três metros, cheguei 
sem dificuldade ao fundo do buraco que, com dema-
siada inclinação para o lado da montanha, conduzia 
a um estreito e escuro afunilamento. diz-se que os 
mouros aí se abrigaram da perseguição dos cruzados, 
o que é improvável atendendo às pequenas dimensões 
da cavidade. A gruta é mais pequena que a igrejinha 
que visitáramos no dia anterior, e a inacessibilidade do 
espaço seguinte elimina a possibilidade de uma per-
manência mais prolongada no local. o nome “poço” 
dos mouros foi, em todo o caso, bem escolhido. no 
sopé da mencionada parede de rocha, pode-se estar 
sem perigo, uma pequena saliência oferece espaço 
suficiente para várias pessoas. depois de colocar junto 
de mim as tochas e cordas, a minha mulher seguiu-me 
e, inspirado por tal exemplo, também um dos nossos 
acompanhantes. As nossas cordas de esparto tinham 
um total de 50 metros. depois de juntarmos as partes 
mais curtas e de amarrar uma ponta a uma rocha 
saliente, restou um troço com cerca de 120 pés 
[perto de 37 metros], à nossa disposição. nem os 
bicos salientes da rocha nem as cordas com nós nos 
davam garantias de maior segurança. Além do mais, 
o fosso sombrio a nossos pés não era muito convida-
tivo. mas, de modo a obter uma ideia mais clara da 
formação das passagens subterrâneas mais profundas, 
acendemos as tochas, e, pela mesma ordem que 
entrámos na gruta descemos pelos nós da corda numa 
rampa inclinada para a profundeza desconhecida. 
Para nossa sorte, a corda chegou ao ponto em que 
a pendente da conduta levou a um ponto de pouso. 
mais algumas cavidades secas se dispõem em redor 
deste local, onde a minha mulher se presenteou com 
a descoberta de algumas espécies de caracóis vivos, 
enquanto eu tentava penetrar nas profundezas com 
o meu, agora destemido, muladeiro. Apenas uma 
pequena distância pode ser alcançada e depois a fenda 
abre para baixo como uma escada em espiral. o meu 
pequeno acompanhante estava agora a rastejar para 
diante; era escassamente exequível para mim segui-lo, 
pois mesmo numa posição contorcida eu tinha muita 
dificuldade em progredir. depois de algumas torções 
o meu pequeno escoteiro mais flexível também parou, 
não restando opção que não fosse a de regressar. 
Parece-me que desde a última visita à gruta, há trinta 
anos, deu-se alteração considerável no seu interior. 
massas pedregosas soltas que tinham já sido despren-
didas durante a nossa descida estavam certamente 
a estreitar a passagem original, se não mesmo, no 
extremo, a bloqueá-la completamente. A viagem de 
regresso não se fez sem perigo, o escalador da frente 
fazia cair muitas pedras sobre o seguinte, dos pontos 
de apoio que se soltavam e escorregavam sob os 
pés. se a mão buscava apoio numa proeminência da 
rocha, esta quebrava-se como um pedaço de tijolo em 
argamassa decomposta. Apenas a resistente corda de 
esparto nos permanecia fiel.”

Figura 11
Hermann freiherr von maltzan (1843-1891)
Por cortesia de / courtesy of the naturforschenden Gesellschaft mecklenburg e.V.
http://www.naturforschung.info.
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channel led to a landing spot. A few more dry cavities go 
sideways from this spot, where my wife presented herself 
with findings of some living snail species, while I tried to 
penetrate the depths with the now fearless mule driver. 
Only a small distance can be reached, then the gap whirls 
down like a spiral staircase. My little companion was now 
crawling forward; it was scarcely possible for me to follow 
him any further, even in a crooked position I had great 
difficulty in getting through. After a few twists, my more 
flexible scout stopped also, so no option remained but to 
turn around. It seems to me that since the last visit to 
the cave thirty years ago there has been a considerable 
change inside. Loose masses of stones, which had already
been dislodged during our descent were certainly narrowing 
down the original passage, or even clogging it completely. 
The way back didn’t go without danger. With a lot of 
loose attachments slipping off under the foot, the first 
climber dropped many stones over the following one. If 
one’s hand sought the help of a protruding piece of rock, 
it would break loose like a piece of brick in rotten mortar. 
Only the strong esparto rope remained faithful to us.”

“My health condition became much worse; with extreme 
effort I reached the exit of the cave but outside I broke 
over, subdued by the fever. A strong dose of quinine got 
me ready, after an hour, to be lifted up to the mule and 
carried down the steep mountain with double support. 
Thus, we slowly reached the rich village of Salir, situated 
in the fertile valley.”

The descriptions by Murray and Maltzan may have 
attracted another German zoologist to engage his 
research in the caves of Loulé, namely Hans Friedrich 
Gadow of the University of Cambridge. He has been in 
Portugal in the spring of 1884 to visit some caves, 
including Poço dos Mouros. Hans Gadow entered the 
cave and produced also an interesting account of the 
incursion (GADOW 1886):

“We had to lower ourselves for about 15 feet, and 
reached a funnel about 6 feet high; the floor, covered 
with blocks, slopes down towards the left for perhaps 50 
yards, then comes a sudden turn to the right, which can 
now—on account of the fallen blocks—be passed only by 
crawling flat on one’s belly, head downwards, because the 
incline is steep; after having veered round two or three 
times at right angles towards the right, we suddenly 
entered an enormous vault with stalagmitic roof and 
many pillars. The dripping of water is heard in several 
nooks; except a small pool, holding perhaps a dozen 
buckets of water, there was no water whatever in this 
cavern, and that little contained no visible living creatures. 
The height of the vault may be from 20 to 25 feet, its 
diameter 60 feet. There is no outlet or large recess leading 
anywhere out of this round the dome, except that by 
which we entered. The floor is partly covered with stalag-
mites, but chiefly by bats’ dung, many feet deep, the bats 
themselves clinging in great numbers to the ceiling. We 
were a large party, about a dozen, led by our host, the 
Mayor of Salir, and half a dozen peasants, whom we had 
at last persuaded to undertake this superstitiously feared 

Figura 12
Hans friedrich Gadow (1855-1928) - https://artuk.org



“A minha saúde deteriorou-se muito; com extremo 
esforço cheguei à saída da gruta, mas, no exterior, 
quebrei subjugado pelas febres. uma dose forte de
quinino deixou-me, passada uma hora, pronto para ser
elevado para cima da mula e transportado pela inclinada 
montanha abaixo com duplo apoio. Assim, lentamente 
chegámos à rica vila de salir, situada no fértil vale.”

terá sido com base nas descrições de murray e de 
maltzan que outro zoólogo alemão se sentiu atraído a 
pesquisar as grutas de Loulé, desta feita Hans friedrich 
Gadow, da universidade de cambridge. esteve em 
Portugal na primavera de 1884, altura em que visitou 
algumas grutas, incluindo o Poço dos mouros. Hans 
Gadow percorreu a gruta e também produziu um 
interessante relato da incursão (GAdoW 1886):

“tivemos que nos descer por cerca de 15 pés, e 
chegámos a um funil com cerca de 6 metros de altura; 
o chão, coberto com blocos, segue em declive para a 
esquerda talvez 50 jardas, então surge uma viragem 
súbita para a direita, que pode agora - por causa dos 
blocos caídos - ser passado apenas rastejando estendido 
sobre a barriga, com a cabeça para baixo, dada a acen-
tuada inclinação; depois de ter virado duas a três vezes 
em ângulo recto para a direita, de súbito entrámos numa 
enorme câmara com tecto estalagmítico e muitos 
pilares. o gotejamento de água é ouvido em vários 
recantos; à excepção de uma pequena poça, con-
tendo talvez uma dúzia de baldes de água, não havia 
água naquela caverna e aquela, pouca, existente, não 
continha seres vivos visíveis. A altura da câmara pode 
ser de 20 a 25 pés, e seu diâmetro de 60 pés. não há 
saída ou grande retrocesso que leve para fora desta 
abóbada redonda, excepto aquela pela qual entrámos. 
o chão está parcialmente coberto por estalagmites, 
mas principalmente pelos excrementos de morcegos, 
com muitos pés de profundidade, e com os próprios 
morcegos agarrando-se em grande número ao tecto. 
nós éramos um grande grupo, cerca de uma dúzia, 
conduzidos pelo nosso anfitrião, o dirigente de salir, 
e uma meia dúzia de camponeses que, finalmente, 
persuadimos a realizar esta exploração supersticiosa-
mente temida. da igreja fornecemo-nos com algumas 
grandes velas de cera, que não forneceram luz digna 
de menção, e tochas feitas de corda vegetal desen-
trançada. essas tochas primitivas apenas se mantinham 
acesas quando abanadas rapidamente em torno da 
cabeça, altura em que forneciam um súbito brilho 
luminoso, que esmorecia num minuto, produziam uma 
massa densa de fumaça e depois se apagavam.”

“A sala abobadada desta caverna nunca tinha sido visitada 
no alcance da memória de homens vivos. Von maltzan 
não conseguiu comprimir o seu volumoso perímetro 
pela passagem estreita; mas ainda contam a história de 
um padre que prosseguiu da sala para ainda outra câmara, 
até que chegou à nascente de um grande rio, quando 
pensou que era prudente regressar. todos nos sentimos 
bastante decepcionados; a passagem, a câmara e o 
grande rio desapareceram, e o padre morreu há muito.”

exploration. From the church we had provided ourselves 
with some big wax candles, which gave no light to speak 
of, and torches made of unravelled grass ropes. These 
primitive torches could be kept burning only by being 
rapidly swung round one’s head, whereupon they gave 
a sudden glare of light, smouldered away for a minute, 
produced a dense mass of smoke, and then went out.”
“The dome of this cave had never been visited within 
memory of living men. Von Maltzan could not squeeze his 
big frame through the narrow passage; but they still tell 
the story of a priest, who proceeded from the dome into 
still another chamber, till he reached the source of a large 
river, when he thought it prudent to return. We all felt 
rather disappointed; the passage, the chamber, and the 
large river have all disappeared, and the priest has died 
long since.”

Estácio da VEIGA (1886) observed the entrance of the 
cave, informing however that he didn’t visit it because 
he was not prepared with appropriate lights. Therefore, 
he reproduced in Portuguese the description reported by 
Bonnet.
Since then other authors have referred to this cave still 
without claiming to have ever visited it. This is the case 
of Francisco Xavier d’Athaíde OLIVEIRA (1898: 68-69; 
1905a: 159-160; 1913: 9), who repeats parts of 
Bonnet’s description, though quoting Estacio da Veiga, 
who had translated and republished it in the first 
volume of his work “Monumental Antiquities of the 
Algarve”. However, Oliveira wrote that many people have 
descended the cave, from where someone stranger to 
the county “extracted” thousands of kilos of bat guano 
“very recently” (OLIVEIRA 1905a: 159). This author was 
particularly interested in the legends and emphasizes one 
associated with the Poço dos Mouros and the enchanted 
Moorish ladies, deserving a wider knowledge (OLIVEIRA 
1898: 68-69, 293). As far as we know Bonnet was the 
only one to record this legend, but he didn’t publish it 
because it was beyond the scope of his work, as he 
himself reports. Decades later, in an article of the 
regional newspaper “The Algarve”, Ludovico MENÊZES 
(1931) challenged who ever knowing the legend to 
disclose it. But in fact, the history that kept linked to the 
cave tells us that it would have served as a refuge for the 
Moors who fled when the castle of Silves was dominated 
by the military force commanded by D. Paio Peres Correia 
in the 13th century.

Throughout the first decades of the twentieth century, 
more references to the Poço dos Mouros came to print, 
although generally without adding any relevant informa-
tion, usually based on the texts published by Bonnet and 
Estácio da Veiga (PROENÇA 1927: 221; N. a. 1929a; 
FRANCO 1932: 36; VIANA 1939: 1).

Between 1937 and 1941, the zoologist António de Barros 
Machado (1912-2002), accompanied by his brother, Ber-
nardino Machado, carried out a remarkable inventory of 
the Portuguese limestone caves, referencing 343 cavities, 
72 of which in the Algarve. With the purpose of carrying 
out biospeleological collections, they actually explored at 
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Figura 13
Alçado rebatido do Poço dos mouros – AesdA 2017.

Extended elevation of Poço dos Mouros - AESDA 2017.
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estácio da VeiGA (1886) observou a entrada da gruta, 
mas informa não a ter visitado por não ir preparado 
com luzes apropriadas. Assim reproduziu em portu-
guês a descrição feita por bonnet.
desde então outros autores se têm referido a esta 
gruta sem, porém, afirmarem tê-la alguma vez visitado. 
É o caso de francisco Xavier d’Athaíde oLiVeirA 
(1898: 68-69; 1905a: 159-160; 1913: 9), que repete 
partes da descrição de bonnet, embora citando 
estácio da Veiga, que a havia traduzido e republicado, 
integrada no 1º volume da sua obra Antiguidades 
monumentais do Algarve. oliveira afirma, no entanto, 
que muitas pessoas têm descido ao algar, de onde 
alguém estranho ao concelho extraiu “há bem pouco 
tempo” muitos milhares de quilos de guano (oLiVeirA 
1905a: 159). este autor interessava-se, em particular, 
pelas lendas e realça a existência de uma associada ao 
Poço dos mouros e às moiras encantadas, a merecer 
melhor divulgação (oLiVeirA 1898: 68-69, 293). 
Porém, tanto quanto conseguimos saber, só bonnet 
terá feito a recolha da lenda, não a chegando a publicar 
por sair do âmbito da sua obra, como o próprio 
informa. décadas mais tarde, Ludovico menÊZes 
(1931) chega a lançar o repto, num artigo do jornal 
regional “o Algarve”, para que quem conheça a lenda 
a divulgue. com efeito, a história que acabaria por 
permanecer associada à gruta narra que esta terá 
servido de abrigo aos mouros fugidos da tomada do 
castelo de silves pelas forças bélicas comandadas por 
d. Paio Peres correia, no século Xiii.

Ao longo das primeiras décadas do século XX surgem 
mais referências ao Poço dos mouros, embora 
geralmente sem aduzir informação relevante, em 
regra baseadas nos textos de bonnet e de estácio da 
Veiga (ProençA 1927: 221; n. a. 1929a; frAnco 
1932: 36; ViAnA 1939: 1).

entre 1937 e 1941, o zoólogo António de barros 
machado (1912-2002), acompanhado do irmão, 
bernardino machado, realizaram um notável trabalho 
de inventariação das grutas calcárias de Portugal, 
referenciando 343 cavidades, 72 das quais situadas no 
Algarve. tendo como objectivo proceder a recolhas 
bioespeleológicas pesquisou efectivamente pelo 
menos vinte diferentes grutas algarvias, inclusivamente,
como seria de esperar, o Poço dos mouros. indicam 
estes autores que o algar se apresenta muito trans-
formado, desabado e obstruído, tem uma descida em 
rampa no sentido ne-so com cerca de 30 metros 
e que, para o visitar, é necessário recorrer a cordas. 
informam ainda que o algar detém interesse zoológico 
e, aquando da visita em Janeiro, se encontrava húmido 
(mAcHAdo & mAcHAdo 1945: 209-210, 215; 
1948: 450-451, 454). neste local foi então recolhida 
a aranha troglófila Palliduphantes bolivari (fage, 1931), 
segundo bosmAns et al. (2010: 37-39). depois de 
barros machado, o médico e zoólogo sueco Knut 
Lindberg (1892-1962) também realizou uma intensiva 
campanha de recolhas biológicas em grutas portugue-
sas, entre Abril e Junho de 1961, pouco tempo antes 

least twenty different caves in Algarve, including, as might 
be expected, Poço dos Mouros. These authors noted that 
the cave is very transformed, collapsed and obstructed, 
sloping down in the NE-SW direction for about 30 meters 
and that to visit it is necessary to have ropes. They also 
point out that the cave has zoological interest and had 
humidity when they visited it in January (MACHADO & 
MACHADO 1945: 209-210, 215; 1948: 450-451, 454). 
At this site the troglophile spider Palliduphantes bolivari 
(Fage, 1931) was then collected, according to BOSMANS 
et al. (2010: 37-39). After Barros Machado, the Swedish 
doctor and zoologist Knut Lindberg (1892-1962) also 
undertook an intensive biological collection campaign in 
Portuguese caves between April and June 1961, shortly 
before he died in a road accident on 15 November of 
1962, back in his homeland. In Algarve he explored 
several karst caves which, in some cases, he described 
in detail. Once more Poço dos Mouros was explored, 
on May 6. According to the description he made of the 
cave, he did not reach the large chamber. The recorded 
temperature was 22° at the entrance and 15° inside, 
atmospheric humidity was 100%. He noted the presence 
of bats myotis myotis (Borkhausen, 1797) or myotis 
blythii (Tomes, 1857) and collected several invertebrates, 
including mollusks, isopods, dipterans, a trogloxene 
curculionid beetle that he identified as barytychius 
squamosus Gyll. (as determined by E. Voss according to 
COIFFAIT 1962a: 95; 1962b: 81), and mites, suggesting 
that it could be, macronyssus ellipticus (Kolenati, 1857) 
(LINDBERG 1962a: 57; 1962b: 43). The flies, collected 
in large numbers, were later analyzed by THUNBERG 
(1963a; 1963b), who identified the species medetera 
petrophila Kowarz, 1877.

Since 1978 this cave has been recognized as a relevant 
bat shelter and is included in the National Plan for the 
Conservation of Cave Bats (PALMEIRIM & RODRIGUES 
1992). Since then, several visits and records have been 
carried out with the purpose of monitoring the colony 
but, given the danger of collapse, it has not been visited 
in recent years (ICNF 2014). The species identified are
rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774), 
rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800), 
rhinolophus mehelyi Matschie, 1901, myotis myotis 
(Borkhausen, 1797), myotis blythii (Tomes, 1857), 
myotis daubentonii (Kuhl, 1817) and it is also possible 
that some of the observed specimens are rhinolophus 
euryale Blasius, 1853. This is a shelter of national 
importance during the hibernation period, and also 
relevant as a satellite maternity colony (ICNF 2014: 97).

Having the archaeological point of view, after Bonnet’s 
unsuccessful excavations, there is no knowledge of any 
other archaeological intervention inside the cave. For 
disambiguation, given the information comprised in the 
bibliography, it should be noted that the 1988 archaeo-
logical survey promoted by Lawrence Guy Straus et al., 
focused on Abrigo da Rocha da Pena I, located near 
the south cliff of Rocha da Pena (STRAUS et al. 1988; 
STRAUS & ARNAUD 1989b), not Poço dos Mouros. There 
is, however, a set of remains collected by speleologists 
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Figura 14
estrutura de tubos metálicos para contenção de pedras soltas 

no interior da gruta - ftr 2017.
Metal tubes structure inside the cave to hold loose stones - FTR 2017.

Figura 15
Parede de pedras justapostas no troço final da galeria 

de acesso à sala grande - ftr 2017.
Piled stones wall at the end of the gallery 

that opens to the large chamber - FTR 2017



de falecer num acidente de viação, a 15 de novembro 
de 1962, já na sua terra natal. no Algarve pesquisou 
várias cavidades cársicas que, em alguns casos, des-
creveu detalhadamente, como sucedeu, mais uma 
vez, com o Poço dos mouros, que explorou no dia 
6 de maio. Pela descrição que fez da gruta, não terá 
alcançado a grande sala. registou a temperatura de 
22° à entrada e 15° no interior, e 100% de humidade 
atmosférica. referiu a presença de morcegos Myotis 
myotis (borkhausen, 1797) ou Myotis blythii (tomes, 
1857) e recolheu diversos invertebrados, incluindo 
moluscos, isópodes, dípteros, um coleóptero curcu-
lionídeo trogloxeno que identifica como Barytychius 
squamosus Gyll. (determinado por e. Voss segundo 
coiffAit 1962a: 95; 1962b: 81), e ácaros, que 
sugere, com reservas, pertencerem à espécie 
Macronyssus ellipticus (Kolenati, 1857) (LindberG 
1962a: 57; 1962b: 43). os dípteros, recolhidos em 
grande número, foram depois analisados por 
tHunberG (1963a; 1963b) que identificou a 
espécie Medetera petrophila Kowarz, 1877.

desde 1978 que esta gruta está identificada como 
relevante abrigo de morcegos e encontra-se contem-
plada no Plano nacional de conservação dos morce-
gos cavernícolas (PALmeirim & rodriGues 1992). 
foram, desde então, realizadas várias incursões e 
registos no âmbito da monitorização da colónia mas, 
dado o perigo de derrocada, não tem sido visitada 
nos últimos anos (icnf 2014). As espécies identifica-
das são Rhinolophus ferrumequinum (schreber, 1774), 
Rhinolophus hipposideros (bechstein, 1800), Rhinolophus 
mehelyi Matschie, 1901, Myotis myotis (borkhausen, 
1797), Myotis blythii (tomes, 1857), Myotis daubentonii 
(Kuhl, 1817) e Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817), 
sendo ainda possível que alguns dos indivíduos obser-
vados sejam rhinolophus euryale blasius, 1853. trata-se 
de abrigo de importância nacional na época de hiber-
nação e foi reconhecida, também, a relevância como 
colónia satélite de maternidade (icnf 2014: 97).

no que se refere à arqueologia, após as infrutíferas 
escavações de bonnet, não há registo de qualquer 
intervenção arqueológica no interior da gruta. Para 
desambiguação, face à informação constante na bi-
bliografia consultada, deve ser notado que as sonda-
gens de 1988, promovidas por Lawrence Guy straus 
e colaboradores, incidiram no Abrigo da rocha da 
Pena i, situado junto à escarpa virada a sul da rocha 
da Pena (strAus et al. 1988; strAus & ArnAud 
1989b), cavidade distinta do Poço dos mouros. existe, 
no entanto, um conjunto de materiais recolhidos por 
espeleólogos em 1987 e 1994, depositados no museu 
nacional de Arqueologia, possivelmente provenientes 
deste algar, que inclui cerâmicas manuais e líticos do 
neolítico Antigo, calcolítico e idade do bronze (bAr-
ros et al. 2011: 46). os mesmos autores referem 
ainda materiais Pré e Proto-históricos provenientes da 
rocha da Pena, em depósito no museu municipal de 
Loulé (op. cit.:40), mas que poderão corresponder a 
recolhas no exterior. em 1998, nuno bicho referen-

in 1987 and 1994, deposited in the National Archaeo-
logical Museum, possibly coming from this algar, which 
includes manual ceramics and lithic artefacts from the 
Early Neolithic, Chalcolithic and Bronze Age (BARROS 
et al.: 46). The same authors also refer to Pre- and 
Protohistoric materials from Rocha da Pena kept in the 
Municipal Museum of Loulé (op.ci.:40), but those were 
possibly collected outside. In 1998, Nuno Bicho referred 
to the presence of some flint and quartzite flakes, as well 
as fauna remains, near the entrance of the cave, during 
prospections under the archaeological project “Paleolithic 
Human Occupation of Algarve”. Ensuing this work, Poço 
dos Mouros was inventoried in the of Portuguese archeo-
logical database under the name Algar da Rocha da Pena 
(CNS 13642).

Although the cave does not seem to offer or have offered 
favorable conditions for human occupation or practical 
use, it is not unreasonable to perform a more comprehen-
sive archaeological evaluation, especially in the deposits 
inside the dolina, which may also contain paleontological 
vestiges.

Current situation
The unstable conditions of the initial galleries in the 
cave, having passages between loose blocks and areas 
where the rock is deeply fractured, is evidenced by the 
consecutive visitors. As seen above, Bonnet reported 
that on his second visit he had to remove blocks that 
obstructed passages, which were easily practicable in 
the previous year. Furthermore, he was convinced that 
within a few years it should become impossible to access 
the large chamber. Barros Machado also described that it 
was necessary to unclog the passage (REGALA 2014: 51) 
and relates the transformations suffered by the cave with 
deforestation and earthquakes, quoting it as a typical 
example for the effect of this conjugation (MACHADO 
& MACHADO 1945: 207; 1948: 448). It should be 
remembered that this site was severely affected by the 
great earthquake in 1755, as reported by the priest 
Manoel Soares Pinto, from Salir, in the Parish Memories 
of 1758 (Vol. 33, 25: 171): “A cliff and a mountain that 
extends for more than half a league and of extraordi-
nary prominence called rocha da Pena was cracked by 
innumerable parts and dropped portions of prodigious 
size in to an amazing distance” (see MARTINS 2004: 
420). This circumstance becomes particularly concerning 
having in mind the importance of the bat colony, since 
there is the imminent risk of the small passage near the 
entrance becoming completely blocked, an incident that 
has already occurred according to PALMEIRIM & RODRI-
GUES (1992: 155-156). These researchers warn that if 
such obstruction occurs when all bats are inside the cave 
during hibernation, it may cause the loss of almost all 
m. schreibersii and m. blythii individuals in the Algarve. 
This is a particularly delicate situation for the latter 
species, given its rarity in Portugal. In fact, the majority 
of the Portuguese specimens probably take shelter in this 
cave. João VARELA (2014: 115) refers to an occurrence 
in the last century’s 90’s, when part of the gallery’s roof 
collapsed, compelling to the installation of metal bars, 
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Figura 16
Vedação de protecção do Poço dos mouros - ftr 2017.

Poço dos Mouros protection fence - FTR 2017.
Photo: frederico t. regala.
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ciou, perto da entrada do algar, a presença de algumas 
lascas de sílex e de quartzito, assim como restos de 
fauna, no decurso das prospecções arqueológicas rea-
lizadas no âmbito do projecto arqueológico designado 
“ocupação Humana Paleolítica do Algarve”. na se-
quência desse trabalho, o Poço dos mouros encontra-
se inventariado na base de dados da arqueologia por-
tuguesa sob a designação de Algar da rocha da Pena 
(cns 13642). embora a gruta não pareça oferecer ou 
ter oferecido condições que favoreçam uma ocupação 
humana, ou um aproveitamento de tipo utilitário, não 
seria despicienda a realização de uma caracterização 
arqueológica mais aprofundada, sobretudo nos depósi-
tos do interior da dolina, os quais poderão inclusiva-
mente conter vestígios paleontológicos.

