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Resumo 

 A indústria mineira segue regras e tem prioridades distintas das restantes indústrias. 

A implantação das suas instalações não depende da vontade do Homem, e está antes 

directamente ligada à geologia, privilegiando a proximidade ao local de extracção, em 

detrimento de outros factores considerados importantes noutras indústrias, como boa 

acessibilidade, topografia e afastamento dos centros urbanos e áreas habitacionais.  

 Por se localizarem num local relativamente deserto, as minas de S. Pedro da Cova 

aparecem associadas a um sistema de edifícios e infra-estruturas construído, normalmente, 

pelos engenheiros ao serviço da mina, para proporcionar a auto-suficiência do povoado 

operário que aí se formou. 

 Após o encerramento das minas, perdeu-se o factor agregador da comunidade, 

restando em seu lugar um sentimento de perda. Todo este sistema deixou de ter significado 

o que levou ao seu gradual esquecimento. 

Passadas quatro décadas sobre o seu fecho e sem solução à vista, tornou-se 

necessária uma nova abordagem desta questão, através do recapitular da história de S. 

Pedro da Cova e de uma reflexão sobre o património construído e as várias acções de 

intervenção levadas a cabo desde esse acontecimento. 

  

Palavras-chave: 

1. arquitectura    2. indústria    3. minas    4. carvão    5. SAAL    6. habitação    7. património    8. musealização 
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Abstract 

The mining industry has its own rules and follows distinctive priorities regarding 

other industries. The settling of its premises does not depend on man’s will and is directly 

related to geology, preferring the proximity to the extraction site over other factors 

considered important in other industries, such as good accessibility, topography and 

distance from urban centres and habitation areas. 

Since they are located in a relatively inhabited location, the mines of São Pedro da 

Cova are linked to a system of buildings and infrastructures usually constructed by the 

mine engineers, to provide self-sufficiency to the village built near the site. 

After the mines shutdown, the reason for the existence of that community 

disappeared leaving in its place a general sense of loss. As the time passed by, that mining 

system was gradually forgotten. 

Four decades after its shutdown and with no solution in sight, there came the need 

for a new approach to this issue through the review of São Pedro da Cova’s history 

considering its mining heritage and the several interventions undertaken since that event. 

  

Keywords: 

1. architecture    2. industry    3. mines    4. coal    5. SAAL    6. housing    7. heritage    8. musealization 
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Résumé 

L’industrie minière suit des règles et a des priorités  distinctes des restantes 

industries. L’implantation de ses installations ne dépend pas de la volonté de l’Homme,  et 

est avant tout directement liée à la géologie, privilégiant la proximité du local d’extraction, 

en détriment d’autres facteurs considérés  importants dans d’autres industries, comme 

bonne accessibilité, topographie et l’éloignement des centres urbains et zones habitées. 

Due au faite d’être  à un emplacement relativement désertique, les mines de S. 

Pedro da Cova sont associées à un système d’édifices et d’infrastructures construit, 

normalement, par les ingénieures au service de  mine, pour offrir des l’autosuffisance  du 

village ouvrier qui s’y est formé. 

Après la fermeture des mines, c’est perdu le facteur d’agrégation de la 

communauté, restant en sa place un sentiment de perte. Tout ce système a perdu de son 

sens et fut graduellement  oublié.  

Passées quatre décennies après sa fermeture et sans solution en vue, il est 

absolument nécessaire un nouvel abordage de cette question, à travers de la récapitulation 

de l’histoire de S. Pedro da Cova et d’une réflexion sur le patrimoine construit et les 

plusieurs actions d’intervention levées à bout depuis cette événement. 

  

Mots-clés: 

1. architecture   2. industrie    3. mines    4. charbon    5. SAAL    6. logement    7. patrimoine    8. muséalisation 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos quarenta anos a região de S. Pedro da Cova alterou-se radicalmente e 

perdeu a relação de equilíbrio que tinha com a paisagem. A construção, antes praticamente 

dependente da empresa concessionária, passou a depender de factores externos e de outras 

entidades. 

Esta construção, descontrolada ou com vista ao desenvolvimento da região, não 

teve em vista a sua história cultural, cortando gradualmente um elo que durou quase dois 

séculos. 

Nasce assim a possibilidade de as minas se assumirem como uma referência na 

região, até porque as vidas que estiveram ligadas a estas minas têm vindo a diminuir, 

deixando as estruturas construídas como único testemunho da exploração mineira e todo o 

meio social e técnico que envolvia. Surge então a necessidade de as conhecer, descobrir 

opções e tomar decisões para o seu futuro. Esta informação será certamente fundamental 

para o próprio conhecimento do território de S. Pedro da Cova, tendo sido esta a principal 

razão para a realização deste trabalho. 

O seu objectivo principal é, por isso, o registo do conjunto de formas 

arquitectónicas associadas à indústria da extracção do carvão e a sua relação com a 

estratégia da empresa e com o território de S. Pedro da Cova. Tornou-se, obviamente, 

necessário clarificar a história das minas, assumidas como a principal referência para a 

história da própria região, e apresentar essa informação de uma forma simples, 

direccionando-a para o leitor comum. 

Outro objectivo é o estudo das formas arquitectónicas construídas para apoio às 

minas (instalações mineiras, habitações dos operários, equipamentos sociais) e o seu 

enquadramento territorial, bem como as questões que este levanta.  

Para se proceder a esse registo houve a necessidade de estudar a história da 

povoação. Esta tarefa foi dificultada pela falta de material bibliográfico sobre o assunto. A 

informação recolhida encontrava-se geralmente muito dispersa, no entanto, é possível 

apontar algumas obras de alguma relevância para história das minas de carvão em geral, 

como a tese de mestrado de Idorindo Rocha, “O Carvão numa economia nacional: o caso 

das Minas do Pejão”, e mais concretamente sobre as minas de S. Pedro da Cova, a tese de 

mestrado de Jaime Guedes, “Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova”, o “Parecer para a 
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classificação do Cavalete do Poço de S. Vicente” e o “Estudo Prévio do projecto de Museu 

Mineiro de S. Pedro da Cova”. Apesar do rigor com que apresentam a informação, esta não 

era suficiente para entender certas questões de relação com o território e geralmente só 

apresentavam dados a partir do início do século XX. 

Esta falta foi ultrapassada com recurso a cartografia e fotografias aéreas para além 

da própria leitura do território no sítio. 

Além disso devido ao facto de muitos destes espaços se encontrarem já degradados, 

completamente alterados, ou até mesmo já quase sem qualquer vestígio, foi necessário 

recorrer a fotografias da época e a relatos de habitantes, para clarificar certas questões. Foi 

também muito útil a informação do Boletim de Minas, dos vários artigos de Serafim Gesta 

(Mazola) e a existente no Museu Mineiro de S. Pedro da Cova, onde foi também possível 

encontrar cartografia e fotografias aí arquivadas. 

Do cruzamento de todas estas variáveis foi então possível ler a história das minas e 

o seu contexto territorial, e localizar as suas formas arquitectónicas no tempo e no espaço. 

Foi também feito o levantamento de alguns elementos que se revelaram pertinentes 

para o trabalho. Naturalmente, não foi possível, nem ambicionado fazer um levantamento 

total de todos os edifícios. Mesmo assim revelou-se uma tarefa complicada, já que muitos 

destes espaços se encontravam inacessíveis. Deste modo, alguns destes desenhos foram 

feitos a partir de outros já existentes, ou apresentam hipóteses aproximadas destas 

construções. 

A informação conseguida nem sempre é suficiente ou rigorosa, devido à sua origem 

dispersa e não organizada, sem certezas nem exactidão quanto a datas ou formas dos 

espaços. 

Para facilitar a organização e simplificar o trabalho, este foi organizado de modo a 

expor, na primeira parte a evolução das minas ao longo do tempo e na segunda, a sua 

evolução no espaço. A terceira e última parte do trabalho, surge com o cruzamento destas 

duas, e as consequências do encerramento das minas. Assim, para além duma análise do 

território, são ainda referidas as medidas que se puseram, ou se tentaram pôr em prática, no 

âmbito urbanístico e social, no sentido de responder ao impacto que este acontecimento 

teve nesta região. Para um maior entendimento destas medidas foi necessária a consulta de 

bibliografia variada, e sobretudo o relato de alguns dos intervenientes nestas acções, e uma 
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reflexão sobre qual o papel que o património mineiro devoluto/ruína poderá ter na 

reestruturação social e urbana. 

A mistura de informações de origem variada e a fusão de várias temáticas 

relacionadas com a habitação e com a reabilitação urbana e patrimonial são uma marca 

comum a todo o trabalho, consequência da multidisciplinaridade das acções das minas no 

território concessionado. 

Naturalmente limitado no tempo e destinado a obter uma visão global do tema, este 

trabalho deve ser entendido como uma abordagem inicial às minas de S. Pedro da Cova. 

Não deve por isso ser encarado como um fim, mas antes como uma base ou incentivo para 

outros estudos. 
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I. HISTÓRIA DAS MINAS DE CARVÃO DE S. PEDRO DA COVA 

- A Bacia Carbonífera do Douro 

A maior faixa de terreno permocarbónico do país estende-se desde as proximidades 

de Fão, passando por Rates, S. Pedro da Cova e, atravessando o Rio Douro, até Arouca. 

Esta é denominada de Bacia Carbonífera do Douro e engloba o Couto Mineiro de S. Pedro 

da Cova, entre Gondomar e o Pejão. Este tem uma área de cerca de 1324 hectares e 

abrange as freguesias de Covelo, Fânzeres e S. Pedro da Cova, pertencentes ao concelho de 

Gondomar. Desde a descoberta deste combustível fóssil foram licenciadas várias 

concessões, entre as quais se destacaram as concessões vizinhas de S. Pedro da Cova e do 

Passal de Baixo. Em S. Pedro da Cova, numa extensão de 17 quilómetros por 10 a 330 

metros de largura, ocorrem quatro sub-bacias carboníferas afectadas por cavalgamento, 

conhecendo-se cinco camadas de antracite, descontínuas e com 0,1 a 5 metros de 

espessura. 

- A antracite 

Os carvões são classificados de acordo com as diferentes fases do processo de 

carbonização, originando por ordem crescente em carbono, turfa, lignite, hulha e antracite. 

Essa carbonização depende de vários factores como a temperatura, pressão, duração do 

processo geológico, etc. 

A antracite pertence à secção inferior do sistema carbónico e possui um elevado 

poder calorífico, sendo por isso muito utilizada na indústria. Para além de ser o carvão 

mais duro, e mais rico em carbono livre, é também o mais pobre em compostos voláteis, e 

o que menos vestígios conserva da sua origem vegetal. 

A exploração deste recurso energético, nesta povoação, estendeu-se por quase dois 

séculos, desde a sua descoberta nos últimos anos do século XVIII até ao encerramento das 

minas em 1970. Este acontecimento marcou profundamente a paisagem e o processo de 

desenvolvimento económico, social e cultural desta zona, conferindo-lhe particularidades 

muito específicas, associadas à actividade mineira, como o desenvolvimento da nova 

classe social dos operários mineiros. 

  



1. Zona norte da Bacia Carbonífera do Douro         Demarcação do Couto Mineiro de S. Pedro da Cova até 1930
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1.1. Da sua descoberta à administração directa pelo Estado (séc. XVIII-1825) 

1.1.1. Antecedentes 

- A revolução industrial e o interesse pelo carvão na Europa  

O primeiro país da Europa a ter conhecimento do emprego do carvão terá sido a 

Inglaterra, na região de Newcastle, por volta do século X, seguida da Alemanha. O 

emprego do carvão espalhar-se-ia muito lentamente pelo resto do continente até ao século 

XVIII, período em que se farão os avanços técnicos que darão origem à Revolução 

Industrial, com base no binómio carvão-ferro. Os grandes avanços tecnológicos eram 

postos à disposição da indústria, tendo a máquina a vapor e o coque da hulha surgido como 

duas invenções importantíssimas para o desenvolvimento do carvão, que passaria a ser 

consumido no caminho-de-ferro, na navegação, na siderurgia, nas fábricas de gás, na 

química, na electricidade e nos lares domésticos. 

Até ao século XVIII, não se pode afirmar a existência de minas de carvão em 

Portugal. Embora tenham existido algumas pequenas explorações, nunca foram relevantes 

no sector económico e industrial do país. Os combustíveis mais utilizados eram 

essencialmente o carvão vegetal ou de madeira, ou o carvão importado do estrangeiro 

(hulha), em especial de Inglaterra. Não existiria igualmente grande actividade mineira em 

geral. Portugal direccionava, então, o seu interesse para o comércio do Oriente e para as 

riquezas existentes em África e no Brasil, ignorando a existência de riquezas nacionais. 

A exploração mineira de carvão em Portugal só viria a iniciar-se a partir de meados 

do século XVIII, com a abertura da primeira mina de carvão (carvões jurássicos) conhecida 

em Portugal, a mina de Cabo Mondego (Buarcos). Mas a mina de S. Pedro da Cova (Bacia 

Carbonífera do Douro) viria a ter um maior impacto na economia nacional, mantendo-se 

em funcionamento durante o maior período de tempo. O carvão de S. Pedro da Cova seria 

também de melhor qualidade. “O bom carvão de S. Pedro da Cova é negro, brilhante, de 

reflexo bronzeado, pesado, compacto, (...) duro e seco; arde com chama curta azulada, e 

desenvolve um cheiro fraco de acido sulfuroso, devido a uma pequena quantidade de 

pyrite que contém interposta (...) e é portanto um carvão mui secco, quasi privado de 

materiaes voláteis”1

                                                         
1 Instrucções sobre as qualidades, e préstimo do carvão de pedra das minas de S. Pedro da Cova; Lisboa: 
Impressão Régia; 1829; p.4 

, enquanto “o carvão de Buarcos não pode servir nas forjas, porque 



2. Belói (198-)

3. Área junto ao Rio Ferreira (198-)
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escoria muito o ferro em razão do enxofre, e ácido sulfúrico, que na combustão sai das 

pirites”2

A procura de carvão mineral só se iniciou com o arranque da industrialização no 

país, não do mesmo modo que em Inglaterra, que logo no inicio do século XIX o usaria 

para a produção de força motriz para máquinas a vapor, mas para uso em pequenas 

indústrias, como forjas e ferrarias, que só surgiram depois de iniciada a segunda metade do 

século. 

.  

- As origens de S. Pedro da Cova 

As primeiras referências históricas relativas a S. Pedro da Cova datam de 1134, nas 

quais é mencionada a sua doação em couto por D. Teresa a um grupo de ermitães de S. 

Pedro da Cova. Foi novamente doado, em 1138, por D. Afonso Henriques a D. Pedro 

Rebaldis, sucessor do Bispo do Porto, e em 1379, tornou-se couto do Bispo do Porto, no 

julgado de Gondomar, jurisdição cível que lhe foi concedida por D. Afonso III. Existem 

ainda referências, em 1460, da oposição da Câmara do Porto ao Bispo quando este 

pretende excomungar todos “aqueles os que cortassem madeira ou fizessem carvão (…) no 

Couto de S. Pedro da Cova”3

O nome desta povoação terá provavelmente origem na sua topografia, chamada 

Cova por se localizar no vale de três serras, a Serra de Fânzeres, Serra de Sta. Justa e Serra 

de Pias. “Estão todos os seus lugares situados entre montes nos valles de tres serras, e 

delles se não descobrem outras povoaçoens (…) A Parochia esta situada no meyo da 

freguezia em hum solitario vale, que dous montes formão…”

. 

4

Até à descoberta do carvão, esta povoação vivia essencialmente da moagem de 

trigo e outros cereais, devido à sua proximidade ao Rio Ferreira, onde existiriam várias 

casas de moinhos. As águas deste rio eram igualmente aproveitadas para a irrigação dos 

campos envolventes onde se desenvolvia a actividade agrícola, especialmente para 

produção vinícola. 

. 

  

                                                         
2 VANDELLI, Domingos; Memória sobre o modo de aproveitar o carvão de pedra e os paus betuminosos 
deste reino in NUNES, M. Jacinto; CARDOSO, José Luís; Memórias Económicas da Academia Real das 
Ciências de Lisboa, Para o adiantamento da agricultura, das artes, e da indústria em Portugal, e suas 
conquistas (1789-1815); Lisboa: Banco de Portugal; 1990; p. 309 
3 Cit. por PACHECO, Hélder; O Grande Porto: Gondomar; Maia; Matosinhos; Valongo; Vila Nova de 
Gaia; Lisboa: Editora Presença; 1986; p. 39 
4 [Memórias; 1758] cit.por PACHECO, Hélder; op.cit.; p. 39 



4. Principais vias de acesso a S. Pedro da Cova no início do século XIX                                   Escala 1:50000
Local aproximado da descoberta de carvão Instalações mineiras Principais vias
Expansão da exploração mineira Rio Ferreira
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1.1.2. A descoberta de carvão em S. Pedro da Cova 

A descoberta do carvão em S. Pedro da Cova data do final do século XVIII, no 

lugar de Ervedosa. Não existem dados suficientes para apontar uma data mais precisa, nem 

consenso entre os autores. A maior parte refere 1795 como a data da descoberta, contudo, 

Serafim Gesta5

Existem várias histórias sobre a descoberta do carvão em S. Pedro da Cova. Uma 

delas é contada por Manuel da Silva, mineiro reformado. Segundo este, “…andavam uns 

agricultores a trabalhar no campo, quando foram aquecer o comer. Em redor à lenha, 

puseram umas pedras para pousar os tachos. Quando deram por ela já a pedra ardia 

também. Desde aí várias experiências foram feitas e abriram as minas”

 afirma que foi descoberto pelos lenheiros de Valongo, em 1793. Esta 

descoberta viria a desencadear profundas alterações numa área de carácter rural, onde até 

então predominava a actividade agrícola. Mais tarde viria a saber-se que se tinha 

descoberto a maior jazida de carvão (antracite) do país, que se estende desde as 

proximidades do Fão, passando por Rates, S. Pedro da Cova, atravessando o Douro até 

Arouca.  

6

Carlos Ribeiro acrescenta ainda que “foi Manuel Alves de Brito que reconheceu e 

pôz a descuberto uma ou duas camadas de carvão no sítio chamado o - Enfeitador - em 

Ervedosa, freguesia de S. Pedro da Cova, as quaes explorou e lavrou por sua conta 

(mediante licença que obtivera do Governo, ou das Authoridades da cidade do Porto) 

abrindo os trabalhos na propriedade do Padre Manoel Dias, e donde extrahira muito e 

excellente carvão”

. 

7

Contudo, após um ano de exploração, o Estado, apercebendo-se da importância do 

jazigo, retirou a licença concedida e tomou posse da exploração. 

. 

1.1.3. A exploração directa pelo Estado  

“Informado porêm o Governo da abundancia e boa qualidade do combustivel que 

se extrahia deste deposito, e dos lucros que á fazenda poderia resultar se se fizesse a lavra 

por sua conta e em maior escala, determinou que se cassasse a licença, concedida ao dito  

  
                                                         
5 Habitante de S. Pedro da Cova, filho de antigos mineiros, mais conhecido por “Mazola” 
6 Cit. por PACHECO, Hélder; op. cit.; p. 40 
7 RIBEIRO, Carlos; Memórias sobre as minas de Carvão dos Districto do Porto e Coimbra e Ferro do 
Districto de Leiria; Vol. I; Parte II; Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias; 1858; p. 189 



5. Couto Mineiro de S. Pedro da Cova Escala 1:50000     Couto Mineiro de S. Pedro da Cova em 1937
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Brito havia um anno, e encarregou depois a direcção da lavra e a administração da mina 

a um frade e a um tal de D.or José Jacinto que foi nomeado thesoureiro.”8

- A Intendência Geral das Minas e o reconhecimento do jazigo de carvão de S. Pedro da 

Cova 

 

Os novos administradores prosseguiram com as explorações iniciadas pelo anterior 

concessionário, abrindo o poço Carlota a pouca distância destes primeiros trabalhos. Não 

existe conhecimento de mais trabalhos efectuados até 1801, data da criação da Intendência 

Geral das Minas e Metais do Reino, órgão estatal encarregado do privilégio da exploração 

mineira, cujo cargo de Intendente Geral foi ocupado por José Bonifácio de Andrada e 

Silva. Este foi simultaneamente nomeado para o cargo de administrador das minas de 

carvão de Buarcos e de S. Pedro da Cova. A Intendência Geral conferia ao Estado poder de 

decisão e responsabilidade sobre tudo o que dissesse respeito a minas. 

 Consequentemente, em 1802, o Governo iniciou a sua própria exploração em S. 

Pedro da Cova, com a abertura da primeira mina, desencadeando o arranque do processo 

de industrialização naquela povoação e a sua transformação num importante pólo de 

exploração mineira de carvão.  

Posteriormente, por volta de 1805, a Intendência Geral de Minas procedeu ao 

reconhecimento da bacia carbonífera de S. Pedro da Cova, sendo definidas duas camadas 

de carvão que José Bonifácio “denominou – a Devesa - proxima ao muro da bacia e, a - do 

Poço Alto - proxima ao tecto, e determinou a sua continuidade na extensão de um 

kilometro desde Ervedosa até perto da Igreja de S. Pedro”9

 

. Seria a partir deste trabalho de 

reconhecimento e caracterização, do que actualmente se denomina Bacia Carbonífera do 

Douro, que se viriam a construir vários poços e galerias subterrâneas por toda a povoação. 

Abrem-se então mais dois campos de lavra, um entre Vila Verde e Ervedosa, e outro entre 

a Devesa e o Passal, ficando a sua direcção a cargo dos mestres mineiros alemães Reese e 

Feldner, respectivamente. O poço Valinhas seria o terceiro trabalho aberto nesta zona, por 

Reese, sobre a camada Devesa. A abertura do poço de Lameira seria iniciada pouco depois 

por Feldner. O poço Carlota do antigo campo de lavra é abandonado. Feldner iniciou ainda 

a abertura de uma galeria de esgoto, que em vez de servir este propósito, acabaria por                

kjkjgkg 

                                                         
8 Idem 
9 RIBEIRO, Carlos; op. cit; p. 190 



6. Vista geral de S. Pedro da Cova (1921)

7. Vista parcial de S. Pedro da Cova (1921)
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inundar a mina, acabando este trabalho por ser interrompido e nunca concluído.10

- As invasões francesas e a crise mineira 

 Este 

facto demonstra a incapacidade técnica possuída pelos então directores da mina. 