Situação actual
A situação de instabilidade das condutas iniciais da 
gruta, em que o percurso se desenvolve por entre 
blocos soltos e zonas onde a rocha se apresenta 
profundamente fracturada, é evidenciada pelos 
sucessivos visitantes. como se viu, bonnet informou 
que na sua segunda visita viu-se obrigado a remover 
blocos que, entretanto, tinham obstruído passagens, 
as quais se apresentavam facilmente praticáveis no ano 
precedente, prevendo mesmo que, dentro de alguns 
anos, deveria tornar-se inviável o acesso à grande sala. 
também barros machado relatou ter sido necessário 
desobstruir a passagem (reGALA 2014: 51) 
e relaciona as transformações sofridas pela gruta com 
a desarborização e os terramotos, colocando-a 
como caso típico do resultado desta conjugação 
(mAcHAdo & mAcHAdo 1945: 207; 1948: 448). 
recorde-se que este local foi duramente afectado 
pelo grande terramoto de 1755, conforme relatou 
o Prior manoel soares Pinto, de salir, nas memórias 
Paroquiais de 1758 (Vol. 33, 25: 171): “Hum penhasco 
e monte que tem mais de meya legoa de extensão e de 
extraordinária eminência chamado Rocha da Pena ficou 
rachado por inumeráveis partes e despedio de si pedaços 
de prodigiosa grandeza em notável distância” (vide 
mArtins 2004: 420). esta situação torna-se particu-
larmente preocupante considerando a importância 
da colónia de morcegos, uma vez que existe o perigo 
eminente da pequena passagem junto à entrada ficar 
completamente bloqueada, incidente que terá já 
ocorrido segundo PALmeirim & rodriGues (1992: 
155-156). estes investigadores advertem que se tal 
obstrução ocorrer quando todos os morcegos se 
encontrarem dentro da gruta, na fase de hibernação, 
poderá ocasionar a perda da quase totalidade dos 
indivíduos das espécies M. schreibersii e M. blythii do 
Algarve, situação particularmente sensível no que se 
refere a esta última espécie, vista a sua raridade em 
Portugal, sendo provável que aí se abrigue a maior 
parte do seu efectivo à escala nacional. João VAreLA 
(2014: 115) alude a um abatimento ocorrido nos 
anos 90 do século passado, em que parte do tecto 
da galeria colapsou, o que compeliu à instalação de 
ferros para contenção de blocos instáveis e colo-
cação de sinalética a alertar os eventuais visitantes

in order to contain unstable blocks. Also, a signpost was 
installed to warn visitors about the danger of collapse. In 
fact, as one goes through the sloping gallery the presence 
of metal tubes is noticeable, either embedded or struc-
tured (Figure 14), to hold the loose blocks, in an attempt 
to get better stability. This work was carried out in March 
1996 by members of the Associação dos Espeleólogos 
de Sintra, under the coordination of the speleologists 
Paulo Marques and Gabriel Mendes, funded by the ICN 
(Gabriel Mendes personal communication). Near the end 
of the gallery, before the opening to the large chamber, 
there are also arranged stones forming a masonry wall, 
probably for space and passage improvement (Figure 15). 
There is information of at least one other subsidence 
that forced large numbers of bats to hibernate in the 
vestibular zone of the cave, in 2010 (personal informa-
tion by Luísa Rodrigues3). In 2014 a metal grid fence was 
installed by the Municipality of Loulé - manager of the 
Local Protected Landscape of Rocha da Pena - around the 
entrance of Poço dos Mouros, 
to restrain the access and, thus, to protect the bat shelter. 
The installation of this fence was suggested by the former 
Institute for the Conservation of Nature and Biodiversity, 
aiming the preservation of the conditions for recolonization 
by miniopterus schreibersii, myotis blythii and rhinolo-
phus mehelyi, so the municipality of Loulé followed all 
guidelines for the characteristics (dimensions, shape, type 
of material to be used, etc.), elaboration and installation 
(personal information by Clara Fernandes4). Actually, it is 
rather clear that visiting the cave is not advisable, both 
for safety reasons and to avoid disturbing the colony.

Some topographic surveys exist, to our best knowledge 
there is a sketch by João Humberto Viegas, from February 
1980 (VARELA 2014: 120-122), and plan drawn by the 
extinct NECCA - Núcleo de Espeleologia do Circulo 
Cultural do Algarve. Having this circumstance, it was 
decided to draw only a new topographic elevation (Figure 
13) and to publish it together with the afore mentioned 
plan (Figure 6), respecting the previous work by others 
and favoring a very brief permanence in the cave.

3 icnf - instituto da conservação da natureza e das florestas
4 departamento de Ambiente e serviços Públicos da câmara municipal de Loulé
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sobre o perigo de derrocada. de facto, ao percorrer 
a galeria em rampa verifica-se que foram instalados 
tubos metálicos, fincados ou estruturados (figura 14), 
para contenção dos blocos soltos, numa tentativa de 
conferir maior estabilidade. este trabalho foi realizado 
em março de 1996 por elementos da Associação 
dos espeleólogos de sintra, sob a coordenação dos 
espeleólogos Paulo marques e Gabriel mendes, a 
expensas do então icn (informação pessoal de 
Gabriel mendes). na parte final da galeria, antes 
da passagem para a grande sala, há também pedras 
dispostas em modo de parede de alvenaria seca, aí 
colocadas provavelmente para melhor arranjo, de 
forma a libertar o espaço de passagem, permitindo 
uma mais fácil progressão (figura 15). Há notícia de 
pelo menos uma outra derrocada que, em 2010, terá 
obrigado grande número de morcegos a hibernar na 
zona vestibular da gruta (informação pessoal de Luísa 
rodrigues3). em 2014 foi instalada pela câmara 
municipal de Loulé – entidade gestora da Paisagem 
Protegida Local da rocha da Pena - uma vedação de 
grades metálicas em torno da entrada do algar 
destinada a condicionar o acesso e, deste modo, 
a proteger o abrigo dos morcegos. A instalação 
desta vedação foi sugerida, pelo ex-instituto de 
conservação da natureza e da biodiversidade à 
autarquia de Loulé, de modo a manterem-se as 
condições de recolonização pelas espécies Miniopterus 
schreibersii, Myotis blythii e Rhinolophus mehelyi, pelo 
que o município de Loulé seguiu as suas orientações 
nomeadamente no que respeita a características 
(dimensões, forma, tipo de material a utilizar, etc.), 
elaboração e montagem no local (informação pessoal 
de clara fernandes4). de facto, constatou-se que a 
visita à gruta é de desaconselhar, quer por motivos de 
segurança quer para evitar a perturbação da colónia.

existem levantamentos topográficos, tendo chegado 
ao nosso conhecimento um esboço da autoria de João 
Humberto Viegas, de fevereiro do ano 1980 (VAreLA 
2014: 120-122) e um levantamento em planta pro-
duzido pelo extinto neccA - núcleo de espeleologia 
do circulo cultural do Algarve. nesta circunstância, 
respeitando o trabalho já realizado e tendo em vista 
uma muito reduzida permanência na gruta, pelos 
motivos apontados, optou-se por desenhar apenas 
um novo alçado topográfico (figura 13) e publicar em 
conjunto com a planta referida (figura 6).

3 icnf- instituto da conservação da natureza e das florestas
4 departamento de Ambiente e serviços Públicos da câmara municipal de Loulé

Figura 17
Poço dos mouros - ftr 2018
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Igrejinha dos Soidos

Sinonímia e anteriores referências
não referenciámos outras denominações para 
esta cavidade, exceptuando em oLiVeirA 1913: 9 
“egreginha dos surdos”, e mArQues et al. 1992: 205 
“sobradinho”.

1850 bonnet (p. 39-40, 48); 1864 murrAY (p.61-
63); 1880 mALtZAn (p. 125-128?); 1886 GAdoW 
(p. 383); 1886 VeiGA (p. 72-74); 1894 Pinto 
(p. 60-61); 1898 oLiVeirA (p. 83-84, 103; 1905a: 
138-139, 170, 174; 1909: 17; 1913: 9; 1914a: 2; 
1914b: 2; 1914c: 2; 1914d: 2); 1927 ProençA 
(p. 221); 1932 frAnco (p. 36); 1939 ViAnA 
(p. 1-2); 1941a brAGA (p. 236; 1941b: 12); 1941 
JeAnneL (p. 98); 1941 mAcHAdo (p. 44); 1945 
mAcHAdo & mAcHAdo (p. 215); 1945 VAndeL 
(p. 316-320); 1948 mAcHAdo & mAcHAdo 
(p. 454); 1955 constAnt (p. 1, 2, 5); 1962a 
LindberG (p. 59-60; 1962b: 45-46); 1962a coiffAit 
(p. 92, 94-95; 1962b: 78, 80-81);  1962a GAmA 
(p. 100-101, 103, tabela; 1962b: 86, 87-89, tabela); 
1963a tHunberG (p. 5-6; 1963b: 11-12); 1963a 
LindberG & KrAus (p. 7-9; 1963b: 13-15); 1964 
GAmA (p. 95); 1966 rosA (p. 1-2); 1970 rosA 
(p. 94); 1971 seLGA (p. 152); 1979 n. a. (p. 8); 1983 
WiLHeLm (p. 323); 1985 ALmeidA (p. 60); 
1988 GAmA (p. 55); 1988 mArtins (p. 46-48);  
1988 strAus (p. 14); 1988 Gomes & Gomes
(p. 24 e 77); 1988a cuÍçA (p. 52-53; 1988b: 1, 9); 
1989a strAus & ArnAud; 1990 JordAnA et al. 
(p. 22); 1990 PALmeirim (p. 49, 53); 1990 bonnet 
et al. (p. 70-71, 78); 1992 rosA (p. 221); 1992 
mArQues et al. (p. 205, 207); 1992 strAus et al. 
(p. 141-174); 1993 crisPim et al. (p. 31-44); 1994 
mAdeirA (p. 25); 1995 rAPoso (p. 17); 1997 
strAus (p. 1); 2006b cArdoso (p. 373); 2010 
bosmAns et al. (p. 12, 39); 2011 bArros et al. 
(p. 34, 38, 58-59); 2012 reboLeirA (p. 31); 2014 
bruXo Am (p. 13); 2014 VAreLA (p. 27, 29, 33-34, 
123, 125-135, 168-171, 209-215); 2015 reboLeirA 
et al. (p. 46-47); 2015 reGALA & Pinto (p. 61-64); 
2016 VAreLA (p. 8-9, 18, 39, 105-106); 
2016 VerÍssimo (84 p.); 2016 cArVALHo & 
VerÍssimo (póster); 2017 reboLeirA et al. (p. 10).

Etimologia
A configuração abobadada da grande sala e outros 
aspectos na composição da gruta, conforme as
descrições adiante transcritas, levaram as populações 
a encontrar semelhanças com a forma de pequena 
igreja. A associação com a toponímia do local onde se 
encontra a gruta, na rocha dos soidos, acabaria por 
completar o nome igrejinha dos soidos. de acordo 
com o dicionário etimológico da Língua Portuguesa 
(mAcHAdo 1977, Vol. V: 219), soído significa sonido 
ou som, sendo um termo utilizado pelo menos desde 
o século XVi para designar o ruído das brisas por 
entre a vegetação, fenómeno habitual no topo exposto 
aos ventos da rocha dos soidos.

Igrejinha dos Soidos

Synonymy and previous references
We did not recognise other designations for this cavity, 
except in OLIVEIRA 1913: 9 “Egreginha dos Surdos”, and 
MARQUES et al. 1992: 205 “Sobradinho”.

1850 BONNET (p. 39-40, 48); 1864 MURRAY (p. 61-63); 
1880 MALTZAN (p. 125-128?); 1886 GADOW (p. 383); 
1886 VEIGA (p. 72-74); 1894 PINTO (p. 60-61); 1898 
OLIVEIRA (p. 83-84, 103; 1905a: 138-139, 170, 174; 
1909: 17; 1913: 9; 1914a: 2; 1914b: 2; 1914c: 2; 
1914d: 2); 1927 PROENÇA (p. 221); 1932 FRANCO 
(p. 36); 1939 VIANA (p. 1-2); 1941a BRAGA (p. 236; 
1941b: 12); 1941 JEANNEL (p. 98); 1941 MACHADO 
(p. 44); 1945 MACHADO & MACHADO (p. 215); 1945 
VANDEL (p. 316-320); 1948 MACHADO & MACHADO 
(p. 454); 1955 CONSTANT (p. 1, 2, 5); 1962a LIND-
BERG (p. 59-60; 1962b: 45-46); 1962a COIFFAIT 
(p. 92, 94-95; 1962b: 78, 80-81);  1962a GAMA 
(p. 100-101, 103, Tabela; 1962b: 86, 87-89, Tabela); 
1963a THUNBERG (p. 5-6; 1963b: 11-12); 1963a 
LINDBERG & KRAUS (p. 7-9; 1963b: 13-15); 1964 
GAMA (p. 95); 1966 ROSA (p. 1-2); 1970 ROSA (p. 94); 
1971 SELGA (p. 152); 1979 N. a. (p. 8); 1983 WILHELM
(p. 323); 1985 ALMEIDA (p. 60); 1988 GAMA (p. 55); 
1988 MARTINS (p. 46-48);  1988 GOMES & GOMES 
(p. 24 e 77); 1988a CUÍÇA (p. 52-53; 1988b: 1, 9); 
1989a STRAUS & ARNAUD; 1990 JORDANA et al. (p. 22); 
1990 PALMEIRIM (p. 49, 53); 1990 BONNET et al. 
(p. 70-71, 78); 1992 ROSA (p. 221); 1992 MARQUES 
et al. (p. 205, 207); 1992 STRAUS et al. (p. 141-174); 
1993 CRISPIM et al. (p. 31-44); 1994 MADEIRA (p. 25); 
1995 RAPOSO (p. 17); 1997 STRAUS (p. 1); 2006b 
CARDOSO (p. 373); 2010 BOSMANS et al. (p. 12, 39); 
2011 BARROS et al. (p. 34, 38, 58-59); 2012 REBOLEI-
RA (p. 31); 2014 BRUXO AM (p. 13); 2014 VARELA 
(p. 27, 29, 33-34, 123, 125-135,168-171, 209-215); 
2015 REBOLEIRA et al. (p. 46-47); 2015 REGALA &
PINTO (p. 61-64); 2016 VARELA (p. 8-9,18, 39, 105-106); 
2016 VERÍSSIMO (84 p.); 2016 CARVALHO & 
VERÍSSIMO (póster); 2017 REBOLEIRA et al. (p. 10).

Etymology
The vaulted configuration of the main chamber and other 
aspects of the cave shape, as described in the following 
transcriptions, led the local populations to find similarities 
with a small church. According to the Etymological Dictio-
nary of the Portuguese Language (MACHADO 1977, Vol. 
V: 219), soído means sound or noise, a term used since 
at least the 16th century meaning the sound of breeze 
through the vegetation, a usual phenomenon in the wind 
exposed Rocha dos Soidos, where the cave is located. The 
association between the cave shape and the toponym of 
the place would complete the name Igrejinha dos Soidos 
(meaning something close to Whispers Little Church). 

Geographical and geological framework
This karst cavity developed in the Liassic dolomites of 
Rocha dos Soidos, in its south slope about 350 meters 
high (MSL), in Alte (Loulé). According to CRISPIM et al. 
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Figura 18
Aspecto geral da sala principal da igrejinha dos soidos - ftr 2014.
General view of the main chamber in Igrejinha dos Soidos - FTR 2014.
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Enquadramento geográfico e geológico
trata-se de cavidade cársica que se desenvolveu nos 
dolomitos liásicos da rocha dos soidos, na sua encosta 
virada a sul, a cerca 350 metros de altitude (nmm), na 
freguesia de Alte (Loulé). na envolvente é observável 
um lapiás ruiniforme, conforme se lhe referem 
crisPim et al. (1993: 34), parcialmente coberto por 
terra rossa, e com forte desenvolvimento arbustivo. 
A abertura da gruta (figura 19), virada para noroeste, 
situa-se numa fractura rochosa com a mesma orien-
tação, acedendo a uma rampa de blocos e sedimento 
que compõe o piso de uma sala ampla, com cerca de 
25x17 metros e atingindo uma altura de 12 metros 
(figuras 18 e 20). no lado ocidental da grande câmara 
surgem ramificações de reduzido desenvolvimento. 
A gruta exibe áreas com espesso desenvolvimento 
estalagmítico. segundo crisPim et al. (op. cit.), a câ-
mara principal ter-se-á desenvolvido com o colapso de 
uma galeria fóssil, na zona sul do tecto, que no último 
evento causou a abertura para o exterior.

Historial das pesquisas
A igrejinha dos soidos foi a segunda gruta descrita por 
bonnet e tornou-se uma das mais emblemáticas do 
Algarve desde a segunda metade do século XiX, 
constando de diversos guias turísticos e até da Grande 
enciclopédia Portuguesa e brasileira. Publica-se aqui 
uma tradução para português baseada fundamental-
mente na de maria Viegas (bonnet et al. 1990: 70-71):

“A segunda caverna que tive a oportunidade de 
observar foi aquela a que chamam igrejinha dos soudos. 
situa-se na mesma cadeia montanhosa da precedente, 
mas numa parte da rocha dos soudos, designada 
sobradinho, sobre a vertente sudeste. esta cavidade 
dista da aldeia de Alte um quarto de légua para norte.”

“A sua abertura consiste num buraco ao nível do solo. 
este orifício é bastante pequeno, tornando-se difícil 
passar através dele (para penetrar é necessário levar 
tochas). em seguida deparamos com uma grande sala 
em forma redonda, cujo topo, representando uma 
grande cúpula, é bastante alto; possui estalactites 
muito grossas, mas apresenta poucas estalagmites. 
estas estalactites estão separadas umas das outras 
como se fossem pilares de igreja; do lado este 
vêem-se diversos buracos que abrem cavidades baixas 
à semelhança de capelas, sendo por causa desta 
disposição que os habitantes atribuem à caverna o 
nome de igrejinha. A grande sala forma a nave central 
e as pequenas cavidades representam as capelas.”

“Procedi a escavações no solo, mas não descobri 
vestígios de ossadas. Perto da entrada encontram-se 
muitas fendas e buracos que comunicam com outras 
pequenas cavidades. Além disso, esta parte da 
montanha está repleta de brechas, tornando-se assim 
perigoso percorrê-la sem o auxílio de um guia.”

o historial das pesquisas na igrejinha dos soidos man-
teve-se, depois, em paralelo com o Poço dos mouros, 

(1993: 34), in the surrounding area of the cave we can 
observe a ruiniform karren, partially covered by terra 
rossa with a dense shrub development. The cave entrance 
(Figure 19), facing northwest, developed in a rock frac-
ture with the same orientation, accessing onto a ramp of 
blocks and sediment that composes the floor of a large 
chamber, about 25x17 meters and reaching a height of 
12 meters (Figures 18 and 20). There are small passages 
on the western side of the great chamber. The cave 
contains areas with thick flowstone layers. According to 
CRISPIM et al. (op. cit.), the main chamber probably 
evolved with the collapse of a fossil gallery in the south 
zone of the ceiling, ultimately causing the opening 
towards the outside.

Research History 
Igrejinha dos Soidos was the second cave described by 
Bonnet and became one of the most emblematic of the 
Algarve since the second half of the 19th century, being 
referred in several tour guides and even in the Great 
Portuguese and Brazilian Encyclopedia. We present here 
a free translation from the original French text (Bonnet, 
1850: 39): 

“The second cave I had the opportunity to observe was 
the one they call Igrejinha dos Soudos. It’s located in 
the same mountain chain as the previous one, but in a 
part of the Rocha dos Soudos called Sobradinho, on the 
southeast slope. This cavity is a quarter of a league to the 
north from the village of Alte.”

“Its opening is a hole at ground level. This hole is quite 
small, making it difficult to pass through (it is necessary 
to carry torches to go in). Then we come across a large 
room with a rotund form, whose top, representing a great 
dome, is quite high; it has very thick stalactites, but 
presents few stalagmites. These stalactites are separated 
from one another as if they were pillars of a church; on 
the east side there are several holes that evolve in to 
low cavities like chapels, and because of this conforma-
tion the inhabitants attribute the name Igrejinha [Little 
church] to the cave. The great chamber forms the cen-
tral nave and the small cavities represent the chapels.”

“I excavated the ground but didn’t find any traces of 
bones. Near the entrance there are many cracks and 
holes that communicate with other small cavities. Also, 
this part of the mountain is full of breaches, making it 
dangerous to roam without the aid of a guide.”

The history of the researches at Igrejinha dos Soidos 
followed a parallel trend with the Poço dos Mouros, also 
referred to by MURRAY (1864: 61-63). Inversely to 
Bonnet, this was the first of the two caves visited by 
Hermann Maltzan in 1879, followed by the Poço dos 
Mouros. Maltzan entered the Igrejinha dos Soidos 
without major difficulties and produced the following 
record (MALTZAN 1880: 125-126)5: 

5 tradução a partir do original em alemão por rui Parreira
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“…José took us to Igrejinha cave, located 5km to the 
north of Alte, having this name because of its resemblance 
with a small church. José climbed along a meandering 
trail in the rocky bush towards the flat top, where the 
entrance of the cave is. Descending by a narrow gap in 
the rock one reaches the cave’s floor, some 10 meters 
at the most below the surface. The curved vaults and 
an altar-like boulder gave this cavern the name of Little 
Church. Considering the dome-shaped form of this cave 
the whole lack of acoustics was striking and a few 
shotguns which we fired against a few tiny little bats 
under the torchlight, without success, sounded very mute. 
Our overall collection of animals consisted of woodlice, 
spiders and mosquitoes. The very respectful and agile 
spiders seemed to live exclusively on very small mosqui-
toes. A much higher temperature prevailed inside the 
cave, comparing with the high plateau, where we received 
a cold air stream when leaving the Igrejinha, despite the 
midday sun…”.

Estácio da VEIGA (1886: 72-74) didn’t visit this cave, 
he merely noted its existence and repeated Bonnet’s 
description. GADOW (1886: 383) also points out that 
such cave, comparable to a church because of its stalag-
mitic columns, is said to exist. Furthermore, d’Athaíde 
OLIVEIRA (1898: 83-84, 103; 1905a: 174) noted the 
existence of legends allusive to the Moors that would 
have inhabited this cave also. In a series of articles in the 
regional newspaper “Algarve Province”, OLIVEIRA (1914a; 
1914b) published a curious legend that is also linked to 
the Igrejinha dos Soidos, as transcribed:

“Reviewing the fall of the Ribadineiras, in the part referring 
to Pero Gomes de Ribadineira it reads: «this holy man 
built a temple in honour of his mother, the martyr, 
Constança Paes.»” 

“This is how it happened: João Mendes de Ribadineira, 
the 3rd lord of Alte, spent much of his time fighting in 
Castile against the Spaniards. One day he received a 
letter from Alte with the vile complaint that his wife was 
in love with a gentleman from Alte. As soon as he finished 
reading the letter, he headed to Alte where he entered 
at night. He deviated the great river to the palace, killing 
every living being including his wife. Soon, evidences that 
the accusation was absolutely false came to his hands. 
Wishing not to speak to anyone he left to the north 
and engaged in the Salado fight, where he died. His son 
Pero Gomes de Ribadineira succeeded in the administra-
tion of the morgado, but he was committed to avenge 
his mother’s honour, renounced his morgadio right and 
ordered a challenge to João Madeira and all his accom-
plices, almost in the number of a hundred, for a battle on 
his property in the mountains. Ribadineira handled the 
weapons perfectly and João Madeira and all his accom-
plices fell, opening up as many holes in the property. Even 
today, this property is called the Serro das Covas. Then 
Pero Gomes moved to the property called Rock of the 
Sea, where the said cave opens.” 

Figura 19
entrada da igrejinha dos soidos - ftr 2014.

Igrejinha dos Soidos entrance - FTR 2014.
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sendo igualmente referida por murrAY (1864: 61-63). 
inversamente a bonnet, esta foi a primeira das duas 
grutas visitadas por Hermann von maltzan em 1879, 
a que se seguiu, como referimos atrás, o Poço dos 
mouros. na igrejinha dos soidos, maltzan entrou sem 
dificuldades de maior e produziu o seguinte registo 
(mALtZAn 1880: 125-126)5:

“… José levou-nos à caverna da igrejinha que se 
situa 5km a norte de Alte e que tem esse nome pela 
sua semelhança com uma pequena igreja. José subiu 
serpentando por um trilho no matagal rochoso até 
ao topo aplanado, onde se acha a entrada da gruta. 
descendo por uma estreita fenda na rocha alcança-se 
o chão da gruta uns 10m no máximo abaixo da super-
fície. A curvatura das abóbadas e um bloco em modo 
de altar deram à caverna o nome de igrejinha. con-
siderando a forma em cúpula da gruta, é admirável a 
total ausência de acústica, e alguns tiros de arma que 
disparámos sobre alguns minúsculos morcegos à luz
dos archotes, sem sucesso, soaram muito emudecidos. 
toda a nossa colecta de animais consistiu em alguns 
bichos-de-conta, aranhas e mosquitos. As respeitáveis 
e ágeis aranhas pareciam subsistir exclusivamente 
de pequenos mosquitos. dentro da gruta prevalecia 
uma temperatura muito mais elevada em relação ao 
planalto, onde, ao abandonar a igrejinha, e apesar do 
sol do meio dia, recebemos uma brisa fria…”.

estácio da VeiGA (1886: 72-74) não terá visitado esta 
gruta, limitando-se a notar a sua existência e a repetir 
a descrição de bonnet. também GAdoW (1886: 383) 
apenas regista que se diz existir tal gruta, comparável 
a uma igreja devido às suas colunas estalagmíticas. 
situação semelhante sucede com d’Athaíde oLiVeirA 
(1898: 83-84, 103; 1905a: 174) o qual apontou a 
existência de lendas alusivas aos mouros que teriam 
habitado também esta gruta. num conjunto de artigos 
no jornal regional “Província do Algarve”, oLiVeirA 
(1914a; 1914b) edita uma curiosa lenda igualmente 
ligada à igrejinha dos soidos, conforme se transcreve:

“compulsando o tombo dos ribadineiras na parte 
referente a Pero Gomes de ribadineira lê-se: «este 
homem santo edificou um templo em honra de sua 
mãe, a mártir, constança Paes.»”

“deu-se o caso assim: João mendes de ribadineira, o
3.º senhor de Alte, passou muito tempo batalhando em 
castela contra os espanhoes. em certo dia recebeu de 
Alte uma carta em que lhe fazia a vil denúncia de que 
sua esposa corria amôres com um fidalgote de Alte. 
mal concluiu a leitura da carta partiu para Alte, onde 
entrou de noite. encaminhou a grande ribeira para o 
palácio morrendo todo o ser vivente, inclusivamente 
a esposa. em bréve lhe chegaram às mãos provas 
de que a denúncia era falsíssima. sem querer falar a 
ninguém partiu para o norte e entrou no combate do 
salado, onde morreu. seguiu-se na administração do 

“Tradition tells us that Pero Gomes lived many years 
in the cave, working in this temple which he had built 
in honour of his mother, and all references give him as 
a saint. This fame was obviously the result from the 
superior way of his actions, for he sacrificed all material 
interests and a life in the midst of a sumptuous society 
to the desire to see the name of his dear mother cleared 
of slanderous imputations. And because in the society of 
those times there was good acceptance for those who 
followed the precepts of honour and defended from the 
mouth of the slanderers the virtuous woman assaulted 
in her honour by infamous scum, Pero Gomes de 
Ribadineira by his conduct was considered a saint and a 
righteous one.”

“What is certain and unchallenged is that even today this 
cave is surrounded by confuse and mysterious expressions 
from these lands inhabitants, which seem to mean that 
the silver columns formed by the stalactites and stalag-
mites, the domes, and everything enclosed in the cave are 
preserved there by a miracle of a saint who produced and 
created them.”

“In ancient times, the inhabitants of these places spent 
the death anniversary of Pedro Gomes de Ribadineira 
inside this cave, as if to celebrate his virtues.”

Beyond the legends and although no other descriptions 
of the cave are known from other visitors after Bonnet, 
either in the second half of the 19th century or in the 
first decades of the 20th century, or perhaps for that very 
reason, Igrejinha dos Soidos appears in the Guide-Album 
of the Algarve, by Mário Lyster FRANCO (1932: 36) 
overstated as “the most beautiful in the country”. This 
category was clearly exaggerated, since that much larger 
caves and with greater aesthetic relevance were already 
known for a long time in Estremadura, such as the Gruta 
das Alcobertas, also augmented by Pinho LEAL (1878: 
204- 207) as a “wonder of nature, perhaps unrivalled 
in europe.”

In January 4, 1941 António de Barros Machado visited 
the cave, referring the existence of stalactites and 
stalagmites and the fact that the cave was humid at that 
time of the year (MACHADO & MACHADO 1945: 215; 
1948: 454). During this visit he collected several 
cave-dwelling species such as the troglobiont isopod 
Porcellio dilatatus Brandt 1831, (VANDEL 1945: 
316-320; REBOLEIRA 2015: 46-47), and the spiders 
Palliduphantes bolivari (Fage, 1931), centromerus 
paradoxus (Simon, 1994), according to BOSMANS 
et al. (Aachen, 1961), tetrilus arietinus (Thorell, 1871) 
(= cryphoeca arietina). Following recent studies, the 
beetle, then identified as speonemadus angusticollis 
(Kraatz, 1870) by the biospeleologist René JEANNEL 
(1941: 98), must correspond to the cave-dwelling species 
described in 2017, speonemadus algarvensis Reboleira, 
Fresneda & Salgado (REBOLEIRA et al. 2017: 10). 
He collected also the bat parasitic fly, Penicillidia 
conspicua speiser, 1901 (BRAGA 1941a: 236; 
1941b: 12).5 tradução a partir do original em alemão por rui Parreira



67

Figura 20
“Altar” e parte da abóbada da igrejinha dos soidos - ftr 2014.

The “Altar” and part of the dome in Igrejinha dos Soidos - FTR 2014.



morgado o seu filho Pero Gomes de ribadineira, mas 
este querendo vingar a honra de sua mãi, renunciou o 
seu direito morgadio, e mandou desafiar João madeira 
e todos os seus cúmplices, quasi em numero de cem 
para um combate em propriedade sua na serra. riba-
dineira jogava perfeitamente as armas e João madeira 
e todos os seus cúmplices caíram, abrindo-se outras 
tantas covas na propriedade. Ainda hoje esta proprie-
dade é denominada o serro das covas. em seguida 
Pero Gomes mudou-se para a propriedade denomi-
nada rocha do mar, onde abre a referida caverna.”

“As tradições rézam de Pero Gomes que ele se 
conservara por muitos anos na caverna, trabalhando 
neste templo que ele edificara em honra de sua mãi, 
e todas as referências a seu respeito o dão como um 
santo. esta fama evidentemente resultou da forma 
superior como ele procedeu, pois que sacrificou todos 
os interesses materiais, e a vivenda no meio de uma 
sociedade faustosa ao desejo de vêr o nome de sua 
querida mãi limpo de imputações caluniosas. e porque 
na sociedade daquele tempo eram bem aceitos os que 
seguiam os preceitos da honra e defendiam da boca 
dos caluniadores a mulher virtuosa que era assaltada 
na sua honra por uma cáfila de infames, por isso Pero 
Gomes de ribadineira pelo seu proceder foi consi-
derado um santo e um justo.”

“o que é certo e não sofre nenhuma contestação é 
que ainda hoje esta caverna anda envolvida numas 
expressões confusas e misteriosas por parte dos habi-
tantes daqueles sítios que parecem querer significar 
que aquelas colunas de prata que formam as stalactites 
e stalagmites, aquelas cúpulas, e tudo quanto na 
caverna se encerra se conservam ali por um milagre 
dum santo que os produzia e criava.”
“em tempos antigos os habitantes destes sítios 
passavam o dia em que Pero Gomes de ribadineira 
fazia anos de morto dentro desta caverna, como que a 
comemorar as suas virtudes.”

Para além das lendas e apesar de não se conhecerem 
outras descrições da gruta por visitantes posteriores a 
bonnet, quer na segunda metade do século XiX quer
nas primeiras décadas do século XX, ou talvez por isso 
mesmo, a igrejinha dos soidos surge no Guia-Álbum do 
Algarve, de mário Lyster frAnco (1932: 36) enaltecida 
como “a mais bela do país”. A categoria atribuída foi 
claramente empolada, uma vez que já se conheciam, há 
muito, grutas de dimensões superiores e com maior 
relevância estética na estremadura, sendo o caso da 
Gruta das Alcobertas, divulgada também de forma au-
mentada por Pinho LeAL (1878: 204-207) como sendo 
uma “maravilha da natureza, talvez sem rival na Europa”.

foi no dia 4 de Janeiro de 1941 que António de 
barros machado visitou a gruta, fazendo referência 
à existência de estalactites e estalagmites e ao facto 
de a encontrar com humidade naquela altura do ano 
(mAcHAdo & mAcHAdo 1945: 215; 1948: 454). Aí 
recolheu espécies cavernícolas como o isópode tro-

Twenty years later Knut Lindberg also explored the cave, 
on May 8, 1961. He described it in greater detail and 
carried out biological collections, adding several species, 
some of them cave-dwelling, but mostly trogloxenes or 
guanobionts (LINDBERG 1962a: 59-60; 1962b: 45-46). 
Those are: the troglobiont springtail  Willemia xenylliformis
Gisin, 1951, cosmobunus granarius Lucas, 1847 (troglo-
phile opilione), medetera petrophila Kowarz, 1877 
(according to THUNBERG 1963a; 1963b), Pristonychus 
terricola Herbst, 1784 (= Laemostenus terricola), 
oxytelus nitidulus Gravenhorst, 1802 (= Anotylus niti-
dulus), Atheta subcavicola (Brisout, 1863), Aglenus brun-
neus (Gyllenhal, 1813), Gnathoncus nanus Scriba, 1790, 
Paralister ignobilis Marseul, 1854 (=margarinotus
 ignobilis), and the invasive ant iridomyrmex humilis 
(Mayr, 1868) (=Linepithema humile). The presence of 
the bats miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) and 
myotis myotis (Borkhausen, 1797) or myotis blythii 
(Tomes, 1857) was also reported. In fact, Igrejinha dos 
Soidos is also a very important bat colony, recognized as 
such since 1978, becoming a shelter of national importance 
during the maternity period. In the past it was also 
important in the hibernation period, spring and autumn, 
as recorded. Specimens of rhinolophus ferrumequinum 
(Schreber, 1774), rhinolophus hipposideros (Bechstein,
1800), rhinolophus mehelyi Matschie, 1901, myotis
myotis (Borkhausen, 1797), myotis blythii (Tomes, 1857), 
myotis daubentonii (Kuhl, 1817), myotis escalerai 
Cabrera, 1904 and miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 
were identified in this cave. It is also possible that some
 of the observed individuals are rhinolophus euryale Blasius, 
1853 (ICNF 2014; PALMEIRIM & RODRIGUES 1992). 
The presence of the colony endorses the interdiction of 
visitors during the months of June and July, and also the 
discouraging of incursions during the rest of the year, 
according to information available online (April 2017 version
- http://www.fpe-espeleo.org/index.php/quiroptero).

Although Bonnet excavated in the deposits of this cave 
without discovering any vestiges that he would consider 
relevant, the fact is that later excavations have proven 
the archaeological potential of the site. In June 1988, 
excavations with archaeological methodology were carried 
out in the main chamber, under the research project 
“the upper Palaeolithic in Portugal”, promoted by 
Lawrence Guy Straus (University of New Mexico), Teresa
Gamito (University of Algarve), José António Crispim 
(Department of Geology of the Faculty of Sciences of 
Lisbon) and José Morais Arnaud (Institute of Archaeology 
of the Faculty of Letters of Lisbon). The first phase of 
this project focused mainly on Estremadura, and the 
second phase was dedicated to the Alentejo and Algarve
deposits. In the latter region, four caves were surveyed, 
namely Goldra (Faro) and Mulher Morta (=Serro do 
Algarve) (Portimão) and, in the municipality of Loulé, 
Abrigo da Rocha da Pena I and Igrejinha dos Soidos 
(STRAUS et al. 1988). With the purpose of evaluating 
the archaeological potentiality of the last one, two cuts 
were excavated, one near the entrance at the top of the 
detrital ramp (A) and another one in the deep zone of the 
main room (B). In Cut A, which reached 1.15 m 
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Figura 21
cerâmicas recolhidas por straus e colaboradores na intervenção arqueológica de 1988, segundo strAus et al. (1992: estampa Viii).

Pottery collected by Straus and collaborators in the archaeological excavations of 1988, according to STRAUS et al. (1992: Plate VIII).
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glóbio Porcellio dilatatus brandt 1831, (VAndeL 1945: 
316-320; reboLeirA 2015: 46-47), e as aranhas 
Palliduphantes bolivari (fage, 1931) (= Leptyphantes bo-
livari), Centromerus paradoxus (simon, 1994), segundo 
bosmAns et al. (2010: 12, 37-39), Tetrilus arietinus 
(thorell, 1871) (= Cryphoeca arietina) (mAcHAdo 
1941: 44). o coleóptero então identificado como 
Speonemadus angusticollis (Kraatz, 1870), no mesmo 
ano estudado pelo bioespeleólogo rené JeAnneL 
(1941: 98), na sequência de estudos recentes, deverá 
corresponder à espécie cavernícola descrita em 
2017, Speonemadus algarvensis reboleira, fresneda & 
salgado (reboLeirA et al. 2017: 10). recolheu ainda 
o díptero parasita dos morcegos, Penicillidia conspicua 
speiser, 1901 (brAGA 1941a: 236; 1941b: 12).

Vinte anos mais tarde, a 8 de maio de 1961, Knut 
Lindberg, por sua vez, também explorou a gruta. 
descreveu-a em maior detalhe e levou a cabo 
recolhas biológicas, adicionando várias espécies, com 
representantes cavernícolas, mas maioritariamente 
trogloxenas ou guanóbias (LindberG 1962a: 59-60; 
1962b: 45-46). são elas: o colêmbolo troglóbio 
Willemia xenylliformis Gisin, 1951, Cosmobunus gra-
narius Lucas, 1847 (opilione troglófilo), Medetera pe-
trophila Kowarz, 1877 (segundo tHunberG 1963a; 
1963b), Pristonychus terricola Herbst, 1784 (=Lae-
mostenus terricola), Oxytelus nitidulus Gravenhorst, 
1802 (=Anotylus nitidulus), Atheta subcavicola (brisout, 
1863), Aglenus brunneus (Gyllenhal, 1813), Gnathoncus 
nanus Scriba, 1790, Paralister ignobilis marseul, 1854 
(=Margarinotus ignobilis), e a formiga invasora  Irido-
myrmex humilis (mayr, 1868)(=Linepithema humile).

foi ainda reportada a presença dos morcegos 
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) e Myotis myotis 
(borkhausen, 1797) ou Myotis blythii (tomes, 1857). 
na realidade, a igrejinha dos soidos constitui também 
uma muito importante colónia de morcegos reco-
nhecida como tal desde 1978, tornando-se abrigo 
de importância nacional na época de maternidade, 
embora tenha sido igualmente registada no passado a 
relevância nas épocas de hibernação, primavera e 
outono. foram nesta cavidade identificados 
exemplares de Rhinolophus ferrumequinum (schreber, 
1774), Rhinolophus hipposideros (bechstein, 1800), 
Rhinolophus mehelyi matschie, 1901, Myotis myotis 
(borkhausen, 1797), Myotis blythii (tomes, 1857), 
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817), Myotis escalerai 
cabrera, 1904 e Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817), 
sendo ainda possível que alguns dos indivíduos obser-
vados sejam Rhinolophus euryale blasius, 1853 (icnf 
2014; PALmeirim & rodriGues 1992). A presença 
da colónia leva a que seja defendida a interdição de 
visitas nos meses de Junho e Julho, sendo as mesmas 
desaconselhadas ao longo do resto do ano, conforme 
informação disponibilizada online (versão de Abril - 2017 
- http://www.fpe-espeleo.org/index.php/quiropteros).

no que se refere à arqueologia, apesar de bonnet ter 
escavado nos depósitos desta gruta sem que tenha 

in depth, pottery fragments were collected and ascribed to 
Pre- or Protohistoric times. Cut B was excavated down to 
1.2 m deep providing “modern” or recent artefacts in the first 
45/50 cm, and ancient pottery fragments in the levels below. 
The collected artefacts were deposited in the Deparment 
of Archaeology at the University of Algarve (STRAUS & 
ARNAUD 1989a). The intervention results were pulished 
and the pottery was ascribed to the Chalcolithic and Neo-
lithic, having no reference to the presence of lithic artefacts 
or human bones (STRAUS & ARNAUD 1989a; STRAUS 
et al. 1992:145-146) (Figure 21). In a recent academic 
study, Humberto VERÍSSIMO (2016) reviewed the 
materials previously collected and attributed the ancient 
pottery to the Bronze Age, probably to the final phase 
of this period, a conclusion maintained in CARVALHO & 
VERÍSSIMO (2016). Faunal remains were also identified,
including bones of leporidae [oryctolagus cuniculus (Lin-
naeus, 1758) and possibly Lepus granatensis (Rosenhauer, 
1856)], domestic dog and cat, possible Iberian lynx, pig 
or wild boar (sus sp.), ovicaprid (ovis/capra), domestic 
bovine, a probable crow (cf. corvus monedula Linnaeus, 
1758), rooster/chicken, the anuran bufo bufo (Linnaeus, 
1758), and the clam Venerupis decussata (Linnaeus, 1758).

In this large chamber there are evidences of massive 
collapses from the ceiling, the current floor is therefore 
composed of blocks with various dimensions. Although 
there are many speleothems, a large part of these debris 
is relatively recent, possibly post-Palaeolithic. Therfore, 
we should not reject the possible presence of older 
archaeological remains under the blocks. The sedimento-
logical study carried out by CRISPIM et al. (1993), based 
on three samples collected in a vertical series along 
Cut B, revealed a low energy sediment deposition and 
relatively stable conditions inside the Igrejinha dos Soidos, 
a favourable condition for the potential preservation of 
ancient vestiges. Nevertheless, the presence of a large 
colony of bats over an extended period of time must have 
produced abundant guano deposits with a negative effect 
on the preservation of osteological materials and artefacts 
made from carbonate rocks, eventually contained in the 
underlying sedimentary deposits (ASRYAN et al. 2017; 
SHAHACK-GROSS et al. 2004). This may explain the 
difference in the number of faunistic osteological remains 
pointed out by VERÍSSIMO (2016: 25) between Cut A 
(51 residues) and Cut B (2 residues). In fact, the first 
one is at the entrance, in the top of the ramp, where the 
deposition of guano must have been minimal, favouring 
the conservation of such materials. Nowadays there is no 
thick guano deposit in the cave but this can be explained 
by its presumed harvesting to use as a fertilizer in agricul-
ture, a practice that is recorded in the Algarve, as shown 
for Poço dos Mouros, at least since the beginning of the 
20th century. If this faecal substance was collected in the 
aforementioned cave, much more difficult to access, so it 
must have been in the well-known Igrejinha dos Soidos. 
Considering the results obtained in the minor excavated area 
and the dimensions of the deposit in the main chamber, it 
is expected that further and wider excavations should 
provide archaeological vestiges and data of great relevance 
for the study of the last Prehistoric period in the Algarve.
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Figura 22
Levantamento topográfico da igrejinha dos soidos, crisPim et al. 1993.

Topographic survey of Igrejinha dos Soidos, after CRISPIM et al. 1993.
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descoberto vestígios que considerasse relevantes, o 
facto é que trabalhos de escavação posteriores vieram 
a comprovar o potencial arqueológico do sítio. em 
Junho de 1988 realizaram-se escavações com metodo-
logia arqueológica na grande sala, no âmbito da 2ª fase 
do projecto de investigação designado “o Paleolítico 
superior em Portugal”, promovido por Lawrence 
Guy straus (universidade do novo méxico), teresa 
Gamito (universidade do Algarve), José António 
crispim (departamento de Geologia da faculdade de 
ciências de Lisboa) e José morais Arnaud (instituto de 
Arqueologia da faculdade de Letras de Lisboa). A 1ª 
fase deste projecto incidiu sobretudo na estremadura, 
sendo a fase seguinte dedicada a jazidas do Alentejo 
e Algarve. nesta última região quatro grutas viriam a 
ser sondadas, nomeadamente as da Goldra (faro) e 
da mulher morta (= do serro do Algarve) (Portimão) 
e, no concelho de Loulé, o Abrigo da rocha da Pena i 
e a igrejinha dos soidos (strAus et al. 1988). nesta 
última foram abertas duas sondagens com o objectivo 
de avaliar a potencialidade arqueológica do sítio, uma 
perto da entrada e do topo da rampa detrítica (A) e 
outra na zona mais profunda da grande sala (b). na 
sondagem A, que atingiu 1,15 m de profundidade, 
foram recolhidas cerâmicas então atribuídas à Pré 
ou Proto-história. A sondagem b, escavada até 1,2 
m de profundidade, forneceu “artefactos modernos” 
ou recentes nos primeiros 45/50 cm e, a partir dessa 
profundidade, surgiram mais cerâmicas antigas. os 
materiais recolhidos foram depositados no Gabinete 
de Arqueologia da universidade do Algarve (strAus 
& ArnAud 1989a). os resultados desta intervenção 
foram publicados, sendo então atribuída uma idade 
calcolítica e neolítica aos materiais cerâmicos, sem 
referência a quaisquer artefactos líticos ou ossos 
humanos (strAus & ArnAud 1989a; strAus et 
al. 1992:145-146) (figura 21). no âmbito de estudo 
académico recente, Humberto VerÍssimo (2016) 
reviu os materiais anteriormente recolhidos e atribuiu 
as cerâmicas antigas representadas à idade do bronze, 
provavelmente à fase final deste período, conclusão 
mantida em cArVALHo & VerÍssimo (2016). 
Procedeu ainda à identificação dos materiais faunísti-
cos, registando a presença de leporídeos [Oryctolagus 
cuniculus (Linnaeus, 1758) e possivelmente Lepus 
granatensis (rosenhauer, 1856)], cão e gato domés-
ticos, possível lince ibérico, porco ou javali (sus sp.), 
ovicaprino (ovis/capra), bovino doméstico, provável 
corvo (cf. Corvus monedula Linnaeus, 1758), galo/gali-
nha, o anuro Bufo bufo (Linnaeus, 1758) e a amêijoa 
Venerupis decussata (Linnaeus, 1758).

nesta ampla cavidade é evidente que ocorreram 
abatimentos massivos do tecto, sendo o actual piso 
composto por blocos de diversas dimensões. Apesar 
de existirem muitas formações litoquímicas, é de 
considerar que boa parte destes abatimentos sejam 
relativamente recentes, eventualmente pós-paleolíti-
cos. não é, portanto, de descartar a possibilidade de 
existirem vestígios arqueológicos de maior antigui-
dade sob os grandes blocos. refira-se que o estudo 

Current situation
Although the oldest descriptions indicate a very small 
entrance, difficult to transpose, the fact is that presently
it has a very easy access, without constraints. Somewhere 
in the past it was presumably unblocked. Thus, it has 
been intensively visited, a circumstance conflicting with 
the bat colonisation of the cave. There are also remains 
of bonfires and evidence of actions against the bats, such 
as bullet cartridges that certainly result from shooting
inside the cave (PALMEIRIM & RODRIGUES 1992: 153),
 as Maltzan did in the 19th century, as described by himself. 
STRAUS (1997: 1) said that in this cave badgers are 
currently hunted using fire to expel them from their dens. 
Figure 23 shows a large number of dead bats in Igrejinha 
dos Soidos (July 2014); the cause of death is unknown. 
During a short incursion to the cave, in December 2014, 
we found a small number of bats hibernating. Given the 
vulnerability of this cave to undesirable visits, a fence 
should be installed around the entrance, conditioning the 
access, similar to the one installed in Poço dos Mouros. 
However, despite being under environmental protection 
(Rede Natura 2000), an additional threat to this cave is 
posed by the real estate and tourism interests hoveing 
the area. A well-known large building project for the 
Vale do Freixo, with 380 hectares of intervention area, 
rests only 100 meters far from the cave. It includes the 
construction of a golf course, hotel, tourist villages, etc., 
even in areas covered by the administrative jurisdiction 
of the National Ecological Reserve. Igrejinha dos Soidos 
therefore joins the list of relevant karst caves threatened 
by human pressure and construction, evidencing the 
urgent need to have an improved knowledge and pro-
tection politics for the karst patrimony.
The topographic survey of this important cave has already 
been carried out and published (CRISPIM et al. 1993; 
STRAUS et al., 1992) (Figure 22).

Figura 23
morcegos mortos jacentes na igrejinha dos soidos em Julho de 2014 
- fotografia gentilmente cedida por tânia fernandes.
Dead bats in Igrejinha dos Soidos in July 2014
- photo by courtesy of Tânia Fernandes.
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sedimentológico realizado por crisPim et al. (1993), 
a partir de três amostras recolhidas em série vertical 
ao longo da sondagem b, revelou uma deposição 
sedimentar em regime de baixa energia e condições 
relativamente estáveis no interior da igrejinha dos 
soidos, situação favorável à potencial preservação de 
vestígios antigos. não obstante, a presença de numerosa
colónia de morcegos no decurso de período de 
tempo prolongado terá gerado abundantes depósitos 
de guano, o que tem efeito negativo na preservação 
de materiais osteológicos e artefactos fabricados em 
rochas carbonatadas eventualmente contidos nos 
depósitos sedimentares subjacentes (AsrYAn et al. 
2017; sHAHAcK-Gross et al. 2004). esta circuns-
tância poderá justificar a diferença no número de 
restos osteológicos faunísticos verificada por 
VerÍssimo (2016:25) entre a sondagem A (51 restos) 
e a sondagem b (2 restos), atendendo a que a primeira 
se encontra junto à entrada, no topo da rampa, onde 
a deposição de guano deverá ter sido mínima, ficando 
favorecida a conservação de tais materiais. o facto 
constatável de não existir actualmente espesso depósi-
to de guano na gruta é explicável pela sua presumível 
recolha para efeitos de adubação agrícola, prática de 
que há registo no Algarve, como se viu em relação ao 
Poço dos mouros, pelo menos desde inícios do século 
XX. se esta matéria fecal era recolhida no referido 
algar, de muito mais difícil acesso, também o foi pre-
sumivelmente na tão conhecida igrejinha dos soidos. 
considerando o resultado obtido em escavações de 
tão reduzida amplitude face às dimensões do depósito 
existente na grande sala, é de prever que uma nova 
intervenção mais ampla possa fornecer materiais e 
informação arqueológica de grande relevância para o 
estudo do final da Pré-história no Algarve.

Situação actual
Apesar de as mais antigas descrições indicarem uma 
entrada muito pequena, difícil de transpor, o facto é 
que actualmente o acesso se faz com muita facilidade 
por abertura que não constringe. É de supor que, em 
dado momento, tenha sido objecto de desobstrução. 

Assim, tem sido muito visitada, situação conflituante 
com a ocupação desta por morcegos. existem inclu-
sivamente restos de fogueiras e evidências de acções 
contra os morcegos, como cartuchos certamente re-
sultantes de disparos no interior da gruta (PALmeirim 
& rodriGues 1992: 153), à semelhança do que terá 
feito maltzan ainda no século XiX, conforme o relato 
do próprio acima reproduzido. strAus (1997: 1) 
afirma que nesta gruta são actualmente caçados 
texugos expulsando-os dos locais de abrigo com fogo. 
A figura 23, mostra um grande número de morcegos 
mortos na igrejinha dos soidos, por causa indetermi-
nada, em Julho de 2014. numa rápida incursão à gruta, 
em dezembro de 2014, verificou-se presença de 
pequeno número de morcegos em hibernação. dada a 
vulnerabilidade desta gruta a visitas indesejáveis, 
deveria ser instalada uma vedação ao redor da entrada, 
para condicionamento do acesso, à semelhança 
do que foi feito para o Poço dos mouros. Porém, a 
situação de risco que enfrenta esta gruta prende-se 
ainda com os interesses imobiliários e turísticos que 
pairam sobre a área, apesar de estar abrangida pela 
Zona de Protecção especial da rede natura 2000. 
É já amplamente conhecido um projecto urbanístico 
em larga escala previsto para o Vale do freixo, cuja 
área de intervenção, superior a 380 hectares, se 
aproxima até apenas 100 metros da gruta, e que inclui 
a construção de um campo de golfe, estabelecimento 
hoteleiro, aldeamentos turísticos, etc., inclusivamente 
em locais abrangidos por servidão administrativa da 
reserva ecológica nacional. A igrejinha dos soidos 
vem, portanto, juntar-se à lista de cavidades cársicas 
relevantes ameaçadas pela pressão humana e pela 
construção, contribuindo para a premência que se 
evidencia em melhor conhecer e salvaguardar o 
património endocársico.

não se verificou a necessidade de produzir um levan-
tamento topográfico desta importante gruta atendendo 
a que tal trabalho já foi realizado e encontra-se 
publicado (crisPim et al. 1993; strAus et al. 1992) 
(figura 22).

Figura 24
Aspecto da colónia de morcegos na igrejinha dos soidos em maio de 2014 - ftr 2014.

View of the bat colony in Igrejinha dos Soidos in May 2014 - FTR 2014.
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Caverna do Guiné

Sinonímia e anteriores referências
AG  - Algueirão (ou Algarão) do Guiné | Am  - Algarão 
dos matos | cA  - caverna de(o) Algoz | cG  - caverna 
do Guiné | csL  - caverna do sítio da Ladeira | GA  - 
Gruta do Algarão (ou Algueirão) | nd  - não designada

1850 bonnet nd (p. 39-40; 1990: 71); 1864 
murrAY nd (p. 61, 73); 1886 VeiGA cA (p. 71-72); 
1888 mAcedo cA (p. 210); 1898 oLiVeirA nd 
(p. 152; cG 1905b: 19-23, 33, 154-156; cG 1909: 
17; cG 1910: 13, 139, 192-194; cA 1913: 9); 1927 
ProençA cG (p. 261); 1939 ViAnA cA (p. 1-2); 
1945 dominGues cA (p. 67); 1945 mAcHAdo & 
mAcHAdo AG (p. 217; AG 1948: 455); 1966 rosA 
cA (p. 2; cA 1970: 94; nd 1975: 136); 1984 Gon-
çALVes cG (p. 5); 1985 ALmeidA AG, csL, Am 
(p. 61); 1988 Gomes & Gomes AG (p. 23 e 98); 
1990 bonnet et al. nd (p. 71); 1992 rosA (p. 
221); 2003 Gomes et al. GA (p. 29); 2008 VAreLA 
AG (p. 5; 2014 cA: 27); nobre cG (s.d.: 13).

caverna de Algoz é a primeira designação registada, 
por estácio da Veiga, porém, a conotação com 
o topónimo do local onde esta efectivamente se 
encontra, o cerro do Guiné, passou a tornar-se mais 
comum logo a partir de oLiVeirA (1905b), desde 
inícios do século XX. na realidade, a gruta situa-se 
inteiramente na freguesia de Paderne, concelho 
de Albufeira, e não na freguesia de Algoz 
(concelho de silves), de cuja povoação dista cerca 
de seis quilómetros. tipologicamente o substantivo 
algar (ou a variante tipicamente algarvia “algueirão”), 
empregue por alguns autores desde mAcHAdo & 
mAcHAdo (1945), não é desadequado, uma vez 
que, apesar dos primeiros cerca de cinco metros de 
conduta a partir da entrada proporcionarem uma 
progressão de tipo horizontal, o acesso à gruta é 
constituído essencialmente por um poço vertical. 
de qualquer modo, respeitando a precedência da 
designação “caverna” e a maior adequação toponímica 
do termo “Guiné”, optou-se por manter no presente 
trabalho o nome caverna do Guiné, aliás o mais
utilizado na diacronia das referências registadas.