A indústria mineira seria gravemente afectada com a invasão dos franceses, no fim 

de 1807, e a consequente fuga da família real para o Brasil, “cessando todos os trabalhos 

até ao princípio de 1912, trabalhando apenas, e com grandes intervalos a Mina de carvão 

de S. Pedro da Cova, que dahi por diante sustentava com os seus lucros os outros 

estabelecimentos, de maneira que pelo menos se podia cuidar na sua conservação para 

não arruinarem de todo; mas por infortúnio maior, foi também roubado pelos Francezes o 

cofre das Minas no Porto (…) Temos por tanto outros quatro annos perdidos para o 

progresso das Minas.”11

Em 1809, após estes acontecimentos, Feldner foi chamado para trabalhar no Brasil, 

deixando os dois campos de lavra sob a direcção de Reese. Este último abriu entretanto o 

poço Devesa, entre 1812 e 1820, e expandiu duas galerias da camada do poço Alto até ao 

Poço Lameira. 

  

Em todos estes trabalhos existiam grandes dificuldades para manter uma lavra 

regular. “As aguas de infiltração acumulavam-se em grande abundancia, e eram 

extrahidas por bombas de madeira movidas a braços; tornando-se mui difficil o 

esgotamento a grandes profundidades, o que occasionou o prejuiso d’ algumas porções de 

carvão importantes.”12

Todo o carvão extraído era vendido aos carreiros

 
13

Entretanto, a povoação de S. Pedro da Cova assumia cada vez mais importância no 

contexto nacional, e em 1820, após a extinção dos coutos, obtém a designação de concelho. 

, que o transportavam para o 

Porto e povoações vizinhas, e aí procuravam atrair consumidores. Este modo de 

comercializar o carvão, não garantia por isso, um consumo constante, já que o seu 

fornecimento era também bastante irregular, o que resultava em grandes oscilações no 

preço e prejuízo para o Estado. 

  
                                                         
10 Apontamentos para a História das Minas de Portugal collegidos pelo Ajudante servindo de Intendente 
Geral das Minas e Metaes do Reino; Lisboa: Na Impressão Régia; 1824; p. 21 
11 [JOYCE, Pedro; Subsídios para a História da Montanística; vol. I. Lisboa: Editorial Império, 1939 (Anexo 
ao Boletim de Minas de 1937)] Cit. por ROCHA, Idorindo; O carvão numa economia nacional: o caso das 
minas do Pejão; Porto: edição de autor; 1997; p. 51 
12RIBEIRO, Carlos; op. cit.; p. 191 
13 Homens que conduziam os carros de bois que transportavam o carvão 



8. Vista de S. Pedro da Cova (1921)

9. Vista de S. Pedro da Cova (1921)

AS MINAS DE SÃO PEDRO DA COVA _ indústria . arquitectura . património

36



História das Minas de S. Pedro da Cova 
_______________________________________________________________________________________ 

37 
 

A crise mineira, que se vivia então, acaba por conduzir ao regresso de José 

Bonifácio de Andrade e Silva ao Brasil em 1819, deixando a administração da Intendência 

Geral a cargo de Alexandre António Vandelli e Vicente Pinto de Miranda. Como estes não 

possuíam a formação necessária para desempenharem essas funções, a indústria mineira 

acabou por entrar numa profunda crise. Entre 1822 e 1824, ano em que foi nomeado o 

novo Intendente Geral, o alemão Barão d’ Eschwege, foram praticamente encerrados todos 

os trabalhos mineiros, apenas mantendo o funcionamento, por continuar a garantir lucros, a 

mina de carvão de S. Pedro da Cova. O novo Intendente tentou entretanto retomar os 

trabalhos das minas encerradas, sem sucesso, acabando por ser demitido em 1828. 14

Em 1825, as minas de S. Pedro da Cova acabariam por sair da tutela do Estado e ser 

arrendadas pelo prazo de 20 anos a uma companhia privada formada por dois negociantes 

de Lisboa, Silvério Tabner e o Conde de Farrobo. Até esta data teriam sido extraídas, 

aproximadamente, 68000 toneladas de carvão. 

 

  

                                                         
14 Cf. ROCHA, Idorindo; O carvão numa economia nacional: o caso das minas do Pejão; Porto: edição de 
autor; 1997; pp. 52-54 



10. Desmonte de uma galeria (1921)

11. Desmonte de uma galeria (1962)
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1.2. A exploração das minas por arrendamentos sucessivos (1825-1909) 

1.2.1. O arrendamento a uma companhia privada de Lisboa 

“Por alvará de 4 de Julho de 1825, arrendou o Governo a lavra das minas de 

carvão de S. Pedro da Cova e de Buarcos a uma Companhia organisada em Lisboa, pelo 

tempo de 20 annos…”15 obrigando-se essa Companhia a "introduzir no Reino os processos, 

utensílios, apparelhos e maquinas de que se usa e usar en França, e Inglaterra, na lavra 

das minas de carvão (...) pagando à Real Fazenda a total quantia de duzentos contos de 

réis (...) em prestações de contos de réis em cada hum anno"16

- Desorganização da exploração e publicidade ao carvão nacional 

. 

Como não existiriam, nesta altura, técnicos mineiros especializados em Portugal, a 

Companhia resolveu contratar um mestre mineiro inglês para se encarregar da direcção da 

lavra das minas. Este só se apresentou ao trabalho em 1826 ou 1827, ficando até essa data, 

um mineiro encarregue, provisoriamente, da direcção das minas. Quando chegou, o mestre 

mineiro inglês renovou a lavra pelos poços Valinhas e Lameira, descobrindo grandes 

quantidades de combustível, até se ausentar para Londres. Durante o tempo que se seguiu, 

vários mineiros foram encarregados da direcção da lavra, pela companhia.17

Existem também já relatos desta época sobre a exploração do Passal. “No sítio do 

Paçal, são as camadas do carvão muito mais desenvolvidas em possança e em extensão do 

que em qualquer outra localidade da bacia; sendo aqui que se tem tirado carvão de 

rtyrytrytryrty 

 Esses mineiros 

abriram vários poços, de uma forma desregrada, até porque não teriam conhecimentos 

suficientes para desempenhar tais funções. Em 1830, 1835 e 1837 foram abertos o poço 

Rebelo, o poço Silva e o poço Lodi, respectivamente. Mais tarde foi aberto o poço 

Bimbarra sobre a camada do Poço Alto, comunicando-o com os trabalhos do poço Lodi, 

que por sua vez comunicava com os trabalhos do poço Lameira. Entre 1840 e 1845 seria 

aberto o poço Farrobo, já sob a direcção um engenheiro da Companhia, Mr. P. José 

Pezerat. Além destes, existiam vestígios de mais poços abertos na zona, mas sem grande 

importância.  

                                                         
15 RIBEIRO, Carlos; op. cit; p. 191 
16 [Gazeta de Lisboa. n° 172. (25 de Julho de 1825); p. 714] Cit. por ROCHA, Idorindo; op.cit.; p. 201 
17 Cf. RIBEIRO, Carlos; op. cit.; p. 192 



12. Entrada de uma galeria da mina (1962)

13. Entrada de uma galeria da mina (1962)
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melhor qualidade”18

Seriam entretanto aprovados os estatutos desta companhia, então designada por 

Companhia das Minas de Carvão de Pedra do Reino de S. Pedro da Cova, por decreto de 

1841.

. Porém os trabalhos nesta zona seriam dificultados, pela falta de um 

bom sistema de esgoto, obrigando ao abandono de grandes quantidades de carvão que se 

encontravam submersas. 

19

Embora estas minas fossem, nesse período, as únicas a conservar um 

funcionamento normal, a companhia passava por algumas dificuldades, resultado das 

fracas vendas de carvão por falta de compradores. Em 1829 foi lançado pela Companhia 

um folheto publicitário promovendo o carvão de pedra de S. Pedro da Cova e atestando-lhe 

várias qualidades para o uso doméstico e industrial. “Na cidade do Porto, onde he geral o 

uso deste carvão desde vinte e tantos annos a esta parte, as casas abastadas servem-se de 

Fogões de ferro construidos de forma, que huma só Fornalha no centro communica o fogo 

necessário para cozinhar as diversas iguarias sobre a mesma fornalha e superficie de 

Fogão; e para aquecer, além disso, hum, ou dous Fornos, e huma, ou duas Estufas, que se 

fazem aos lados debaixo da superfície dos Fogões (…) Neste genero, e para uso do 

referido Carvão nada iguala os Fogões de ferro fundido (…). Finalmente he muito facil, e 

economico arranjar, e accomodar ao uso deste Carvão ás Fornalhas, e Fogareiros, em 

que ordinariamente cozinhão as famílias menos abastadas (…)

 

20

Esta publicidade era dirigida não só a consumidores do Porto, e povoações 

vizinhas, mas também aos de Lisboa. “O Mercado actual do Carvão de Pedra da 

Companhia em Lisboa offerece as vantagens seguintes: Primeira; o Carvão, que se vende 

no seu Depozito, é o Primeira Sorte das Minas de S. Pedro da Cova, o qual pela sua 

optima qualidade excede infinitamente todos os outros combustiveis nos usos, para que he 

proprio: Segunda; no mesmo Depozito vende-se o sobredicto Carvão em quantidades de 

Fanga, meia Fanga; Alqueire e meio Alqueire (…); Terceira; o carvão he transportado, e 

posto em casa dos fregueses á custa da Companhia (…) Quinta; para o serviço de grandes  

. 

  

                                                         
18 RIBEIRO, Carlos; op. cit; p. 194 
19 Cf. [M.O.P. Arquivo do Ministério das Obras Públicas, Direcção Geral Comércio e Indústria – Repartição 
Comércio e Indústria – 1ª secção; Lisboa] cit. por GUEDES, Jaime; Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova; 
Lisboa:[ed. autor]; 2000; p. 22 
20 Instrucções sobre as qualidades, e préstimo do carvão de pedra das minas de S. Pedro da Cova; Lisboa: 
Impressão Régia; 1829; p. 4 



14. Trincheira Sta. Helena - Devesa (1921)

15. Vista geral dos planos inclinados onde os carvões sofrem uma crivagem grosseira antes de entrarem na
oficina de preparação manual (1921)
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Fabricas fornece-se o Carvão, recebendo-se em troca generos de producção das mesmas 

fabricas (…)21” 

Esta fase da administração das minas de S. Pedro da Cova foi marcada por uma 

grande desorganização nos trabalhos efectuados. A Companhia estaria mais interessada em 

lucros imediatos, e na certeza de poder satisfazer o mercado, não investia na sua 

rentabilização a longo prazo. Os trabalhos eram traçados ao acaso, e à primeira dificuldade, 

eram abandonados, deixando-os inundar e abater, para logo se abrirem outros, indo-se 

extrair carvão noutro ponto, que acabaria por ter o mesmo destino. Os instrumentos 

utilizados eram ainda muito rudimentares, utilizando-se a força braçal e animal. Este facto 

seria ainda agravado pela passagem do pessoal trabalhador para a direcção da mina sem a 

formação adequada. “Na realidade não era mais que uma pequena unidade produtiva, com 

características pré-industriais.”22 

Na tentativa de superar estas falhas, em 1847, foi contratado o mineiro prático Mr. 

Casimir Pierre para se encarregar da direcção dos trabalhos de lavra. Este viria a impor 

grandes melhorias na lavra das minas e abriria o poço Esperança. 

- Os embargos à exploração 

Ainda assim, as minas conseguiriam manter-se rentáveis, tanto que, em 1848 

acabaria por ser movida uma acção contra a Companhia, por outro interessado nesta 

concessão. Isto porque, terminado o prazo de 20 anos imposto no contrato de arrendamento 

das minas a esta Companhia, o Estado lhas teria concedido novamente, a título provisório, 

contrariando a lei de 1836, que declarava que todas as minas ficariam sujeitas a concessão, 

incluindo as de S. Pedro da Cova e de Buarcos, assim que terminasse o seu prazo de 

arrendamento. A Companhia veria, assim, embargados todos os seus trabalhos, e ficaria 

impedida de lavrar em terrenos dentro dos limites da concessão.  

Em 1849, foi criada a concessão das Minas de Carvão S. Pedro da Cova, a favor do 

governo, e logo em seguida, esta e a de Buarcos são requeridas pelo Conde de Farrobo23, 

em representação da Companhia arrendatária. Como o governo não estava interessado em 

perder a renda que destas minas advinha, e enquanto as cortes tomavam a sua decisão 

uiyiyuiyui 
                                                           
21 Op. cit; p. 11 
22GUEDES, Jaime; Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova; Lisboa:[ed. autor]; 2000; p.24 
23 O Conde de Farrobo (1801-1869) era proprietário de fábricas de vidros, de produtos químicos (Verdelha), 
de fundição (como a Fábrica Vulcano de Lisboa) e de gás 



17. Transporte das berlinas no interior da mina (19--) 18. Transporte das berlinas no exterior da
mina (1940)

16. Principais vias de acesso a S. Pedro da Cova em meados do século XIX                           Escala 1:50000
Local aproximado da descoberta de carvão Instalações mineiras Principais vias
Expansão da exploração mineira Rio Ferreira

AS MINAS DE SÃO PEDRO DA COVA _ indústria . arquitectura . património

44



História das Minas de S. Pedro da Cova 
_______________________________________________________________________________________ 

45 
 

sobre esta questão, atribuíram a concessão temporária ao Conde de Farrobo, em detrimento 

do outro pretendente às minas de S. Pedro da Cova.24

Apesar dos embargos, a Companhia continuaria a exploração de carvão em S. 

Pedro da Cova, com a compra de um terreno em Ervedosa, onde logo descobriu carvão 

pertencente à camada da Devesa. Ali seriam abertos então dois poços, na mina que 

denominariam de Providência. Esta mina forneceria o combustível necessário para 

abastecer o mercado do Porto, até 1852, data em que seriam levantados os embargos. 

Segundo o Inquérito Industrial de 1890, só a partir desse ano é que os trabalhos passaram a 

ter regularidade.

  

25

A Companhia contratou então o engenheiro de minas Mr. Schimitz, que recomeçou 

os trabalhos do poço Esperança, abrindo galerias até ao Passal, e continuou as melhorias da 

lavra que tinham sido iniciadas anteriormente.

 

26

Esta época foi também marcada pela Guerra Civil Portuguesa, cujo fim, com a 

vitória dos liberais, em 1834, viria a conceder o título, ainda que efémero, de sede de 

concelho a S. Pedro da Cova. Em 1836, o concelho de S. Pedro da Cova foi extinto e 

passou a ser freguesia de Gondomar. O fim da Guerra Civil levaria também ao regresso do 

Barão d’ Eschwege ao cargo de Intendente Geral, em 1835. Mas este demitiu-se logo após 

alguns meses, o que acabaria por conduzir à extinção da Intendência Geral das Minas em 

1836. 

 Estes trabalhos prolongar-se-iam até 1854, 

data em que esta concessão mineira passou definitivamente para as mãos do Conde de 

Farrobo. 

1.2.2. A administração do Conde de Farrobo 

- Legislação mineira de 1850’s e a corrida às minas 

Foi na sequência da saída do decreto de 31 de Outubro de 1852, que as minas 

acabaram por ser concedidas definitivamente ao Conde de Farrobo. Este decreto mantinha 

os princípios da Lei de 1850: separava a propriedade superficial da subterrânea, delimitava 

os direitos dos proprietários do solo e reconhecia diversos direitos aos descobridores. As 

minas continuavam a ser do Estado que, pela concessão, as instituía numa autêntica 

propriedade privada. Além disso veio ampliar os direitos de preferência aos descobridores,  
                                                         
24 Cf. ROCHA, Idorindo; op. cit; p. 202 
25 Cf. PORTUGAL, Direcção Geral do Comércio e Indústria; Inquérito Industrial de 1890; Lisboa: Imprensa 
Nacional; 1891; p. 100 
26 Cf. RIBEIRO, Carlos; op. cit; pp. 194-198 



21. Carta da Região Mineira do Douro (18--) Escala 1:200000 Carvão 1.Vilar do Monte    2.Leira
da Bela     3. Sete Casais    4. Vale de Deão    5. Lugar do Seixo    6. Montalto e Ervedosa    7. São Pedro da Cova    8. Passal de
Baixo    9.Ribeiro da Murta    10. Vale de Cavalos    10a. Fontaínhas    11. Gens, Midões e Covelo    12. Quinta da Varziela     13.
Barral     14. Póvoa     15. Arda     16. Capela de S. Domingos     17. Folgoso     18. Pejão

Chumbo Antimónio Estanho Volfrâmio

19. Terreiro onde era feita a preparação manual do
carvão (1920)

20. Pessoal dos terreiros de preparação manual
(1920)
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com o objectivo de estimular a pesquisa e exploração mineiras. O descobridor continuava a 

possuir o direito de preferência à concessão, garantindo-lhe assim, efectivamente, um 

privilégio decorrente do direito de descobrimento.27 Acrescentava ainda que “as minas de 

antrhacite de S. Pedro da Cova, e de carvão de Pedra de Buarcos, são comprehendidas 

nas disposições geraes, que regulam as concessões para as outras minas”28, ficando 

sujeitas a concessão, tal como já acontecia para as restantes minas, desde 1836. Um dos 

motivos desta alteração seria o facto de o governo chegar à conclusão que: "os trabalhos 

dispendiosos, que é necessário empreehender para salvar estas minas da total ruina que 

as ameaça...não podem ser assegurados por uma companhia que tenha uma concessão 

temporária, e muito menos se tiver de pagar renda por estas minas de pequena 

riqueza...”29

A saída deste decreto acabaria por desencadear uma corrida às minas, a chamada 

“febre mineira”. No que diz respeito ao carvão, o período da Regeneração, que vê o carvão 

como elemento chave nas suas políticas de fomento económico e industrial, e a tomada de 

consciência da dependência do carvão inglês, complementada pela conjuntura do ultimato 

inglês, incentivariam grandemente, a produção nacional. Este facto é demonstrado pelo 

grande número de minas de carvão que foram, nesta época, concedidas em S. Pedro da 

Cova.

. 

30 Destas, só a mina do Passal de Baixo fez concorrência às de S. Pedro da Cova, por 

possuir antracite de boa qualidade, extraída através do poço Teixeira, produzindo, de 1879 

a 1889, 10000 toneladas de carvão.31

- Técnicas de extracção do carvão no século XIX 

 A de Montalto e Ervedosa, tinha menor produção, 

devido à pequena dimensão das galerias, facto que dificultava o trabalho e piorava imenso 

as condições de trabalho dos mineiros, e acabaria por ser abandonada devido à abundância 

de água no seu interior. 

Ao mesmo tempo que tomava posse da concessão das minas de S. Pedro da Cova, o Conde 

de Farrobo iniciava também uma pequena exploração de carvão nas então recentemente 
                                                         
27 Cf. ROCHA, Idorindo; op. cit; pp. 89-100 
28 [Artigo 1º do decreto (Diário do Governo de 3 de Janeiro de 1853, N° 2)] Cit. por ROCHA, Idorindo; op. 
cit; p. 203 
29 [D'ÂVILA; Joaquim Thomás Lobo; Conselho de Obras Publicas e Minas; Consulta do Conselho de Obras 
Públicas e Minas, acerca das minas de carvão do Cabo Mondego e S. Pedro da Cova; Boletim do 
M.O.P.C.I. n.º 6 (Dez. 1853); p. 4] Cit. por ROCHA, Idorindo; op. cit; p. 203 
30 Este foi o caso das minas da Tapada da Ribeira da Murta em 1875, do Passal de Baixo em 1877, de 
Montalto e Ervedosa em 1882, das Fontaínhas e de Vale de Cavalos em 1883, e de Ribeira de Belói em 1890 
(Cf. Minas concedidas no continente - 1836 a 1942; Ministério da Economia - Secretaria de Estado da 
Indústria; Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos; Lisboa; 1946) 
31 Catálogo descriptivo da Secção de Minas: Exposição Nacional das Indústrias Fabris; Associação 
Industrial Portugueza; Lisboa; Imprensa Nacional; 1889; p. 103 



22. Poço Lameira, inclinado sobre a terceira camada, na secção
norte da concessão (1921)

24. Poço de S. Pedro na secção norte da concessão (1921) 25. Poço de Sta. Helena, inclinado sobre
a primeira camada (1921)

23. Poço Novo, vertical, comunicado por uma travessa com a 1ª
camada à profundiade de 66 metros (1921)
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descobertas minas do Pejão, que no século seguinte se tornariam o principal concorrente a 

S. Pedro da Cova.  

Durante este período de administração, a extracção de carvão em S. Pedro da Cova 

era ainda reduzida, sendo feita essencialmente pelos poços Oliveira, Novo e Constância, e 

suficiente para abastecer basicamente o mercado do Porto. Segundo o engenheiro Sidney 

Droz, a maior parte do carvão produzido, era consumido no Porto e algum em Lisboa, 

essencialmente para usos domésticos, sugerindo ainda formas de o empregar em 

locomotivas e altos-fornos32

O certo é que, por volta de 1887, a exploração atingia já os 140 metros de 

profundidade e 320 de extensão e as suas estações de desmontes mais importantes eram no 

poço Oliveira e no poço Constância. No entanto a extracção continuava a ser feita de forma 

rudimentar. Eram utilizados dois malacates

, fazendo crer que poucas indústrias o utilizariam, dando antes 

preferência ao carvão estrangeiro, mais barato e de melhor qualidade que o nacional. 

33 instalados junto de poços, onde o minério era 

elevado em pequenos cubos de madeira, por uma série de rapazes, escalonados nas galerias 

subterrâneas, que o passavam de mão em mão. Os vagões carregados eram depois tirados 

nos poços por cabos de aço, que se enrolavam nos tambores dos dois malacates, movidos 

por quatro bois. Os métodos de esgoto não eram melhores, sendo utilizadas bombas de 

madeira, aspirantes, movidas a braço. A iluminação era feita por candis de azeite.34

A extensão das galerias subterrâneas era, portanto, já tal que começava a ameaçar 

as estruturas dos edifícios mais próximos. Por volta de 1860, a mando da empresa mineira, 

a igreja paroquial foi reconstruída no lugar de Covilhã, local diferente da originária do séc. 