Etimologia
As diferentes designações desta cavidade advêm da 
toponímia local. o algar situa-se na vertente norte 
do cerro do Guiné, tendo a Aldeia dos matos 400 
metros para sudeste e a povoação de Algoz perto de 
6km para sudoeste. o sítio da Ladeira poderá fazer 
parte da microtoponímia que não consta na cartografia 
militar consultada.

Enquadramento geográfico e geológico
A caverna do Guiné tem entrada sob a forma de uma 
estreita galeria com degrau para uma pequena 
plataforma inclinada, logo seguida de um poço que 
obriga a uma progressão vertical de 14 metros, 
fraccionada por desaprumo em rampa rochosa e que 

Caverna do Guiné

Synonymy and previous references
AG  - Algueirão (ou Algarão) do Guiné | AM  - Algarão 
dos Matos | CA  - Caverna de(o) Algoz | CG  - Caverna 
do Guiné | CSL  - Caverna do Sítio da Ladeira | GA  - 
Gruta do Algarão (ou Algueirão) | ND  - não designada

1850 BONNET ND (p. 39-40; 1990: 71); 
1864 MURRAY ND (p. 61, 73); 1886 VEIGA CA 
(p. 71-72); 1888 MACEDO CA (p. 210); 1898 OLIVEIRA 
ND (p. 152; CG 1905b: 19-23, 33, 154-156; CG 
1909: 17; CG 1910: 13, 139, 192-194; CA 1913: 9); 
1927 PROENÇA CG (p. 261); 1939 VIANA CA (p. 1-2); 
1945 DOMINGUES CA (p. 67); 1945 MACHADO & 
MACHADO AG (p. 217; AG 1948: 455); 1966 ROSA CA 
(p. 2; CA 1970: 94; ND 1975: 136); 1984 GONÇALVES 
CG (p. 5); 1985 ALMEIDA AG, CSL, AM (p. 61); 1988 
GOMES & GOMES AG (p. 23 e 98); 1990 BONNET et 
al. ND (p. 71); 1992 ROSA (p. 221); 2003 GOMES et 
al. GA (p. 29); 2008 VARELA AG (p. 5; 2014 CA: 27); 
NOBRE CG (s.d.: 13).

Caverna de Algoz (Algoz Cavern) is the first designation 
recorded by Estácio da Veiga, but since the beginning of 
the 20th century, after OLIVEIRA (1905b), the connota-
tion with the toponym of the place where it is located 
(Cerro do Guiné) became more common. In fact, the cave 
location is in Paderne, municipality of Albufeira, 
and not in Algoz (Silves), which is about 6 km apart. 
Although the entrance is mainly horizontal for about five 
meters, the access to the cave is basically vertical, so 
from the typological point of view, the algar (pothole) 
noun (or the typically algarvian variant “Algueirão”), used 
by some authors since MACHADO & MACHADO (1945), 
is not inappropriate. In the present work it was chosen 
to keep the name Caverna do Guiné, respecting the 
precedence of the designation “Caverna” and the best 
toponymic adequacy of the term “Guiné”, also the most 
used in the consulted documentation.

Etymology
The local toponymy influenced the different designations 
of this cavity. The cave is located in the northern hillside 
of Cerro do Guiné. Aldeia dos Matos is 400 meters to 
the southeast and the Algoz village is about 6km to the 
southwest. In the consulted military cartography, the 
toponym Sítio da Ladeira is not included, and may be a 
local microtoponym.

Geographical and geological framework
The Caverna do Guiné entrance develops in a narrow 
gallery that forms a step to a small inclined platform, 
followed by a pit with 14 meters of vertical development, 
fractioned by a rock slope and ending at the top of a 
cone formed by sediment and blocks. The cave reaches 
a depth of 31 meters and configures a high gap that can 
be walked along for 46 meters. It reaches a maximum 
widening of about 3 meters in the mesial zone at ap-
proximately 12 meters in depth, narrowing downwards 
until it forms a corridor with about 1 meter wide. To the 
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Figura 25
entrada da caverna do Guiné - ftr 2014.

Caverna do Guiné entrance - FTR 2014.

Figura 26
Vista geral da caverna do Guiné. - ftr 2014
General view of Caverna do Guiné. - FTR 2014
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termina no topo de um cone de sedimento e blocos. 
A gruta desenvolve-se sob a forma de uma fenda alta 
que pode ser percorrida ao longo de 46 metros e 
alcançando a profundidade de 31 metros a partir da 
cota da entrada. Atinge um alargamento máximo de 
cerca de 3 metros na zona mesial e a aproximada-
mente 12 metros de profundidade, estreitando no 
sentido descendente até formar um corredor com 
cerca de 1 metro de largura. Para poente desce depois 
em rampa de pedras de acentuado pendor, com 
diversos grandes blocos de abatimento suspensos, 
cunhados entre as paredes da fenda, e com alguns 
estreitamentos severos no troço final. Para nascente 
a rampa de blocos acede por duas vias a um poço, 
permitindo a entrada pela abertura superior, com um 
desnível de 9 metros apenas praticável com recurso a 
equipagem de progressão vertical. segue-se, depois, 
mais uma rampa descendente de argila e blocos em 
conduta que vai estreitando até se dar o encontro 
entre o depósito sedimentar e todo o perímetro 
rochoso, colmatando a eventual continuação. 
o depósito no fundo é composto fundamentalmente 
por pedras de diversas dimensões, resultantes maio-
ritariamente de abatimentos. existe algum desenvol-
vimento estalagmítico parietal, embora pouco 
expressivo.

A gruta, com entrada a cerca de 160 metros de 
altitude (nmm), encontra-se assinalada na carta 
militar de Portugal 1: 25.000 n.º 596, com o topónimo 
Algueirão, não existindo presentemente registo 
de outras cavidades cársicas no cerro do Guiné. 
cotejada a localização na carta Geológica da região 
Algarvia (1: 100.000 – folha ocidental), verifica-se que 
esta parece coincidir com a zona de contacto entre os 
calcários e margas do caloviano (Jurássico médio) e os 
dolomitos e calcários dolomíticos do jurássico inferior 
(vide mAnuPeLLA 1992). A génese cársica do algar 
poderá não ser alheia a esta circunstância, merecendo 
estudo geológico mais aprofundado.

Historial das pesquisas
bonnet não terá visitado este algar, dele apenas fez uma 
breve referência [versão traduzida para português por 
maria Viegas (bonnet et al. 1990: 71)]:

“disseram-me que existe igualmente uma outra 
caverna no serro da Guiné, que é um monte próximo 
de Algoz. como este monte é análogo àquele que 
enunciei anteriormente, penso que a caverna deve ser 
do mesmo género; tanto mais que me asseguraram 
depois que ela era muito semelhante à da igrejinha 
[dos soidos], embora de maiores dimensões.”

nenhum dos pesquisadores do século XiX parece 
ter explorado este algar, cuja incursão exige o uso 
de cordas ou escadas. murrAY (1864: 61) chega 
mesmo a duvidar da veracidade quanto à existência 
desta gruta escrevendo: “As grutas com estalactites 
chamadas igrejinha dos soudos e Poço dos mouros 
são muito interessantes; e diz-se existir uma terceira 

west it descends on a steep rocky slope, with several 
large collapsed blocks suspended between the walls of 
the gap, narrowing drastically at some points in the final 
section. To the east the rocky slope leads to a pit by two 
apertures, allowing access through the upper one, with a 
drop of 9 meters only feasible using vertical progression 
equipment. Afterwards, another descending ramp of clay 
and blocks follows, forming a duct that narrows until the 
sedimentary deposit and the rock perimeter meet, ob-
structing the possible continuation. The bottom deposit is 
mainly composed of diverse stones, mainly resulting from 
collapses. There are some speleothem formations and 
flowstone, although poorly developed.
The cave entry is located at about 160 meters of altitude 
(MSL). It is marked in the Military Chart of Portugal 1: 
25,000, no. 596, with the toponym Algueirão, and 
currently there is no record of other karst cavities in 
Cerro do Guiné. The cave location on the Geological 
Chart of the Algarve Region (1: 100,000 - Western 
Sheet) seems to coincide with the contact zone between 
Callovian (Middle Jurassic) limestones and marls, and 
Lower Jurassic dolomites and dolomitic limestones (see 
MANUPELLA 1992). The cave’s karst genesis is worthy of 
a more detailed geological study and may be related with 
this setting.

Research History
Bonnet made a brief reference to this cave, which he 
probably did not visit [we present here a free translation
from the original text in french (BONNET et al. 1990: 71)]:

“They told me that there is also another cave in the Serro 
da Guiné which is a hill close to Algoz. This mount is 
analogous to the one I have described earlier, so I believe 
that the cave should be of the same kind; furthermore, 
they assured me afterwards that it was very similar to 
that of the Igrejinha [dos Soidos], although larger.”

None of the 19th century researchers seem to have 
explored this cave whose incursion requires the use of 
ropes or stairs. MURRAY (1864: 61) even casts some 
doubt on the existence of this cave stating: “The stalac-
titic caves, called the Igrejinha dos Soudos and the Poço 
dos Mouros, are very fine; and there is said to be a third 
(but the writer will not vouch for its actual existence) in 
the Serra de Guinea, near Algoz”. The research history 
related with this cave is very limited and, despite being 
known at least since the mid-19th century, no biological 
or archaeological collections are acknowledged. However, 
interesting stories and legends are associated with it, 
as Francisco d’Ataíde Oliveira accounted in successive 
works published from the end of the 19th century and 
the beginning of the 20th century (OLIVEIRA 1898: 
152; 1905b: 18, 19-23, 33-34, 154-156; 1910: 139, 
192-194).  People say that the Moors lived in this cave 
and that “talks” which nobody understood were heard 
from within. More curious is the story of the thief Diogo 
da Guiné who would have used the cave as a hiding 
place. Oliveira claimed to have spoken with a relative 
of the thief who narrated the events, stating that the 
soldiers arrived at the entrance of the cave but did not 
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Figura 27
topografia da 
caverna do Guiné.
Topographic survey of 
Caverna do Guiné.
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(embora o autor não garanta a sua efectiva existência) 
na serra de Guinea, perto de Algoz” (tradução livre 
a partir do original em inglês). Assim, apesar de ser 
conhecida pelo menos desde meados do século XiX, 
o seu historial de pesquisas é muito reduzido, não 
nos chegando ao conhecimento quaisquer recolhas 
biológicas ou arqueológicas. são, porém, interessantes 
as histórias e lendas que se lhe associam, de que nos 
dá conta francisco d’Athaíde oliveira em sucessivos 
trabalhos editados a partir do final do século XiX e no 
início do século XX (oLiVeirA 1898: 152; 1905b: 18, 
19-23, 33-34, 154-156; 1910: 139, 192-194). natural-
mente que, não sendo excepção, diz o povo que nesta 
gruta habitaram os mouros e que se escutavam ”falas” 
vindas do seu interior, as quais ninguém entendia. mas 
mais curiosa é a história do criminoso diogo da Guiné 
que teria usado a gruta como esconderijo. oliveira 
afirma ter falado com um parente do malfeitor que 
lhe relatou os acontecimentos, asseverando que os 
soldados chegavam à entrada da gruta mas não se 
atreviam a entrar (vide oLiVeirA 1905b: 154-156). 
conta ainda este autor que certo dia pediram a um 
jovem conhecido em Algoz por ser destemido, de 
nome António de sousa Valente, para explorar a 
caverna. Após longo tempo sem notícia, quando o 
voltaram a encontrar este terá informado que esteve 
na caverna mas lá não voltaria tão cedo porque 
“o espaçoso antro, com divisões e subdivisões, 
ocultava precipícios por ele desconhecidos”… “a luz 
não se conservava acesa por muito tempo, e logo 
à entrada vi colunas a luzir, que pareciam coisas de 
bruxaria”(oLiVeirA 1905b: 22). É, portanto, evidente 
o temor e a superstição secular alimentados pela 
população em relação ao algar, levando este autor a 
escrever empoladamente “e desta forma conserva-se 
completamente virgem a quaisquer estudos a maior 
caverna do Algarve”.

mais recentemente, com o surgimento das asso-
ciações de espeleologia que dominam as técnicas de 
progressão vertical e a utilização de equipamento 
adequado, o algar tem vindo a ser visitado, conforme 
se depreende da presença de buchas expansivas crava-
das no início do poço e das breves notas em relatórios 
e na blogosfera (por ex. VAreLA 2008: 2). A equipa 
da AesdA foi conduzida à entrada da gruta pelo sr. 
Anastácio, morador próximo, a 23 de março de 2014 
e deram-se posteriores incursões para equipagem, 
registo fotográfico e levantamento topográfico (figura 
27). não foram localizados vestígios de interesse 
histórico ou arqueológico no interior da gruta, apenas 
alguns ossos de animais domésticos com aparência 
recente.

dare to enter (see OLIVEIRA 1905b: 154-156). This 
author reported also that one day they asked a young 
man known in Algoz for being fearless, named António 
de Sousa Valente, to explore the cave. After having no 
news for a long time, when they found him again, he 
reported to have been in the cave, but he would not get 
back there soon because “the spacious den with divisions 
and subdivisions concealed cliffs unknown to him” ... “the 
light didn’t keep lit for long and immediately at the en-
trance I saw columns shining which looked like witchcraft 
things” (OLIVEIRA 1905b: 22). The fear and deep-rooted 
superstition nurtured by the population in relation to the 
cave is obvious, prompting the author to emphatically 
write “and this way the largest cave in the Algarve is kept 
completely virgin to any study.”

Since the appearance of speleological associations 
trained in vertical progression techniques with the use 
of adequate equipment, the cave has been visited, as 
evidenced by the presence of expansion anchors fixed in 
the beginning of the pit. This is also noticed in brief notes 
published in field reports and in the blogosphere 
(e.g. VARELA 2008: 2). The AESDA team was led to the 
cave entrance by Mr. Anastácio, a local inhabitant, on 
March 23, 2014, and subsequent visits were conducted 
for rigging the cave, photographic record and topographic 
survey (Figure 27). No vestiges of historical or archaeo-
logical interest were found inside the cave, only a few 
apparently recent bones from domestic animals.
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Figura 28
Algar do Guiné - ftr 2014



Abismo(s)

Sinonímia e anteriores referências
1841 LoPes (p. 348); 1850 bonnet (p. 40); 
1873 LeAL (p. 12; 1874: 11; 1875: 376); 1886 VeiGA 
(p. 83-84; 1887: 391; 1891: 106); 1894 JArdim (p. 2); 
1898 oLiVeirA (p. 151-152; 1906: 21, 24, 197; 
1909: 17; 1913: 8-9); 1922 VAsconceLos (p. 1-2); 
1945 mAcHAdo & mAcHAdo (p. 217); 
1945 VAndeL (p. 316-320, 361-367); 1948 mAcHA-
do & mAcHAdo (p. 455); 1948a toLLet (p. 218-219; 
1948b: 8-9,); 1962a LindberG (p. 55; 1962b: 41); 
1962 bAdonneL (p. 2); 1966 rosA (p. 2); 
1969 mArtins (p. 3);1970 rosA (p. 94); 
1982 ferreirA (p. 288); 1985 reis (p. 19); 
1986 mAcHAdo & riberA (p. 360-366); 
1987 mAnuPeLLA et al. (p. 47); 1988 GAmA (p. 55); 
1988 Gomes & Gomes (p. 11 e 85); 1988a cuÍçA (p. 58); 
1990 bonnet et al. (p.  71); 1992 rosA (p. 221); 
1994 mAdeirA (p. 25); 1995c cuÍçA; 1995 mArQues 
et al. (p. 71-73); 1997 cuiçA; 2003 VAreLA; 
2004 bernHArdt (p. 34-38); 2004 scHmidt & 
LeistiKoW (p. 95); 2006 VAreLA (p. 4, 20-25, 30-31, 
40, 43, 51; 2007: 6); 2007 mAnuPeLLA et al. 
(p. 36); 2008 VAreLA (p. 20); 2011 reboLeirA et 
al. (p. 50-54); 2012 reboLeirA (p. 52, 56, 150, 161); 
2012 ArrudA & PereirA (p. 135); 2014 VAreLA 
(passim); 2015 reboLeirA et al. (p. 50-54); 
2015 reGALA & Pinto (p. 61-64); 2016 VAreLA 
(p. 8-9, 18, 105).

sob a designação de Abismo ou Abismos são conhecidas 
duas cavidades adjacentes que, embora de um mesmo 
sistema endocársico, não permitem, pelo menos actual-
mente, a passagem subterrânea de uma para a outra. 
têm sido distinguidas como Abismo Velho (figura 30) 
e Abismo novo (figuras 31 e 32), embora vários autores 
se refiram apenas a uma gruta do Abismo. foi referen-
ciado um sinónimo para o Abismo Velho num esboço 
topográfico de João Humberto, em VAreLA (2014: 
ilustração 25), onde a referida gruta é designada “Gruta 
mosquito” e o código de inventário atribuída pelo Grupo 
de espeleologia e Arqueologia de moncarapacho é mon 
002. neste inventário o Abismo novo corresponde
 ao mon 003, de acordo com a inscrição junto à entrada 
poente deste. Assinalam-se as habituais variações no 
substantivo: gruta, caverna ou algar.

Etimologia
de acordo com o dicionário etimológico da Língua 
Portuguesa de José mAcHAdo (1977: 39), o termo 
abismo provém do latim abysmu-, alteração de 
abyssus (do grego ábyssos, «sem fundo»).

Enquadramento geográfico e geológico
situadas na freguesia de moncarapacho, concelho de 
olhão, as grutas do Abismo encontram-se na base do 
cerro da cabeça, no extremo sul dos afloramentos 
rochosos associados a este acidente geológico, a uma 
altitude de cerca de 78 metros (nmm), nos calcários 
do Jurássico superior.

Abismo(s)

Synonymy and previous references
1841 LOPES (p. 348); 1850 BONNET (p. 40); 1873
LEAL (p. 12; 1874: 11; 1875: 376); 1886 VEIGA (p. 83-84;
1887: 391; 1891: 106); 1894 JARDIM (p. 2); 1898 
OLIVEIRA (p. 151-152; 1906: 21, 24, 197; 1909: 17; 
1913: 8-9); 1922 VASCONCELOS (p. 1-2); 1945 
MACHADO & MACHADO (p. 217); 1945 VANDEL 
(p. 316-320, 361-367); 1948 MACHADO & MACHADO 
(p. 455); 1948a TOLLET (p. 218-219; 1948b: 8-9, ); 
1962a LINDBERG (p. 55; 1962b: 41); 1962 BADONNEL 
(p. 2); 1966 ROSA (p. 2); 1969 MARTINS (p. 3); 1970 
ROSA (p. 94); 1982 FERREIRA (p. 288); 1985 REIS (p. 
19); 1986 MACHADO & RIBERA (p. 360-366); 1987 
MANUPELLA et al. (p. 47); 1988 GAMA (p. 55); 1988 
GOMES & GOMES (p. 11 e 85); 1988a CUÍÇA (p. 58); 
1990 BONNET et al. (p.  71); 1992 ROSA (p. 221); 
1994 MADEIRA (p. 25); 1995c CUÍÇA; 1995 MARQUES 
et al. (p. 71-73); 1997 CUIÇA; 2003 VARELA; 2004 
BERNHARDT (p. 34-38); 2004 SCHMIDT & LEISTIKOW 
(p. 95); 2006 VARELA (p. 4, 20-25, 30-31, 40, 43, 51; 
2007: 6); 2007 MANUPELLA et al. (P. 36); 2008 VARELA 
(p. 20); 2011 REBOLEIRA et al. (p. 50-54); 2012 REBO-
LEIRA (p. 52, 56, 150, 161); 2012 ARRUDA & PEREIRA 
(p. 135); 2014 VARELA (passim); 2015 REBOLEIRA 
et al. (p. 50-54); 2015 REGALA & PINTO (p. 61-64);  
2016 VARELA (p. 8-9, 18, 105).

Under the name of Abismo or Abismos there are two 
caves that, although in the same endokarst system, do 
not allow the subterranean passage from one to the 
other, at least presently. 
They have been identified as Abismo Velho (Figure 30) 
and Abismo Novo (Figures 31 and 32), but several 
authors refer only to a cave of the Abismo. In a 
topographical sketch by João Humberto, in VARELA (2014: 
Illustration 25), a synonym for the Abismo Velho was
referenced, namely “Gruta Mosquito”. The Moncarapacho 
Group of Speleology and Archaeology assigned to this 
cave the inventory code, MON 002. In this inventory the 
Abismo Novo is MON 003, according to an inscription 
near its western entrance. The usual variations of the 
noun are noted: gruta, caverna or algar.

Etymology
According to the Etymological Dictionary of the 
Portuguese Language by José MACHADO (1977: 39), 
the term abismo comes from the Latin abysmu-, abyssus 
(from the Greek ábyssos, “endless”).

Geographical and geological framework
Located in Moncarapacho, in the municipality of Olhão, the 
caves of the Abismo are at the southern base limit of the 
rocky outcropping hill named Cerro da Cabeça at an altitude 
of about 78 meters (MSL), in the Upper Jurassic limestones.

The Abismo Velho consists of a linear gallery in the 
SW-NE direction, with a small derivation heading NE 
near the entrance. In its final third, the cave is divided 
into two overlapping ducts, and the passage to the lower 
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Figura 29
sala no Abismo novo sob a entrada nascente, vista de ne para so.

Chamber in Abismo Novo under the eastern entrance, view from NE to SW.
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o Abismo Velho é composto por uma galeria linear no 
sentido so-ne, com pequena derivação para ne junto 
à entrada. no terço final a gruta divide-se em duas con-
dutas sobrepostas, sendo a passagem para a inferior (a 
Galeria da Picadeira) feita por abertura muito estreita 
que foi necessário desobstruir. A separação entre es-
tas é composta sobretudo por manto estalagmítico 
remanescente de antigo enchimento sedimentar. A 
soma das condutas dá um desenvolvimento de aproxi-
madamente 31 metros, sendo a extensão linear de 20 
metros. o Abismo novo apresenta maior desenvolvi-
mento e complexidade, totalizando 70 metros, embora 
com uma extensão linear pouco maior, de 25 metros, 
tendo duas entradas verticais, uma em cada extremo. 
boa parte da gruta forma dois níveis sobrepostos, sen-
do na realidade uma mesma conduta, tal como sucede 
no Abismo Velho, dividida horizontalmente por um 
espesso manto estalagmítico suspenso, que marca um 
primitivo nível de enchimento sedimentar entretanto 
vazado. o desenvolvimento de formações litoquímicas 
apresenta alguma expressão e o nível inferior parece 
conter um depósito de sedimentos considerável.

o acesso a ambas as cavidades realiza-se por qualquer 
das entradas sem recurso a equipamentos de progressão 
vertical. estas condutas denotam uma génese cársica 
condicionada pela fracturação ortogonal da rocha, 
formando galerias perpendiculares so-ne e se-no.

Historial das pesquisas
conforme já referido no início deste artigo, a presença
de grutas em moncarapacho foi assinalada em 
documentação de final do século XVi ou início 
do XVii (Guerreiro & mAGALHães 1983: 28), no 
entanto, o nome desta gruta em concreto não consta 
de tal registo, vindo depois a conhecimento 
nas memórias Paroquiais de 1758, freguesia de 
moncarapacho (Vol. 23, 1729: 296) (figura 34):

“no princípio do serro da parte do mar, tem uma cova 
entre pedras, denominada Abysmo, a que não se 
encontra o fundo: outra, chamada Ladroeira; e defronte 
outra caverna tambem sem fundo conhecido; todas se 
enchem de agua no inverno”.

este mesmo texto é transcrito e publicado por silva 
LoPes (1841), e bonnet apenas fez alusão aos nomes 
e localização genérica destas cavidades cársicas (bon-
net 1850: 40, bonnet et al. 1990: 71):

“no cume do monte carpacho vêem-se no meio do 
escarpamento imensas cavernas tortuosas e de grande 
profundidade; a uma delas chamam Abismo, e a outra 
Ladroeira.”6

Pinho LeAL (1873: 12; 1874: 11; 1875: 376) repete a resu-
mida informação anteriormente veiculada, mas é só com 
estácio da Veiga que surge o primeiro relato, na primeira 
pessoa, de uma incursão ao Abismo (VeiGA 1886: 84):

6 Quer o Abismo quer a Ladroeira são actualmente conhecidas, mas no presente tra-
balho vai ser tratado apenas o primeiro, ficando a segunda para posterior publicação.

Figura 33
Aspecto geral do lapiás no local onde 
se encontram as grutas dos Abismos.
General view of the karren in the area 
of the Abismos caves.

Figura 32
entrada nascente do Abismo novo
- ftr 2014.
Eastern entrance of Abismo 
- FTR 2014.

Figura 31
entrada poente do Abismo novo, 
com indicação da localização da 
entrada nascente assinalada pela 
figura humana no segundo plano 
(mJP) - ftr 2017.
Western entrance of Abismo Novo with 
the location of the eastern entrance 
signalled by the human figure in the 
background (MJP) - FTR 2017.

Figura 30
entrada do Abismo Velho - ftr 2017.
Abismo Vellho entrance - FTR 2017.



83
one (Galeria da Picadeira) through a very narrow opening 
had to be unblocked. The flowstone suspended mantle 
that divides the gallery is a reminiscent layer that covered 
an old sedimentary infilling. The sum of the galleries 
development is approximately 31 meters, in a 20 meters 
linear length. The Abismo Novo, with a slightly longer 
linear extension of 25 meters, has larger development 
and complexity, totalling 70 meters with two vertical 
entrances, one at each end. Most of the cave forms two 
overlapping levels, although in the same duct, such as in 
the Abismo Velho, divided horizontally by a thick suspended 
flowstone mantle, which defines a subsequently emptied 
primitive level of sedimentary infilling. The development 
of speleothems shows some expression and the lower 
level seems to contain an important sediment deposit.

The access to both caves is possible through any of the 
entrances without the need of vertical progression 
equipment. These karst caves denote a genesis
 conditioned by the rock orthogonal fractures, forming 
perpendicular galleries SW-NE and SE-NO.

Research History
The presence of caves in Moncarapacho was pointed 
out in documents from the late 16th or early 
17th century (GUERREIRO & MAGALHÃES 1983: 28), 
as already mentioned in the beginning of this article, 
however, this cave’s name was not recorded in such 
texts, it came to the knowledge in the Parish Memories 
of 1758, Moncarapacho (Vol. 23, 1729: 296) (Figure 34):

“In the sea side beginning of the mountain range there 
is a pit between the rocks called Abysmo, whose bottom 
was never reached; there is another called Ladroeira and 
in front of this one still another cave also with no end; all 
get filled with water in the winter.”

This same text was transcribed and published by Silva 
LOPES (1841), and Bonnet alluded to the names and 
generic location of these karst cavities (BONNET 1850: 
40, BONNET et al. 1990: 71):

“At the summit of Monte Carpacho, in the middle of the 
escarpments, there are large tortuous caves of great 
depth; to one of them they call Abismo and the other 
Ladroeira.”6 

Pinho LEAL (1873: 12; 1874: 11; 1875: 376) repeated 
the brief information previously conveyed, but it is Estácio 
da Veiga the first author to report his own incursion into 
the Abismo (VEIGA 1886: 84):

“At the beginning of the mountain range, on its sea side, 
there is a cavity somewhat surrounded by stones, the 
entrance to a large cave called Abysmo, I got to enter this 
cave and saw several chambers and branches, more or 
less difficult to pass, but which I did not explore due to 
lack of appropriate lights. It is said that many objects left 
by the Moors have been extracted from there.”

“no começo do serro, do lado do mar, está uma 
cavidade, um tanto cercada de pedras, que serve de 
entrada a uma grande caverna denominada Abysmo, 
onde cheguei a entrar, notando haver diversas 
camaras e ramificações, mais ou menos dificilmente 
transitáveis, mas que não percorri por falta de luzes 
apropriadas. diz-se terem sido d’alli extrahidos muitos 
objectos deixados pelos mouros.”

em 1894 José Jardim refere-se pela primeira vez no 
plural às grutas do Abismo de moncarapacho, em 
coluna do jornal “Gazeta da figueira”, na sequência 
das pesquisas de santos rocha (fundador do museu 
da figueira da foz), afirmando que “não apresentam 
caracteres alguns que possam fazer suspeitar que 
tivessem servido de habitação ou abrigo ao homem em 
qualquer época. são como funis por onde se despenham 
as torrentes pluviais. As do abysmo estão inundadas, 
e assim se conservam durante uma parte do anno.” 
(JArdim 1894: 2; ArrudA & PereirA 2012: 135).

francisco d’Athaíde oLiVeirA (1898: 151-153) também
se refere ao Abismo, dando nota de que nas povoações 
vizinhas se acredita existir uma comunicação subterrânea 
entre este e as grutas chamadas Ladroeiras, situadas em 
zona mais elevada do cerro da cabeça, assim como 
com o castelo de tavira, acesso que teria sido utilizado 
pelos mouros. A forma como depois descreve a gruta 
é reveladora quanto ao temor que ainda despertavam 
estes espaços subterrâneos na transição do século 
XiX para o XX:

“conforme o próprio nome indica, tem uma enorme
profundidade, onde não chega a luz do sol, oferecendo 
a quem a visita um aspecto medonho e horrivel. se os 
poetas da Grecia a visitassem, colocariam ali o palacio da 
morte: aquilo não é apenas uma caverna é um inferno.”

este mesmo autor volta a referir a existência destas 
cavernas em obras posteriores, embora sem acrescentar 
informação à que já se conhecia (oLiVeirA 1906: 21, 
24, 197; 1909: 17; 1913: 8-9), tal como damião de 
VAsconceLos (1922).

os irmãos machado (mAcHAdo & mAcHAdo 
1945: 217; 1948: 455) estabelecem pela primeira vez 
a diferenciação entre as duas grutas, Abismo Velho 
e Abismo novo, referindo que se encontram a 30 
metros de distância. A visita ao local realizou-se em 
Abril de 1942 com o objectivo de proceder a recolhas 
biológicas. informaram que ambas as grutas têm 
estalactites e estalagmites, embora o Abismo Velho se 
apresentasse seco, sendo o Abismo novo aquele que 
detinha grande interesse zoológico, contendo água 
parada e muita humidade, com gours e uma extensão 
de aproximadamente 30 metros no sentido o-e. Pela 
descrição, apesar de sumária, torna-se fácil distinguir as 
grutas, sendo o Abismo Velho de menor desenvolvimento 
e interesse, e o Abismo novo de maior relevância. 
foi, portanto, neste último que as recolhas biológicas 
se revelaram produtivas, com a captura de exemplares 

6 both the Abismo and the Ladroeira caves are currently known but in this work 
only the first one is issued, the second will be the object of later publication.
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In 1894 José Jardim was the first to use the plural form 
when referring to the “caves” of the Abismo in Moncara-
pacho, in the newspaper “Gazeta da Figueira”, following 
the research of Santos Rocha (founder of Figueira da Foz 
Museum). He stated that “they exhibit no signs that 
might make us believe they were ever used for dwelling 
or shelter by man. They are like funnels through which 
the rain torrents fall. Those of the Abysmo are flooded, 
and so they stay for a part of the year.” (JARDIM 1894: 2; 
ARRUDA & PEREIRA 2012: 135).

Francisco d’Athaide OLIVEIRA (1898: 151-153) also 
referred to the Abismo noting that, in the nearby villages, 
it is believed to exist a subterranean connection between 
this cave and the ones called Ladroeiras, located in the 
highest zone of the Cerro da Cabeça, as well as with the 
Castle of Tavira, and this access would have been used by 
the Moors. The way the cave was described later reveals 
the fear that these subterranean spaces still caused in 
the transition of the 19th to the 20th centuries.

“As the name implies, it has a great depth where the sun 
does not reach, offering to those who visit it a horrible 
and hideous aspect. If the poets of Greece would have 
visited it, they would set there the palace of death: it is 
not only a cave, it is hell.”

This same author continued to mention these caves in 
later works, although without adding further information 
(OLIVEIRA 1906: 21, 24, 197; 1909: 17; 1913: 8-9), and 
such did Damião de VASCONCELOS (1922).

MACHADO & MACHADO (1945: 217; 1948: 455) 
established for the first time the distinction between the 
two caves, Abismo Velho and Abismo Novo, stating 
that they are 30 meters apart. By their description, 
although abbreviated, it is easy to differentiate the caves. 
The Abismo Velho is of lesser development and interest 
and the Abismo Novo of greater relevance. Aiming to 
carry out a biological collection they visited the site in 
April 1942, reporting that both caves have stalactites and 
stalagmites but the Abismo Velho was dry and the Abismo 
Novo contained still water and a lot of humidity, with 
gours, extending for approximately 30 meters in the W-E 
direction, and having great zoological interest. 
The biological collection in this last cave proved to be 
productive, with specimens of the psocid Psyllipsocus 
ramburi troglodites (Enderlein, 1909) (BADONNEL 
1962: 2; LYNDBERG 1962a: 55; 1962b: 41; GAMA 
1988: 55), and the terrestrial isopods Porcellio dilatatus 
Brandt 1931 and trogleluma machadoi (Vandel, 1945). 
This last one, a troglobiont endemic to the Algarve, was 
previously unknown (VANDEL 1945: 316-320, 361-367; 
SCHMIDT & LEISTIKOW 2004: 95; REBOLEIRA et al. 
2015: 50-54). It’s interesting to note that this discovery 
came to assume some notoriety, appearing in the 
“exhibition of speleology (Pure and Applied)”, at the 
Palácio Foz (Lisbon) in June 1961, by then still under the 
designation troglarmadillidium machadoi (SNI 1961). 
It is also noteworthy the collection of the Portuguese tro-
globiont spider teloleptoneta synthetica (Machado, 1951) 

do psocóptero Psyllipsocus ramburi troglodites 
(enderlein, 1909) (bAdonneL 1962: 2; LYnd-
berG 1962a: 55; 1962b: 41; GAmA 1988: 55), os 
isópodes terrestres Porcellio dilatatus brandt 1931 e 
Trogleluma machadoi (Vandel, 1945), esta última, de 
vida troglóbia e endémica do Algarve, era até então 
desconhecida (VAndeL 1945: 316-320, 361-367; 
scHmidt & LeistiKoW 2004: 95; reboLeirA et 
al. 2015: 50-54). A título de curiosidade, refira-se 
que tal descoberta chegou a assumir algum destaque, 
figurando na “exposição de espeleologia (Pura e Apli-
cada)”, patente no Palácio foz (Lisboa) em Junho de 
1961, então ainda sob a designação troglarmadillidium 
machadoi (sni 1961). Assinala-se também a recolha da 
aranha troglóbia portuguesa Teloleptoneta synthetica 
(machado, 1951) (mAcHAdo & riberA 1986: 
360-366, reboLeirA et al. 2011: 25), espécie que 
terá sido novamente referenciada no Abismo novo 
na sequência de recolhas do biólogo espanhol Alberto 
Pancorbo em outubro de 2006 (VAreLA 2006: 51). 
foi ainda recolhido por barros machado o díptero 
trogloxeno Macrocera fasciata meigen, 1804 (toLLet 
1948a: 218-219; 1948b: 8-9).

também Knut Lindberg pesquisou do ponto de vista 
biológico três grutas no cerro da cabeça, no dia 2 de 
maio de 1961, onde recolheu alguns invertebrados. 
escreveu o biólogo que uma destas seria idêntica ao 
Abismo novo (a Gruta ii), conforme descrito por 
estácio da Veiga e no inventário dos irmãos machado 
(LindberG 1962a: 55; 1962b: 41). no entanto, a 
descrição que fez da configuração da Gruta ii e a 
localização, junto ao caminho para o miradouro, não 
conferem, sendo mais provável que se trate da Gruta 
da senhora. de igual modo as outras duas grutas 
sumariamente descritas não parecem corresponder 
aos Abismos.

Apesar de alguns autores, desde estácio da Veiga, 
terem atribuído potencial arqueológico ao Abismo, 
constando da lista de grutas portuguesas com interesse 
cultural publicada por Veiga ferreirA (1982), na 
documentação consultada não há qualquer registo de 
escavações arqueológicas que tenham sido aí conduzidas. 
não obstante, a gruta figura no inventário de sítios 
arqueológicos da dGPc, sob o código nacional de 
sítio: 8050, e não é de rejeitar a possibilidade de os 
depósitos sedimentares no nível inferior da cavidade 
conterem vestígios de interesse arqueológico ou 
paleontológico.

Situação actual
são ostensivas as marcas deixadas por inúmeros 
visitantes ao longo da gruta, durante várias décadas, 
encontrando-se as paredes pejadas de inscrições, 
sobretudo com nomes e datas. são frequentes aquelas 
atribuíveis à segunda metade do século XiX e daí em 
diante até à actualidade. É de crer que, na maior parte 
dos casos, as datas antigas expressas correspondam 
de facto aos momentos em que foram produzidas, 
algumas já recobertas por calcite, mas ainda visíveis, 
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(MACHADO & RIBERA 1986: 360-366, REBOLEIRA et al. 
2011: 25), a species that was captured once more in the 
Abismo Novo by the Spanish biologist Alberto Pancorbo 
in October 2006 (VARELA 2006: 51). Barros Machado 
collected also the trogloxene fly macrocera fasciata 
Meigen, 1804 (TOLLET 1948a: 218-219; 1948b: 8-9).

On May 2, 1961, Knut Lindberg conducted also biological 
researches in three caves at Cerro da Cabeça, where he 
collected some invertebrates. The biologist wrote that 
one of these would be identical to the Abismo Novo 
(Cave II), as described by Estácio da Veiga and in the 
Machados’s inventory (LINDBERG 1962a: 55; 1962b: 
41). However, the description he made of Cave II´s 
configuration and its location, along the path to the 
Miradouro, do not match, it is more likely that this one is 
another cave, probably the Gruta da Senhora. Likewise, 
the other two shortly described caves do not seem to 
resemble the Abismos.

Since Estácio da Veiga some authors have attributed 
archaeological potential to the Abismo, which was 
included in the list of Portuguese caves with cultural 
interest published by Veiga FERREIRA (1982). However, 
in the consulted documentation there is no record of 
archaeological excavations ever being conducted there. 
Anyway, the cave is included in the archaeological sites 
inventory of the General Directorate of Cultural Heritage, 
under the National Site Code: 8050, and the possibility 
of existing interesting archaeological or paleontological 
remains in the sedimentary deposits at the lower level of 
the cavity shouldn’t be rejected.

Current situation
The marks left by countless visitors for several decades 
along the cave are evident; the walls are covered with in-
scriptions, especially of names and dates. Many of these 
report to the second half of the 19th century, 
continuing up to the present days. It is reliable that, in 
most cases, the old dates exhibited do in fact correspond 
with the moments in which they have been produced. 
Some are already covered by calcite but still visible, 
often overlapped by later engravings and with compatible 
calligraphic types (Figure 35). There are also some texts 
with several sentences (Figure 36). Thus, the galleries 
and room surfaces are extensively altered and vandalized 
(Figure 37).

In recent years the caves of the Abismo have been 
regularly used for educational visits promoted by the 
Center for Speleological and Archaeological Studies of the 
Algarve, usually in collaboration with local schools 
(VARELA 2003; 2006; 2007; 2008). AESDA carried out 
the recognition in the field and the topographic survey 
that is now published (Figure 38).

frequentemente sobrepostas por posteriores grava-
ções e com tipos caligráficos compatíveis (figura 35). 
em alguns casos existem mesmo textos compostos 
por várias frases (figura 36). Assim, as superfícies 
rochosas das galerias e salas encontram-se extensiva-
mente alteradas e vandalizadas (figura 37).

nos anos mais recentes as grutas do Abismo têm vindo 
a ser regularmente utilizadas para visitas educativas 
promovidas pelo centro de estudos espeleológicos e 
Arqueológicos do Algarve, normalmente em colaboração 
com as escolas da região (VAreLA 2003; 2006; 2007; 
2008). A AesdA procedeu ao reconhecimento e ao le-
vantamento topográfico que agora se publica (figura 38).

Figura 34
referência às grutas do Abismo 

e Ladroeiras nas memórias 
Paroquiais 1758 (adaptado de 

http://digitarq.arquivos.pt/
details?id=4240809

2017/11/04).
Reference to the caves of Abismo 

and Ladroeiras in the Parish 
Memories of 1758 (adapted from 

http://digitarq.arquivos.pt/
details?id=4240809

2017/11/04).

Figura 35
inscrições nas paredes do 

Abismo novo, incluindo algumas 
datadas da segunda metade do 

século XiX e princípios do 
século XX - ftr 2014.

 Inscriptions in the walls of 
Abismo Novo, some of them dated 

from second half of the 19th century 
and beginnings of the 20th 

century - FTR 2014.

Figuras 36 e 37
inscrições diversas nas paredes do 

Abismo novo - ftr 2014.
Several inscriptions in the walls of 

Abismo Novo - FTR 2014.





Figura 38
topografia do Abismo Velho e Abismo novo.

Topographic survey of Abismo Velho and Abismo Novo.
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Grutas de Ibn Ammar (ou Cavernas da 
Mexilhoeirinha)

Synonymy and previous references
CMa  - Cavernas da Mexilhoeirinha | CMb - Cavernas 
da Mexilhoeira | FMC  - Furnas da Mexilhoeira da 
Carregação | FMR - Furnas dos Mouros | FMX - Furnas 
da Mexilhoeirinha | GA  - Gruta do Algar | GAH  - Gruta 
de D. Afonso Henriques | GE  - Grutas de Estômbar | 
GIA  - Gruta(s) de Ibn(e) Ammar (ou Amar, ou ainda 
Ahmmar) | GMa  - Gruta(s) de(a) Mexilhoeirinha | 
GMb - Grutas da Mexilhoeira | ND  - não designada.

1850 BONNET ND (p. 40); 1886 VEIGA CMa (p. 64-66; 
1891 ND: 93-94); 1909 OLIVEIRA CMa (p. 17; 1911 CMb: 
15, 16, 20; 1913 CMa: 9); 1939 VIANA FMX (p. 1); 
1945 VANDEL GA (p. 173, 270, 403); 1945 MACHADO 
& MACHADO FMR, GA (p. 214-215; 1948 FMR, GA: 453
-454); 1962a LINDBERG GMa (p. 60-61; 1962b: 46-47); 
1963 FRANCÊS GIA (p. 1, 7); 1963a THUNBERG GMa 
(p. 5-6; 1963b: 11-12); 1966 ROSA CMa (p. 2); 1966 
BENTES FMC; 1970 ROSA CMA (p. 94); 1971 ARNAUD et 
al. GIA (p. 124-125); 1971 CARRAPIÇO GIA, GE (p. 1, 3); 
1971 COSTA GIA (p. 599); 1974 MARQUES & ANDRADE 
GIA (p. 128 + table); 1975 ROSA ND (p. 135-136); 
1977 N. a. GIA (p. 3); 1977-1978 PEREIRA GIA (p. 14, 29); 
1978 L. GIA (p. 1); 1978 N. a. GIA; 1982 COSTA GIA 
(passim; 1983: passim); 1985 COSTA et al. GIA (p. 71-74); 
1985 N. a. GIA (p. 1, 7); 1986 CUÍÇA GIA (p. 26); 1987
N. a. GIA (p. 7); 1988 GOMES & GOMES GIA, GMb, FMR 
(p. 24, 28, 67); 1988a CUÍÇA GIA (p. 52-53, 1988b: 1, 9); 
1990 BONNET et al. ND (p. 71); 1992 MARQUES et al. 
GIA (p. 65, 67); 1992 SILVA & GOMES GIA (p. 120-121); 
1992 ROSA CMb (p. 221); 1994 MADEIRA GMa (p. 26);
1995 GOMES et al. GIA, FMR, GMb (p. 7, 16, 38-41); 
2001 SANTOS GIA (p. 107-110); 2002 PRUDÊNCIO GIA 
(p. 5); 2003 MARQUES GIA (p. 9); 2004a BICHO GIA 
(passim; 2004b: passim); 2006 VARELA GIA (p. 49); 2006 
BICHO GIA (p. 16-17); 2006a CARDOSO GIA (p. 21-22, 
44-46; 2006b: 374-375); 2008 VARELA GIA (p. 12, 25-26), 
2008 BICHO & HAWS GIA (p. 2168, 2171-2172); 2007
CARDOSO GIA (p. 114, 118, 120, 517-518); 2007 
GOMES & CALADO GIA (p. 148-150, 156); 2008 CARVA-
LHO GIA (p. 210-213, 234, 252, 424-426); 2010a REBO-
LEIRA et al. GIA (passim; 2010b: 50-54); 2011 HAWS et 
al. GIA (p. 237);  2011 BICHO et al. GIA (p. 343); 2012
REBOLEIRA GIA (passim); 2012a REBOLEIRA et al. GIA 
(passim; 2012b: passim); 2014 BRUXO AM (p. 13); 2014 
CARDOSO GIA (p. 431); 2014 VARELA GIA (passim); 2015 
REBOLEIRA et al. GIA (p. 4, 35-39, 51-54); 2015 REGALA 
& PINTO (p. 63-64); 2015 BOAVENTURA et al. GIA, CMa, 
FMR, GA, GMa, GAH, FMC (p. 256-263); 2016 VARELA GIA 
(p. 8-9, 18, 81, 105); 2018 GASPAR & FILIPE GIA (p. 10-14).

Cavernas da Mexilhoeirinha is the first registered name, in 
reference to the nearest town, also known as Mexilhoeira 
da Carregação or just Mexilhoeira, which validates the 
name variants also recorded for these caves. From the 1970s 
onwards, the overwhelming majority of the authors refer 
to these cavities as the Ibn Ammar Caves, a designation 
that seems to emerge in the 1960s, together with the 

Grutas de Ibn Ammar (ou Cavernas 
da Mexilhoeirinha)

Sinonímia e anteriores referências
cma  - cavernas da mexilhoeirinha | cmb - cavernas 
da mexilhoeira | fmc  - furnas da mexilhoeira da 
carregação | fmr - furnas dos mouros | fmX - fur-
nas da mexilhoeirinha | GA  - Gruta do Algar | GAH  
- Gruta de d. Afonso Henriques | Ge  - Grutas de es-
tômbar | GiA  - Gruta(s) de ibn(e) Ammar (ou Amar, ou 
ainda Ahmmar) | Gma  - Gruta(s) de(a) mexilhoeirinha 
| Gmb - Grutas da mexilhoeira | nd  - não designada.

1850 bonnet nd (p. 40); 1886 VeiGA cma (p. 64-66; 
1891 nd: 93-94); 1909 oLiVeirA cma (p. 17; 1911 
cmb: 15, 16, 20; 1913 cma: 9); 1939 ViAnA fmX 
(p. 1); 1945 VAndeL GA (p. 173, 270, 403); 1945 mA-
cHAdo & mAcHAdo fmr, GA (p. 214-215; 1948 
fmr, GA: 453-454); 1962a LindberG Gma (p. 60-61; 
1962b: 46-47); 1963 frAncÊs GiA (p. 1, 7); 1963a 
tHunberG Gma (p. 5-6; 1963b: 11-12); 1966 rosA 
cma (p. 2); 1966 bentes fmc; 1970 rosA cmA (p. 94); 
1971 ArnAud et al. GiA (p. 124-125); 1971 cArrAPi-
ço GiA, Ge (p. 1, 3); 1971 costA GiA (p. 599); 1974 
mArQues & AndrAde GiA (p. 128 + quadro); 1975 
rosA nd (p. 135-136); 1977 n. a. GiA (p. 3); 1977-
1978 PereirA GiA (p. 14, 29); 1978 L. GiA (p. 1); 
1978 n. a. GiA; 1982 costA GiA (passim; 1983: passim); 
1985 costA et al. GiA (p. 71-74); 1985 n. a. GiA 
(p. 1, 7); 1986 cuÍçA GiA (p. 26); 1987 n. a. GiA (p. 7); 
1988 Gomes & Gomes GiA, Gmb, fmr (p. 24, 28, 67); 
1988a cuÍçA GiA (p. 52-53, 1988b: 1, 9); 1990 bon-
net et al. nd (p. 71); 1992 mArQues et al. GiA 
(p. 65, 67); 1992 siLVA & Gomes GiA (p. 120-121); 
1992 rosA cmb (p. 221); 1994 mAdeirA Gma (p. 26); 
1995 Gomes et al. GiA, fmr, Gmb (p. 7, 16, 38-41); 
2001 sAntos GiA (p. 107-110); 2002 PrudÊncio 
GiA (p. 5); 2003 mArQues GiA (p. 9); 2004a bicHo 
GiA (passim; 2004b: passim); 2006 VAreLA GiA (p. 49); 
2006 bicHo GiA (p. 16-17); 2006a cArdoso GiA 
(p. 21-22, 44-46; 2006b: 374-375); 2007 cArdoso 
GiA (p. 114, 118, 120, 517-518); 2007 Gomes & 
cALAdo GiA (p. 148-150, 156); 2008 VAreLA GiA 
(p. 12, 25-26), 2008 bicHo & HAWs GiA (p. 2168, 
2171-2172); 2008 cArVALHo GiA (p. 210-213, 234, 
252, 424-426); 2010a reboLeirA et al. GiA (passim; 
2010b: 50-54); 2011 HAWs et al. GiA (p. 237); 2011 
bicHo et al. GiA (p. 343); 2012 reboLeirA GiA (pas-
sim); 2012a reboLeirA et al. GiA (passim; 2012b: 
passim); 2014 bruXo Am (p. 13); 2014 cArdoso 
GiA (p. 431); 2014 VAreLA GiA (passim); 2015 rebo-
LeirA et al. GiA (p. 4, 35-39, 51-54); 2015 reGALA 
& Pinto (p. 63-64); 2015 boAVenturA et al. GiA, 
cma, fmr, GA, Gma, GAH, fmc (p. 256-263); 2016 
VAreLA GiA (p. 8-9, 18, 81, 105); 2018 GAsPAr & 
fiLiPe GiA (p. 10-14).

cavernas da mexilhoeirinha é a primeira designação 
de que há registo, em alusão à povoação mais próxima, 
também conhecida como mexilhoeira da carregação 
ou apenas mexilhoeira, o que justifica as variantes ao 



Figura 39
trabalhos de topografia na gruta de ibn Ammar - rfL.

Topographic survey in Ibn Ammar cave - RFL.
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first attempts to bring tourist attraction on them (see 
FRANCÊS 1963), perhaps to publicize the caves under a 
more appealing name. This designation has however been 
consolidated in the technical and journalistic literature, 
therefore it should be sustained.

Etymology
Abû Bacr Muhammad Ibn Ammâr (1031-1084) was 
a distinguished Arab poet, courtier and politician who 
became the governor of Silves. He was thought to have 
been born in Estômbar, a village near the caves, but 
this information proved to be erroneous, Xannabûs was 
the birthplace of the poet (now São Brás de Alportel) 
(see KHAWLI et al., 2007: 22-23). In spite of this, the 
association of the caves with the name of the medieval 
Islamic poet is presently inevitable.

Geographical and geological framework
The Ibn Ammar Caves are a series of karst openings 
along the left bank of the Arade River, to the north 
of the Mexilhoeira da Carregação town, in the 
municipality of Lagoa. According to the exploratory 
and topographic surveys carried out, two main sets 
of galleries, about 120 meters apart, can be recognized, 
with no known human accessible connection. The lower 
level conduits are active, draining part of the waters of 
the important Algarvian Querença-Silves aquifer into 
the river, through several perennial karst springs 
(see COSTA 1982; 1983; COSTA et al. 1985), forming 
an underground delta that developed in the Middle 
Jurassic Limestone. The northern cave is the one with
 the greatest development, in fact the most extensive 
one known in the southern Portugal. Up to 690 meters 
of anastomosed galleries were surveyed, having access 
from the outside through several apertures (Figure 40), 
with two main entrances over the riverbed at approxi-
mately 10 meters of altitude (NMM). The existence 
of other potentially obstructed accesses is very likely. 
There is a southern sector with a labyrinthic fossil level, 
mostly formed by narrow or very narrow galleries 
converging in larger chambers with thick sedimentary 
deposits. In the northern sector the narrow galleries 
extend in subparallel corridors that converge to a 
main gallery of variable amplitude, but reaching a 
maximum width of 17 meters and a height of 8 meters, 
most of it flooded forming a 65 meters long lake. The 
water in this lake is brackish, resulting from the mixture 
between the aquifer flow and the tidal influx from the 
Arade estuary. The water level of the lake is noticeably 
variable, sometimes converting the lake temporarily 
into a large mud pool as a result of very low tides. 
In the walls, the mark left by the maximum water 
oscillation level reaches up to 90 cm above the clayey 
bottom of the lake. At the north end this large gallery 
branches into two small ducts, one to the NE beginning 
with a sump, surmountable during low tide, and another 
heading NW after a ramp of stones. Both converge 
into a room with some derivations, partially filled by 
a cone of clay and stones that forms a ramp ascending 
towards the SW, at the top of which the continuation 
is obstructed.

nome igualmente registadas para as grutas. A partir da 
década de 70 do século XX a esmagadora maioria dos 
autores refere-se a estas cavidades como as Grutas de 
ibn Ammar, designação que parece emergir nos anos 
60, aquando das primeiras iniciativas de as constituir 
como atracção turística (vide frAncÊs 1963), talvez 
para que fossem divulgadas sob um nome mais apelativo. 
Atendendo a que esta designação ficou consolidada na 
literatura existente, técnica e jornalística, considera-se 
que deverá ser mantida.