XVIII, que ficava no Passal até ter sido demolida devido à exploração mineira através de 

galerias subterrâneas, que puseram em causa a sustentabilidade da mesma. Já em 1840, 

existiam relatos do mau estado em que se encontrava a antiga igreja: “… é de urgentíssima 

necessidade construir de novo a igreja paroquial, por baixo da qual ou junto à qual não 

sigam as Reais Minas de Carvão; porquanto esta igreja matriz acha-se num estado tão 

ruinoso que ameaça sepultar debaixo das suas ruínas os paroquianos que nela 

concorrem.”

 

35

 

 

                                                         
32 Cf. ROCHA, Idorindo; op. cit.; p. 234 
33 Máquina receptora destinada a utilizar o trabalho muscular dos animais, transformando-o em movimento 
circular contínuo, directamente aplicável aos aparelhos 
34 Cf. PORTUGAL. Direcção Geral do Comércio e Industria; Inquérito Industrial de 1890; Lisboa: Imprensa 
Nacional; 1891; pp.100-102 
35[O Visitador; 1840] Cit. por PACHECO, Hélder; op. cit.; p. 41 



26. Desmonte de escombreira (1940)

27. Mulheres empurrando as berlinas (1940)
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- A importação de carvão e o Ultimato Inglês 

Em 1885, por sentença civil da 3ª vara de cidade do Porto, o Conde de Farrobo 

passou, em pagamento de dívidas, a propriedade da concessão para D. Cândida Líbia 

Pimenta e Manuel Joaquim Alves Pimenta, que nunca a exploraram por conta própria, 

arrendando-a até 1900 a Bento Rodrigues de Oliveira. 

Mas o carvão nacional só começaria realmente a despertar interesse para algumas 

indústrias a partir de 1890, aquando do Ultimato Inglês. Até esta data, a preferência ia, sem 

dúvida, para o carvão estrangeiro, importado em grandes quantidades de Inglaterra. O 

carvão inglês, para além de ser de melhor qualidade, pois queimava com maior facilidade, 

conseguia chegar a Portugal a preços inferiores aos do carvão nacional. “Mas as condições 

da nossa exploração mineira são de tal ordem, o transporte do minério é tão difícil que 

uma tonelada de carvão paga menos vindo de Cardif ao Porto do que vindo de S. Pedro da 

Cova ao Porto!”36 No final do século XIX a única infra-estrutura viária existente de 

entrada no concelho de Gondomar era ainda, a estrada mandada construir, em 1850, pelo 

Conde de Farrobo, de difícil circulação, só acessível a carros de bois e com grandes 

inclinações.37 

A adequação ao uso do carvão nacional, implicava, para as indústrias, habituadas a 

usar o carvão estrangeiro, custos com a alteração das suas caldeiras, fornos e grelhas de 

queima das locomotivas. Além disso, os carvões nacionais não conseguiam igualar os 

preços competitivos do estrangeiro. A falta de meios de transporte e de meios técnicos 

capazes de garantir uma extracção suficiente para competir nos mercados internacionais, 

para além da ausência de tratamento dos minérios, eram as principais causas dos seus 

preços altos, que só conseguiam competir com os estrangeiros em épocas de crise externa.  

O grande arranque da produção do carvão nacional só aconteceria após o Ultimato 

Inglês, quando os industriais mais nacionalistas resolvem libertar-se da dependência do 

carvão inglês: 

“Hoje, em virtude da ultrajante affronta que a Inglaterra, com o seu violento ultimatum de 

11 de Janeiro, lançou sobre nós, é urgentíssimo que tratemos de nos desenvencilharmos 

d'uma vez para sempre, d'esse commercio para nós sempre oneroso...Ora, para o 

                                                           
36 A anthracite Nacional;Os combustíveis fosseis importados em Portugal; I, II, III, IV, V, VI; pp.69, 82, 97, 
132, 153, 168 e 200 respectivamente, in A INDUSTRIA PORTUGUESA; VOL. 1; 1899 
37 Cf. BARROS, Paulo; Discursos Parlamentares, pronunciados na Sessão Legislativa de 1901 e extrahidos 
do Diário das Sessões da Câmara dos Senhores Deputados; Lisboa: Imprensa Nacional; 1901; p. 35 



28. Britagem do carvão (1940)

29. Transporte de carvão em cestas (1940) 30. Escolha do carvão (1940)
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conseguirmos, devemos ir tratando de explorar de nossa conta os negócios que ella tinha 

para nós...e no numero d'elles entra o aproveitamento do carvão das nossas minas(…). 

(…) tratemos de cultivar a nossa industria mineira, promovendo por todos os 

modos possíveis a organização de emprezas suficientemente fortes para a desenvolverem 

convenientemente, evitando-se assim que o minério das nossas minas seja enviado para a 

Inglaterra, onde o iremos comprar, depois de preparado, por exorbitantes quantias que 

poderiam bem ficar no nosso paiz. Exploremos as nossas minas de hulha e teremos 

também o carvão que d'ella se extrae e que um dia nos poderá fornecer meios de explorar 

com vantagem as nossas minas de ferro pelo emprego dos altos fornos.” 38

Começaria assim a ser promovida a criação de empresas suficientemente fortes 

economicamente que fossem capazes de levar a cabo os dispendiosos trabalhos de 

instalação de acessórios industriais necessários para transformação e aproveitamento mais 

rentável do carvão nacional, de modo a melhor responder às diferentes necessidades do 

mercado, e proceder às operações necessárias para diminuir os encargos com o seu 

transporte. 

 

Neste contexto foi criada a Empreza das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova, 

mais tarde, Companhia das Minas, que no início do século XX, obteve a concessão das 

Minas de S. Pedro da Cova, e as administrou até ao seu encerramento. 

  

                                                         
38Cf. [CRUZ, Luís F. de Sousa - As Industrias, suas necessidades e vantagens. Porto: Imprensa Económica; 
1890; pp. 6-7] Cit. por ROCHA, Idorindo; op. cit; pp 174 e 251 



31. Principais vias de acesso e percurso das linhas eléctricas de transporte de carvão de S. Pedro da Cova no
início do século XX         Escala 1:50000

Instalações mineiras Principais vias Linhas eléctricas de transporte de carvão
Percurso do cabo aéreo Expansão da exploração mineira Central eléctrica
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1.3. A Empreza e a Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova (1909-
1970) 

1.3.1. A constituição da Empreza das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova  

- O papel da Central Termoeléctrica de Massarelos no desenvolvimento das minas de S. 

Pedro da Cova 

 O grande salto na produção de carvão só foi dado no inicio do século XX, 

especialmente no período da 1ª Guerra Mundial, devido à dificuldade de importação. 

Este coincidiu com o crescimento industrial do país, precipitando o início de 

estudos e experiências com o carvão nacional para a sua adequação ao uso em várias 

indústrias em especial em centrais termoeléctricas, cuja criação se viria a generalizar no 

país durante a 1ª metade do século XX. 

A Empreza das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova torna-se o concessionário 

destas minas em 1909, nas vésperas da implantação da república, e a partir da segunda 

década do século XX, a produção cresceria muito rapidamente, atingido um dos seus picos 

de produção, por volta de 191739, em plena 1ª Guerra Mundial.40 O principal motivo deste 

aumento súbito da produção foi a implementação, por parte desta empresa, de métodos 

modernos de tratamento e separação do carvão. Instalaram também um carril de ferro por 

onde uma locomotiva a vapor com vários atrelados percorria os vários poços espalhados 

por S. Pedro da Cova, e recolhia o carvão extraído, de uma forma muito mais rápida e 

produtiva. 

Este crescimento súbito muito se deveu à inauguração em 1915 da Central 

Termoeléctrica de Massarelos, pertencente à Companhia de Carris de Ferro do Porto, que 

consumia grandes quantidades de carvão das minas de S. Pedro da Cova para produzir 

electricidade destinada ao abastecimento da rede de carros eléctricos que circulavam no 

Porto.41 Este facto trouxe ainda outra consequência muito positiva, quando em 191842, a 

                                                           
39 Já em 1914, com o início da 1ª Guerra Mundial as minas teriam produzido 25000 toneladas de antracite, 
com poços que atingiam os 146 metros, e empregavam 393 mineiros. 
40 Cf. Diagrama de Producção das Minas de Carvão nos anos de 1894 a 1923 in ROCHA, Idorindo; op.cit. 
41 SOUSA, Francisco de Almeida e Sousa; Subsídios para a História da Electrificação Portuguesa in 
ALVES, Jorge Fernandes; A Indústria Portuense em perspectiva Histórica: actas do colóquio; Porto: FLUP; 
1998 
42 Até esta data a Companhia de Carris de Ferro já se abastecia de carvão no depósito do Monte Aventino. 



35. Estação do cabo aéreo no Monte Aventino (1940)

33. Estação do cabo aéreo em Rio Tinto (1940)

36. Depósito de carvão no Monte Aventino (1940) 37. Silos de carga no Monte Aventino (1940)

32. Depósito de Rio Tinto: fábrica de briquetes e
linha férrea da Companhia (1920)

34. Entrada na estação do cabo aéreo de Rio Tinto
(1940)
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Companhia de Carris estendeu a linha nº 10 do eléctrico até S. Pedro da Cova, para se 

abastecer directamente nas minas, passando o transporte do carvão a ser feito por zorras43

Anteriormente, tinham já sido feitos enormes progressos no transporte de carvão, 

quando em 1914, se instalou um cabo aéreo de nove quilómetros de extensão que permitia 

o transporte directo do carvão, em grandes cestas metálicas, desde as minas até aos 

depósitos de Rio Tinto, junto à estação ferroviária, de onde se faria o transporte do carvão 

para outros pontos do país, e até aos depósitos do Monte Aventino

 e 

atrelados. Estes transportavam-no também até barcos no Rio Douro que fariam a sua 

distribuição pelo resto do país. 

44 na cidade do Porto, 

onde também existia uma fábrica de briquetes45, usados para fins domésticos, aproveitando 

até o pó de carvão.46

O clima de tensão que se vivia em Portugal, após a Implantação da República, 

devido à grave conjuntura económica e social, daria origem às primeiras grandes lutas 

operárias dos mineiros de S. Pedro da Cova que se prolongariam durante o ano de 1917, e 

que resultariam em conflitos violentos entre trabalhadores e militares, sem que estes 

conseguissem os seus objectivos.

 

47

- A transferência das minas para a Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova  

  

Em 1921, a concessão até àquela data entregue à Empreza das Minas de S. Pedro da 

Cova é transferida para a Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova, mantendo 

os mesmos sócios e administração.48

                                                         
43 Veículo eléctrico usado para o transporte do carvão entre S. Pedro da Cova e a cidade do Porto 

 Nesse mesmo ano decorria a construção do poço de 

S. Vicente, sob a direcção técnica do Eng. Carlos Barros, o poço mais importante a ser 

construído, pois viria a aumentar radicalmente a capacidade de extracção do carvão, 

levando a uma nova etapa na história das minas. Este foi construído na vertical, 

estrategicamente próximo da fronteira entre as concessões de S. Pedro da Cova e Passal de 

Baixo, com o objectivo da concentrar a extracção, preparação e expedição do carvão, 

diminuindo ao máximo operações e despesas intermédias de movimentação e manutenção 

dos produtos. Esta localização facilitava ainda a possível inclusão no campo de lavra da 

44 No Porto, na zona das Antas; ainda hoje existe no mesmo local a Rua do Monte Aventino. 
45 Mistura de pó de carvão com um aglutinante, a que se dá a forma de um ovóide, paralelepípedo ou cilindro 
e é utilizado como combustível 
46 Cf. As suas instalações; Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova; 1921: pp. 31-41 
47 Já em 1915 o descontentamento dos mineiros face às fracas condições de vida e trabalho terá dado origem 
à primeira greve dos mineiros, esta muito breve e sem sucesso. 
48 Cf. GUEDES, Jaime; Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova; Lisboa: [ed. autor]; 2000; p. 22 



40. À esquerda, o poço de S. Vicente, vertical, de 4 metros de diâmetro, ainda em construção.
      À direita, o poço Bimbarra, inclinado sobre a 1ª camada, media 220 metros de comprimento.

38. Localização do poço de S. Vicente relativamente às concessões de S. Pedro da Cova e do Passal de Baixo

39. Corte transversal do poço de S. Vicente
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vizinha concessão do Passal, para além de aumentar as condições de segurança do poço, 

posicionando-o claramente a muro das camadas.49  A própria Companhia das Minas 

tomava iniciativas de investimento em processos de aumento da produção: “ Os velhos 

processos de extracção de carvão vão sendo postos de parte com a adopção dos mais 

poderosos processos technicos devendo, n’um praso de tempo relativamente curto, serem 

supprimidos todos os poços primitivos da região sul que serão substituidos por um grande 

poço unico denominado poço de S. Vicente de onde poderão ser extrahidas umas 500 

toneladas diarias. Este poço encontra-se já em adiantada construcção e conterá, como os 

poços mais modernos de minas, elevadores eléctricos, apparelhos de extracção, etc. Logo 

que este poço esteja concluido, a extracção de minerio augmentará extraordinariamente 

de forma a dar vasão aos constantes pedidos de carvão e ás necessidades cada vez mais 

instantes da industria e de particulares. Espera-se que a producção attingirá 800  

toneladas diárias.”50

- Debate sobre o aproveitamento dos carvões nacionais 

 

A questão do aproveitamento dos carvões nacionais passaria a ser um assunto muito 

debatido pelos especialistas e políticos da época. Em 1924, o Eng. João Perpétuo da Cruz 

propunha o aumento da produção de carvão nacional para 4000 toneladas diárias através da 

resolução do problema dos transportes. Para isso seria necessário construir uma linha 

férrea entre as minas e os locais de consumo, propondo uma ligação “partindo de S. Pedro 

da Cova ao longo da zona carbonífera e a ligar a esta, ao Douro”51

Este debate culminaria com a publicação de um decreto que tornaria obrigatório o 

consumo de uma percentagem dos carvões nacionais nas indústrias e no caminho-de-

ferro.

, distribuindo daqui 

para a restante rede. Também seria indispensável que os aparelhos que consumiam carvão 

fossem adaptados com grelhas próprias para o uso do carvão nacional, competindo assim 

com o inglês. Defendia ainda o seu aproveitamento energético, através da construção de 

centrais termoeléctricas à boca da mina. No fundo, discutiam-se as mesmas questões do 

final do século XIX. 

52

                                                         
49 MIRANDA; Henrique [et al.]; Parecer para eventual classificação do cavalete de S. Vicente das Minas de 
S. Pedro da Cova, Concelho de Gondomar, Distrito do Porto; Porto: FEUP – Departamento de Minas da 
Faculdade da Universidade do Porto; 1996 

 Esta seria uma das primeiras medidas proteccionistas, tomadas pelo governo, para  

50 As suas instalações; Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova; 1921; p. 3 
51 [CRUZ, João Perpétuo; Os carvões portugueses na economia geral do País; Revista de Obras Públicas e 
Minas e das Sciencias Aplicadas à Indústria; Outubro de 1924; p. 101] cit. por GUEDES, Jaime; op. cit; p. 31 
52Cf. [Decreto nº 14.009; Diário do Governo nº 162; I Série, de 30 de Julho de 1927 in Boletim de Minas, 
Julho a Setembro de 1927] cit. por GUEDES; Jaime; op.cit.; p. 32 



42. Matas pertencentes à Companhia das Minas e casas dos encarregados (1940)

41. Bairro operário (1962)
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aumentar a extracção de carvão. 

Consequentemente, em S. Pedro da Cova seriam feitos vários investimentos na 

central eléctrica, com a aquisição de máquinas de ar comprimido, nas linhas eléctricas de 

transporte de energia em linhas telefónicas, na iluminação de poços, na aquisição de uma 

máquina de extracção e outras máquinas, e em linhas férreas para as galerias. Foi ainda 

inaugurado um laboratório, e a captação e distribuição de água foi melhorada. 

Encomendou-se ainda uma lavaria de ensaio, concluída em 1930, para dar resposta ao 

aumento de produção, facilitando e acelerando, através da sua mecanização, o trabalho de 

processamento do carvão. Seriam também feitos investimentos em equipamentos sociais, 

nomeadamente na reforma da farmácia, posto de socorros e as suas dependências, e na 

construção de balneários e de um campo de futebol para os trabalhadores.53

- O descontentamento dos trabalhadores e as primeiras greves 

 

A Companhia teria vindo a preocupar-se, já nos anos anteriores, em fornecer apoio 

social aos seus trabalhadores, disponibilizando-lhes uma cozinha económica (cantina), 

onde teriam direito a uma sopa, a cooperativa, onde eram vendidos todos os géneros a um 

preço inferior ao resto do mercado, uma escola profissional, principalmente para formação 

de capatazes, uma farmácia, um posto de socorros, e ainda lhes seria concedida uma 

reforma. Em 1920 foi também iniciada a construção de um bairro operário, destinado ao 

alojamento dos trabalhadores. A Companhia pretendia também, desta forma, atrair 

trabalhadores de fora da região para as minas.54

Ainda assim os mineiros continuavam descontentes, e reivindicavam melhores 

condições de trabalho, aumento de salários e redução do horário de trabalho. Em 1923, 

fizeram a greve mais longa da história das minas, deixando-as paralisadas durante mais de 

dois meses, só retomando o trabalho após o atendimento das suas reivindicações. 

 

Durante a primeira metade deste século, mantém-se a corrida às minas, e a procura 

de mais carvão em Portugal, tendo sido criadas em S. Pedro da Cova as concessões das 

minas de carvão de Vale da Murta nº 1 e nº 2 em 1929, de Vale da Murta nº 3 e nº 4 e 

Montalto e Ervedosa nº 2, em 1935. 

  

                                                         
53 Cf. GUEDES, Jaime; op. cit.; p. 32 
54 Cf. As suas instalações; Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova; 1921; p. 42 
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1.3.2. O auge das minas de S. Pedro da Cova 

- O alargamento do couto mineiro e o aumento da produção 

A partir dos anos 30, surgiram as bases mais importantes para o desenvolvimento 

industrial, com a questão da energia como ponto central. No I Congresso da Indústria 

Portuguesa de 1933 defende-se a preferência pelos produtos portugueses e a recusa à 

importação, marcando o despertar da “consciência industrial”55

Durante esta década, foi atribuída às minas de S. Pedro da Cova uma percentagem 

regularmente superior a 50% do total de carvão produzido em Portugal.

, fruto do nacionalismo 

ligado ao regime político vigente em Portugal nessa altura. 

56

Em 1932, as Minas de S. Pedro da Cova produziram 183000 toneladas de carvão e 

empregavam já 1462 operários. O trabalho de carga era feito com a ajuda de animais, mas 

existiam também algumas máquinas a vapor. Os poços mais utilizados para a extracção do 

carvão eram o S. Pedro, Farrobo, S. Vicente e poço Novo, embora existissem dezenas 

deles espalhados por toda a povoação. As condições de trabalho eram ainda péssimas, sem 

as mínimas precauções higiénicas e com temperaturas muito altas, o que causava várias 

doenças nos mineiros, para além da silicose, provocada pela inalação de pó de sílica 

durante muitos anos. Além disso este seria um ano de viragem na história das minas, que 

veriam o seu carvão a ser aplicado nas novas caldeiras da Central de Termoeléctrica de 

Massarelos, que permitiam a produção de toda energia necessária a partir do emprego 

exclusivo de carvão nacional e que coincidiu com a nomeação do Eng. Augusto Farinas de 

Almeida para director técnico. 

 No final dessa 

década lá trabalhavam quase 2000 trabalhadores, fazendo da Companhia das Minas o 

principal empregador na freguesia. Com o aumento da produção, aumentou também o 

número de trabalhadores. Para responder às suas preocupações foi criada em 1931 a Caixa 

de Previdência do Pessoal das Minas de S. Pedro da Cova. Esta viria a ser substituída nos 

anos 40 pela Caixa de Previdência denominada de “Carvões”, criada em conjunto com as 

Minas do Pejão. 

Tendo em vista uma estratégia de expansão, foram requeridas sucessivamente, entre 

1930 e 1938, pela Companhia das Minas, demarcações do Couto Mineiro de S. Pedro da 

Cova, que se ia alargando a outras freguesias de Gondomar. Finalmente, em 1937, a 

                                                         
55 [ROSAS, Fernando; Salazarismo e Fomento Económico; p. 41] cit.por GUEDES, Jaime; op. cit.; p.33 
56 Cf. Boletim de Minas: ano de 1939; Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos; Lisboa: Ministério da 
Economia; 1941 
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45. Estrada do Bimbarra: vista do cavalete
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concessão da mina do Passal de Baixo, que se encontrava antes na posse de Henrique Dias 

Teixeira, passa para a Companhia das Minas, tal como esta já ambicionava desde a 

construção do poço de S. Vicente, aumentando ainda mais a produção. Sendo assim, em 

1938, o Couto Mineiro de S. Pedro da Cova era constituído pelas minas Vale da Murta nº 

1, Vale da Murta nº 2, Vale da Murta nº 3, Vale da Murta nº 4, S. Pedro da Cova, Montalto 

e Ervedosa, Montalto e Ervedosa nº 2, Lugar do Seixo nº 3, Tapada do Ribeiro da Murta, 

Passal de Baixo, Ribeira de Beloi, Vale de Cavalos, Fontaínhas, Covêlo, Gens Midões e 

Covêlo, e Gens Midões e Covêlo nº 4, nas freguesias de S. Pedro da Cova, Fânzeres e 

Covêlo do concelho de Gondomar.57

- As obras de remodelação do complexo mineiro 

 A Companhia das Minas obtinha deste modo o 

monopólio total do carvão em S. Pedro da Cova e Gondomar. 

Foi também nesta década que se realizaram grandes obras de remodelação do 

complexo mineiro, com a construção de novas instalações, incluindo o cavalete de 

extracção do poço de S. Vicente e a nova lavaria, inaugurados em 1935 e 1939, 

respectivamente. Um dos principais motivos para a sua realização foi a necessidade de 

renovar as instalações anexas e envolventes do poço de S. Vicente e aumentar o nível de 

segurança de todas as relacionadas com a extracção. Além disso pretendia-se, obviamente, 

aumentar também a capacidade de extracção para fazer face a qualquer eventual aumento 

de produção exigido pelo mercado, e diminuir as despesas de exploração pela substituição 

dos vários poços em funcionamento na altura por um único, permitindo a concentração da 

extracção, com as suficientes condições de segurança e todas as suas vantagens 

económicas. 

Para além destes motivos, havia a necessidade urgente de substituir o cavalete de madeira 

existente até então no poço de S. Vicente, que se encontrava em precárias condições de 

conservação e segurança, após apenas cinco anos de utilização. Durante a elaboração do 

projecto do novo cavalete foi considerada a hipótese da sua construção em aço, uma 

solução correntemente adoptada nos poços das minas contemporâneas da Europa, mas 

acabaria por se optar pela construção em betão por se revelar bastante mais vantajosa do 

ponto de vista económico. O cavalete em betão seria então construído em 1935 pelo Eng. 

Fernando Moreira de Sá, segundo o projecto do engenheiro francês Charles Tournay.58

 

 

                                                         
57 Idem 
58 Cf. GESTA, Serafim (Mazola); Cavalete de S. Vicente 1921/22-1935 Memória Descritiva; Junho 2009; p. 
4-9 



46. Silos de carga das zorras (1940)

47. Antigo edifício escritórios da Companhia, convertidos em 1936 em armazém (1940)
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Esta remodelação viria a ser iniciada a 2 de Julho de 1934, e só terminaria a 10 de 

Agosto de 1936, com a construção de oito silos em cimento armado para carga de zorras, 

com uma capacidade cerca de 500 toneladas, a construção de seis silos em cimento armado 

para carga do cabo aéreo, com uma capacidade cerca 450 toneladas e a construção de um 

novo edifício para escritório da Mina, adaptando o antigo a armazém, para além do já 

referido cavalete de betão. Em 1934 já haviam sido construídos dois edifícios para 

escritórios da mina e oficinas de carpintaria, que com esta remodelação seriam adaptados a 

novas funções. 

Entretanto novas obras de remodelação foram feitas. Em Novembro de 1937, deu-

se início à construção de uma nova lavaria também em betão, cuja instalação e afinação só 

foi terminada em Fevereiro de 1939, com capacidade de 60 toneladas/hora. Também ainda 

neste ano foram concluídas as instalações de pré-filtros e filtros para depuração de águas 

para usos domésticos e a remodelação da fábrica de aglomerados ovóides do Monte 

Aventino. 

Em 1937, uma nova medida proteccionista foi posta em prática, sendo iniciado, por 

parte do governo português, um plano de sondagens em S. Pedro da Cova, com vista ao 

reconhecimento deste jazigo carbonífero.59

Mas foi efectivamente, nos anos 40, que as minas de S. Pedro da Cova atingiram o 

seu apogeu, com uma produção que ultrapassaria, em 1941, as 333000 toneladas. Mais 

uma vez, a produção de carvão nacional sairia beneficiada pela situação de crise 

internacional vivida nesta fase, devido à eclosão da 2ª Guerra Mundial em 1939. 

 

1.3.3. Do declínio da produção até ao encerramento das minas 

- A falta de mão-de-obra e a diminuição da produção 

Após o fim da 2ª Guerra Mundial, em 1945, iniciou-se um período de depressão 

económica, e o mercado português recomeçaria a importação do carvão estrangeiro. 

O desenvolvimento industrial, tecnológico e energético que tinham até então 

originado o auge da produção de carvão em Portugal iriam, a partir dos anos 50, ser a 

causa do seu declínio. A segunda metade do século iria trazer novas realidades à indústria 

portuguesa, como o uso do petróleo e a produção hidroeléctrica, antevendo a morte das 

minas de carvão. 

                                                         
59 Boletim de Minas: ano de 1938; Livro I; Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos; Lisboa: 
Ministério da Economia; 1940; p. 8  



51. Construção da Casa da Malta em Vila Verde (1963)

50. Vista da escombreira (1959)

49. Tractor diesel de transporte das berlinas (1962)
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Em S. Pedro da Cova o carvão mantinha a sua fraca qualidade face ao estrangeiro, 

ia aos poucos escasseando, e a mão-de-obra já não se mostrava atraída pelas minas de 

carvão, preferindo outras indústrias ou emigrar para outros países europeus. A sua anterior 

hegemonia no mercado do carvão ia aos poucos passando para as minas do Pejão que 

viriam a aumentar a sua produção durante os anos 50.  

Para resolver o problema da falta de mão-de-obra e consequente diminuição de 

produção de carvão, o estado ordenou, em 1947 a mobilização de pessoal para trabalhar 

nas minas, determinando “que os empregados nas minas de carvão – mineiros e 

estivadores e aprendizes das mesmas profissões passassem à disponibilidade sem 

pagamento de taxa, imediatamente após a escola de recrutas, ficando os mesmos 

obrigados a servir nas minas pelo período mínimo de três anos.”60

Como esta tendência se manteve durante os anos 50, a Companhia das Minas 

tomou novas medidas para atrair mão-de-obra, e construiria em 1963, uma nova casa da 

Malta para alojar trabalhadores de outras regiões. Ter-se-iam iniciado também, em 1957, 

negociações para a construção de uma unidade residencial para famílias operárias, através 

do programa de Habitações Económicas da Federação das Caixas de Previdência. 

  Mas esta medida não 

seria suficiente para recuperar a produção. 

Nesse mesmo ano o Eng. Augusto Farinas de Almeida foi promovido a director 

geral das minas e o Eng. António Machado e Moura nomeado para o substituir no cargo de 

director técnico. O Eng. Farinas de Almeida manteve, nesta fase, uma preocupação “não só 

com os aspectos técnicos da exploração subterrânea, das prospecções em curso 

(Montalto), dos desenvolvimentos na preparação de carvões (flutuação e secagem de 

lamas por vácuo), etc., mas também com a complexa envolvente humana que ansiava pela 

melhoria das muito difíceis condições de trabalho, pela reabilitação dos Bairros Sociais, 

degradados pelo tempo e pelo movimento dos terrenos, pelo apoio à auto construção e 

pela edificação de uma nova Casa da Malta.”61

                                                         
60 [Minas de carvão de S. Pedro da Cova, Relatório sobre os trabalhos executados em 1943, à Direcção 
Geral de Minas em 28 de Fevereiro de 1944;Arquivo da Circunscrição Mineira do Norte; Couto Mineiro 41; 
Pasta de Correspondência Diversa] cit. por GUEDES, Jaime; op. cit.; p. 36 

 Esta fase da administração seria marcada 

pela ineficaz tentativa de sobrevivência das minas à crise e por constantes apelos de apoio 

ao governo. 

61 LEAL; João M. Barreiros in GUEDES, Joaquim (coord.); Memórias – Augusto Farinas de Almeida; nº4; 
Porto: Ordem dos Engenheiros - Região Norte; Maio 2007; p. 63 



52. Vista da Central Termoeléctrica da Tapada do Outeiro

53. Parque de carvão e estação do cabo aéreo da Central Termoeléctrica da Tapada do Outeiro
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Para aumentar a oferta e atrair consumidores, a Companhia das Minas aumentou a 

produção de carvões com baixa percentagem de cinzas.62

Ainda em 1957, o II Congresso da Indústria Portuguesa, veio trazer algum 

optimismo à indústria mineira de carvão, onde se salientou a importância do carvão para a 

obtenção de energia para as indústrias, apesar da concorrência das novas fontes de energia. 

O Eng. Farinas de Almeida referiria ainda nesse Congresso que o carvão continuava “a ter 

lugar de relevo em qualquer país e é consumido em quantidades cada vez maiores.”

 Mas as vendas de carvão 

continuavam sem aumentar.  

63

- O proteccionismo dos carvões nacionais e a criação da central termoeléctrica da Tapada 

do Outeiro 

 

A derradeira medida de proteccionismo ao carvão nacional por parte do Estado, foi 

tornar o carvão numa alternativa à produção hidroeléctrica, aproveitando-o para produção 

eléctrica em centrais térmicas. Assim, em 1959 foi inaugurada a Central Termoeléctrica da 

Tapada do Outeiro, mas era já solicitada desde 1945. Esta foi edificada na sequência da 

constituição da Empresa Termoeléctrica Portuguesa S.A.R.L., em 1954, para cumprir 

funções de reserva e apoio à produção hidroeléctrica, de modo a assegurar a plena 

cobertura dos crescentes consumos impostos pela industrialização e desenvolvimento 

socioeconómico do país, e principalmente como forma de valorização dos combustíveis 

nacionais, garantindo a rentabilidade das antracites da Bacia Carbonífera do Douro. Para a 

servir, foi instalado um outro cabo aéreo com cerca de vinte quilómetros de extensão, que 

transportava o carvão das minas para a referida central, junto ao Rio Douro, localizada 

entre o meio da distância que ligava as minas de S. Pedro da Cova às do Pejão. O 

desenvolvimento das centrais térmicas, dos cimentos e siderurgia instaurava desta forma, 

um clima de esperança que depressa esmoreceria. 

Entretanto, por volta de 1960, o abastecimento de electricidade na cidade do Porto 

passou a ser assegurado pela União Eléctrica Nacional, através da produção hidroeléctrica, 

e a Central Termoeléctrica de Massarelos foi desactivada64

                                                         
62 Cf. Relatório do Conselho de Administração e Parecer do Conselho Fiscal da Companhia das Minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova; Exercício de 1957; Companhia das Minas de S. Pedro da Cova; 1958 

. A sustentabilidade das minas 

63 [ALMEIDA, Augusto Farinas de; A indústria de Carvões e Derivados; II Congresso da Indústria 
Portuguesa; 1957] cit. por GUEDES, Jaime; op. cit.; p. 38 
64 Cf. DIAS, Henrique; A Central Termo-Eléctrica de Massarelos, O Museu do Carro Eléctrico in ALVES, 
Jorge Fernandes; A indústria portuense em perspectiva histórica: actas do colóquio; Porto: CLC FLUP; 
1998; p. 224 



54. Principais vias de acesso e percurso das linhas eléctricas de transporte de carvão de S. Pedro da Cova no
início do século XX Escala 1:100000 Instalações mineiras Principais vias

Linhas eléctricas de transporte de carvão Percurso do cabo aéreo Expansão da exploração mineira
Central termoeléctrica Rio Ferreira Rio Sousa
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de S. Pedro da Cova encontrava-se, a partir desse momento, quase totalmente dependente 

do consumo da Central da Tapada do Outeiro.  

Nos anos seguintes as minas viveriam um período muito difícil, apesar dos 

constantes apoios do governo, que aos poucos foi tomando consciência da possível 

paralisação das actividades nas minas de carvão caso não fossem tomadas medidas eficazes 

para o evitar. Os problemas permaneciam os mesmos. As minas sobreviviam de subsídios 

estatais, aplicados em intervenções pontuais, negligenciando novos investimentos 

tecnológicos. A companhia debatia-se para manter um orçamento que equilibrasse as 

despesas e as receitas, mas os seus equipamentos eram cada vez mais obsoletos, 

dificultando a competição com a concorrência. É também cada vez mais evidente a sua 

dependência da produção energética, que em 1969 direccionou 85% da extracção de 

antracite para o consumo da Central da Tapada do Outeiro.65

- O encerramento e suspensão de lavra das minas de carvão de S. Pedro da Cova 

 

Estas medidas apenas adiaram por alguns anos o que já se havia previsto. Após a 

criação da Companhia Portuguesa de Electricidade, em 1969, a saturação do parque da 

Central da Tapada do Outeiro devido à impossibilidade de consumir todo o carvão 

fornecido, levou à inevitável reconversão desta central, passando a utilizar como 

combustível o fuelóleo da refinaria entretanto construída em Leça da Palmeira, sendo o 

carvão fornecido pelas minas do Pejão suficiente para assegurar a produção de 

electricidade, comprometendo o futuro das minas de S. Pedro da Cova. A C.P.E. declarou 

ainda a “impossibilidade de assumir qualquer compromisso quanto à fixação do 

contingente de carvão a fornecer em 1970”66

Em Março de 1970 podia ler-se em vários papéis colados nos vidros das janelas do 

escritório: “Por manifesta impossibilidade económica de continuar com a exploração 

destas minas, em virtude do cancelamento das expedições para a Central da Tapada do 

Outeiro, e se terem gorado as negociações com a C.P.E., para a sua integração, sou 

encarregado de transmitir a todo o pessoal que a Exma. Administração da companhia 

resolveu parar a laboração destas minas a partir do dia 25 corrente, (exclusive).”

, acabando meses mais tarde por cessar 

definitivamente os fornecimentos, ditando o destino das minas de S. Pedro da Cova.  

67

                                                         
65 Relatório do Conselho de Administração Balanço e Parecer do Conselho Fiscal; Exercício de 1969; Porto; 
1970 

 

66 Relatório do Conselho de Administração Balanço e Parecer do Conselho Fiscal; Exercício de 1970; Porto; 
1971 
67 Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova, 4 de Março de 1970; Informação disponível no 
Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 



55. Vista geral do Complexo Mineiro (1959)
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No tempo que se seguiu ainda se mantiveram alguns trabalhadores para 

desempenhar funções de manutenção, até 1972, quando foi requerida a suspensão de lavra 

do Couto Mineiro de S. Pedro da Cova, dando-se início ao processo de desindustrialização 

em S. Pedro da Cova. Mas este não seria ainda o fim definitivo da exploração do carvão 

em S. Pedro da Cova. 

Em 1973 alimentaram-se ainda algumas esperanças de reabertura da mina devido à 

crise do petróleo, e novamente após o 25 de Abril criaram-se expectativas sobre a política 

do novo governo em relação às minas de carvão, mas nada se alterou. 

Só em 1984, quando a Companhia das Minas arrendou o Couto Mineiro de S. 

Pedro da Cova à empresa Terriminas, Sociedade Industrial de Carvões, Lda, é que se 

reiniciou a sua lavra, através da recuperação do carvão dos maciços de protecção à 

superfície, assim como do existente nas escombreiras produzidas pela arrendatária. 

Contudo, a sua produção foi muito reduzida, e em 1992 esta exploração de carvão encerrou 

definitivamente. 

Desde então o Couto Mineiro de S. Pedro da Cova tem vindo a ser arrendado a 

várias empresas e as suas instalações foram abandonadas e progressivamente degradadas. 
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II. A ARQUITECTURA MINEIRA 

- A importância da indústria na criação de uma nova arquitectura 

“Os engenheiros fazem arquitectura porque empregam um cálculo saído das leis 

da natureza e suas obras nos fazem sentir a HARMONIA. Existe então uma estética do 

engenheiro, pois é preciso, ao calcular, qualificar certos termos da equação, e aí é o gosto 

que intervém. Ora, quando se maneja o cálculo estamos num estado de espírito, o gosto 

segue caminhos seguros.”68

A industrialização portuguesa do século XX foi uma “obra de engenheiros” e, 

consequentemente, todas as construções necessárias foram também da sua autoria. Só após 

a entrada do movimento moderno em Portugal começou a surgir uma arquitectura 

industrial projectada e protagonizada por arquitectos. Era no máximo o que se podia 

chamar de “arquitectura de engenheiros”, “na dupla acepção de construção civil e 

correlativo equipamento técnico, envolvendo ou não a relação entre os edifícios e as 

máquinas motoras, as máquinas operadoras e/ou máquinas-ferramentas e o jogo das 

transmissões mecânicas que definiam o conceito de fábrica como organismo autómato”

 

69

No início do século XX a maioria dos arquitectos recebia formação que opunha e 

impedia associar a arte à técnica, a beleza ao racional, à excepção de alguns arquitectos, 

como Le Corbusier e Sigfried Gideon, que exaltavam esta “estética do engenheiro”, e para 

quem a funcionalidade se tornou ponto de partida da concepção espacial moderna: 

coberturas em terraço, grandes vãos com extensos envidraçados, gosto pelas superfícies 

rebocadas e lisas e pelos volumes cúbicos e puros. 

. 

Esta era baseada essencialmente na reprodução dos modelos estrangeiros da autoria de 

grandes engenheiros que surgiram ao longo do século XIX.  

“A construção de complexos industriais por arquitectos modernos será no início do 

século XX, naturalmente, um espaço propício à experimentação formal dos novos 

materiais e da nova ordem estética.”70

                                                         
68 CORBUSIER, Le; Por uma arquitectura; S. Paulo: Perspectiva; 2004; p. 7 

 Embora em S. Pedro da Cova as construções 

69 CUSTÓDIO; Jorge; A indústria portuguesa na época do Movimento Moderno (1925-1965) in BRAÑA, 
Celestino; TOSTÔES, Ana; LANDROVE; Susana; A arquitectura da indústria, 1925-1965: Registo 
Docomomo Ibérico; Barcelona: Fundação Docomomo Ibérico; 2005; p. 32 
70 FIGUEIRA, Jorge; MILHEIRO, Ana Vaz; O fim da fábrica, o início da ruína in BRAÑA, Celestino; 
TOSTÔES, Ana; LANDROVE; Susana; A arquitectura da indústria, 1925-1965: Registo Docomomo 
Ibérico; Barcelona: Fundação Docomomo Ibérico; 2005; pp. 91 e 92 
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mineiras tenham sido muito provavelmente desenhadas por engenheiros da Companhia, e 

não por arquitectos, esta experimentação é também visível, especialmente no que diz 

respeito ao uso dos novos materiais. 

- A utilização de novos materiais de construção 

As necessidades de espaço da indústria levaram ao aparecimento, primeiro do ferro, 

e mais tarde do betão armado e do aço, que com recurso a novos sistemas estruturais 

permitiu o desenvolvimento de novas formas de edificação e de uma inovadora concepção 

de espaço interior. 

O rompimento com os sistemas oitocentistas surge assim nos anos 20, com o 

primeiro ciclo do betão armado, e o desenvolvimento da arquitectura moderna, apoiada nas 

possibilidades estruturais e plásticas deste material. Neste campo, é essencialmente 

Auguste Perret quem “desenvolve, desde os primeiros anos do século, uma obra que 

postula a emergência de uma estética a partir do uso do novo material. Por outras 

palavras, Perret formula a sua doutrina arquitectónica baseada na ideia de que betão 

armado possui uma qualidade estética própria.”71

A crescente utilização do tijolo e do betão conduziu à rápida substituição dos 

materiais tradicionais (pedra, madeira). Por isso se pode afirmar que a partir do século XX 

se estabeleceram relações fundamentais entre “o mundo das fábricas e as expressões de 

uma nova arquitectura”.

 

72

- Paternalismo da Companhia mineira 

 

No que diz respeito à indústria mineira desenvolvia-se uma cultura de paternalismo 

por parte da companhia concessionária. Esta investia o capital necessário para desenvolver 

a exploração, construindo obras indispensáveis ao exercício da actividade, e para manter 

no território a mão-de-obra imprescindível à extracção do carvão. Faziam uma 

administração própria, tentando controlar todos os aspectos da vida dos mineiros, como a 

organização social, a formação profissional, a cultura e o desporto. Esta faceta 

administrativa era ainda reforçada pela ideologia do regime salazarista, criando um 

universo onde não podia faltar a família, a educação, a higiene, o médico e a assistência, a 
                                                         
71 TOSTÕES; Ana; Construção moderna: as grandes mudanças do século XX in HEITOR, Manuel; BRITO, 
José Maria Brandão de; ROLLO, Maria Fernanda (coord.); Momentos de inovação e engenharia em Portugal 
no século XX; Vol. II; Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento do Inst. 
Superior Técnico; Lisboa: Dom Quixote; 2004; p. 136 
72 TOSTÕES, Ana; Em direcção a uma estética industrial: Zeitwill ou vontade de modernidade in BRAÑA, 
Celestino; TOSTÔES, Ana; LANDROVE; Susana; A arquitectura da indústria, 1925-1965: Registo 
Docomomo Ibérico; Barcelona: Fundação Docomomo Ibérico; 2005; p. 60 
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farmácia, a igreja, o cemitério, a habitação das famílias, as instituições de recreio e cultura, 

a solidariedade, as subsistências, mas também as diferenças sociais, que criavam duas 

realidades mineiras distintas e separadas: a dos empresários e técnicos superiores e a dos 

operários. 

Nas primeiras décadas do século XX foram construídas ou reconstruídas, em S. 

Pedro da Cova, as estruturas e infra-estruturas, assegurando uma produção mineira 

rentável, recorrendo-se a meios de transporte mecanizados que a tecnologia recente 

oferecia, bem como aos materiais e técnicas construtivas mais sólidas e adequadas à época, 

o ferro e o betão armado.  
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56. Planta de coberturas do complexo industrial mineiro nos anos 40, sobre planta actual       Escala 1:1500
1. Escombreira     2. Silo de carga do estéril     3. Trommel    4. Escritório    5. Preparação Manual    6. Oficina electro-mecânica
7. Gabinete dos serviços de exploração interior     8. Casa da máquina de extracção    9. Receita    10. Poço de S. Vicente    11.
Preparação Mecânica    12. Silos de carga do teleférico    13. Lavaria    14. Decantador    15. Moagem    16. Filtragem    17. W.C.
Feminino    18. Flutuação     19. W.C. e arrecadação    20. Estação do teleférico    21. Garagem    22. Casa das Caldeiras
23. Silos de carga das zorras    24. Armazém    25. Escritórios    26. Balneários    27. Carpintaria     28. Casa da Balança
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2.1. O complexo mineiro 

- Localização do complexo 

O complexo mineiro insere-se num contexto rural, isolado, nas proximidades de 

pequenas habitações, onde se destaca o cavalete pela sua altura. Localiza-se a oeste da 

Serra de Valongo, junto ao Outeiro dos Foguetes em Vale de Souto. Foi implantado neste 

local de modo a dar apoio ao poço Bimbarra, poço Novo e ao poço de S. Vicente criado em 

1921, que se viria a tornar o mais importante ponto de extracção. A Companhia das Minas 

de S. Pedro da Cova acabaria por construir também nesse local os seus escritórios, já que a 

sua sede se localizava no Porto, na Praça Almeida Garrett. Este tornou-se o centro de toda 

a produção de carvão, após a sua remodelação nos anos 30. 