Etimologia
Abû bacr muhammad ibn Ammâr (1031-1084) foi um 
destacado poeta, cortesão e político árabe que chegou 
a governador de silves. Pensou-se que teria nascido
em estômbar, povoação próxima das grutas, mas esta 
informação veio a verificar-se errónea, sendo Xannabûs 
a terra natal do poeta (actual são brás de Alportel) 
(vide KHAWLi et al. 2007: 22-23). 
independentemente deste facto, a ligação das grutas 
ao nome do poeta medieval islâmico é neste momento 
uma realidade inalienável.

Enquadramento geográfico e geológico
As Grutas de ibn Ammar correspondem a uma série 
de aberturas cársicas dispostas ao longo da margem 
esquerda do rio Arade, a norte da povoação da mexi-
lhoeira da carregação, no concelho de Lagoa. de acor-
do com as pesquisas exploratórias e os levantamentos 
topográficos realizados podem ser identificados dois 
principais conjuntos de galerias, 
que distam cerca de 120 metros entre si, sem ligação 
conhecida que permita a progressão humana de um 
para o outro. As condutas do nível inferior estão 
activas e drenam para o rio parte das águas do 
importante aquífero do Algarve de Querença-silves, 
sob a forma de diversas exsurgências cársicas perenes 
(vide costA 1982; 1983; costA et al. 1985), 
configurando um delta subterrâneo que se desenvolveu 
em calcários do Jurássico médio. A gruta norte é a que 
apresenta maior desenvolvimento, sendo inclusivamente 
a mais extensa que se conhece no sul de Portugal. 
encontram-se cartografados 690 metros de galerias 
anastomosadas, acessíveis a partir do exterior por 
diversas aberturas (figura 40), existindo duas que 
podem ser consideradas principais, sobranceiras ao 
leito do rio, a aproximadamente 10 metros de altitude 
(nmm), sendo provável a existência de outros
potenciais acessos actualmente obstruídos. existe um 
sector meridional com nível fóssil labiríntico, 
maioritariamente sob a forma de condutas estreitas 
ou muito estreitas com ligação por encruzilhadas, 
formando salas com alguma amplitude e contendo 
espessos depósitos sedimentares. no sector setentrional 
as galerias pouco amplas prolongam-se em corredores 
subparalelos que convergem para uma galeria principal 
de amplitude variável, mas atingindo uma largura 
máxima de 17 metros e uma altura de 8 metros, na 
sua maior extensão ocupada por um lago, ao longo 
de 65 metros. A água deste lago é salobra, resultando 
da mistura entre as águas provenientes do aquífero e 
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The southernmost cave of the system is smaller and has 
the entrance near the maximum water level through two 
adjacent circular openings facing SE, although there are 
others very close, partially obstructed and covered by 
vegetation. After a small corridor there is a chamber with 
approximately 15x10 meters, where the estuarine waters 
enter, mainly in the high tide. Several galleries derive from 
the corridor and the chamber. The most relevant ones 
are those heading to the quadrant N-NE, usually narrow 
and exhibiting a labyrinthic pattern, although with some 
chambers of greater amplitude and permanently flooded 
parts in the lower level. There is an upper level of fossil 
galleries, sometimes containing thick sedimentary 
deposits. In some places of the cave there are also 
noticeable accumulations of guano. The development of 
the cave was quantified in 143 meters, forming altogether 
an almost circular ensemble of 42 meters in perimeter.

Research History
Those are the last caves mentioned by Charles BONNET 
(1850: 40, BONNET et al., 1990: 71), and very briefly:

“On the banks of the Portimão River, after the village 
of Mexilhoeirinha, in the limestone hills, there are a 
number of fairly deep caves, some of which have their 
entrances over the river. They are natural cavities, but 
the inhabitants claim they were enlarged and occupied 
by the Moors.”

Estácio da Veiga confirms and expands this information, 
situating the caves in the parish of Estômbar (1886: 64-
66, 1991: 93-94):

“Mexilhoeirinha Caves - on the left bank of the river that 
flows from Silves to the estuary of Portimão, between 
Silves and Mexilhoeirinha, or Mexilhoeira da Carregação, 
many caves are indicated by the country people. The 
tradition is deeply rooted in the popular belief that they 
were the houses of the Moors, whom occupied one of 
the most important topographic sections of the Muslim 
Al-Gharb, watched over by the Castles of Alvor, Lindo, 
Portimão, Silves and Estômbar. Therefore, we can 
understand that tradition confuses the Arab ages with 
other more remote times.”

“Charles Bonnet refers to these caves, although it seems 
he didn’t visit them. However he ascertained that above 
Mexilhoeirinha there are calcareous mountains with 
many deep natural caves, some of which opened to the 
river, and he repeated the tradition of them having been 
inhabited by Moors.”

“I visited one partially, as far as the external light allowed 
me to go through. It is located to the northeast and about 
500 meters from Mexilhoeirinha. It has two adjacent 
arch shaped entrances, a spacious atrium, corridors and 
slightly waved ground. It divides into several branches, 
whose extension and orientation I could not verify. I no-
ticed, however, that one of these passages was obstructed 
with great piles of loose stones, most probably collapsed 
from the vault. Some of the rural people assured me that 

os influxos mareais do estuário do Arade. É notória a 
variação do nível da água do lago, ficando por vezes 
convertido temporariamente numa grande charca de 
lama, em consequência de marés muito baixas. nas 
paredes a marca do nível máximo desta oscilação 
atinge os 90 cm de altura em relação ao fundo argiloso 
do lago. no extremo norte deste, a grande galeria 
bifurca dando lugar a duas pequenas condutas, uma 
para ne com sifão inicial, cuja transposição é exequível 
em período de baixa-mar, e outra para no após uma 
rampa de pedras. Ambas convergem para uma sala 
com algumas derivações, parcialmente preenchida por 
um cone de argila e pedras que forma uma rampa 
ascendente no sentido so, no topo da qual a continuação 
se apresenta obstruída.

A gruta sul do sistema, mais pequena, tem entrada 
junto ao nível máximo das águas sob a forma de duas 
aberturas circulares adjacentes, viradas para se, 
embora existam outras muito próximas, parcialmente 
obstruídas e encobertas pela vegetação. Após um 
pequeno corredor entra-se numa sala com aproxi-
madamente 15x10 metros, onde entram as águas 
estuarinas, sobretudo na preia-mar. A partir do 
corredor e da sala derivam diversas condutas, sendo 
de relevância as que se desenvolvem para o quadrante 
n-ne. Apresentam tendência labiríntica, normalmente 
estreitas embora formando algumas câmaras de maior 
amplitude, com zonas permanentemente alagadas no 
nível inferior, e um nível superior com galerias fósseis, 
por vezes contendo espessos depósitos sedimentares. 
em alguns locais da gruta são também visíveis acumu-
lações de guano apreciáveis. na soma das extensões 
das galerias o desenvolvimento da gruta foi quantifica-
do em 143 metros, ocupando, no conjunto, uma área 
quase circular com um perímetro de 42 metros.

Historial das pesquisas
são as últimas aludidas por charles bonnet (1850: 
40, bonnet et al. 1990: 71), de forma muito breve:

“nas margens do rio de Portimão, depois da aldeia 
da mexilhoeirinha, nos montes calcários, existe um 
grande número de cavernas bastante profundas, das 
quais algumas têm as suas entradas sobre o rio. são 
cavidades naturais, mas os habitantes pretendem que 
elas foram ampliadas e ocupadas pelos mouros.”7

estácio da Veiga confirma e amplia esta informação, 
situando as cavernas na freguesia de estômbar (1886: 
64-66; 1991: 93-94):

“cavernas da mexilhoeirinha. - sobre a margem 
esquerda do rio que corre de silves para a foz de 
Portimão, entre silves e a mexilhoeirinha, ou mexi-
lhoeira da carregação, muitas cavernas são indicadas 
pela gente do campo com a tradição vivamente 
arraigada na crença popular de terem sido a vivenda 

7 na tradução de maria A. t. ramalho Viegas (1990), o topónimo mexilhoeirinha, 
conforme escrito na edição original de bonnet, foi substituído por mexilhoeira, 
situação que aqui se reverte.
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the cave was very extensive and others added, with the 
firmest belief, that it ended in the Silves castle! Such is 
the fertility of the popular imagination! For all the country 
people and especially the washerwomen, who usually 
gather in this shelter, it is well known that the Moors 
lived in this and other caves on the riverbank, and that 
when the castle of Silves fell into the hands of the Chris-
tians (1189), they took refuge and lived there for many 
years. An elderly worker reports that when he was still 
young, with other companions he often entered this cave, 
but that today he could not go as far as in those days 
before, because the cattle herders stacked many stones 
at the beginning of the passages. They feared losing some 
of the cattle from their flocks in the midst of that scary 
darkness, where there were deep pits or abysses, which 
no one has ever observed. The informer also reported that 
in those corridors there were very beautiful rooms with 
ceilings formed by beaks of a very white water stone, a 
lot of shattered dark earthenware and many bats, which 
went so far as to extinguish the lights that were carried; 
those were bowls of melted tallow in olive oil and a thick 
twist of rag in the middle. Finally, he told that a relative 
of his found some copper things there, under a pile of 
shells, but he could not tell what they were because 
many years went by over this.”

“Apart from the exaggeration with which the rustic narra-
tors magnify what they observe, it seems, however, that 
in the marvels they refer there is a certain background 
of truth which could guide the conscious explorer to 
important discoveries for science. Therefore, the caves 
in the left margin of the Silves river, near Mexilhoeira da 
Carregação, are recommended here for whenever there 
are governments in this country that understand the high 
interest that inspired all other educated nations for the 
study of caves; recognizing that it is worth the time and 
expense demanded by these interesting works, which 
so many revelations have given for the knowledge of the 
races and the level of civilization of the most remote 
populations that have lived in this last western bit of the 
earth.”

dos mouros, que occuparam uma das secções topográ-
ficas mais importantes do Al-Gharb muçulmano, 
atalaiado pelo castello de Alvor, castello Lindo e castelos 
de Portimão, silves e estombar, podendo assim 
entender-se que a tradição confunde a epocha arabe 
com outras de mais remota antiguidade.”

“carlos bonnet refere-se a estas cavernas, parecendo
comtudo não tel-as visitado. Averiguou, porém, haver 
com efeito acima da mexilhoeirinha montanhas calcareas 
com muitas e profundas cavernas naturaes, estando 
algumas abertas para o rio, e repete a tradição de 
terem sido habitadas por mouros.”

“uma visitei eu parcialmente, até onde a claridade 
externa me permitiu o transito. está situada a nordeste 
e a uns 500 metros da mexilhoeirinha. tem duas 
entradas contiguas à feição de arcos, espaçoso átrio, 
corredores e chão pouco ondeado. reparte-se em 
diversos ramaes, cuja extensão e orientação não me 
foi possível verificar. notei, porém, estar obstruida 
uma das suas passagens por grandes amontoamentos 
de pedras soltas, mui provavelmente despregadas 
da abobada. Algumas pessoas da população rural 
afiançaram-me que a caverna era extensíssima, 
acrescentando logo outras, com o mais firme entono 
de convicção, que ía terminar no castello de silves! 
tal é a fertilidade da imaginação popular! o que para 
toda a gente do campo e mais especialmente as 
lavadeiras, que costumam recolher-se n’aquelle abrigo, 
passa por sabido e sem admissão e replica, é que 
os mouros viviam n’aquella e noutras cavernas da 
margem do rio, e que quando o castello de silves caíu 
em poder de christãos (1189), alli se refugiaram e 
viveram ainda muitos anos. um trabalhador já idoso 
refere que, sendo ainda moço, com outros companheiros 
entrára muitas vezes náquella furna, mas que hoje 
não se póde já ir tão longe como em seu tempo, em 
razão das muitas pedras que os pastores do gado 
têem amontoado nas embocaduras das passagens com 
receio de que se perdessem algumas cabeças dos 
rebanhos em meio d’aquella assustadora escuridão, 

Figura 40
Aberturas da gruta norte 
de ibn Ammar - ftr 2004.
Ibn Ammar north cave 
apertures - FTR 2004.
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According to the description, Estácio da Veiga must have 
entered the southern cave of the system, which is still 
more easily accessible today, with two contiguous 
entrances (Figure 41). The account he wrote was since 
then transcribed and republished, fully or in small 
sections, by different authors (OLIVEIRA 1911: 15-16; 
VIANA 1939; ROSA 1975: 135-136).

Although these caves initially attracted the attention 
of archaeologists, the first true researches, we have 
referenced, were produced by biologists. On April 10, 1942, 
António de Barros Machado carried out biospeological 
collections in a cavity named “Furnas dos Mouros” 
or “Gruta do Algar”, on the left bank of the Portimão 
stream, near Mexilhoeirinha, close to a marginal pathway 
in Mr. Alberto Ribeiro de Azevedo’s land. They refer to 
a development of about 20 meters, with stalactites and 
stalagmites, and still water. It is difficult to know exactly 
which cavity was examined but they state in a footnote 
that perhaps this one is the cave visited by Estácio da 
Veiga in the same area (MACHADO & MACHADO 1945: 
214-215, 1948: 453-454). Machado sent specimens
 from his collections to other researchers, namely A. VANDEL 
(1945), who identified the epigean isopods Porcellionides 
sexfasciatus (Budde-Lund, 1885) (= metoponorthus 
sexfasciatus) and Haplophthalmus siculus Dollfus, 1896.
He also described the species considered troglobiont and
epigean trichoniscoides machadoi Vandel, 1945, previously 
unknown, even though specimens of this species were 
collected in several places in mainland Portugal, from 
Serra do Gerês to the Algarve (FERNANDES 1963: 12; 
VANDEL 1945: 172-173; REBOLEIRA et al. 2015: 6-7). 
On 12 May 1961, the biologist Knut LINDBERG (1962a,
1962b) visited these caves and promoted biospeleological
researches. He wrote an expressive description of his 
route inside the cave, apparently between the southern 
entrance (of the north cave) and the subterranean lake, 
mentioning names like “Horse room”, “fox room” and 
“Holy family”. He said to have entered with Henrique 
Viegas de Abreu, connoisseur of the whole cave, António 
Magalhães Barros Feu, son of the owner of the canned 
fish factory “La rose” (Feu Marchena), and José Alexandre

onde havia fôjos ou abysmos profundos, que nunca 
ninguém observou. Accrescentava ainda o informador, 
que lá por aquelles corredores dentro havia casas 
lindissimas com tectos formados de bicos de uma 
pedra de agua muito branca, muita louça de barro 
escuro despedaçada e muitos morcegos, que chegavam
a apagar as luzes que se levavam, que eram umas 
tijelas de sebo derretido em azeite e uma torcida 
grossa de trapo no meio. contava, finalmente, que um 
parente seu achára lá dentro, debaixo de um monte 
de conchas de marisco, umas cousas de cobre, que 
não sabia dizer o que eram, porque sobre tudo isso já 
tinham passado muitos annos.”

“Á parte, porém, a exageração com que os narra-
dores rusticos engrandecem o que observam, parece 
comtudo haver nas maravilhas que referem um certo 
fundo de verdade, que póde guiar o explorador 
consciente a descobrimentos importantes para a 
sciencia, e por isso as cavernas da margem esquerda 
do rio de silves, nas proximidades da mexilhoeira da 
carregação, ficam aqui recomendadas para quando 
alguma vez haja governos n’este paiz, que, compreen-
dendo o alto interesse que em todas as nações cultas 
está inspirando o estudo das cavernas, saibam dar por 
bem empregado o tempo e o dispendio que reclamam 
estes interessantes trabalhos, que tantas revelações 
hão ministrado com relação às raças e ao grau de 
civilização das mais remotas nacionalidades, que 
viveram n’este ultimo retalho ocidental da terra.”

Pela descrição, estácio da Veiga deverá ter entrado na 
gruta sul do sistema, que ainda hoje se revela de mais 
fácil acesso, com duas entradas contíguas (figura 41). 
A descrição que redigiu foi transcrita e republicada 
desde então, no todo ou pequenos trechos, por 
diferentes autores (oLiVeirA 1911: 15-16; ViAnA 
1939; rosA 1975: 135-136).

Apesar de inicialmente estas grutas terem atraído 
a atenção de arqueólogos, as primeiras pesquisas 
concretas de que temos registo foram realizadas por 

Figura 41
Aberturas da gruta sul 

de ibn Ammar - ftr 2009.
Ibn Ammar south cave 
apertures - FTR 2009.
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Costa. Inside the cave he registered an atmospheric 
temperature of 19º and of 18,5º in the water. Lindberg 
listed the collection of several invertebrates: oligochaetes, 
mites, spiders, amphipodes, Mycetophilidae, Dixidae, 
Borboridae, orneodes sp., Limonia nubeculosa Meigen, 
1804 and medetera petrophila Kowarz, 1877 (the latter 
identified by THUNBERG 1963a; 1963b). However, most 
of the species mentioned are epigean and common, so 
the most relevant advance in the knowledge of this cave’s 
subterranean biodiversity follows the latest collections
conducted by the biologist Sofia Reboleira, from the 
Universities of Aveiro and La Laguna. Under a wide 
project that involved several caves distributed through 
diverse Portuguese karst regions, this researcher made 
consecutive incursions to a number of caves in the Algarve, 
including Ibn Ammar, mainly between 2009 and 2011. 
Numerous collections were obtained by active search and 
using baited pitfall traps (REBOLEIRA 2012: 213). This 
work and subsequent research resulted in the discovery 
and description of cave arthropod species previously 
unknown to science. The following are particularly relevant:

- titanobochica magna Zaragoza & Reboleira, 2010 
(Figure 42) - a new genus and a new troglobiont 
pseudoscorpion species. Due to its geographic isolation 
and peculiar characteristics it is categorized as a relict 
species, remnant of a primitive fauna population, 
corroborating the idea that the Iberian Peninsula remained 
a refuge for the arthropods originated in Laurasia. It was 
collected in four of the Algarve caves in the municipalities 
of Lagoa, Silves, Loulé and Olhão. It is one of the world’s 
largest pseudoscorpions, which motivated the given 
taxonomic designation (REBOLEIRA et al. 2010b). It is 
interesting to note that this species was included as one 
of the 100 most extraordinary species on the planet in 
WHEELER & PENNAK (2013).

- Lusoblothrus aenigmaticus Zaragoza & Reboleira, 
2012 – a new genus and new species of cave-dwelling 
pseudoscorpions, whose description was based on a single
female specimen, collected in a deep zone of the Ibn Ammar 
Cave, so far the only known habitat for this species. Its 
presence in the Algarve is held enigmatic considering that 
its anatomical characteristics have affinities with
Gondwanan genera. This species and t. magna reinforce
the thesis that this region was an ancient refuge for arthropod 
lineages, which can be traced back to Pangaea, before 
the Jurassic continental drift (REBOLEIRA et al. 2012b).

- squamatinia algharbica Mendes & Reboleira, 2012 
(Figure 43) - a new genus and new species of a troglobiont 
silverfish. Reported as the largest cave-dwelling insect 
known in Europe. It is considered as one more gigantism 
phenomenon for the Algarve cave fauna, together with 
t. magna, both sharing the habitat in the same caves 
(REBOLEIRA et al. 2012a).

- Litocampa mendesi Sendra & Reboleira, 2010 - this new 
species is the first troglobiont dipluran to be identified in 
Portugal. All known specimens come from the Ibn Ammar 
Cave (REBOLEIRA et al. 2010a).

biólogos. no dia 10 de Abril de 1942, António de 
barros machado realizou recolhas bioespeleológicas 
numa cavidade que designa “furnas dos mouros” ou 
“Gruta do Algar”, na margem esquerda da ribeira de 
Portimão, perto da mexilhoeirinha, junto a um caminho
marginal, na propriedade do sr. Alberto ribeiro de 
Azevedo. fazendo referência a um desenvolvimento 
de cerca de 20 metros, com estalactites e estalagmites, 
e águas paradas, é difícil saber exactamente qual foi a 
cavidade pesquisada, mas em nota de rodapé refere 
que talvez se trate da caverna visitada por estácio da 
Veiga na mesma área (mAcHAdo & mAcHAdo 
1945: 214-215; 1948: 453-454). das suas recolhas 
resultaram estudos realizados por outros investigadores
a quem machado enviou exemplares, nomeadamente 
A. VAndeL (1945), que identificou exemplares dos 
isópodes epígeos Porcellionides sexfasciatus 
(budde-Lund, 1885) (=Metoponorthus sexfasciatus) e
 Haplophthalmus siculus dollfus, 1896, e descreveu a 
espécie considerada cavernícola e epígea Trichoniscoides 
machadoi Vandel, 1945, até então desconhecida, mas 
da qual foram recolhidos exemplares em diversos 
locais de Portugal continental, desde a serra do 
Gerês ao Algarve (fernAndes 1963: 12; VAndeL 
1945: 172-173; reboLeirA et al. 2015: 6-7). no 
ano de 1961, a 12 de maio, também o biólogo Knut 
LindberG (1962a; 1962b) visitou estas grutas e 
as pesquisou do ponto de vista bioespeleológico. 
redigiu uma expressiva descrição do seu percurso no 
interior da gruta, ao que parece entre a entrada sul 
(da gruta norte) e o lago subterrâneo, mencionando 
designações como “sala do cavalo”, “sala da raposa” 
e “sagrada família”. refere que foi acompanhado por 
Henrique Viegas de Abreu, conhecedor de toda a 
gruta, António magalhães barros feu, filho do então 
proprietário das conservas «La rose» (feu marchena), 
e José Alexandre costa. no interior da gruta registou
 uma temperatura atmosférica de 19º e de 18,5º na água. 
Lindberg apontou a recolha de diversos invertebrados: 
oligoquetas, ácaros, araneídeos, anfípodes, 
mycetophilidae, dixidae, borboridae, Orneodes sp., 
Limonia nubeculosa meigen, 1804 e Medetera 
petrophila Kowarz, 1877 (esta última identificada por 
tHunberG 1963a; 1963b). no entanto, a maioria 
das espécies referidas são epígeas e comuns, pelo que 
o mais relevante avanço no conhecimento da
biodiversidade subterrânea desta gruta ocorre na 
sequência das mais recentes recolhas da bióloga 
sofia reboleira, das universidades de Aveiro e de La 
Laguna. no âmbito de um vasto trabalho que incidiu 
em diversas grutas distribuídas pelas regiões cársicas 
de Portugal a investigadora realizou consecutivas 
incursões a um conjunto de grutas no Algarve, entre 
as quais a de ibn Ammar. sobretudo entre 2009 e 
2011 obteve numerosas recolhas, por captura à 
vista e recorrendo a armadilhas engodadas do tipo 
pitfall (reboLeirA 2012: 213). desse trabalho e da 
posterior investigação realizada, resultou a descoberta 
e descrição de espécies de artrópodes cavernícolas 
previamente desconhecidas para a ciência. são 
particularmente relevantes as seguintes:
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- Titanobochica magna Zaragoza & reboleira, 2010 
(figura 42) – novo género e nova espécie troglóbia de 
pseudoescorpião que, pelo seu isolamento geográfico 
e peculiares características assume a categoria de 
relíquia, remanescente de primitiva povoação faunística, 
corroborando a ideia de que a Península ibérica 
permaneceu um refúgio para a fauna de artrópodes 
com origem na Laurásia. foi recolhida em quatro 
grutas do Algarve nos concelhos de Lagoa, silves, 
Loulé e olhão. trata-se de um dos maiores 
pseudoescorpiões do mundo, o que motivou a 
designação taxonómica atribuída (reboLeirA et al. 
2010b). É interessante apontar que esta espécie foi 
assinalada como uma das 100 espécies mais extraordi-
nárias do planeta em WHeeLer & PennAK (2013).

- Lusoblothrus aenigmaticus Zaragoza & reboleira, 
2012 - novo género e nova espécie cavernícola de 
pseudoescorpião, descritos com base num único 
exemplar feminino, recolhido em zona profunda da 
Gruta de ibn Ammar, constituindo, assim, o único 
habitat conhecido da espécie. A presença desta 
espécie no Algarve foi considerada, tal como o nome 
atribuído indica, enigmática, atendendo a que as suas 
características anatómicas têm afinidades com géneros 
originários do Gondwana, o que, conjuntamente com
 T. magna, reforça a tese de esta região constituir refúgio 
privilegiado de antigas linhagens de artrópodes, que
poderão remontar à Pangeia, no Jurássico, portanto,  antes 
da separação dos continentes (reboLeirA et al. 2012b).

- Squamatinia algharbica mendes & reboleira, 2012 
(figura 43) - novo género e nova espécie de tisanuro 
troglóbio, tem sido noticiado como o maior insecto 
terrestre cavernícola conhecido na europa, mais um 
fenómeno de gigantismo para a fauna cavernícola do 
Algarve, juntamente com T. magna, com a qual coabita, 
nas mesmas grutas (reboLeirA et al. 2012a).

- Litocampa mendesi sendra & reboleira, 2010 - nova 
espécie, é o primeiro dipluro troglóbio a ser identificado
em Portugal. todos os exemplares conhecidos provêm 
da Gruta de ibn Ammar (reboLeirA et al. 2010a).

- Cordioniscus lusitanicus reboleira & taiti, 2015 - nova 
espécie de isópode terrestre das grutas do Algarve e 
Alentejo (reboLeirA et al. 2015).

Para além das referidas, registou-se nesta gruta a 
presença de outros artrópodes troglóbios, tais como o 
isópode Trogleluma machadoi (Vandel, 1945) (rebo-
LeirA et al. 2015) e a aranha Teloleptoneta synthetica 
(machado, 1951), sendo ainda curiosa a presença da 
centopeia epígea Lithobius inermis Koch, 1859, uma 
vez que constitui a ocorrência mais ocidental desta 
espécie (reboLeirA et al. 2012b:59).

A importância ecológica e de biodiversidade das Grutas 
de ibn Ammar não se esgota com os invertebrados, estas 
são também um importante abrigo para quirópteros, 
abrangido no Plano nacional de conservação dos 

Figura 42
Pseudoescorpião cavernícola 
Titanobochica magna Zaragoza & 
reboleira, 2010 - ftr 2009.
cave-dwelling pseudoscorpion 
titanobochica magna Zaragoza & 
Reboleira, 2010 - FTR 2009.

Figura 43
tisanuro cavernícola Squamatinia 
algharbica mendes e reboleira, 2012 
- ftr 2009.
Cave-dwelling tisanura squamatinia 
algharbica Mendes e Reboleira, 2012 
- FTR 2009.
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- cordioniscus lusitanicus Reboleira & Taiti, 2015 - new 
species of terrestrial isopod from the Algarve and Alentejo 
caves (REBOLEIRA et al. 2015).