Este complexo situava-se no centro da toda a vida mineira, rodeado por todas as 

construções de apoio social e habitações dos seus trabalhadores. Era sem dúvida, o ponto 

estratégico da empresa e de S. Pedro da Cova, da qual dependeram a construção de novas 

estradas e percursos de transporte público (eléctricos). 

- Funcionamento das instalações 

O complexo mineiro está directamente ligado à produção de carvão. Este processo 

tinha várias fases, desde a extracção até à sua preparação final. 

A extracção do carvão era feita pelos mineiros que desciam às galerias subterrâneas 

que se distribuíam por vários pisos. Inicialmente essa descida era feita normalmente 

através de poços oblíquos, mas após a construção do cavalete no poço de S. Vicente, 

alguns mineiros passaram a descer na vertical através da jaula (elevador metálico). Esta 

jaula servia também para transportar animais e as berlinas73

  

 para o interior da mina. No 

interior, o carvão era colocado nas berlinas que eram puxadas pelos animais ou empurradas 

pelos próprios mineiros (os tractores a gasóleo só surgiriam nos anos 50), e de novo 

regressavam ao elevador que os transportava para o exterior. À saída era feita a pesagem e 

separação inicial entre carvão molhado e seco e em seguida este era depositado em dois 

viradores, um destinado a carvão seco ou a ser simplesmente crivado e o outro destinado a 

carvão molhado ou a carvão a lavar. Estes viradores despejavam então o carvão separado 

guj 

                                                         
73 As berlinas ou vagonetas serviam como veículos de transporte do carvão desde o interior da mina até à 
lavaria; eram semelhantes a um pequeno vagão que circulava sobre carris, puxado por pessoas ou animais 
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57. Vista geral do complexo industrial mineiro (1940)

58. Receita (1959) 59. Viradores (1940)

60. Decantadores (1940) 61. Preparação manual do carvão (1940)
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sobre dois crivos74 que separavam o carvão em quatro categorias, duas delas para serem 

escolhidas manualmente por operárias, uma para ser enviada para a lavaria e outra para 

expedir ou fazer nova crivagem. As berlinas com o carvão separado eram em seguida 

empurradas até à lavaria e triagem. Na lavaria era feita uma nova separação, através de 

jacto de água, do carvão molhado, obtendo carvão miúdo e graúdo. A água desta lavagem 

era armazenada nos tanques de decantação, que separava carvão oversize que voltava à 

cisterna de lavagem. Depois de evaporada a água, o pó de carvão era aproveitado para o 

fabrico de briquetes. O carvão seco era separado em carvão miúdo e graúdo na preparação 

mecânica, através de um processamento mecânico. Em seguida o carvão era crivado e 

escolhido em mesas rolantes, dividindo-o deste modo em três categorias: estéril, carvão de 

primeira (chauffage) e carvão de segunda. O estéril era depois transportado em vagonetas 

puxadas por um guincho até ao cimo da escombreira ou alto do gódeo.75 As britadeiras76

- Construções e acessos 

 

encarregavam-se do restante carvão, despejando-o já britado nas berlinas. Por fim, essas 

berlinas eram empurradas até um depósito, onde o carvão tratado era armazenado e depois 

transferido para os silos de carga das zorras ou das cestas do cabo aéreo até entrar no 

circuito comercial. 

Existiam vários percursos de acesso a este complexo, caminhos essencialmente 

percorridos pelos mineiros no seu trajecto de ida e volta ao trabalho. Um dos mais 

importantes era a Rua dos Mineiros que se iniciava em Vila Verde junto ao Centro de 

Saúde, a qual, junto à escombreira, bifurcava para um caminho que passava sob as escoras 

do cavalete dando acesso às instalações mineiras. Existia outro percurso, que se iniciava 

junto ao Largo da Farmácia, a Rua de Sta. Helena, que a partir da Casa do Director, descia 

até à cabine de transformação. Neste ponto iniciava-se uma escadaria que passava pelo 

edifício dos escritórios dos serviços de exploração interior, seguindo por trás da Casa das 

Máquinas, e interceptando a Rua dos Mineiros junto ao Cavalete de S. Vicente. Este 

percurso seria muito provavelmente utilizado pelo director e trabalhadores das minas com 

cargos mais elevados, como os encarregados e engenheiros, cujas habitações se 

localizavam no início desta rua. Outro percurso importantíssimo, neste caso para o 

escoamento do carvão para o mercado, era o do eléctrico, inicialmente construído para 

                                                         
74 Rede que servia para filtrar o carvão 
75 Depósito ao ar livre do carvão estéril 
76 Grupo de mulheres que britava (partia) o carvão com um martelo 
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62. Planta de S.Pedro da Cova: construções que pertenciam à Companhia das Minas Escala 1:8000
Habitação:    1. Bairro Norte    2. Bairro do Passal    3. Habitações operárias de Aldeia    4. Casa do Médico    5. Casas dos

Encarregados    6. Casa do Director    7. Casa do Engenheiro
Edifícios de apoio social:    8. Casa da Malta    9.Campo de futebol    10. Centro de Saúde    11. Cooperativa    12.

Farmácia e Posto Médico    13. Escola    14. Instalação de filtragem de água    15. Associação recreativa e desportiva do pessoal da
Companhia

Edifícios industriais:    16. Complexo Industrial Mineiro    17. Sede da Companhia das Minas do Passal de Baixo
18. Central Eléctrica

Caminhos públicos Caminhos privados da mina Largo da Farmácia
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ligar as Minas do Passal de Baixo à Central Termoeléctrica de Massarelos. Mais tarde 

bifurcou-se para possibilitar também o abastecimento das zorras nas minas de S. Pedro da 

Cova. Este percurso condicionou durante muitos anos o trajecto dos eléctricos de 

transporte público, que aliás se mantém ainda hoje como um dos percursos dos autocarros 

em S. Pedro da Cova.  

Existia ainda a chamada “estrada privada da mina”, que não só ligava o complexo 

às minas do Passal, como a outros poços de extracção mais próximos, e na qual 

possivelmente existiriam carris para a passagem das berlinas puxadas por uma locomotiva 

a vapor, ou mais tarde, um tractor a gasóleo. 

No terreiro, preenchido por trilhos de carris para a circulação das vagonetas, 

situavam-se os edifícios das oficinas de serralharia, carpintaria e electromecânica. Aqui 

eram também depositadas grandes quantidades de madeira, que seriam posteriormente 

utilizadas no escoramento das galerias das minas. Neste local encontrava-se um silo de 

carga de estéril, de onde partiam as vagonetas carregadas, até ao alto de gódeo 

(escombreira), onde seria depositado. Até à construção da preparação mecânica, nos anos 

30, era também neste local que se fazia a preparação manual do carvão. 

Este complexo resumia-se às instalações industriais mineiras, pois todas as outras 

construções se encontravam a alguma distância, nomeadamente os bairros operários e 

casas da malta. 

 Todas as construções actualmente aí existentes foram construídas até 1939, 

aquando da sua remodelação, excepto a carpintaria nova, construída no início dos anos 60. 

2.1.1. O cavalete do poço de S. Vicente 

- Função do cavalete de extracção 

Os cavaletes de extracção são construções que surgem da necessidade de posicionar 

os cabos de suspensão das “jaulas” (elevadores) ao longo da vertical dos poços, onde são 

transportados materiais e pessoal para o interior e exterior dos trabalhos subterrâneos. 

Como em muitos casos, a máquina de extracção não se encontra nessa vertical e a uma 

certa distância, surgem estas construções com a função de apoiar no seu topo grandes 

roldanas, “andorinhas” na gíria mineira, sobre as quais os cabos de aço passam de uma 

posição inclinada para a vertical. 

Estas estruturas são constituídas pela torre, com vários pisos de contraventamento e 

escadas de acesso ao topo, e pelas escoras inclinadas de estabilização, posicionadas entre o  
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65. Cavalete em betão do poço Dutemple
nas Minas de Anzin em Valenciennes,
construído em 1920

66. Cavalete metálico de uma mina de carvão em Charleroi
na Bélgica

63. Esquema de funcionamento de um cavalete
de extracção

64. Vista geral do cavalete de extracção (1959)
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cavalete e a casa da máquina, de modo a permitir um comportamento resistente aos 

esforços associados à actividade de extracção. Eram construídos em madeira, betão ou aço, 

sendo este último o material mais vulgarmente usado na Europa. 

Em S. Pedro da Cova foram construídas várias destas estruturas, por toda a 

povoação, todas elas em madeira, não existindo por isso hoje em dia qualquer vestígio da 

sua existência para além dos poços onde se localizavam. Esta circunstância pode ser 

explicada pelo facto destes serem utilizados normalmente por curtos períodos de tempo, 

tendo em conta que os seus poços eram geralmente pertencentes a explorações de carácter 

temporário, não justificando por isso o investimento em materiais mais caros.  

O cavalete do poço de S. Vicente foi o primeiro cavalete em betão a ser construído 

em Portugal e o único em S. Pedro da Cova. Tornou-se memória de uma época associada à 

indústria extractiva das minas, que pela sua presença dominante na paisagem foi eleito 

símbolo da actividade mineira. 

- Localização 

Este cavalete seria erguido na berma da estrada municipal da Bimbarra (actual Rua 

dos Mineiros), sobre o poço de S. Vicente,77 junto ao espaço histórico da freguesia, 

composto pela “Igreja, adro dela, casa de residência e Passais, há muito destruídos pelo 

avanço das galerias subterrâneas, no tempo do Conde Farrobo, mas sem interferir na 

passagem dos carreteiros ou outros, que por ali circulavam com outros destinos, visto que 

o caminho ia para além dele”.78 A localização deste poço prendeu-se essencialmente com 

a preocupação em concentrar a extracção, preparação e expedição do carvão no mais curto 

espaço, para além do aumento das condições de segurança e a possibilidade de incluir a 

concessão vizinha do Passal de Baixo.79

Apresenta-se como um exemplar de valor estético e funcional muito corrente em 

obras infraestruturais, como pontes, viadutos, depósitos de água e armazéns, sobretudo nas 

primeiras duas décadas do século XX. Já tardio em relação a esta estética, este cavalete é 

uma obra que exibe de modo directo e funcional a sua estrutura de betão, marcadamente 

uma “obra de engenheiro”, assumindo por isso uma grande clareza formal. 

 

  
                                                         
77 O Poço de São Vicente possuía na época uma profundidade máxima de 148 metros, secção circular de 4 
metros de diâmetro revestida com betão de 25 cm de espessura. 
78Cf. GESTA, Serafim (Mazola); Cavalete de S. Vicente 1921/22-1935 Memória Descritiva; Junho 2009; p. 3 
79 Cf. FARINAS DE ALMEIDA, Augusto; As novas instalações do Poço de S. Vicente da Mina de Carvão 
de S. Pedro da Cova; Lisboa: Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos, Ministério do Comércio e 
Indústria; 1940; p. 6 
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69. Clínica Heliântia, Valadares, Vila Nova de Gaia,
contruída em 1920

67. Vista do cavalete de extracção e do
nível da receita (1940)

70. Entrada no poço (1959)

68. Vista do cavalete através da
estrutura da preparação mecânica
(1959)

71. Cavalete do poço do Fojo nas Minas do Pejão
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- Construção 

Trata-se de uma estrutura em torre, assente em quatro pilares principais (de secção 

quadrangular), formando um prisma rectangular alongado no sentido vertical com uma 

altura de cerca de 38 metros (equivalente a 13 pisos). Ao longo deste corpo existem vários 

patamares de contraventamento também em betão, que culminam num mirante coberto, 

que avança para o exterior, apoiado nas escoras de betão que se prolongam inclinadas até 

ao terreno próximo da casa das máquinas. Estas escoras possuem uma forma invulgar, 

sendo “quebradas” no nível dos 15 m, e apoiando-se em dois prumos contraventados, e 

seguindo a partir desse ponto com uma nova inclinação. Este pormenor garantiu a 

manutenção da já referida estrada pré-existente, com uma altura média livre debaixo das 

escoras, de cerca de 4,5 m.80 A cobertura apresenta seis águas e é revestida por telhas. Esta 

estrutura é suportada por uma sapata contínua à volta da boca do poço. 

Possui um desenho rigoroso, estritamente reduzido à funcionalidade do elemento. O 

corpo da torre, com diversos patamares unidos por escadas, apresenta nos sucessivos níveis 

guardas em betão armado de desenho linear e cuidado, que aliadas aos frisos denteados da 

plataforma de remate e ao beiral da cobertura referenciam este elemento ao movimento Art 

Déco81 e a edifícios como a Clínica Heliântia (1929). Estes elementos destacam-se como as 

únicas cedências mais decorativistas, num conjunto marcado pela preocupação com a 

funcionalidade sóbria e a eficácia. 

Este edifício evidencia a importação de modelos europeus e a sua adaptação à 

realidade nacional, nomeadamente no que respeita à necessidade de reduzir os custos das 

construções. 

- Material utilizado 

Este cavalete foi totalmente construído em betão, não só na estrutura como nas 

guardas das diferentes plataformas. O material usado faz dele um dos raros exemplares 

existentes em Portugal, mas não o único, existindo outro semelhante no Pejão, construído 

nos anos 50 com dimensões mais reduzidas. É característico das técnicas de um período da 

exploração mineira na Europa e da evolução da engenharia portuguesa. Este cavalete é 

semelhante à maioria dos construídos no resto da Europa.  

  
                                                           
80 Cf. FARINAS DE ALMEIDA, Augusto; op. cit.; p. 10 
81 Movimento artístico decorativo, com origem em Paris nas primeiras décadas do século XX, sendo  
essencialmente caracterizado na arquitectura pela predominância da horizontalidade, geometrização das 
plantas e fachadas, simplicidade estrutural e grande clareza de volumes. 
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74. Vista geral  do cavalete, nível da receita, preparação mecânica e lavaria (1959)

73. Perfis do cavalete de extracção        Escala 1:500

76. Ruínas da receita e preparação mecânica
(199-)

72. Receita do poço de S. Vicente (1959)

75. Vista da lavaria e decantadores (1940)
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A grande diferença é o facto de ser construído em betão e não em ferro como era 

mais comum nessa época. Na realidade, praticamente apenas se construíram na Europa 

cavaletes em betão no período entre as duas Guerras. A construção em betão colocava 

dificuldades técnicas específicas que apenas foram solucionadas internamente, já que em 

Portugal, na década de 30, a engenharia portuguesa possuía os conhecimentos e os técnicos 

adequados.  

Este cavalete substituiu um de madeira, que apesar de contar com apenas cinco 

anos de vida, estava já degradado, sendo incapaz de satisfazer as necessidades de extracção 

da Companhia. A opção pelo betão como material de construção deveu-se a razões de 

custo de construção (inferior em 30% ao do cavalete metálico), possibilidade de utilização 

de matérias-primas nacionais, despesas de conservação insignificantes e excelentes 

condições de segurança, idênticas aos dos cavaletes metálicos.82

É também de notar a articulação estrutural do cavalete com o sistema de transportes 

que funcionavam na sua envolvente, constituído por carris com vagonetas, sobre viadutos 

ou pontes em betão, os quais desenham ainda, nos volumes ritmados pela sequência de 

pilares, os percursos que circundavam o cavalete. Sob o cavalete, ao nível do seu patamar 

mais baixo, onde estaria a “boca” do poço, passavam as vagonetas para recolha do carvão 

extraído. 

 

2.1.2. A preparação mecânica e a lavaria 

O chamado nível da receita situava-se a uma altura de 12 m não só para permitir 

uma boa disposição das instalações da Preparação Mecânica, mas também para respeitar a 

cota da trincheira de Sta. Helena, que poderia vir a ser a cota de chegada dos carvões de 

poços que eventualmente viessem a ser abertos a norte da concessão.83

  

 Este nível consistia 

numa laje de betão armado que fazia a ligação entre o cavalete e a preparação mecânica e a 

lavaria. Nesta plataforma existia uma complexa rede de carris onde circulavam as berlinas 

para transporte de carvão desde a saída do poço até à primeira fase de preparação do 

carvão. Possuía uma cobertura, de duas águas, em chapa zincada, e desembocava no 

edifício da preparação mecânica. Quer neste edifício, quer na preparação mecânica e 

lavaria que se seguiam, o sistema construtivo era semelhante.  

                                                         
82 Cf. FARINAS DE ALMEIDA, Augusto; op. cit.; p. 9 
83 Cf. FARINAS DE ALMEIDA, Augusto; op.cit.; p. 11 
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78. Silos da lavaria (1940)

81. Planta e corte de uma lavaria da Compagnie
Internacionale de Rhéolaveurs

80. Casa da máquina de extracção (2010)

77. Silo de carvões brutos e elevadores (1959)

79. Construção da lavaria (193-)

94



Arquitectura Mineira 
_______________________________________________________________________________________ 

95 
 

A partir da observação das ruínas destes edifícios verifica-se que a laje de betão do 

nível da receita se estende para o interior destes dois edifícios, e que esta é suportada por 

uma estrutura porticada de betão armado, cujas paredes exteriores eram constituídas por 

alvenaria, de pedra ou tijolo maciço caso existissem janelas, e revestidas por reboco. É 

também possível, através dos registos fotográficos mais antigos, observar que os dois pisos 

superiores seriam formados por uma estrutura mais leve, provavelmente metálica. A 

diferença de material pode dever-se a razões estritamente estruturais (estabilidade da 

estrutura inferior em betão) ou financeiras. A chapa de zinco seria novamente o material 

utilizado na cobertura, de duas águas, destes dois edifícios, sendo também, nestes pisos 

superiores, um dos constituintes das paredes exteriores, de pouca espessura, sobre o qual 

seria, provavelmente, aplicada uma camada de betão. 

O edifício da lavaria foi dos últimos a ser construído, entrando em funcionamento 

apenas em 1939. Utilizava o sistema de rheolavadores France e possuía uma capacidade 

de 60 a 75 toneladas/hora de carvão. A sua função era, resumidamente, crivar, lavar e 

escolher o carvão que seria enviado para o teleférico ou silos de carga das zorras.  

A estrutura dos silos de carga do teleférico encontrava-se separada da estrutura 

principal, provavelmente para evitar alterar o funcionamento de um modelo de lavaria já 

utilizado na Europa, preferindo-se a adição em vez da integração deste elemento no 

edifício. Apresenta grandes semelhanças com o projecto de uma lavaria de uma 

Companhia de Liège (dos anos 20) que seria provavelmente um dos modelos para as 

construções deste tipo. 

Não existe nenhum tipo de cuidado no desenho dos seus alçados. Este reduz-se à 

funcionalidade do elemento, deixando visível a marcação da estrutura de betão que 

transparece “a verdade estrutural”84

Hoje em dia, resiste apenas a estrutura em betão, bastante degradada, sendo mesmo 

assim uma ruína de referência, com uma grande presença neste complexo. 

 do edifício. Este é formado pela justaposição de 

volumes geométricos, desde os vários módulos estruturais, até aos silos de betão, no piso 

inferior, semelhantes a pirâmides quadrangulares truncadas invertidas. 

  

                                                         
84 TOSTÕES, Ana; op.cit.; 2005; p. 65 



AS MINAS DE SÃO PEDRO DA COVA _ indústria . arquitectura . património

82. Alçado sul da casa da máquina e do cavalete de extracção
Escala 1:500

85. Planta provável e alçados dos escritórios Escala 1:500
1. Gabinete 2. Sala de desenho e topografia 3. Sala de contabilidade

1 1 1 1 1 1 1 12

3

83. Vista do edifício de escritórios da Companhia (1940) 84. Sala de desenho e topografia (1940)
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2.1.3. A casa das máquinas 

A casa das máquinas era, como o próprio nome indica, o edifício que alojava a 

máquina de extracção que fazia deslizar os cabos de aço que suportavam o elevador do 

cavalete. Este edifício definia-se apenas pelas quatro paredes exteriores e a cobertura. É 

possível que a sua estrutura fosse ainda em alvenaria de pedra, mas tendo em conta o 

período em que foi construída, é provável que esta seja em betão e alvenaria de tijolo. 

Possui uma grande clareza formal, reduzida à sua funcionalidade. A única cedência 

decorativa é visível nos relevos no reboco das paredes exteriores. Os seus alçados 

apresentam por isso um desenho com possíveis referências à Art Déco.  

É também possível verificar a existência de preocupações pré-modernistas 

evidentes na altura da platibanda, exagerada de modo a esconder o telhado de duas águas.  

2.1.4. Os escritórios 

“O carácter dos edifícios85 consiste única e simplesmente no racionalismo das suas 

fachadas, isto é: na correspondência franca e exacta das suas plantas, portanto das suas 

necessidades, e não na repetição sistemática de modelos feitos e burgueses, sempre 

mentirosos e pregados com goma.”86

Este edifício foi construído para alojar os novos escritórios da Companhia, a partir 

de 1936. A sua estrutura é um sistema porticado de betão que suporta a laje de betão da 

cobertura e cujos panos de parede são em alvenaria de tijolo rebocada. Este tipo de 

estrutura originou um interior dividido em vários gabinetes com um corredor de 

distribuição. A cada um destes gabinetes correspondia uma abertura para o exterior, que se 

prolongava em quase toda a sua largura. Uma excepção era a sala de maiores dimensões, 

localizada no topo norte, que possuía cinco janelas. Verifica-se assim uma preocupação em 

criar espaços bem iluminados e arejados. 

 

  Apesar de apresentar no relevo do reboco da fachada um desenho de alçado 

semelhante ao da casa das máquinas, este foi já pensado de uma forma mais modernista. A 

cobertura é plana e a dimensão das janelas foi alterada, tornando as aberturas horizontais. 

jlk 

                                                         
85 Referindo-se a edifícios industriais 
86[SEGURADO, Jorge] cit. por SANTOS, António Maria A.; Betão armado e indústria na génese da 
arquitectura modernista portuguesa in Arquitectura e Indústria Modernas: 1900-1965: actas; Sevilha: 
Segundo Seminário Docomomo Ibérico; 1999; p. 29 
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86. Casa da balança e escritórios do Monte Aventino (1940)

88. Tensores do cabo aéreo no cimo da Serra de
Fânzeres (1940)

87. Silos de carga das zorras eléctricas e camiões (1959)

89. Estrutura de suporte do cabo aéreo (19--)
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O escalonado da platibanda assim como o desenho dos suportes metálicos da pala de vidro 

existente em duas das fachadas revelam também evidentes referências à Art Déco. 

Possuía ainda um piso inferior, parcialmente enterrado, cujo acesso poderia ser 

feito pelas escadas interiores, ou através de uma plataforma existente nas traseiras do 

edifício, à qual se acedia através de escadas e rampas. 

2.1.5. Silos de carga e outras instalações 

No que diz respeito ao transporte do carvão, destacam-se os silos de carga e as 

estações de carga do teleférico. Os silos de carga consistiam numa estrutura em betão, com 

sistema de depósito de carvão e de carregamento de zorras, que ligavam as minas à cidade 

e entroncavam em S. Caetano com a linha nº 10.87

Existiam, para além destes edifícios, outras instalações secundárias, como o edifício 

ocupado pelos escritórios da Companhia até 1936, data a partir da qual foi transformado 

em armazém, a carpintaria, a garagem, os balneários e a casa da central eléctrica e das 

caldeiras. Fora do complexo mineiro podiam destacar-se outros edifícios de alguma 

importância, como o edifício da antiga sede da Companhia das Minas do Passal de Baixo e 

os armazéns de carvão de Rio Tinto e do Monte Aventino. 

 A estes edifícios estavam também 

associados as estações de carga do teleférico, estruturas metálicas destinadas a expedir o 

carvão através de cestas metálicas. Estas cestas eram movidas por uma máquina a vapor. A 

primeira estação construída deste tipo estabelecia ligação com os armazéns de carvão da 

Estação de Caminho de Ferro de Rio Tinto e com a central de distribuição de carvão do 

Monte Aventino, através de um cabo aéreo com 9 km de extensão. Em 1958 foi construída 

outra destas estruturas para fazer a ligação à Central Termoeléctrica da Tapada do Outeiro 

com 10,5 km de cabo aéreo.  

Os armazéns de carvão da Estação de Caminho de Ferro de Rio Tinto funcionavam 

como centro de descarga e abastecimento de carvão para as locomotivas e para destinos 

mais longínquos, que obrigavam ao transporte de carvão por via ferroviária. A central de 

comercialização de carvão do Monte Aventino (Porto) possuía estruturas relacionadas com 

o transporte, por teleférico, do carvão para o Porto e de distribuição para consumo 

industrial e doméstico, como um depósito de carvão, um escritório e a casa da balança. A 

distribuição de carvão no Porto era feita quer por meio de camionetas, quer pelas zorras 

eléctricas.  
                                                         
87 Cf. PROENÇA, Raúl; DIONÍSIO, Santana; Guia de Portugal; 4º vol., I; Entre Douro e Minho, Douro 
Litoral; Fundação Calouste Gulbenkian; 1994; p. 463 
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90. Associação Recreativa e Desportiva do pessoal da Companhia das Minas (1940)

91. Cooperativa: secção de vendas (1921)
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2.2. As construções de apoio social 

- Estratégia administrativa 

O apoio social inseria-se numa estratégia da empresa mineira para atrair e fixar 

população operária em S. Pedro da Cova. 

Os principais serviços e edifícios de cariz social oferecidos pela Companhia 

limitavam-se aos seguintes elementos: residências individuais (com pequenos jardins ou 

espaços exteriores) para administradores, director, engenheiros, capatazes ou encarregados; 

pequenas fileiras de casas para operários com as respectivas famílias, com número de 

divisões que dependia do número de filhos; casas da malta para operários solteiros ou de 

outras regiões; abertura e manutenção ou alargamento de estradas ou caminhos e transporte 

rodoviário para escoamento de minérios, entrada de produtos e deslocação de pessoas. 

Foram também sendo assegurados, a título gratuito ou com preços moderados, 

iluminação e água (canalizada ou em fontanários); padarias, cantinas (ou "cozinhas 

económicas"), armazéns de bens de consumo; balneários junto de oficinas e lavadouros. 

Verificou-se ainda a existência de assistência médica para os assalariados e 

famílias; de "blocos sanitários" (retretes, lavadouros, chuveiros), esgotos e fossas; de 

clubes recreativos e desportivos, patrocinados e tutelados pelas companhias, escolas 

primárias ou "postos escolares" oficiais, sendo os edifícios e o equipamento garantidos pela 

empresa. Facilitou-se, igualmente, a abertura de cooperativas de consumo e de "comércios 

privados" (mercearias e tabernas), e a realização de feiras semanais. 

- A auto-suficiência da povoação como forma de dependência da Companhia 

Dado que a exploração mineira se situava longe de centros urbanos capazes de 

albergarem a mão-de-obra necessária aos trabalhos, fazia parte da estratégia da Companhia 

dotar essa zona de infra-estruturas, rede viária e habitações necessárias aos trabalhadores, 

para aí os fixar, e manter o jazigo economicamente viável. 

“Historicamente, os núcleos industriais – e os mineiros em particular – deram 

origem a povoados patronais dotados de muitas infra-estruturas que prefiguram os 

centros urbanos. O usofruto dos terrenos adquiridos pelas concessionárias tem como 

objectivos, entre outros, rentabilizar o investimento, fornecendo alimentos a uma 

hjjhkkjklk 
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93. Posto Médico (1940)

94. Escola (1940)

92. Farmácia (1940)
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população afastada das actividades e dos centros rurais e proporcionar a auto-suficiência 

desses povoados.”88

A Companhia, à qual pertenciam grande parte das habitações, estabelecimentos 

comerciais, de saúde e escolares, conseguia assim impor um regime de dependência, 

potenciando “o desenvolvimento de uma cultura peculiar de sujeição e submissão.”

 

89

2.2.1. A farmácia, o posto médico e a escola (Largo da Farmácia) 

 

A farmácia e o posto médico localizavam-se num edifício de dois pisos existente no 

Largo da Farmácia e integram uma das primeiras acções sociais da Companhia. Na 

farmácia, os medicamentos eram fornecidos aos operários e às suas famílias gratuitamente, 

assim como as consultas dadas no posto médico. Como não existia outra farmácia, a 

Companhia das Minas disponibilizava a venda de medicamentos da sua farmácia a todos 

os habitantes da região. Este facto vem reforçar a importância da Companhia das Minas, já 

que esta detinha todos os recursos de apoio disponíveis na povoação. No piso superior 

situava-se a habitação do farmacêutico. 

A farmácia, apesar de útil, era, no entanto, vista também pelos mineiros como uma 

forma da companhia evitar os seguros e não atribuir assim as respectivas indemnizações. 

 O edifício da escola profissional da mina era perpendicular ao da farmácia e 

destinava-se principalmente à formação de capatazes conscientes. O curso era de três anos, 

nos quais era dada a instrução primária, noções de geometria, topografia expedita, 

geologia, paleontologia, arte de minas, etc.90

Estes dois edifícios formavam um pequeno largo ortogonal, o referido Largo da 

Farmácia, que se apresenta como um espaço mais organizado, pensado para a função de 

receber as várias pessoas que se deslocavam à farmácia ou ao posto médico. A conformar 

este espaço, encontra-se ainda uma casa, conhecida como casa do médico, em frente à 

farmácia. 

 Há conhecimento de que nos anos 60 esta era 

frequentada por filhos de trabalhadores das minas, durante o ensino primário. Todos estes 

edifícios terão sido construídos antes de 1921. 

                                                         
88 MARTINS, Artur; ALVES, Helena; COSTA, Teresa; 2000 anos de mineração em Aljustrel; Aljustrel: 
Exposição do Museu Municipal de Arqueologia de Aljustrel; 2003; pp. 59 e 60 
89 SOUSA, Márcia; Condição periférica em contexto metropolitano: O caso de S. Pedro da Cova; Porto: 
edição do autor; 2003; p. 52 
90 Cf. As suas instalações; Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova; 1921; p.48 
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99. Campo de futebol (1940)

95. Padaria da Cooperativa (1940) 96. Padaria da Cooperativa (1940)

97. Cooperativa (1940) 98. Cantina ou "cozinha económica" (1921)
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2.2.2. A cooperativa (cantina, padaria) 

Da cooperativa faziam parte a cantina e a padaria. A cooperativa pouco apoiava o 

pessoal. Para muitos transformava-se num local de endividamento apesar de vender os seus 

produtos a preços mais acessíveis. Durante o período de guerra forneceu não só os 

habitantes de S. Pedro da Cova como os das povoações vizinhas. Estas duas construções já 

existiam em 1921, mas terão provavelmente sido remodeladas mais tarde, nomeadamente a 

cantina cuja construção inicial seria em madeira. 

Estes dois edifícios localizavam-se na Rua Vale de Souto, paralela à Rua dos 

Mineiros e que estabelecia uma ligação alternativa ao complexo mineiro. 

2.2.3. Espaços de convívio 

Em 1927 foi fundado um campo de futebol em Vila Verde, dando origem à 

associação desportiva de S. Pedro da Cova. Contudo, o acesso era restrito, estando limitado 

aos funcionários possuidores de cargos mais altos. 

O principal espaço de socialização dos mineiros acabava por ser mesmo o interior 

das minas, ou quando não trabalhavam, a taberna. As mulheres estabeleciam, sobretudo, 

relações de vizinhança mais próximas. Criavam-se assim, laços de solidariedade e 

entreajuda. O facto de não haver meios de transporte em abundância e as estradas estarem 

em mau estado, acentuava ainda mais a condição de isolamento desta comunidade. 

Outros espaços de convívio mais alargado eram a igreja e as festas em honra de Sta. 

Bárbara. Esta santa tornou-se o culto por natureza dos mineiros, a padroeira das minas, 

sendo-lhe construída uma pequena capela, no interior da mina, onde os trabalhadores 

pediam as boas graças para enfrentarem os perigos. Após o encerramento das minas esta 

foi transferida para o exterior, onde permanece até hoje. 

2.2.4. O centro de saúde  

Este edifício albergou a antiga unidade dos serviços médico-sociais da Caixa de 

Previdência em S. Pedro da Cova e terá sido construído nos anos 50. Apresenta traços 

modernos, possuindo já estrutura em betão, cobertura plana, uma pala que marca a entrada 

e janelas alongadas. É visível uma mistura de materiais modernos (betão) com materiais 

mais tradicionais (pedra, azulejos), típicos de uma arquitectura do período de afirmação do 

denominado “português suave”. 
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100. Centro de Saúde (1962) 101. Planta provável e alçado norte do centro
de saúde (anos 50)          Escala 1:500

105. Planta da Casa da Malta: piso 1
1. Pórtico    2. Arrecadação de bicicletas    3. Sala
de leitura e jogos    4. hall    5. Sala de comer    6.
Cozinha    7. Lavatórios    8. Banhos    9. W.C.
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102. Casa da Malta (1963)

103. Planta da Casa da Malta: piso 0
Escala 1:500

107. Alçado norte da Casa da Malta
Escala 1:500

104. Corte da Casa da Malta
Escala 1:500

106. Alçado sul da Casa da Malta Escala
1:500
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Possuía um só piso e fazia o remate da intersecção de duas ruas, a estrada que liga 

S. Pedro da Cova a Valongo e a Rua dos Mineiros, adaptando-se à forma do terreno. 

Apresenta uma planta curvilínea de simetria aparente. 

Tem vindo a sofrer várias remodelações até aos dias de hoje. 

2.2.5. As casas da malta 

A casa da malta era um edifício que servia para o alojamento dos mineiros 

provenientes de outras regiões e lugares distantes de S. Pedro da Cova. A chegada de 

trabalhadores de zonas rurais do Douro, Tâmega, Sousa e outras, colocava problemas de 

alojamento. Estes foram em parte resolvidos com a construção de casas da malta. Os 

trabalhadores permaneciam aí durante a semana de trabalho, regressando às aldeias nos 

dias de descanso. 

Era um local simbólico, uma “espécie de antecâmara da mina”91 onde os mineiros 

se preparavam e equipavam, e simultaneamente o local onde regressavam para uma 

higiene e descanso necessário. 

A única casa da malta ainda existente é o actual museu mineiro, em Vila Verde, da 

autoria do engenheiro Barreiros Leal, que se encontrava, na época, ao serviço da 

Companhia. Edificada em 1963/64, apresenta já uma construção moderna, com estrutura 

em betão. Foi desenhada de modo a adaptar-se à forma do terreno. Revela na sua planta 

uma simetria quase perfeita, que só na zona dos espaços comuns e no respectivo alçado 

deixa de existir. A sua forma parece ter sido inspirada no, já então existente, centro de 

saúde. É um edifício com dois pisos onde a escada se assume como um elemento quase 

escultórico e o mais importante na organização do espaço. No piso térreo localizavam-se a 

sala de leitura e de jogos, a arrecadação de bicicletas, lavatórios, sala de refeições, cozinha, 

quartos de banho, arrecadação de lenhas e dormitório com 24 quartos. O 1º piso tinha 

capacidade para 28 camas (ou quartos).  

As condições de alojamento eram reduzidas. Os quartos (pequenas celas) tinham 

dimensões muito reduzidas, com área suficiente para pouco mais que a respectiva cama. 

Na sua maioria os quartos possuíam uma janela, acima do campo de visão, talvez por 

razões de privacidade, embora alguns mineiros afirmassem que era mais uma forma de 

                                                           
91 CUSTÓDIO, Jorge; Património Mineiro in Estudos do Património; nº 8; Lisboa: IPPAR- Departamento de 
Estudos; 2005; p. 147 
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108. Antiga Casa da Malta em Vila Verde (1962)
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opressão. “As janelas muito altas, fora do alcance e dispostas numa frequência 

irritantemente regular, deixam perceber os ambientes opressivos de outros tempos, numa 

imitação perversa das galerias subterrâneas.”92

As outras casas da malta foram entretanto demolidas ou completamente alteradas 

de modo a se adaptarem a outras funções, como a do Passal e a antiga casa da malta de 

Vila Verde, actual café “O Emigrante”. As suas localizações apareciam sempre associadas 

aos bairros operários e não ao complexo mineiro.  

 

  

                                                         
92 CORVACHO, Nuno; A esperança que vem de Bruxelas in Público; 19 de Maio 1996 



AS MINAS DE SÃO PEDRO DA COVA _ indústria . arquitectura . património

109. Bairro Norte (1921)

110. Bairro Norte (1982)

111. Projecto de um bairro operário em S. Pedro da Cova de 1932
(não construído)
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2.3. A habitação 

“Independentemente da sua tipologia, um aspecto constante entre os vários 

povoados mineiros é o escasso arrojo formal que qualquer uma destas edificações 

apresenta, quer nas soluções individuais, quer num plano de conjunto que ordenasse de 

facto o território urbano mineiro.”93 As soluções ensaiadas são convencionais e resumem-

se a construções em série, idealizadas para alojar em pouco espaço o maior número de 

pessoas. Os programas habitacionais baseiam-se no modelo de habitação unifamiliar e são 

construídos recorrendo a materiais da região. A análise destas soluções não pode, assim, 

ser feita sem uma análise mais abrangente do território e sociedade onde se inserem. 

A estrutura social era uma hierarquia bem definida pelo monopólio da empresa 

mineira e bem visível nas construções habitacionais assim como no modo como se 

implantavam no território. As habitações do director e dos engenheiros localizavam-se não 

muito distantes da exploração, mas suficientemente afastados e isolados da vida da mina e 

dos mineiros. 

É de salientar que a hierarquização laboral se reflectia ao nível do tipo e qualidade 

das casas de que os diferentes habitantes poderiam usufruir. Assim, os encarregados 

possuíam casas melhores que o resto dos operários, enquanto que aos engenheiros, 

médicos e directores eram atribuídas pequenas “moradias”. Conforme se descia na 

“pirâmide social”, as áreas tornavam-se progressivamente menores assim como o cuidado 

com os alçados exteriores e a qualidade dos materiais construtivos. 

A posição na hierarquia social era, portanto, definida pelo prestígio conferido pela 

posse de espaço habitacional e pela implantação da habitação no território, onde a 

“proximidade espacial, neste caso, é sinónimo de proximidade social. No mesmo sentido, o 

afastamento é também uma rejeição: não podem viver perto os que estão distantes na 

escala social.”94 

  

                                                           
93 FOLGADO, Deolinda; O lugar da indústria no território in BRAÑA, Celestino; TOSTÔES, Ana; 
LANDROVE; Susana; A arquitectura da indústria, 1925-1965: Registo Docomomo Ibérico; Barcelona: 
Fundação Docomomo Ibérico; 2005; p. 89 
94 ALVES; Minas de S. Domingos: génese, formação social e identidade mineira; Estudos e fontes 
documentais para a indústria de Mértola – 3; Mértola: Campo Arqueológico de Mértola; 1997; p. 76 
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112. Bairro mineiro: casas provisórias em madeira (1962)

113. Bairro mineiro: casas provisórias em madeira (1962)
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2.3.1. Os bairros mineiros 

As primeiras casas dos bairros mineiros, construídos pela empresa, eram de 

madeira. A sua construção servia também como estratégia para atrair trabalhadores, que 

nada pagavam para as habitarem. No entanto, tornava os operários totalmente dependentes 

da Companhia, obrigando-os a nada reclamarem acerca do trabalho, por temerem ser 

expulsos das suas casas.  

A Companhia promovia a auto-construção de habitações provisórias em madeira, 

que acabavam por ser substituídas por casas nos bairros operários construídos por esta. 

As novas casas eram construídas à base de xisto ou blocos de cinza de carvão95

Estas não possuíam abastecimento próprio de água. Este tinha de ser feito através 

de fontes naturais ou fontanários. A iluminação era conseguida através de gasómetros 

alimentados a carboneto e água.

 

(cuja extracção era feita em pedreiras próximas) e argamassa, mas até há cerca de 50 anos 

existiam ainda algumas casas em madeira. 

96

As casas dos mineiros eram pequenas mas variavam de tamanho, consoante se 

destinassem a casais com ou sem filhos. Eram compostas por um ou dois quartos e uma 

cozinha; além destes espaços, quase todas as casas tinham quintais. As áreas destes 

espaços eram mínimas: os quartos estavam proporcionados para a medida exacta de uma 

cama e a cozinha tinha as dimensões necessárias para a colocação de uma mesa e um 

pequeno armário. Existia ainda a obrigação por parte dos trabalhadores de manter as 

fachadas conforme o original, já que nenhuma alteração era permitida pela Companhia. 

 

 “Talvez para evitar a habitação colectiva e permitir o alinhamento de casinhas 

unifamiliares, resultantes, (…), dos modelos funcionalistas da casa mínima, disfarçando 

na maioria dos casos as volumetrias cúbicas com o telhado cerâmico, as chaminés ou os 

alpendres de entrada”97

Os bairros mineiros Norte e do Passal eram os dois pólos habitacionais existentes 

em S. Pedro da Cova, onde viviam os mineiros com as suas famílias.  

, esta era uma construção programada em bloco, com arquitectura 

uniforme. Em todos eles, os telhados não evidenciavam qualquer separação, com beirais 

que se estendiam de um extremo ao outro da rua. 

                                                         
95 Blocos feitos através secagem e pressão de uma mistura de cinzas do carvão com água 
96 Cf. VIEIRA, Alexandra; Minas de Carvão de S. Pedro da Cova (Gondomar, Porto): breves apontamentos 
in al-madan; 2ª série, nº 15; Dezembro de 2007; p. 147 
97 PORTAS, Nuno; A Arquitectura da Habitação no Século XX Português in BECKER, Annette; TOSTÕES, 
Ana; WANG, Wilfried (org.); Portugal: Arquitectura do século XX; Munchen: Prestel; 1997; p.118 
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115. Bairro Norte: vista para a Serra de Fânzeres (1962)

114. Sub-estação e Bairro Norte (1962)

116. Corte pelo Bairro Norte atravessando a Encosta da Bela Vista Escala 1:12000
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- O bairro Norte 

O Bairro Norte surgiu da necessidade de aumentar o número de operários, 

funcionando como um chamariz para trabalhadores oriundos de outras regiões. As 

primeiras casas deste bairro operário começaram a ser construídas em Dezembro de 1920. 

Em 1921 existiam já 92 habitações. 98

Encontrava-se a poente, junto à cota mais baixa da encosta da Bela Vista, numa 

área com alguma inclinação. Era composto por filas de casas térreas, com uma margem de 

terreno à volta, na qual se localizavam os quintais das respectivas casas, de modo a se 

adaptarem ao declive do terreno. A sua localização estaria muito provavelmente ligada a 

questões de proximidade às várias explorações que existiam na época. O bairro implantar-

se-ia afastado do centro da povoação, mas de modo a permitir uma deslocação fácil dos 

operários até aos vários pontos de extracção. 

 

Perduraria até Agosto de 2001, período em que foram demolidas as últimas casas 

pertencentes a este aglomerado populacional, para dar lugar a um bairro social. 

- O bairro do Passal 

As habitações do bairro mineiro do Passal foram construídas, provavelmente, por 

volta de 1940, em substituição das casas de madeira, com chão em terra, onde os mineiros 

ficavam até então gratuitamente alojados. São provavelmente muito semelhantes às que 

existiam no bairro Norte. Distribuíam-se em vários blocos que, dependendo da tipologia, 

seriam de quatro ou seis casas. As paredes destas novas casas eram frequentemente 

construídas com blocos de cinzas de carvão, o material disponível mais barato, e materiais 

mais correntes como o granito e o xisto. A sua localização prende-se muito provavelmente 

com a exploração das minas do Passal de Baixo e a proximidade ao poço Teixeira (o seu 

principal ponto de extracção), cuja concessão pertenceu a outras empresas até 1937.  