Additionally, the presence of other troglobiont arthropods 
was registered in this cave, such as the isopod trogleluma 
machadoi (Vandel, 1945) (REBOLEIRA et al. 2015), the 
spider teloleptoneta synthetica (Machado, 1951). It’s 
interesting to note also the westernmost occurrence of 
the epigean centipede Lithobius inermis Koch, 1859 in 
this cave (REBOLEIRA et al. 2012b:59).

The Ibn Ammar Caves ecological and biodiversity impor-
tance is not limited to the invertebrates. These are also 
an important bat shelter included in the National Plan 
for the Conservation of Cave Bats, acknowledged since 
1978, with records since 1988. It is currently a maternity 
shelter of national importance, previously mentioned as 
important also in the hibernation period. The identified 
bat species are: r. hipposideros (Bechstein, 1800), r. 
mehelyi Matschie, 1901, m. blythii (Tomes, 1857), m. 
escalerai Cabrera, 1904, m. schreibersii (Kuhl, 1817) 
and possibly, r. euryale Blasius, 1853, or some other 
species of the genus myotis (RODRIGUES & PALMEIRIM 
1996; ICNF 2014). The presence of the bat colony 
endorses the interdiction of visitors during the months of 
June to July and December to February, also the discour-
aging any incursions during the rest of the year, according 
to information made available online - in http://www.fpe-
espeleo.org/index.php/quiropteros (April 2017 version).

Besides the biological research, there were also documented
archaeological works promoted at least since the 20th 
century 60s in the Mexilhoeirinha karst complex caves. In 
1966, the high school teacher Manuel Bentes presented 
at the 5th Archaeological Colloquium of Oporto (the pro-
ceedings were published after two decades), archaeologi-
cal materials recovered with his students from “a small 
length of the earth layer that covered the base rock 
of the galleries” (BENTES 1985-1986). A first sketch 
of the northern cave (the longest) is then presented, 
and also a large collection of archaeological materials, 
including more than 1.400 discoid beads (mostly made 
of shell), hammerstones, knapped lithics, polished lithics, 
shaped bone tips, a copper axe, nails and various pottery 
fragments. He related some of these with the “dolmenic 
pottery”, ascribed others to the Bronze Age, and still
others to the Islamic period. Mário Varela Gomes, João
Luís Cardoso and Francisco Alves, during the elaboration 
of the Archaeological Inventory of the Algarve (Lagoa), 
attributed the Ibn Ammar materials to the Early Neolithic, 
with axes, adzes, millstones, flint blades, impressed or 
incised pottery and beads; to the Late Bronze Age, with 
carinated pottery, pattern-burnished and comb-impressed 
ware; and to the medieval times (GOMES et al. 1995:38).

Carl Harpsöe coordinated excavations at this site 
between 1964 and 1966. A more detailed topographical 
survey was then carried out but it was only published 
about fifty years later (BOAVENTURA et al. 2015: 257). 
Among the materials resulting from this intervention, only 

morcegos cavernícolas, nesta matéria referenciado 
desde 1978, com registos desde 1988. É presente-
mente abrigo de importância nacional na época de 
maternidade, tendo anteriormente sido referido como
 importante também na fase de hibernação. As espécies 
de morcegos identificadas são R. hipposideros 
(bechstein, 1800), R. mehelyi matschie, 1901, 
M. blythii (tomes, 1857), M. escalerai cabrera, 1904, 
M. schreibersii (Kuhl, 1817) e, possivelmente, R. euryale 
blasius, 1853, ou outras espécies do género Myotis 
(rodriGues & PALmeirim 1996; icnf 2014). A 
presença da colónia de morcegos tem levado a que as 
visitas à gruta sejam desaconselhadas, sobretudo nos 
meses de Junho – Julho e de dezembro a fevereiro, 
fases em que se defende a interdição, conforme 
informação disponibilizada online -  em http://www.
fpe-espeleo.org/index.php/quiropteros (versão de 
Abril de 2017).

mas as pesquisas nas grutas do complexo cársico 
da mexilhoeirinha não se restringiram ao campo 
biológico, estão também documentados trabalhos 
arqueológicos promovidos pelo menos desde a década 
de sessenta do século XX. em 1966 o professor ma-
nuel bentes apresentou no V colóquio Portuense de 
Arqueologia (cujas actas foram editadas passadas duas 
décadas) materiais arqueológicos que recolheu com 
os seus alunos, provenientes de “reduzida extensão 
da camada de terra que cobria o solo rochoso das 
galerias” (bentes 1985-1986). É então divulgado 
um primeiro esboço em planta da gruta norte (a mais 
extensa) e um numeroso conjunto de peças arque-
ológicas, que inclui mais de mil e quatrocentas contas 
discóides (maioritariamente de concha), percutores 
e outros materiais líticos talhados ou polidos, pontas 
de osso afeiçoadas, um machado de cobre, pregos 
e diversos fragmentos cerâmicos. Paralelizou alguns 
destes com a “cerâmica dolménica”, outros atribuiu à 
idade de bronze e, ainda alguns ao período islâmico. 
mário Varela Gomes, João Luís cardoso e francisco 
Alves, aquando da elaboração do Levantamento Ar-
queológico do Algarve (Lagoa), atribuíram os materiais 
provenientes de ibn Ammar ao neolítico Antigo, com 
machados, enchós, mós, lâminas de sílex, cerâmicas 
impressas ou incisas e contas; à idade do bronze final, 
com formas carenadas, retícula brunida e «penteada»; 
e à Época medieval (Gomes et al. 1995:38). 

entre 1964 e 1966 carl Harpsöe coordenou escavações 
no local, altura em foi realizado um levantamento 
topográfico mais detalhado, mas que só viria a 
ser publicado volvidos cerca de cinquenta anos 
(boAVenturA et al. 2015: 257). de entre os 
materiais resultantes da referida intervenção, apenas 
um inventário dos restos malacológicos foi, entretanto, 
publicado (costA, 1971), conforme a lista seguinte, 
sem actualização taxonómica: Pecten maximus 
(Linnaeus, 1758), Anomia ephippium Linnaeus, 1758, 
Ostrea edulis Linnaeus, 1758, Mytilus galloprovincialis 
Lamarck, 1819, Glycimeris glycimeris (Linnaeus, 1758), 
Cardium echinatum Linnaeus, 1758, Cardium edule 

Figura 44
materiais arqueológicos da gruta norte de ibn Ammar, 

adaptado de Gomes et al.1995: 
figuras 11 e 12. A - artefactos do neolítico Antigo, 

b - artefactos da idade do bronze.
Archaeological materials from the north cave of Ibn Ammar, 

adapted after GOMES et al. 1995: 
Figures 11 and 12. A -Early Neolithic artefacts, 

B - Bronze Age artefacts.
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Figura 44
materiais arqueológicos da gruta norte de ibn Ammar, 

adaptado de Gomes et al.1995: 
figuras 11 e 12. A - artefactos do neolítico Antigo, 

b - artefactos da idade do bronze.
Archaeological materials from the north cave of Ibn Ammar, 

adapted after GOMES et al. 1995: 
Figures 11 and 12. A -Early Neolithic artefacts, 

B - Bronze Age artefacts.



an inventory of the malacological remains was published 
in the meantime, according to the following list, without 
taxonomic update (COSTA, 1971): Pecten maximus 
(Linnaeus, 1758), Anomia ephippium Linnaeus, 1758, 
ostrea edulis Linnaeus, 1758, mytilus galloprovincialis 
Lamarck, 1819, Glycimeris glycimeris (Linnaeus, 1758), 
cardium echinatum Linnaeus, 1758, cardium edule 
Linnaeus, 1758, cardium tuberculatum Linnaeus, 1758, 
tapes decussatus (Linnaeus, 1758), solen marginatus 
Pulteney, 1799, scrobicularia plana (Da Costa, 1778), 
Littorina obtusata (Linnaeus, 1758), trivia europaea 
(Montagu, 1808), cassis saburon (Bruguière, 1792), 
nassa reticulata (Linnaeus, 1758), Purpura haemastoma 
(Linnaeus, 1767) and a shell of the genus conus. The 
identified species of terrestrial gastropods are: Helix 
nemoralis Linnaeus, 1758, Helix lactea Müller, 1774 and 
Helicella apicina (Lamarck, 1822). There is also mention 
to the presence of cephalopod remains - sepia officinalis 
Linnaeus, 1758.

After Harpsöe’s intervention, the cave would have to wait 
for about 35 years before new archaeological excavations 
were conducted, in 2000-2001 under the coordination of 
Nuno Bicho. He collected some artefacts inside the cave 
and excavated a small area near the north entrance (of 
the north cave). Almost 200 Mousterian lithic artefacts of 
flint, quartz, quartzite and limestone were recovered, in-
cluding a noteworthy discoidal core. The associated fauna 
remains revealed a considerable diversity of species, 
including deer, equids, rabbits, terrestrial turtle and marine 
molluscs (clams, mussels, cockles and limpets). This 
assemblage shows that the hunter-gatherers responsible 
for this Middle Paleolithic deposit had a diversified diet
(BICHO 2004a; 2004b; 2006:16). The materials previously 
collected by Bentes and deposited in the Municipal 
Museum of Portimão which have been attributed to 
Neolithic, were reviewed in the scope of a doctoral thesis 
by António Faustino Carvalho, who corroborates the 
specified chronology, more precisely the Evolved Early 
Neolithic, despite the excavation’s methodological and 
record limitations. This conclusion is mostly based on 
the predominance of incised ware, with spine motifs 
and the “false acacia leaf” decoration. The AMS dating 
obtained by Nuno Bicho on a ruditapes decussata shell 
associated with a ceramic vessel, which points to a later 
period: 5.105 ± 50 BP (Wk-17028), does not invalidate 
the age proposal for the “bentes collection”, as asserted 
by António Carvalho, who examined also these Neolithic 
remains recovered from inside the cave. He also 
addressed the cave functionality subject, considering that 
its configuration, with corridors and small rooms, would 
not favour a continued human occupation or the use by 
many individuals, which corroborates the previous idea by 
GOMES and collaborators (1995:16,38) that the remains 
would result from funeral offerings. Despite this, the 
vessels dimensions allowed to raise the hypothesis of 
these being used as “warehouse-caves” (CARVALHO 
2008). More recently Rui BOAVENTURA et al. (2015) 
produced and published a new work dedicated to the 
“Neolithic occupation of the Ibne Ammar cave”, where 
this last thesis is supported over the previous one, based 

Linnaeus, 1758, Cardium tuberculatum Linnaeus, 1758, 
Tapes decussatus (Linnaeus, 1758), Solen marginatus 
Pulteney, 1799, Scrobicularia plana (da costa, 1778), 
Littorina obtusata (Linnaeus, 1758), Trivia europaea 
(montagu, 1808), Cassis saburon (bruguière, 1792), 
Nassa reticulata (Linnaeus, 1758), Purpura haemastoma 
(Linnaeus, 1767) e uma concha do género Conus. As 
espécies de gastrópodes terrestres identificadas são: 
Helix nemoralis Linnaeus, 1758, Helix lactea 
müller, 1774, Helicella apicina (Lamarck, 1822). 
É ainda referida a presença de restos do cefalópode 
Sepia officinalis Linnaeus, 1758.

Após a intervenção de Harpsöe, a gruta teria que 
esperar mais cerca de 35 anos até que novas escavações 
arqueológicas fossem conduzidas. de facto, só em 
2000-2001 se realizou novo trabalho, sob a coorde-
nação de nuno bicho, que procedeu à recolha de 
alguns materiais no interior da gruta e conduziu a 
escavação de uma pequena área junto à entrada norte 
(da gruta norte), de onde exumou perto de 200 peças 
líticas moustierenses, de sílex, quartzo, quartzito e 
calcário, sendo de realçar a presença de um núcleo 
discóide. os restos faunísticos recolhidos, no mesmo 
contexto, revelaram uma apreciável diversidade de 
espécies, incluindo veado, equídeos, coelhos, tartaruga 
terrestre e moluscos marinhos (amêijoa, mexilhão, 
berbigão e lapa), indicadores de uma alimentação 
variada dos bandos de caçadores recolectores 
responsáveis pelo depósito produzido no Paleolítico 
médio (bicHo 2004a; 2004b; 2006:16). os materiais 
atribuídos ao neolítico anteriormente recolhidos 
por bentes e depositados no museu de Portimão 
foram revistos no âmbito do trabalho de 
doutoramento de António faustino carvalho, que
considera plausível a cronologia apontada, mais 
concretamente o neolítico Antigo evoluído, apesar 
das limitações metodológicas e do registo da escavação. 
Para tal conclusão aponta sobretudo o predomínio das 
decorações incisas nas cerâmicas, com temas espinhados
e a presença da “falsa folha de acácia”. 
no mesmo trabalho, foram ainda analisados os 
materiais neolíticos recolhidos no interior da gruta por 
nuno bicho, que obteve uma datação por Ams sobre 
uma concha de Ruditapes decussata associada a um 
vaso cerâmico, a qual aponta para época mais tardia: 
5.105 ± 50 bP (Wk-17028), mas que não invalida a 
idade proposta para a “colecção bentes”. António 
carvalho abordou ainda a questão da funcionalidade 
da gruta, considerando que, por ser formada por 
corredores e salas pouco amplos não seria favorável 
a uma ocupação continuada ou por parte de muitos 
indivíduos, o que corrobora a ideia anteriormente 
avançada por Gomes e colaboradores (1995:16,38), 
de que se trataria de oferendas funerárias. Apesar 
do referido, as dimensões dos vasos da referida 
colecção permitiu levantar a hipótese de se tratar de 
“grutas-armazém” (cArVALHo 2008). esta última 
tese é valorizada, em detrimento da anterior, por rui 
boAVenturA e colaboradores (2015), que mais 
recentemente produziram e publicaram um novo 
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Figura 45
Levantamentos topográficos da 

gruta norte de ibn Ammar: 
A-c. e P. Harpsöe, b m. bentes, 

segundo boAVenturA 
et al. (2015: figura 1).

Topographic surveys of the 
Ibn Ammar north cave: 

A-C. e P. Harpsöe, B M. Bentes, 
after BOAVENTURA 

et al. (2015: Figure 1).
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trabalho subordinado à “ocupação neolítica da gruta 
de ibne Ammar”, com base nos materiais resultantes 
das escavações coordenadas por Harpsöe. realçam, a 
este propósito, que apenas alguns dentes humanos 
foram recolhidos nesta gruta. estes autores procuraram, 
porém, evidenciar a diversidade de momentos de 
frequentação destas grutas e do seu significado funcional. 
este último trabalho trouxe ao conhecimento mais 
um interessante conjunto de líticos, de pedra lascada 
(sobretudo debitagem laminar sobre sílex) e pedra 
polida (8 enxós e 2 machados); algumas cerâmicas 
com decorações incisas e impressas (figura 44); 
adornos de concha (contas discóides, pendentes de 
Conus sp., uma concha de Littorina obtusata perfurada, 
fragmentos de pulseiras de Glycymeris glycymeris), osso 
e provável marfim (contas), e pedra (xisto e pedra 
verde), bem como um pendente de xisto e pos-
sivelmente outro de calcário (boAVenturA et al. 
2015:263). um outro aspecto relevante do artigo em 
referência é a publicação do levantamento topográfico 
originalmente produzido por carl Harpsöe e Peter 
Harpsöe, que aqui se reedita (figura 45). 

todos os trabalhos arqueológicos referidos incidiram 
nas galerias fósseis da gruta norte do complexo, que 
se encontra registada na base-de-dados da Arqueolo-
gia Portuguesa sob a designação ibne-Ahmmar, com o 
código nacional de sítio n.º 340.

Situação actual
Por serem facilmente localizáveis e acessíveis as 
Grutas de ibn Ammar, têm sido objecto de numerosas 
visitas, ao longo de décadas, chegando a ser utilizadas 
para excursões organizadas (vide n. a. 1985), por 
vezes promovidas com intuito comercial por guias 
turísticos. existem, aliás, artigos em jornais regionais e 
em outros tipos de edições onde os autores defendem 
a sua exploração turística (frAncÊs 1963; cArrA-
Piço 1971; n. a. 1977; n. a. 1978; L. 1978; rosA 
1966; sAntos 2001: 110). note-se que foi inclusi-
vamente instalada sinalização rodoviária indicativa da 
localização das grutas (figura 47). É também sabido 
que estas têm sido objecto de escavações ilícitas e
 espoliações (cArVALHo 2008: 210; VAreLA 2014: 146). 

As grutas de ibn Ammar foram objecto da atenção 
dos ambientalistas, que procuraram em sucessivas 
ocasiões alertar para a sua importância e para o facto 
de terem vindo a ser vandalizadas (n. a. 1985; cuÍçA 
1986; 1988a; 1988b; PrudÊncio 2002 e bruXo 
2014 - entrevistas a João Varela). numa fase em que foi 
divulgada a intenção de vir a fazer-se aproveitamento 
turístico destas grutas, foram notados por José PereirA 
(1977-1978: 29) os efeitos de degradação provocados 
pelos visitantes:

“nos últimos tempos a gruta de ibne Amar… tem 
sido alvo de grande publicidade, especificamente 
na imprensa regional, devido a uma anunciada 
prospecção da gruta pela Associação Portuguesa de 
investigação espeleológica, com o fim de estudar as 
possibilidades da sua abertura ao turismo.”

on Harpsöe’s archaeological collections. In this regard
they point out that only a few human teeth have been 
recovered in this cave. These authors tried, nevertheless, 
to demonstrate the diverse occupation moments of the
caves and their functional significance. Another interesting 
set of lithics was brought to knowledge in this last work, 
including knapped stone (especially flint blade debitage) 
and polished stone (8 adzes and 2 axes); some pottery 
with incised and impressed decorations (Figure 44); shell 
ornaments (discoid beads and others of conus sp., a
pierced Littorina obtusata shell, fragments of Glycymeris 
glycymeris bracelets), bone and probable ivory (beads), 
and stone (shale and green stone), as well as a pendant 
of shale and possibly another of limestone (BOAVENTURA 
et al. 2015:263). Another relevant aspect of this article 
is the publication of the topographic survey originally 
produced by Carl Harpsöe and Peter Harpsöe, reproduced 
here (Figure 45).

All the referred archaeological work was carried out in the 
fossil galleries of the north cave, which is registered in the 
Database of Portuguese archaeology under the designation 
Ibne-Ahmmar, with the National Site Code no. 340.

Current situation
The Ibn Ammar Caves have suffered numerous visits over 
the decades and were often used for organized excursions 
(see N.a. 1985), sometimes promoted for commercial 
purposes by tour guides, mainly due to its easy access 
and privileged location. Touristic exploitation is defended 
by some authors in regional newspapers articles and 
other media (FRANCÊS 1963; CARRAPIÇO 1971; N. a. 
1977; L. 1978; N. a. 1978; ROSA 1966, 1992; SANTOS 
2001: 110). Traffic signs have been installed indicating its 
location (Figure 47). It is also known that they have been 
the subject of illicit excavations and plunder (CARVALHO 
2008: 210; VARELA 2014: 146). Environmentalists 
strained attention over the Ibn Ammar caves and 
repeatedly alerted to their importance and to the fact 
that they were being vandalized (N. a. 1985; CUÍÇA 
1986; 1988a; 1988b; PRUDÊNCIO 2002 and BRUXO 
2014 - interviews with João Varela). When the inten-
tion to use these caves for tourism was announced, José 
PEREIRA (1977-1978: 29) noted the effects of degrada-
tion caused by visitors:

“Recently the Ibne Amar cave... has been the target of 
great publicity, specifically in the regional press, due to 
an announced exploration surveying of the cave by the 
Portuguese Speleological Research Association, in order to 
study the possibilities of opening it to tourism.”

“Unfortunately, due to this undesirable publicity ... it has 
become an attraction centre... The accessible stalactites 
are totally destroyed. The walls, even those on the lake, 
are painted with the most varied inscriptions and on the 
floor, including in the lake, there is a lot of trash, including 
trunks of wood, plastics, cigarette filters, iron pipes, etc.”

“In addition, the bats that inhabited the cave in large 
numbers are disappearing.”
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Figura 46
sala do lago na gruta norte de ibn Ammar, com marcas nas paredes deixadas por visitantes menos sensíveis à preservação da paisagem subterrânea natural - ftr 2004.

Lake chamber in the north cave of Ibn Ammar, with markings on the wall left by visitors poorly sensible to the preservation of the natural subterranean scenery - FTR 2004.
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Currently the cave’s main galleries are very disfigured by the 
inscriptions, paintings and removal or destruction of 
formations. Hundreds, maybe even thousands of balls or 
handfuls of clay were thrown against the stalactites and 
ceiling, and spread on the lake gallery walls (Figure 46), 
offering a bleak remaining of what once was one of the most 
impressive natural underground landscapes in the Algarve.

Since 2004 AESDA has been developing exploratory 
actions and the topographic survey of the caves in the 
Mexilhoeirinha karst complex that is now being published 
(Detachable sheet). Relevant work was carried out in 
unblocking passages, allowing the dry passageway to the 
chambers at the cave’s north end, after the lake, a sector 
previously accessible only through the flooded gallery, 
transposing the siphon. The Lapa dos Caranguejos (the 
Crab Cave indicated in the topography) was discovered in 
the sequence of unblocking work, as well as one of the 
rooms in the fossil level of the southern cave.

“infelizmente, devido a esta inconveniente publicidade… 
tornou-se num polo de atracção… As estalactites 
acessíveis estão totalmente destruídas. As paredes, 
mesmo no lago, estão pintadas com as mais variadas 
inscrições e no chão, inclusive no lago, há bastante 
lixo, desde bocados de madeira até plásticos, beatas, 
tubos de ferro, etc.”

“Além disso, os morcegos que habitavam a gruta em 
grande número estão a desaparecer.”

Actualmente as principais galerias da gruta apresen-
tam-se muito desfiguradas pelas inscrições, pinturas 
e remoção ou destruição de formações. centenas, 
talvez mesmo milhares de bolas ou punhados de argila 
foram arremessados contra as estalactitites e tecto, 
e barrados nas paredes da galeria do lago (figura 46), 
oferecendo um cenário desolador remanescente 
daquela que terá sido em tempos uma das mais 
impactantes paisagens subterrâneas naturais do 
Algarve.

desde o ano 2004 a AesdA tem vindo a desenvolver 
acções exploratórias e o levantamento topográfico 
das grutas no complexo cársico da mexilhoeirinha 
que agora se publica. neste âmbito foram realizados 
trabalhos de desobstrução, sendo de maior relevância 
o que permitiu a passagem a seco para as condutas 
no extremo norte da gruta, após o lago, sector que 
anteriormente só era acessível pela galeria inundada, 
transpondo o sifão. A Lapa dos caranguejos indicada 
na topografia (desdobrável) foi descoberta na sequên-
cia de trabalhos de desobstrução, assim como uma das 
salas do nível fóssil da gruta sul.

Figura 47
sinalética indicativa da localização das 
Grutas de ibn Ammar - ftr 2017.
Sign indicating the location of the Ibn 
Ammar Caves – FTR 2017.
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Conclusões

As cavidades cársicas abordadas no presente artigo 
que, pode dizer-se, fazem parte do conjunto de grutas 
clássicas do Algarve, detêm um valor plural. são 
simultaneamente património natural, quer enquanto 
monumentos geológicos quer do ponto de vista da 
biodiversidade, e património cultural, nas vertentes 
arqueológica, etnográfica e imaterial, considerando as 
lendas que lhes estão associadas. constituem, assim, 
verdadeiros exemplos de como determinado tipo de 
recurso patrimonial deve ser olhado por diferentes 
prismas para que seja possível compreender a sua 
verdadeira relevância. este tipo de abordagem, 
seguindo uma linha histórica dos acontecimentos e 
das pesquisas, obrigou a tratar o assunto de modo 
pluridisciplinar, permitindo um olhar abrangente sobre 
os diferentes aspectos de interesse do património 
endocársico, tendo as grutas aqui tratadas como 
unidades de referência e exemplos que se multiplicam 
por muitas outras no Algarve e além deste. de facto, o 
Poço dos mouros tem a sua principal valia, actualmente 
conhecida, enquanto abrigo de um conjunto de 
espécies de morcegos. A igrejinha dos soidos possui 
também essa importância, a que acresce o comprovado 
interesse arqueológico para estudo do final da Pré-
história na região. As grutas de ibn Ammar conjugam 
todas essas valências e, por terem sido pesquisadas 
do ponto de vista bioespeleológico, segundo métodos 
mais exaustivos que no passado, revelaram o potencial 
do endocarso algarvio para o estudo e interpretação 
evolutiva da biodiversidade. de facto, as espécies de 
invertebrados provenientes das grutas do Algarve, 
sobretudo as descritas na segunda década do século 
XXi, neste caso com referência às grutas de ibn Ammar, 
revelaram-se de tal modo particulares que foi 
necessário estabelecer novos géneros para possibilitar 
as respectivas integrações taxonómicas e filogenéticas. 
tal situação, expressiva da condição de relicário 
biológico que são as grutas, é reveladora da pertinência
em considerar o património endocársico da região 
como um importantíssimo repositório de informação
viva para o conhecimento da evolução da biodiversidade 
num contexto global, desde a deriva continental 
jurássica. ficou demonstrado que as grutas do Algarve 
albergam o maior número de espécies troglóbias no 
contexto português, contabilizando então 21 espécies 
exclusivamente cavernícolas (reboLeirA 2012: 
225). Voltando aos contextos arqueológicos, é de 
todo provável que a continuação das pesquisas, com 
escavações mais alargadas e levadas em profundidade, 
além dos mantos estalagmíticos e a atingir a base das 
sequências estratigráficas, possa revelar contextos da 
máxima relevância para o estudo da evolução humana, 
das faunas e do clima no quadro do Plistocénico - 
Holocénico peninsular e do sul da europa.

estas grutas têm sofrido perturbação ao longo do 
tempo causada pelos visitantes, situação que parece 
ter-se agravado particularmente nas últimas décadas, 
sobretudo pela pressão turística. É precisamente em 

Conclusions

The karst caves issued in this article, which can be 
referred to as classic caves in the Algarve, hold a multidis-
ciplinary importance. They are simultaneously natural 
patrimony, both as geological monuments and from the 
biodiversity point of view, and cultural heritage, in the ar-
chaeological, ethnographic and immaterial aspects, con-
sidering the legends associated with them. These are true 
examples of a patrimonial resource that must be looked 
at from different perspectives in order to understand 
its true significance. The methodology here prompted, 
following a historical line of events and research, forced 
us to consider the subject in a multidisciplinary trend, al-
lowing a comprehensive view of the endokarst patrimony 
under different aspects of interest. The caves studied 
here are the reference units and examples that can be 
multiplied by many others in the Algarve and beyond. In 
fact, the main interest presently documented in Poço dos 
Mouros is its function as a shelter for a number of species 
of bats. The Igrejinha dos Soidos also has this important 
use, to which is added the confirmed archaeological 
interest for studying the end of Prehistory in the region. 
The caves of Ibn Ammar combine all these aspects and 
more. In fact, because they have been researched from 
the biospeleological point of view, according to more 
exhaustive methods than in the past, they revealed the 
potential of the Algarve endokarst for the study of biodi-
versity and evolutionary interpretation. The invertebrate 
species from the Algarve caves, especially those described 
in the second decade of the 21st century, in this case 
with reference to the Ibn Ammar caves, proved to be so 
particular that it was necessary to establish new genera 
to accommodate their taxonomic and phylogenetic inte-
gration. This expresses the biological relictuary condition 
of these caves, revealing the pertinence of considering 
the endokarst patrimony of this region a very important 
repository of living data for the knowledge of biodiver-
sity evolution in a global background, since the Jurassic 
continental drift. The Algarve caves give shelter to the 
largest number of troglobionts in Portugal, summing up 
21 exclusively cave-dwelling species (REBOLEIRA 2012: 
225). Resuming the archaeological subject, it is highly 
probable that further studies, with more extensive and 
deeper excavations, beyond the flowstone mantles and 
reaching the base of the stratigraphic sequences, could 
reveal contexts of the utmost relevance for the study 
of human, faunal and climate evolutions in the Iberian 
Peninsula and the South of Europe framework during the 
Pleistocene – Holocene epoch.