Existiam pelo menos duas tipologias de casa, possuindo apenas uma cozinha e um 

ou dois quartos no seu interior, e um volume exterior localizado no alpendre, que 

funcionava como instalação sanitária. A inclusão na habitação desta instalação é 

semelhante à das casas do Porto do século XVIIII e XIX. Embora sem acesso pelo interior, 

constitui uma inovação em bairros deste género, em que geralmente estas instalações se 

encontravam afastadas das habitações. Assim, motivos de salubridade do bairro

                                                         
98 Cf. As suas instalações; Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova; 1921; p. 42 
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117. Alçado comum aos conjuntos de 4 e 6 casas do bairro operário

122.Alçado e planta do conjunto de 2 casas de encarregados

119. Alçado e planta do conjunto de 6 casas do bairro operário

120. Alçado e planta do conjunto de 4 casas do bairro operário

118. Corte comum aos conjuntos de 4 e 6 casas
do bairro operário

121. Alçado dos topos das casas dos
encarregados

Escala 1:300
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obrigavam à construção de um escoamento de águas negras desde as fossas, que eram 

vazadas manualmente.  

Em cada topo destes blocos de habitações existia um volume, onde se encontravam 

as arrecadações de cada casa. 

Este é o único bairro ainda existente, mantendo-se algumas das suas habitações sem 

grandes alterações. 

- O sentido comunitário dos bairros 

As habitações eram constituídas por espaços mínimos, destinados a albergar 

famílias numerosas, A única abertura para o exterior em cada divisão era uma porta, na 

parte superior da qual se abria uma janela. As razões pelas quais se construía apenas uma 

abertura para o exterior por divisão podem estar relacionadas com o custo ou com a 

necessidade de proteger as casas de intempéries e do calor estival. 

Nestas circunstâncias, a vida da casa transbordava para o exterior. Sendo a rua o 

prolongamento directo da casa, era natural que se tornasse no local de convívio das pessoas 

que aí permaneciam mais tempo. 

Neste ponto existem algumas semelhanças com as ilhas do Porto. Por serem 

constituídos por casas muito pequenas, viradas para corredores exteriores de distribuição, 

desenvolvia-se igualmente um espírito de comunidade. São também caracterizados por 

fortes laços de solidariedade e entreajuda, de reforço das relações familiares e de amizade 

que deram um sentido comunitário a uma população excluída. 

2.3.2. As casas dos encarregados 

As casas dos encarregados, provavelmente construídas nos anos 30, localizam-se no 

percurso urbano entre a Casa da Malta e o complexo mineiro de S. Pedro da Cova, 

percurso este que era feito diariamente pelos mineiros que residiam nas zonas de Ervedosa 

e Vila Verde, na deslocação entre as suas residências e as minas, e onde se localizam, para 

além destes, os principais edifícios afectos às funções sociais, propriedade da Companhia 

das Minas. 

Estavam agrupadas em dois blocos, semelhantes aos dos bairros operários, de duas 

habitações cada um. Estas casas de um só piso possuíam duas frentes com um pequeno 

espaço exterior de entrada elevado em relação à rua, e um outro nas traseiras que poderia 

ser usado como horta ou jardim. As suas áreas eram mais generosas em relação às dos 

operários. No seu interior, possuíam três quartos, sala, cozinha e quarto de banho. 



Bairro Norte Casa da Malta Casa do Director Bairro do
PassalComplexo Mineiro

Casas dos
encarregados
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126.Planta do 1º piso da Casa do
Director Escala 1:500

123. Vista desde a escola, de parte da casa do
médico e das casas dos encarregados (1940)

124. Casa, localizada junto à igreja, disponibilizada
pela Companhia aos engenheiros e técnicos ao
serviço da mina (2010)

128. Alçado norte da Casa do
Director Escala 1:500

127. Alçado poente da Casa do
Director Escala 1:500

125. Corte desde o Bairro Norte até o Bairro do Passal, intersectando o Complexo Mineiro     
Escala 1:12000

118



Arquitectura Mineira 
_______________________________________________________________________________________ 

119 
 

Os dois blocos encontravam-se implantados a uma cota superior em relação às 

habitações dos operários e às instalações mineiras.  

2.3.3. As casas dos engenheiros e do médico 

As casas dos engenheiros encontravam-se espalhadas por vários pontos do centro 

da povoação, na zona da Covilhã. As que resistem actualmente encontram-se bastante 

degradadas. Eram geralmente casas unifamilares de dois pisos, semelhantes às casas 

tradicionais portuenses no século XIX, onde se favorecia a privacidade dos habitantes. 

Existia normalmente um espaço de entrada exterior que fazia a transição para o interior da 

habitação.  

A casa do médico foi provavelmente construída nos anos 30, para alojar o médico 

da Companhia. Porém, nos anos 60 servia já de habitação aos seus engenheiros. Embora 

tivesse dimensões inferiores às das habitações normalmente cedidas aos engenheiros, estas 

eram ainda assim generosas, quando comparadas com as das habitações dos encarregados e 

especialmente com as dos operários. Tinha um só piso e a sua entrada estava virada para o 

largo da farmácia, sendo a porta resguardada por um jardim de acesso. Foi durante muito 

tempo símbolo do estatuto do médico.  

Estas casas, assim como a do director, situavam-se em locais espaçosos e possuíam 

várias aberturas para o exterior. 

2.3.4. A casa do director 

Este é o edifício que mais revela a existência de uma distância social entre a 

direcção e o pessoal trabalhador das minas. O director residia numa habitação de 

dimensões bastante generosas. Esta casa possui dois pisos e um grande espaço exterior 

privado, com um jardim quase suspenso sobre toda a paisagem de S. Pedro da Cova. A 

hierarquia revela-se também na topografia. Localiza-se numa posição dominante, elevada 

sobre as instalações mineiras, destacando ainda mais a sua importância e o estatuto do 

director em relação aos restantes trabalhadores, funcionado quase como um mirante sobre 

as minas. 

Tendo sido construída muito provavelmente durante os anos 30, insere-se no 

período de busca por uma arquitectura nacionalista. Sente-se a presença de um gosto mais 

tradicionalista e eclético que aponta para uma ideia de “casa portuguesa”: o telhado de 

jkljk 
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129. Casa do Director: vista do alpendre (2010)

130. Casa do Director: vista da rua (2010)
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131. Instalação, próxima da casa do director, de
pré-filtros e filtros para a depuração de águas
para usos domésticos (1940)
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quatro águas e beiral, a casa caiada de branco com vãos moldurados, portadas exteriores de 

madeira, varanda, alpendre e jardim.  

2.3.5. Projecto de unidade residencial para operários mineiros: Habitações Económicas da 

Federação das Caixas de Previdência 

Em 1957 a Companhia das Minas entrou em negociações com a Federação das 

Caixas de Previdência para a construção de um bairro de habitações económicas para os 

operários mineiros. Esta seria uma das medidas tomadas pela empresa para atrair mão-de-

obra, que por esta altura escasseava, e para oferecer melhores condições de habitabilidade 

aos seus operários. 

A política de habitação do Estado Novo, nas duas primeiras décadas, procurou com 

a habitação unifamiliar como modelo da casa portuguesa, um meio de defesa da instituição 

familiar e de conservação da ordem social existente.  

O Programa das Casas Económicas tinha, no geral, como modelo, conjuntos 

constituídos por residências unifamiliares geminadas ou em banda, com pequeno 

logradouro, em regime de propriedade resolúvel. Logo em 1934, Duarte Pacheco 

demonstrou a necessidade de se considerar diversas classes e tipos de casas económicas, 

tendo em conta as diferentes categorias de salários familiares e as necessidades das 

famílias, consoante a fase do seu ciclo de vida, abrangendo maior número de destinatários 

deste tipo de habitação. 

Os critérios de atribuição dos fogos afastaram muitos dos mais necessitados, 

aqueles que viviam em alojamentos com piores condições. As rendas praticadas eram 

inacessíveis aos agregados familiares com escalões de rendimento mais baixos. Deste 

modo, muitos potenciais candidatos estavam, à partida, excluídos.  

A qualidade das construções melhorou, mas o custo elevado dos terrenos e a 

morosidade do processo expropriativo contribuiu para a escassez de fogos. Até 1957, as 

casas económicas foram construídas quase exclusivamente com recursos do Estado. A 

partir desta altura foram aplicados capitais das instituições de previdência social e, em 

termos socio-espaciais, a intervenção do Estado tendeu a limitar-se. 

O projecto para S. Pedro da Cova, da autoria dos arquitectos Nuno Teotónio Pereira 

e Nuno Portas, não chegou a ser construído, provavelmente por impossibilidade da 

hkjjkjkjk 
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132. Projecto de Habitações Económicas em S. Pedro da Cova: planta do conjunto (1959) Escala 1:5000

133.  Projecto de Habitações Económicas em S. Pedro da Cova: vista da área de intervenção
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134.  Projecto de Habitações Económicas em S. Pedro da Cova:tipo T3, alçados esquerdo e anterior
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Companhia das Minas em adquirir a área necessária de terreno para a construção do 

número de fogos definido e devido às dificuldades financeiras que atravessava nessa fase. 

- Implantação da proposta 

A localização prevista para este bairro seria num pinhal que se estendia numa 

encosta junto ao troço final da estrada Porto - S. Pedro da Cova, a pouca distância do 

complexo mineiro e também não muito afastada do centro da povoação. Como este terreno 

apresentava condições orográficas e paisagísticas de interesse, foi pensado um estudo de 

ocupação e forma urbanística que tirasse partido destas qualidades, afectando o mais 

reduzidamente possível o ambiente natural envolvente, inserindo-se nele de forma 

harmoniosa. 

O pedido inicial feito pela empresa foi de cerca de 200 fogos, objectivo impossível 

de atingir devido ao relevo do terreno, de acentuado declive em algumas zonas. Este facto 

levou os arquitectos à procura de soluções especiais que permitissem resolver este 

problema, de modo a que esta unidade residencial, de tamanho considerável, oferecesse 

aos seus habitantes uma razoável variedade de tipos habitacionais, dentro dos limites de 

custo estabelecidos, quer na composição do fogo quer na sua forma urbanística, “à medida 

de uma evolução social que altera hábitos e maneiras de sentir”99

A distribuição dos volumes seria feita ao longo de dois caminhos que se juntariam 

para formar um largo, situado no ponto de passagem de todo o aglomerado nas suas 

deslocações à mina ou ao centro da povoação, local onde estaria prevista a construção de 

um edifício de comércio, que poderia funcionar em regime de cooperativa de consumo, 

acumulando as funções de abastecimento e de ponto de reunião. Na zona mais a sul, estaria 

localizada a escola primária. 

. 

Pretendia-se também eliminar completamente a presença de traseiras de uns fogos 

em relação aos outros, através da criação de espaços confortáveis e ensolarados que 

servissem de terreiro para o recreio das crianças e convívio dos adultos, especialmente 

importante numa população de trabalho por turnos. Seriam atribuídos quintais privativos às 

famílias interessadas em pequenos lotes de terreno para cultivo, situados na periferia do 

bairro, na parte mais inclinada da encosta sobre o vale e liberta de arvoredo. Além disso, 

seriam também construídas pequenas construções para abrigo de animais.  

                                                         
99 PEREIRA, Nuno Teotónio; PORTAS, Nuno; Minas de S. Pedro da Cova – Unidade Residencial para 
famílias operárias – Ante-Projecto – Memória Descritiva; 1958; p. 2 
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135. Projecto de Habitações Económicas em S. Pedro da Cova: plantas-tipo das habitações (1959)
Escala 1:300
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- Tipologias habitacionais 

De modo a alojar convenientemente todas as famílias, algumas delas bastante 

numerosas, foi prevista a construção de quatro tipos de fogos.  

Os maiores, adequados a uma ocupação máxima de nove habitantes (T4), seriam 

moradias de dois pisos em banda escalonada (em corte e planta), com entradas 

independentes, dispondo no piso térreo de quartos para crianças ou idosos. Estas seriam 

dispostas de forma a beneficiarem de insolação e vista sobre o vale na parte posterior da 

casa.  

As habitações, para no máximo, seis habitantes (T3) seriam fogos sobrepostos em 

banda escalonada. Estas teriam o mesmo tipo de disposição, neste caso para beneficiar do 

Sol no inverno. A área comum da casa estender-se-ia de uma fachada à outra, sendo 

descontinuado através de uma deslocação que permitiria a diferenciação entre a zona de 

comer e uma zona de estar ou, opcionalmente, de dormir. A entrada na casa era feita por 

uma escada exterior individual que asseguraria uma clara e directa ligação ao terreno. 

A habitação menos populosa seria adequada a uma ocupação máxima de cinco 

habitantes (T2) e apresentava um esquema semelhante ao anterior, para as áreas comuns. 

As casas seriam geminadas, com acesso através de uma escada comum, mas as suas 

entradas estariam suficientemente afastadas, assegurando a sua privacidade. 

Por último foi ainda proposta a criação de habitações para famílias mais reduzidas, 

no máximo até 4 habitantes (T2), e que tirasse o maior partido possível do espaço restante, 

através da construção em altura de blocos de três fogos por piso, sem no entanto ensombrar 

as habitações mais baixas ou lhes retirar visão sobre a paisagem. A única desvantagem 

desta solução era a dificuldade de acesso aos fogos mais elevados, que no entanto seria 

compensada por uma vista privilegiada, acima da zona de pinhal mais cerrada, sobre a 

encosta, através de uma varanda na qual se distribuiriam as entradas dos fogos. 

Todas as habitações disporiam de pequenas arrecadações para o carvão, não 

incluídas no próprio fogo. As dos blocos verticais seriam colocadas na cave e no esconso 

da cobertura, e as das restantes habitações estariam situadas em diversos locais, mais 

baixos, aproveitando o declive de terreno, possuindo entrada pelo exterior. 

De modo a reduzir os custos da obra seriam utilizados blocos feitos de detritos de 

carvão na construção, embora esta estivesse também prevista em materiais correntes, 

paredes de perpeanho para as construções baixas e betão armado e paredes de tijolo para os 

edifícios altos. 
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136. Projecto de Habitações Económicas em Barcelos: vista do lado  nascente

137. Projecto de Habitações
Económicas em Barcelos: vista geral

138. Projecto de Habitações Económicas
em Barcelos: detalhe das entradas
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O projecto viria posteriormente a ser reduzido pois a totalidade de terreno 

necessária para levar a cabo tal projecto não tinha afinal sido adquirido pela Companhia 

das Minas. A torre de habitações viria também a ser retirada do projecto, provavelmente 

devido ao facto da sua construção ser mais dispendiosa e não ir de encontro aos interesses 

da Companhia que na altura se encontrava já em dificuldades financeiras. Segundo esta, a 

torre não correspondia também ao modelo de habitações que pretendia para os seus 

operários, mais habituados a habitações unifamiliares. 

Caso o projecto tivesse avançado, teria significado uma grande melhoria na 

qualidade de vida da população mineira que passaria das casas subdimensionadas 

disponibilizadas pela Companhia, para casas que ofereceriam um mínimo de condições de 

habitabilidade, segurança, higiene e conforto, e área suficiente para albergar as famílias 

mais numerosas. 

Apesar de este projecto não ter chegado à fase de construção, existem projectos de 

Habitações Económicas do Arquitecto Nuno Teotónio Pereira muito semelhantes, onde as 

tipologias aplicadas eram as mesmas, e apenas se adaptava a implantação aos diferentes 

locais, como é o caso de Famalicão, Vila do Conde e Barcelos. No Bairro de Barcelos de 

Nuno Teotónio Pereira, em colaboração com Nuno Portas, é clara a aproximação a uma 

escala que se relaciona com a arquitectura popular. Inserido em contexto rural, o bairro 

vive da relação interior/exterior da habitação, assentando a sua estrutura essencialmente em 

fundamentos sociais. 

Verifica-se, nestes projectos, um diálogo entre as premissas modernas e uma 

aproximação às raízes, dando-se valor às questões do contexto, do sítio e dos materiais e 

técnicas tradicionais. É um momento de reflexão, em que se procuram referências locais 

relacionadas com uma arquitectura mais vernácula. 
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III. TERRITÓRIO E PATRIMÓNIO MINEIRO 

Os anos posteriores ao encerramento das minas foram de uma reestruturação 

inevitável, deixando grande parte da sua população sem emprego alternativo, e mais 

dependente do mercado de trabalho exterior. Embora este processo de desindustrialização 

fosse, nos anos 70, um processo nacional, em S. Pedro da Cova o final da actividade 

mineira expôs um sentimento de revolta, pois o sistema que garantia a sustentabilidade 

económica, apesar de precário, impunha dependência habitacional e social. 

Restou uma paisagem humanizada com edifícios industriais e bairros operários, e 

apesar do afluxo de novas gentes, criou-se uma comunidade de pessoas unidas por um 

sentimento comum. Os bairros mineiros foram assim resistindo à chegada de novos 

habitantes até à sua progressiva substituição por bairros sociais. 

Da transformação de uma paisagem natural numa paisagem industrial permanecem 

as estruturas físicas relacionadas com a exploração mineira, que se assumem como marcas 

territoriais, identificadas pelo cavalete, que se mantém como símbolo da história local e 

das minas de carvão. A esta paisagem acrescentam-se obviamente os aglomerados 

habitacionais e um conjunto de infra-estruturas sociais, indispensáveis ao funcionamento 

da mina, edifícios de assistência médica, cantinas, campos de futebol, escolas, igreja, etc.  

Após o encerramento de uma mina, estas estruturas deixam, geralmente, de ter 

interesse para os seus proprietários, que as abandonam. As instalações mineiras são, por 

isso, o exemplo mais significativo em que o seu abandono, sem destruição ou conservação, 

acontece por ser uma opção mais económica. Especialmente se estiverem a ocupar espaços 

essenciais ao desenvolvimento de outra actividade mais lucrativa, torna-se necessária uma 

intervenção, normalmente exterior aos proprietários, que avalie e assuma a 

responsabilidade da sua preservação.  

Deste modo, como as estruturas construídas são impossíveis de deslocar do seu 

local original, quer pelas suas dimensões, quer para evitar a sua descontextualização, 

recorrem-se geralmente a soluções de musealização in situ. 

  



BARREIROS
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139. Planta de S. Pedro da Cova (1999): principais estradas de acesso Escala 1:15000
EM 611 EN209 Estrada D. Miguel Igreja actual Localização aproximada da

antiga igreja Localização dos bairros operários: 1. Bairro do Passal, 2. Bairro Norte
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3.1. Território mineiro 

O território mineiro estrutura-se fundamentalmente em torno da actividade mineira 

e das relações sociais que lhe são intrínsecas. “No caso das minas estamos a considerar o 

conceito de território, com todas as implicações que contém, inserido numa concessão 

onde se materializam vontades de explorar e de trabalhar, numa associação singular de 

espírito privado, envolvendo grupos sociais e técnico-profissionais que aceitaram gerir-se 

por regras codificadas pelo direito público e administradas por empresários ou empresas 

privados.”100

A localização das indústrias mineiras prende-se obviamente com a proximidade do 

mineral, marcando decisivamente a apropriação da paisagem por parte das actividades 

produtivas e condicionando a empresa a conceber um espaço mais vasto de edificação que 

não se limite à área de trabalho e englobe, para além da habitação, as várias infra-estruturas 

de apoio ao trabalhador, de modo a fornecer as condições de vida suficientes aos 

trabalhadores que ali se fixam. 

 

Por isso, ao contrário do que é usual, esta comunidade não cresceu a partir de um 

centro e, embora exista uma igreja, esta não marca o centro da trama urbana. Se existe algo 

que se aproxime a um centro, articula-se ao longo da estrada principal, especialmente no 

cruzamento com a principal estrada de acesso, mas que dificilmente se pode considerar 

uma centralidade agregadora.  

A história do lugar pode então ser lida no seu tecido urbano, desde os arruamentos 

organizados, projectados nos terrenos da Companhia, até à fusão de pequenos centros que 

caracterizam um crescimento urbano espontâneo ao longo de vários séculos. 

“Se observarmos a planta de uma destas comunidades, encontramos zonas 

organizadas, separadas por espaços vazios, núcleos habitacionais. Mas “o que salta aos 

olhos, é uma aparente desordem, um entrelaçado inextricável de ruelas tortuosas, praças 

irregulares feitas a partir dos também irregulares cruzamentos, entremeados de capelas, 

igrejas, cruzes…”101

  

 

                                                         
100 CUSTÓDIO, Jorge; op.cit.; 2005; p. 150 
101 [GOUBERT, Pierre; l’Ancient Régime 1: la Société; Paris: Armand-Colin; 1979] cit. por ALVES, Helena; 
Minas de S. Domingos: génese, formação social e identidade mineira; Estudos e fontes documentais para a 
indústria de Mértola – 3; Mértola: Campo Arqueológico de Mértola; 1997; p. 68 



140. Vista da Igreja  e algumas casas da Companhia (1962)
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141. Vista da Igreja e área envolvente (2010)
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O território mineiro apresenta, portanto, grande complexidade, ao longo do espaço 

e do tempo. As minas portuguesas não tiveram, durante a industrialização, o mesmo 

protagonismo económico das minas dos países mais industrializados, no entanto, possuem 

vestígios do lugar que ocuparam em diferentes épocas. Estes são visíveis ainda hoje no 

território, quer pela presença de antigos desmontes, quer pela permanência das 

escombreiras, quer até, pela toponímia dos vários locais da povoação. 

- A origem do território de S. Pedro da Cova 

Foi em meados do século XIX que se começou mais francamente a desenhar o que 

é o actual território de S. Pedro da Cova. Ali próximo passava já a estrada D. Miguel, que 

percorria a Serra de Fânzeres, desde o alto da Serra de Sta. Justa, em Valongo, até 

Gondomar e que terá sido um caminho estratégico durante a guerra civil portuguesa. No 

entanto, no início do século XX, a única estrada existente era, como já foi referido, a 

mandada construir em 1850 pelo Conde de Farrobo (actual EN209). Também o núcleo da 

freguesia se deslocou em 1860, com a igreja, quando esta passou do Passal para a Covilhã, 

uma zona de difícil acesso por se localizar encaixada entre montes. Esta igreja foi 

entretanto já restaurada em meados do século XX.  

Em meados do século XX o acesso à freguesia era também feito pela estrada D. 