Over time these caves have suffered disturbance caused 
by visitors, a situation that seems to have worsened 
particularly in the last decades, mostly due to the tour-
ist pressure. For the Portuguese context it is exactly 
in the Algarve that the disturbance provoked by the 
visitors in the bat shelters was considered more serious 
(PALMEIRIM & RODRIGUES 1992: 15-16). It must be 
noted that all the chiropteran species inhabiting these 
caves are classified in the Red Book of Vertebrates of 
Portugal with a status of vulnerable or critically en
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dangered in the cases of r. mehelyi, r. euryale and m. 
blythii. Accordingly, incursions to these caves (except 
for the Caverna do Guiné and the Abismos) should be 
reserved exclusively for scientific and protection purposes. 
Thus, the cave tourism idea that has sometimes been 
advocated for these (CONSTANT 1955; FRANCO 1932; 
MARTINS 1969; MURRAY 1864; PROENÇA 1927; ROSA 
1966; 1992) must be rejected. Even the scientific re-
search, as would be particularly justifiable in the case of a 
thorough archaeological study of the Igrejinha dos Soidos 
deposits, should be carried out respecting in the first 
place the preservation of the bat colony. We must realize 
that the archaeological heritage is deposited in the place 
that preserved it and may remain there for a longer pe-
riod of time, but the bat colonies are particularly vulner-
able to disturbances. It is therefore not advisable to carry 
out large-scale excavations and prolonged campaigns 
within these caves. If archaeological excavations prove 
to be extremely important, such work should always be 
properly coordinated with bat specialists in order to find 
the least harmful periods for the work to be carried out 
and to allow a monitoring study of the colony’s reaction 
to the changes caused in the cave.

Some of these caves have been menaced by poorly con-
ducted visits and vandalism, but other causes may have 
an even greater destructive power. The most concerning 
situations are the Igrejinha dos Soidos, which is in a desir-
able area for the construction interests related with tour-
ism, and Poço dos Mouros, whose location in the area of 
Local Protected Landscape of Rocha da Pena safeguards 
from urban expansion, but due the natural evolution of 
the karst, presents a state of eminent collapse. The re-
cent large agricultural projects, with deep and extensive 
rock removal, can considerably damage caves such as the 
Caverna do Guiné. In view of the above, the successive 
environmental warnings aiming a better safeguard of 
these and other caves in Algarve, especially those linked 
to regional caving and environmental protection associa-
tions, are entirely justified. In this respect, a number of 
articles by Pedro CUÍÇA in the 80s and 90s of last cen-
tury are noteworthy (1988a; 1988b; 1995a; 1995b and 
articles in the blogosphere) and, more recently, also some 
press releases promoted by João VARELA (2004; 2014), 
as well as by the Almargem association. It is therefore 
manifest the urgent need to promote an in-depth study 
on the very specific condition of the endokarst patrimony 
and the way in which it should be contemplated in the 
scope of the Territorial Management Instruments and 
in Environmental Impact Studies. Consequently, the 
knowledge of the locations and characteristics of the 
karst cavities by the government institutions becomes an 
increasingly priority issue for the conservation of such a 
relevant natural and cultural resource.

relação às colónias de morcegos do Algarve que a 
perturbação provocada pelas visitas aos respectivos 
abrigos foi considerada mais grave no contexto de 
Portugal (PALmeirim & rodriGues 1992: 15-16). 
note-se que todas as espécies de quirópteros que 
habitam estas grutas se encontram classificadas no 
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, com 
estatuto de vulnerável, e de criticamente em perigo 
nos casos de R. mehelyi, R. euryale e M. blythii. face
ao exposto, as incursões às grutas em apreço (excep-
tuando a caverna do Guiné e os Abismos) deveriam 
ser reservadas em exclusividade para trabalhos com 
fins científicos e de salvaguarda. Assim, a ideia por 
vezes propalada de aproveitamento turístico destas 
(constAnt 1955; frAnco 1932; mArtins 1969; 
murrAY 1864; ProençA 1927; rosA 1966; 1992), 
deverá ser liminarmente abandonada. Até mesmo 
as pesquisas científicas, como seria particularmente 
justificável no caso de um estudo arqueológico mais 
aprofundado dos depósitos na igrejinha dos soidos, 
deverão realizar-se respeitando, em primeiro lugar, a 
salvaguarda da colónia de morcegos. Há que considerar 
que o património arqueológico se encontra depositado 
no local que o manteve conservado, podendo aí 
permanecer por muito mais tempo, e que as colónias 
de morcegos são particularmente susceptíveis, 
podendo reagir a alterações provocadas no abrigo. 
Assim, não é aconselhável a realização de escavações 
em larga escala e em campanhas prolongadas no 
interior destas grutas. no caso de se revelar extre-
mamente importante a realização de escavações 
arqueológicas, tal trabalho deverá sempre ser devida-
mente articulado com os especialistas no estudo dos 
morcegos para se encontrarem as janelas de tempo 
menos prejudiciais e para que, paralelamente, possa 
ser registada e avaliada a reacção da colónia às alter-
ações provocadas na gruta.

Algumas destas grutas encontram-se em situação 
de risco não apenas em consequência de visitas mal 
conduzidas e vandalismos, mas por outras causas 
que podem ter um poder destrutivo ainda maior. 
As situações mais preocupantes são a igrejinha dos 
soidos que se encontra em local apetecido pelos 
interesses ligados às urbanizações turísticas, e o Poço 
dos mouros, cuja localização na área de Paisagem 
Protegida Local da rocha da Pena o salvaguarda da 
expansão urbanística, mas que se apresenta em estado 
de colapso eminente, fruto da natural evolução do 
carso. também os grandes projectos agrícolas, com 
despedregas profundas e extensivas, podem danificar 
consideravelmente grutas como, por exemplo, a 
caverna do Guiné. face ao referido, são absolutamente 
justificáveis os sucessivos alertas ambientalistas 
orientados para uma melhor salvaguarda destas e 
outras grutas algarvias, veiculados sobretudo por 
elementos ligados às associações regionais de 
espeleologia e de defesa do ambiente, sendo de realçar 
um conjunto de artigos de Pedro cuÍçA já nos anos 
80 e 90 do século passado (1988a; 1988b; 1995a; 
1995b e artigos na blogosfera), e mais recentemente 
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cultural.
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Explored by the Espeleo Clube of Torres Vedras (ECTV)  
in the nineties, the Tim Tem cave was again brought to 
daylight within a project promoted by the association 
“Amigos de Lapaduços” in the  past year.

This project as applied to participative Budget conducted 
by the Municipality of Alenquer and would become one of 
the projects with the most votes and therefore selected 
for funding.

The population want this project  to bring value to the 
Cabeço dos Algarves (Algares) by marked pedestrian 
trails around this limestone tophill,  a backup recreation 
area, some interpretation points of the place and the 
geological phenomena associated. This circuit predict in a 
controlled way a visit to the existent caves including the 
Tim Tem cave.

This cave is the most known and the one that brings 
more mystery to the population. “The Tim Tem cave is 
underground connected to the sea” This is the biggest 
legend of this cave and it’s fare well present in the local 
older population imagination.

In the nineties of past century the ECTV performed a 
desobstruction in a small cave near the entrance to East 
that nothing more is then the termination of the cave, 
it was recovered from this work some bovine bones that 
were posteriorly identified by a zoo-archaeologist (Hans 
Peter Urpmann) as  a bovine, but there was a peculiar 
characteristic ”it was castrated” pointing to the domesti-
cation of the specie.

These bones were considered from the neolithic period, 
based to the fact that next to the cave there were found 
some small pieces of ceramic and some sillex fragments 
dated to that period.1

The Cabeço dos Algarves (Algares) where this cave is 
inserted is a curious geological formation by collapse2 of 
the Amaral limestone layer and the erosion and sliding of 
the inferior layer of Abadia marls. This phenomena gave 
the origin to a ruinous landscape formed by a great block 
chaos that due to its overlapping formed some small 
caves and some halls system.

explorado pelo espeleo clube de torres Vedras (ectV) 
nos anos noventa, o Algar do tim tem foi de novo 
trazido à luz do dia inserido num projeto promovido pela 
associação “Amigos de Lapaduços” no ano transacto. 
este projeto candidatou-se ao orçamento Participa-
tivo realizado pela câmara municipal de Alenquer e 
viria a ser um dos projetos com maior votação e por 
isso selecionado para financiamento.

este projecto pretende trazer ao usufruto da 
população o cabeço dos Algarves (Algares) através 
de passeios pedestres demarcados em redor deste 
maciço, com uma área de recriação de apoio e pontos
de interpretação do sítio e dos fenómenos geológicos 
associados. este circuito prevê, de uma forma 
controlada, visita às cavidades existentes no cabeço 
incluindo o Algar do tim tem.

este algar é o mais conhecido e o que maior mistério 
aporta às cavidades deste cabeço. “o Algar do tim 
tem é um braço de mar e está ligado ao mar por baixo 
do chão”, esta é talvez a maior lenda que envolve esta 
cavidade e ainda presente no imaginário da população 
mais idosa de Lapaduços.

nos anos noventa do século passado o ectV levou a cabo 
uma desobstrução numa pequena lapa adjacente ao 
algar, e que não é mais do que o seu término para este.

deste trabalho foram recuperados diversos ossos 
de um bovino, posteriormente analisados por um 
zoo-arqueólogo (Hans Peter urpmann) que se 
encontrava a trabalhar no museu de torres Vedras, 
e que o classificou como um bovídeo, mas que 
apresentava uma característica peculiar “era castrado” 
o que apontava para a domesticação da espécie.

estes ossos foram considerados do período neolítico, 
apenas baseado no facto de na proximidade da lapa 
terem sido encontrados pequenos fragmentos de 
cerâmica e de sílex que apontam para esse período1.

o cabeço dos Algarves (Algares) onde se insere 
esta cavidade trata-se de uma curiosidade geológica 
formada pelo deslizamento e colapso das camadas dos 
calcários do Amaral, devido à erosão2 da camada 

Algar do Tim Tem – Lapaduços - Alenquer

Algar do Tim Tem – Lapaduços - Alenquer

e.c.t.V - espeleo clube de torres Vedras
espeleotv@gmail.com

1 confrontar com relatório elaborado por marina A. Évora, investigadora icAreb 
- fcHs uAlg em anexo. 
2 crispim, José António (2008), Património Geológico da serra de montejunto, 
sociedade Portuguesa de espeleologia, Lisboa, Portugal. Página 60, atentos ao 
termo : sapar - escavar por baixo, retirando o suporte (a erosão da água 
arrastando as partículas finas e desagregadas).

1 confront with report elaborated by marina A. Évora, investigadora icAreb - 
fcHs uAlg in attached
2 crispim, José António (2008), Património Geológico da serra de montejunto, 
sociedade Portuguesa de espeleologia, Lisboa, Portugal. Page 60, observant to the 
term : sapar – escavar por baixo, retirando o suporte (a erosão da água 
arrastando as partículas finas e desagregadas).
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In it´s limits there is a steep zone where you can actu-
ally observe some “fossilized” speleothems due to the 
progressive fallback of the cliff. 

This cave only as been accessible again due to the 
extraordinary deforestation work carried out by the Parish 
Council of Vila Verde dos Francos witch from the first day 
supported the project.

We were able since August 2016 to return to this cave 
and bring continuity to the exploration and study.

You can access the cave through a small pit with six 
meters deep. In the base there is a ramp formed by small 
and average dimension blocks that communicate with 
the bottom of the gallery. From this point you progress 
horizontally in a two meter wide and an average nine 
meters height gallery, where there are various blocks 
fallen from the walls and ceiling. After forty meters, the 
cave develops in meander with an average width of one 
and a half meters, reaching a point where a enormous 
fallen block divides the gallery in two halls. At this point 
it´s possible through climbing to access a small superior 
gallery where you can observe the cave ceiling where it 
reaches a height of eleven meters.

Right beyond this point the gallery narrows where its 
only possible to progress crouching. After this passage 
it widens, reaching a point where the gallery develops 
a ninety degree angle to the left and then to the right. 
The gallery six meters after is sectioned by a big collapse 
making it impossible to continue.

In this last trech there is a large profusion of speleothems, 
mainly stalagmitic flowstones that despite they are in a 
senile stage they still show the crystallization sparkling.

Were observed in the cave at least two troglobiont 
species which served immediately to argue against the 
viability of regular visits to the cave. Understanding the 
cave environmental sensitivity to the presence of a large 
amount of people, the president of the parish council 
immediately decided to put a gate that would prevent 
people from entering the cave.

The fact that the mouth of the cavity was opened again 
with the deforestation made the bats re-occupy the cave, 
which is another argument for the protection of the Algar 
do Tim Tem.

inferior constituída por margas da Abadia. este fenó-
meno deu origem a uma paisagem ruinosa formada 
por um grande caos de blocos que devido à sua 
sobreposição formaram algumas lapas e um intrin-
cado sistema de corredores. nos seus limites existe 
atualmente uma zona escarpada onde por vezes se 
pode observar espeleotemas “fossilizados” devido ao 
progressivo recuo da escarpa.

esta cavidade só ficou de novo acessível devido ao 
extraordinário trabalho de desmatação levado a cabo 
pela Junta de freguesia de Vila Verde dos francos, que 
desde o primeiro dia apoiou o projeto.

Podemos assim em agosto de 2016 voltar a este algar 
para dar continuidade à sua exploração e estudo.

Ao algar acede-se por um pequeno poço com cerca 
de seis metros de profundidade. na base deste poço 
existe uma rampa formada por blocos de pequena 
e média dimensão, que comunica com o fundo da 
galeria. A partir daqui progride-se na horizontal numa 
galeria com dois metros de largura e com uma altura 
média de nove metros, onde pontuam diversos blocos 
caídos das paredes e teto. Aos quarenta metros a 
cavidade desenvolve-se em meandro com uma largura 
média de um metro e meio, atingindo um ponto onde 
um bloco de grandes dimensões dividiu a galeria em 
dois corredores. neste ponto é possível, através de 
escalada, aceder a uma pequena galeria superior de 
onde é observável o teto da cavidade e onde a galeria 
atinge uma altura de onze metros.

Logo após este ponto a galeria estreita onde só é 
possível progredir acocorado. Após esta passagem 
alarga e atinge-se um ponto em que a galeria 
desenvolve-se formando um ângulo de noventa graus 
à esquerda e pouco depois à direita. A galeria, cerca 
de seis metros depois, está seccionada por um grande 
abatimento que inviabiliza a progressão.

neste último trecho encontra-se uma grande profusão 
de espeleotemas, sobretudo mantos estalagmíticos 
que apesar de se encontrarem numa fase de senilidade 
ainda apresentam o brilho das cristalizações.

foram observadas nesta zona da cavidade pelo menos 
duas espécies de troglóbios o que serviu de imediato 
para argumentar contra a viabilidade de promover 
visitas regulares a esta cavidade. compreendendo a 
sensibilidade do ambiente da cavidade à presença de 
grande quantidade de pessoas, o Presidente da Junta 
de Vila Verde dos francos decidiu de imediato colocar 
um portão que impedisse o acesso à cavidade.

o facto de ter de novo sido aberta a boca da cavidade, 
com o desmatamento, fez com que os morcegos 
voltassem a ocupar a cavidade, o que é mais um 
argumento para a proteção do Algar do tim tem.
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Osteological Analysis Report 

Bos sp. (L.1758) bones were found in a small rockshelter 
adjacent to the Tim Tem Rockshelter, which is now its 
east entrance. 

Due to the difficult access to this entrance, the unclogging 
took place in 1994 and that was when the bones 
appeared and were recovered. These bones were largely 
at the surface floor and in a layer of clayey sediment that 
was withdrawn to about 10cm deep.

Description The Bos sp. bones are  few:

- 4 right ribs
- 5 left ribs
- 32 ribs mesial fragments
- 8 dorsal vertebrae
- 4 lumbar vertebrae
- 5 caudal vertebrae
- 2 sacro fragments
- 2 pelvis fragments
- 1 tibia distal fragment
- 1 astragalus left fragment
- 1 calcaneo left fragment
- 1 magnum fragment
- 1 proximal phalange
- 1 naviculo-cuboid
- 52 unidentified small fragments

Age Bos sp. is a young animal or even immature animal, 
due to the presence of non fused epiphyses. These are 
seen mainly in Bos sp. vertebrae (Fig. 1). 

Conservation These faunal remains do not have cut 
marks on their surface, or intentional fractures made by 
percussion techniques. The bone surface is in almost all 
the faunal remains well preserved, only a few bones have 
cracks and linear lines along their long axis. Some have 
brown-grey colour calcareous concretions (Fig. 2) that 
can be easily removed. There is, on the other hand, a 
high frequency of fragments, mostly mesial ones, and also 
a high number of unidentified small fragments (between 
1cm to 3cm). Some of the bones have root marks on 
their surface (Fig.3)

Conclusion Being such a small number of bones, the 
sample does not allow many conclusions. However, we 
can say that these bones belonged to young / immature 
animal due to the presence of non fused epiphysis in Bos 
sp. vertebrae. The bone surfaces are well preserved, but 
the sample have a high frequency of fragmentation. This 
fragmentation may be due to the sediment weight upon 
the bones leading to fractures of the diaphyses. n
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os ossos de bos sp. (L.1758) foram encontrados em 
uma pequena cavidade adjacente ao algar do tim 
tem,a mesma sendo a sua entrada leste.

devido ao difícil acesso desta entrada, o ectV 
procedeu a uma desobstrução em 1994 e foi aí  que 
os ossos apareceram e foram recuperados. estes 
ossos estavam em grande parte no chão à superfície e 
em uma camada de sedimento argiloso que foi 
retirado em cerca de 10 centímetros de profundidade.

Descrição os ossos de bos sp. são poucos:

- 4 costelas direitas
- 5 costelas esquerdas
- 32 fragmentos mesiais de costelas
- 8 vértebras dorsais
- 4 vértebras lombares
- 5 vértebras caudais
- 2 fragmentos do sacro
- 2 fragmentos da pélvis
- 1 fragmento distal de tibia
- 1 fragmento de astrágalo esquerdo
- 1 fragmento de calcâneo esquerdo
- 1 fragmento magnum
- 1 falange proximal
- 1 navículo-cuboide
- 52 pequenos fragmentos não identificados

Idade bos sp. É um animal jovem ou mesmo imaturo 
devido à presença de epífises não fundidas. estas são 
vistas principalmente em bos sp. Vértebras (fig. 1).

Conservação estes restos faunísticos não têm 
marcas de corte na sua superfície ou fraturas inten-
cionais feitas por técnicas de percussão. A superfície 
óssea está em quase todos os restos faunísticos bem 
preservada, apenas alguns ossos têm rachaduras e 
marcas lineares ao longo de seu eixo longo. Alguns 
têm concreções calcárias de cor cinza-marrom (fig. 2) 
que podem ser facilmente removidos. Há, por outro 
lado, uma alta frequência de fragmentos, principal-
mente mesiais, e também um grande número de 
pequenos fragmentos não identificados (entre 1cm a 
3cm). Alguns dos ossos têm marcas de raízes na sua 
superfície (fig.3)

Conclusão sendo um número tão pequeno de 
ossos, a amostra não permite muitas conclusões. 
no entanto, podemos dizer que estes ossos pertenciam 
a animais jovens / imaturos devido à presença de 
epífise não fundida em bos sp. vértebras. As superfícies 
ósseas estão bem preservadas, mas a amostra tem uma 
alta frequência de fragmentação. esta fragmentação 
pode ser devida ao peso do sedimento sobre os ossos 
levando a fraturas das diáfises. n
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Figura 1
bos sp. detalhe de vértebra dorsal não fundida.

Bos sp. dorsal vertebrae and non fused detail.

Figura 2 
concreções calcárias num fragmento de costela mesial do bos sp.

Calcareous concretions on a Bos sp. rib mesial fragment.

Figura 3
Marcas de raízes numa costela de Bos sp. (10x).
Root marks on a Bos sp. rib bone surface (10x).



Since four decades ago the Espeleo Clube de Torres 
Vedras made from Serra de Montejunto his preferred 
stage acting, and from various activities, prospection has 
been one of the most ECTV has dedicated in recent 
decades. As a result each year are discovered new 
horizontal and vertical caves.

In the last two years, three new caves have been discov-
ered, two in the area of the Fontainhas depression and 
one in the serra alta.

Algar Pinguim - Fontainhas
Algar 150 - Fontainhas
Algar Antenas II - Serra Alta

Algar Pinguim
Discovered after a clearing in the area of Fontainhas 
when visiting other Algar. The entrance is narrow with a 
gap of three meters after accessed by a side choke into 
a seven meters in height dimension gallery, in the middle 
of the ramp there´s a narrow passage that leads to new 
rooms. Exploration work in this cavity have not been 
completed.

desde há quatro décadas que o espeleo clube de 
torres Vedras fez da serra de montejunto o seu palco 
preferencial de atuação, e de entre atividades diversas, 
a prospeção tem sido uma das atividades que o ectV 
mais se tem dedicado nas últimas décadas. como 
resultado anualmente são descobertas novas grutas 
horizontais e verticais.

nos últimos dois anos foram descobertas três novas 
grutas as quais se situam, duas na área da depressão 
das fontainhas e uma na zona da serra alta junto das
antenas.

Algar do Pinguim - fontainhas
Algar 150 - fontainhas
Algar das Antenas ii - serra Alta

Algar do Pinguim
descoberto após desobstrução na zona das fontainhas 
aquando da visita a outro Algar. A entrada é estreita 
com um desnível de três metros, após acede-se por 
um estrangulamento lateral a uma galeria de dimensões 
na ordem dos sete metros de altura, encontrando-se 
na rampa de acesso à base da galeria uma passagem 
estreita que leva a novas salas. os trabalhos de 
exploração desta cavidade ainda não foram dados 
como terminados.
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Novos Algares na Serra de Montejunto
New caves in Serra de Montejunto

e.c.t.V - espeleo clube de torres Vedras
espeleotv@gmail.com
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Algar 150
Unknown to the Espeleo Clube, it was located during a 
caving sensibilisation  activity performed to the Scouts. 
The assignment of the name Algar 150 is due to the fact 
that the scout group have the same designation. It is a 
small Algar with a significant deposit of detrital materials 
that were removed in an attempt to find progression but 
without success.

Algar 150
desconhecido do espeleo clube, foi localizado 
aquando de uma atividade de sensibilização à espe-
leologia realizada para escoteiros. A atribuição de 
Algar 150 deveu-se ao facto do grupo de escoteiros 
ter essa mesma designação. É um pequeno Algar com 
significativo depósito de materiais detríticos que foram 
removidos na tentativa de encontrar progressão mas 
sem êxito.
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Algar Antenas II
Discovered after a desobstruction made in December 
2016. The Algar is located at the top of Serra de Monte-
junto and develops on partially obstructed fracture, with 
colmated blocks, that allowed the formation of galleries.
The entry ramp develops in about five meters, and then a 
pit with a drop of six meters with a narrowing in the 
middle. On the basis of a shaped gallery on the same 
orientation of the fracture, where the progression is 
possible through a narrow passage in the ground, now 
clear and carrying us to the other tube of smaller 
dimensions where the pattern is repeated until reaching 
the point where currently ended the exploitation. 

We hope for the end of the year have completed and be 
ready to publish the inventory of caves of Montejunto 
Mountain, a document that has been worked over the 
past decades.

Algar Antenas II
descoberto após desobstrução efetuada em 
dezembro de 2016. o Algar localiza-se no topo da 
serra de montejunto e desenvolve-se sobre fratura 
parcialmente obstruída com blocos colmatados que 
permitiram a formação de galerias.
A entrada desenvolve-se em rampa com cerca de 
cinco metros e depois num poço com desnível de seis 
metros com estrangulamento a meio. na base uma 
galeria formada sobre a mesma orientação da fratura, 
onde a progressão é possível a partir de uma passagem 
estreita no chão, entretanto desobstruída e que leva a 
outra galeria de menores dimensões, onde o padrão 
é repetido, até atingir o ponto onde se encontra 
atualmente a exploração. 

contamos para o final do ano ter finalmente pronto 
para publicação o inventário das cavidades da serra 
de montejunto, documento que tem vindo a ser 
trabalhado ao longo das últimas décadas.
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At 15th of October 2017 AESDA and XploraSub carried 
out one more dive in the source of Alviela River. 
Divers Armando Ribeiro and Rui Luís explored at a 
depth of -134 meters a 50 meter gallery connecting 
the east and west sectors of this underwater cave. 
During this complex and long dive, images of this 
inaccessible and incredibly amazing site were 
also taken.

The exploration will continue ...

A 15 de outubro de 2017 a AesdA e a Xplorasub 
levaram a cabo mais uma imersão na nascente do 
rio Alviela. os mergulhadores Armando ribeiro e 
rui Luís exploraram à profundidade de -134 metros 
uma galeria de 50 metros que ligou os sectores este 
e oeste desta cavidade subaquática. neste mergulho 
complexo e demorado foram também captadas 
imagens deste local tão inacessível, quanto 
incrivelmente fascinante.

A exploração continuará…

Nascente do Alviela: 
50 metros de galeria de ligação subaquática
Alviela Spring: 
50 meter length underwater connection gallery
Luis, r.f. (1, 2); Arriegas, P.i. (2, 1)

(1)AesdA - Associação de estudos subterrâneos e defesa do Ambiente - torres Vedras
(2)Xplorasub - Associação de estudos subaquáticos - Lisboa

rfl@epos.pt; pedro.ivo.arriegas@gmail.com

Photos: Armando ribeiro
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Explorações Subaquáticas no Olho 
do Moinho da Fonte -Gruta do Almonda -actualização
Underwater Exploration at Olho
do Moinho da Fonte - Almonda’s Cave - update

ALmeidA, c. A., crisPim, J. A., siLVA, m. L. & PArALtA, e. 
(2000a) - Hidrogeologia, in not. expl. da folha 27-A, carta 
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inst. Geol. e mineiro, Lisboa, pp. 116-131.
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