Miguel, que cruzava a estrada sinuosa do Cimo da Serra (actual EM611), por onde 

seguiam os eléctricos e as zorras, e mais tarde trolleys e autocarros, vinda de Rio Tinto, por 

Sta. Eulália e seguindo para a Mó e adiante, o rio Ferreira,102

Contudo, o crescimento da freguesia, o traçado das vias, assim como a linha do 

eléctrico e a definição de centralidades, foram desenhados em função dos interesses da 

indústria mineira, não tendo em conta aspectos essenciais à qualidade de vida da 

população, não existindo espaços públicos devidamente caracterizados, zonas verdes, ou 

espaços pedonais adequados e necessários.  

 até à foz com o Rio Sousa. 

Seria provavelmente por esta estrada que o carvão extraído na mina de Midões, também 

pertencente ao Couto Mineiro, seria expedido, sendo o seu transporte feito depois por 

barco através do Rio Douro. 

- Território actual 

Apesar de as minas terem sido o principal empregador da freguesia, após o seu 

encerramento, a população aumentou consideravelmente. Tal facto pode dever-se à 

                                                         
102 Cf. PACHECO, Hélder; op. cit.; p. 40 



143. Vista a partir da Casa da Malta , da encosta da
Bela Vista (2010)
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144. Vista geral do Bairro Norte (1987)
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chegada de residentes das ex-colónias e ao êxodo rural. A sua proximidade com a cidade 

do Porto permitiu-lhe atrair mais população e a instalação de pequenas e médias 

actividades industriais. Transformou-se então num dormitório do Porto com grandes 

carências infra-estruturais e problemas de exclusão social, uma zona com características 

suburbanas, descontínua, heterogénea e desorganizada de limites pouco definidos, excepto 

pela geografia do terreno. 

A freguesia dividiu-se em duas zonas desarticuladas, a zona norte, mais próxima 

das minas, afectada por um processo intenso de suburbanização, e a zona sul, mais rural, 

ainda afastada deste processo, marcada ainda pela actividade agrícola, pela sua ligação ao 

rio Ferreira e às serras. 

No período das duas décadas seguintes ao encerramento das minas o crescimento 

urbanístico foi dominado pela auto-construção, pela falta de ruas e praças ou uma rede 

viária local que permitisse organizar essa expansão. Não existe uma unidade urbanística, 

nem hierarquia entre os diferentes espaços, constituindo os bairros a unidade urbana mais 

coesa. 

Estas características verificam-se, nomeadamente, no bairro clandestino da Bela 

Vista, que se estende ao longo de uma encosta sobre S. Pedro da Cova. As suas habitações 

são geralmente unifamiliares e de pequena dimensão, a maioria sem jardins e sem grande 

qualidade construtiva ou cuidado arquitectónico As suas ruas são estreitas e mal 

articuladas, sem que exista uma praça ou uma clara hierarquia viária. As habitações são de 

difícil acesso, facto agravado pela inclinação dos terrenos e o estado precário do núcleo 

habitacional. 

O povoamento da freguesia permanece assim bastante disperso, destacando-se áreas 

construídas, de distribuição indiferenciada ao longo do território, o que acentuou a falta de 

um núcleo urbano central, estruturador do funcionamento urbano da freguesia. Este facto 

continua a revelar-se na ausência de elementos de referência e de espaços colectivos 

qualificados, apropriados à sociabilização e concretizadores de urbanidade.  

As condições actuais de isolamento da freguesia, associadas ao perfil de actividade 

específico que suportou o seu processo de evolução histórica são, em parte, também 

decorrentes de uma localização geográfica pouco favorecedora de uma maior integração no 

espaço territorial envolvente. 

A acessibilidade a esta freguesia é ainda agravada pelo facto de não existir uma 

ligação por qualquer eixo viário principal e porque a rede de acesso local mantém 
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148. Vista desde a Encosta da Bela Vista para o novo Bairro Mineiro (2010)

145. Extracto da planta e corte nascente poente de S. Pedro da Cova Escala
1:30000

146.Corte pelo Complexo mineiro atravessando a
escombreira Escala 1:12000
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147. Vista para o cruzamento entre as
estradas E209 e EM611, junto ao quartel dos
bombeiros, antiga central eléctrica (2010)



Território e Património Mineiro 
_______________________________________________________________________________________ 

139 
 

condições deficientes, ainda se mantendo os três eixos viários que ligavam a freguesia ao 

exterior: a estrada D. Miguel, a EN 209 e a EM 611. A estrada D. Miguel constitui um 

importante eixo de distribuição de tráfego dentro da freguesia, atravessando-a no seu limite 

poente (fronteiro à freguesia de Fânzeres), e de ligação desta ao exterior, dado que 

constitui o grande eixo norte-sul do concelho. A estrada nacional 209 é o principal eixo de 

ligação da freguesia à sede de concelho e para norte, atravessando a Serra de Sta. Justa, faz 

ligação à sede do concelho de Valongo. A estrada municipal 611 constitui um canal 

fundamental na circulação dos transportes públicos, designadamente, de ligação com a 

cidade do Porto. 

- Construção de bairros sociais 

 As últimas três décadas foram marcadas pela construção de bairros sociais 

destinados ao realojamento de população de outras zonas. 

No lugar da Mó foi construído, em 1983/84, o Bairro da Gandra, onde foram 

realojadas cerca de 2000 pessoas provenientes de várias áreas do Porto, principalmente do 

centro e Areosa. Neste bairro não existe articulação adequada com o espaço exterior. Os 

jardins encontram-se degradados e muitas das traseiras foram aproveitadas para fins 

múltiplos. 

Nos finais dos anos 90 foi construído em Tardariz um bairro de pré-fabricados. 

Estes eram destinados à habitação em regime de cedência gratuita, como alojamento 

temporário, até à conclusão de novos bairros sociais na freguesia de S. Pedro da Cova ou 

noutras freguesias do concelho de Gondomar.  

Já no início deste século foram construídas habitações colectivas, no alto do 

Tardariz, e o novo bairro mineiro, no âmbito do Programa Especial de Realojamento 

(PER). No novo bairro mineiro persistem problemas como inacessibilidade e a 

desarticulação com o espaço exterior, facto agravado pela própria topografia.  

Recentemente foi também construído um novo bairro de habitação social na 

Encosta da Bela Vista para realojamento da população do bairro clandestino. 

 

Estas construções vieram dar uma nova estrutura à freguesia, substituindo os 

bairros mineiros e as habitações clandestinas. No entanto apresentam, na sua globalidade, 

tipologias construtivas descontínuas.  
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149. Planta  do novo Bairro Mineiro e envolvente Escala 1:3000
1. Casa da Malta, actual Museu Mineiro 2. Capela 3. Centro de Actividades Económicas 4. Bairro Mineiro
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A construção destes bairros veio reforçar o carácter de subúrbio de S. Pedro da 

Cova e não teve em consideração as reivindicações das Comissões e Associações de 

Moradores, criadas na época do SAAL, que exigiam que os novos bairros fossem 

construídos nos locais onde já residiam. Tratou-se antes do realojamento de pessoas 

desenraizadas e contrariadas, oriundas, fundamentalmente de bairros degradados. 

  



AS MINAS DE SÃO PEDRO DA COVA _ indústria . arquitectura . património

150. Vista do antigo complexo industrial mineiro e a sua envolvente (2010)
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3.2. Património mineiro 

“A memória colectiva é a lembrança, ou conjunto de lembranças, conscientes ou não, de 

uma experiência vivida e/ou mitificada por uma colectividade viva da identidade, da qual 

o sentimento passado faz parte integrante. É o que resta do passado no vivido dos grupos, 

ou que os grupos fazem do passado.”103

É possível definir património mineiro como o conjunto de todos os vestígios 

materiais e imateriais da actividade mineira que contribuíram para a exploração de um 

determinado minério, num determinado território e num dado contexto histórico.

 

104

Podem considerar-se como património mineiro todos os vestígios materiais e 

paisagísticos. Nestes incluem-se maioritariamente as estruturas técnicas de exploração de 

subsolo e de superfície. Estes são considerados os monumentos técnicos da mina.

 Surge 

de uma investigação feita ao património industrial, durante os anos 60, acabando por se 

estabelecer como um ramo patrimonial autónomo com características específicas.  

105

Não se devem no entanto ignorar os vestígios materiais móveis, que sendo por 

vezes menos valorizados, são indispensáveis para uma compreensão global deste universo. 

O património mineiro, mais do que o património industrial, insere-se numa memória 

colectiva e é o elo cultural de uma comunidade de famílias ligadas à actividade mineira. 

Esta, profundamente enraizada e cuja identidade se prende com um forte sentimento de 

pertença à mina, ficou mais pobre, perdendo as suas referências do trabalho, do quotidiano, 

da habitação e da cultura. Estes vestígios possuem, por isso, um carácter heterogéneo, 

fundindo valores de natureza habitacional, social, cultural e industrial, e decorrentes da 

memória colectiva de uma comunidade, que muitas vezes desempenha um papel activo na 

defesa e preservação do património.  

 Nesta 

vertente inserem-se também os bairros, construídos para viabilizar a actividade mineira, 

normalmente localizada em zonas desertas, que acabavam por dar origem a novos 

aglomerados urbanos e, consequentemente, a uma rede viária e de transportes que os 

servisse. 

  

                                                         
103 [Jacques Le GOFF, 1983, trad. Port.: “O maravilhoso e o quotidiano no ocidente medieval”, p.389, 
Lisboa, ed. 70, 1985] cit. por ALVES; Helena; op. cit.; 1997; p.175 
104 Cf. CUSTÓDIO, Jorge; As minas abandonadas do ponto de vista da arqueologia mineira e industrial in 
Boletim de Minas; Vol. 30; nº 2; Lisboa: Instituto Geológico e Mineiro; 1993; p. 74 
105 Cf. CUSTÓDIO, Jorge; op. cit.; 1993; p. 74 
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152. Vista das ruínas da lavaria (2010)

151. Vista do cavalete do poço de S. Vicente e da lavaria (2009)
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“Tem-se verificado que o abandono das minas, para além de constituir um 

fenómeno de degradação ambiental, representa uma profunda ferida social e cultural da 

mina, olhada como entidade viva e socialmente organizada.106 

- Políticas de intervenção 

O fim da actividade mineira inutiliza as estruturas de subsolo e superfície, 

conduzindo à venda dos equipamentos menos obsoletos, e à passagem dos restantes à 

categoria de ferro-velho. Salvam-se normalmente os bairros mineiros e alguns bens 

imóveis e persistem na paisagem ruínas de estruturas técnicas e escombreiras. Mas no caso 

de uma reconversão museológica de um sítio mineiro são os considerados monumentos 

técnicos da mina que constituem a essência do projecto, como símbolo da actividade 

mineira. 

Alguns autores, como Françoise Choay, questionam claramente a integração do 

património industrial e mineiro na musealização e indústria da cultura, apoiando estratégias 

de salvaguarda deste património, através da sua reutilização e reconversão, assim como de 

novos modelos de musealização.107 

No caso das minas de S. Pedro da Cova, as suas instalações e ruínas “resistem 

abandonadas ou residualmente usadas, mas permanecem expectantes”108, aguardando a 

sua reintegração no território urbano, como ponto de partida para a valorização e 

desenvolvimento da própria povoação, através da sua reabilitação. 

  

                                                           
106 CUSTÓDIO, Jorge; op. cit.; 2005; p. 146 
107 Cf. CHOAY, Françoise, A Alegoria do Património; Lisboa: Edições 70; 2008; pp. 234 e 235 
108 FIGUEIRA, Jorge; MILHEIRO, Ana Vaz; O fim da fábrica, o início da ruína in BRAÑA, Celestino; 
TOSTÔES, Ana; LANDROVE; Susana; A arquitectura da indústria, 1925-1965: Registo Docomomo 
Ibérico; Barcelona: Fundação Docomomo Ibérico; 2005; p. 92 
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153. Vista de S. Pedro da Cova desde o Sanatório de Montalto na Serra de Sta. Justa (2010)
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3.3. Programas de intervenção urbana 

A actividade mineira fez deslocar para a freguesia um grande fluxo de população 

que ocupou as habitações construídas pela Companhia das Minas. Quando estas não foram 

suficientes, passaram a construir as suas próprias casas nos espaços disponíveis, ocupando 

encostas, ladeando caminhos, sem qualquer preocupação de organização do espaço. 

A ocupação sistemática de todo o espaço disponível gerou graves problemas de 

abastecimento e saneamento básico e dificultou o traçado de uma rede viária eficaz. Este 

facto inviabilizou também a criação de áreas verdes e reduziu o espaço público à rede 

viária ou a extensos descampados, que por falta de tratamento se foram transformando em 

zonas insalubres, o que converteu um espaço de características marcadamente rurais numa 

zona caótica em termos de ocupação de espaço urbano. 

A existência destes problemas agravou as condições de alojamento da população 

pois, embora as minas de carvão tenham sido encerradas em 1970, esta manteve-se no 

local, em grande parte devido à falta de alternativas. A proximidade com a área urbana do 

Porto oferecia algumas oportunidades de emprego para os mais jovens, mantendo-se, no 

entanto, a restante população em situação profissional precária. Permaneceram também as 

marcas da actividade mineira, entre as quais os resíduos de carvão espalhados por várias 

zonas, tornando o ambiente urbano ainda mais degradado. 

Nos anos mais recentes, a expansão urbana do Porto levou a população de menores 

recursos a alojar-se nos concelhos periféricos, nomeadamente em São Pedro da Cova, o 

que agravou ainda mais as condições existentes, quer em termos habitacionais quer em 

termos de acessos, e criou novos problemas que era urgente resolver. S. Pedro da Cova 

qualificava-se então para integrar programas de requalificação urbana, que equacionassem 

estas questões para lhes dar uma resposta eficaz e adequada. 

3.3.1. Operação SAAL 

“A referência ao SAAL era explicitamente marcada pelo seu carácter de 

emergência, ou seja, esperava-se que começasse a dar frutos o mais depressa possível. 

Dizia-se que as operações compreendidas pelo SAAL deveriam, sobretudo, incidir no 

desenvolvimento das redes viárias e sanitárias, mas que, sob a forma de auxílio financeiro 

e técnico, poderiam também promover a construção, desde que fosse de iniciativa dos 



AS MINAS DE SÃO PEDRO DA COVA _ indústria . arquitectura . património

154. Planta de S. Pedro da Cova, SAAL: Sub-unidades operacionais
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moradores organizados em cooperativas. Esses trabalhos serviriam para melhorar as 

condições urbanas dos bairros mais degradados, ou podiam simplesmente, destinar-se ao 

realojamento de populações.”109

Após o 25 de Abril de 1974, devido ao clima de grande movimentação popular que 

se vivia, surgiram várias Comissões e Associações de Moradores, reivindicando melhores 

condições de habitação, a construção de bairros sociais, creches, saneamento básico e 

outros equipamentos sociais. O Governo procurou então adoptar medidas de carácter 

intervencionista, nas quais se inseriu o Serviço Ambulatório de Apoio Local (S.A.A.L.).  

 

Criado a 6 de Agosto de 1974, pelo então Secretário de Estado da Habitação e 

Urbanismo, Nuno Portas, pretendia, de uma forma inovadora, fomentar a reabilitação de 

bairros degradados e a construção de novos bairros, nos locais de residência da população, 

evitando a sua deslocação forçada. Para além disso, criou condições para uma participação 

activa dos habitantes no processo de reconstrução ou construção dos bairros, organizados 

em associações ou cooperativas. 

Os apoios necessários eram garantidos pelo Estado e autarquias locais através das 

brigadas técnicas e todo o processo construtivo era decidido baseando-se na intervenção 

dos moradores, desde a escolha dos projectos, tipologias, adjudicação e controlo das obras, 

até à atribuição e gestão dos bairros, contrariamente ao que acontecia nos programas 

convencionais existentes até ao aparecimento do S.A.A.L., em que eram as instituições 

centralizadoras responsáveis pela promoção social da habitação (Federação das Caixas de 

Previdência, Fundo de Fomento da Habitação e as Câmaras Municipais) que determinavam 

todo o processo ligado à construção e distribuição das habitações sociais. 

Destacada para o Concelho de Gondomar, esteve a Brigada de S. Pedro da Cova 

coordenada pelo Arquitecto Manuel Correia Fernandes. Por ser uma operação que cobria 

uma área muito abrangente, acabaria por se subdividir. 

Este, assistido por um grupo de jovens arquitectos e estudantes de arquitectura da 

Escola do Porto, trabalhou inicialmente na área da Bela Vista, encosta de habitações 

clandestinas, mais tarde na área envolvente às instalações mineiras, acabando esta 

operação por se estender por quase toda a freguesia. As intervenções foram dirigidas no 

sentido de suprir as necessidades mais básicas da povoação, acabando por se limitar à 

                                                         
109 BANDEIRINHA, José António; O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974; Coimbra: 
Imprensa da Universidade; 2007; p. 131 
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construção das infra-estruturas indispensáveis a uma qualidade mínima de vida, nunca 

chegando a haver efectivamente construção dos projectos de habitação idealizados para as 

diferentes zonas. 

- Bela Vista 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da industrialização e 

da urbanização levou a um aumento do êxodo rural e emigração. A concentração de 

população nos grandes centros urbanos acentuou a carência de fogos, provocando o 

aparecimento de bairros clandestinos na periferia das grandes cidades. 

Este é o caso do bairro da Bela Vista, em S. Pedro da Cova, junto ao Bairro 

Mineiro, resultante do arrendamento de terrenos onde, posteriormente, foram construídas 

habitações unifamiliares para a população que afluiu a esta freguesia em busca de 

emprego. 

As questões que se punham nesta zona eram muito diversas. A estrada oitocentista 

D. Miguel, orientada no sentido Norte-Sul, servia de suporte a duas encostas 

sobreocupadas por habitações precárias de implantação espontânea. A poente, pertencente 

a Fânzeres, e a nascente, de declive muito acentuado, já em S. Pedro da Cova. 

A quase totalidade das casas aí existentes era do tipo unifamiliar e de má qualidade 

construtiva, não possuindo quartos de banho, assim como instalações e serviços essenciais. 

Era necessário infraestruturar toda a zona, assim como muni-la de equipamentos diversos 

(social, escolar, sanitário, etc.) e serviços (recolha de lixos, transportes, segurança, etc.) e 

dotar as casas de condições habitacionais, “Quer pela dimensão, quer pelo tipo de 

ocupação, quer mesmo pelas premissas de trabalho que se colocavam à brigada, talvez 

fosse esta a operação mais próxima dos modelos sul-americanos de apoio à auto-

construção.”110

Assim, para além dos projectos de infraestruturas (vias, iluminação pública, 

abastecimento de água e de electricidade, drenagens pluviais e domésticas), a brigada 

elaborou vários desenhos para pequenos melhoramentos nas casas existentes ou em 

construção, dotando-as de melhores condições espaciais e, por vezes, aperfeiçoando o seu 

traçado arquitectónico, iniciou o processo de expropriação de terrenos para as novas 

construções e recuperou uma pequena escola primária. 

  

Mas o trabalho não se ficaria por aí. Chegaria mesmo a ser proposto um bairro, 

construído de raiz, na encosta de menor pendente, pertencente a Fânzeres. Contudo, o 
                                                         
110 BANDEIRINHA, José António; op. cit.; p. 245 
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ainda acentuado declive condicionou a implantação das habitações no terreno. Era 

composto por bandas de um ou dois pisos, de habitações unifamiliares, agrupando os 

núcleos base dois a dois, com alternância de zonas livres cobertas. Para garantir a 

“evolutividade” da construção, estas eram constituídas por um módulo inicial (T1), ao qual 

poderiam ser acrescentados outros conforme as necessidades do agregado familiar (até T6). 

Distinguiam-se duas hipóteses de evolução: do T1 ao T2, ou T3, num só piso, e do T3 ao 

T6 em dois pisos. 

Este tipo de projecto habitacional encontrava-se nesse período em debate, sendo 

apontada como solução que daria atenção às novas inserções urbanas, evitando uma 

geração de novos ghettos e “consumando, na realidade e não só na palavra, o 

ambicionado direito à cidade.”111 “Assim ‘defender’ a auto-construção como forma 

correcta de dar corpo ao direito […] à habitação […] é para nós o mesmo que defender a 

auto-suficiência ao nível da educação, da saúde, do trabalho, etc.”112

Este tipo de solução proporcionaria um custo inicial relativamente baixo e uma 

polivalência de funções, tornando o fogo adaptável às diferentes necessidades e conferindo 

um maior interesse formal ao conjunto habitacional, retirando-lhe a monotonia da repetição 

de um mesmo modelo. 

 

De modo a reduzir os custos, o sistema construtivo seria o mais simples possível: 

uma estrutura resistente, que coincidia com os elementos verticais e horizontais 

organizadores do espaço. Previa-se ainda a utilização de detritos de carvão no fabrico de 

blocos de alvenaria, argamassas e isolamento. No entanto, não se descurariam os aspectos 

essenciais capazes de proporcionar níveis mínimos de conforto: as paredes exteriores 

seriam duplas, os isolamentos e impermeabilizações e os elementos de ventilação, 

iluminação, etc., devidamente cuidados. 

Esta operação contribuiu fortemente para a mobilização das restantes, actuando 

como exemplo impulsionador. 

- Vale de Souto e Aldeia 

Por serem de dimensão reduzida e possuírem poucos fogos, estes dois lugares 

optaram por se unificar e eleger uma só comissão representativa. Aí se localizam as 

instalações mineiras, encerradas desde 1970, consideradas um conjunto de interesse para a 

                                                         
111 BANDEIRINHA, José António; op.cit.; pp. 132 e 133 
112 [I Encontro SAAL/Norte: A Auto-construção nos Bairros “Clandestinos”; brigada saal, bela vista, 
Gondomar; documento policopiado, s.d] cit. por BANDEIRINHA, José António; op. cit.; p. 168 
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freguesia e às quais não teria sido dada, até à data, qualquer função. Nas suas imediações 

encontravam-se algumas habitações distribuídas pelo terreno, arrendadas, na sua maioria, a 

antigos mineiros. 

 A 22 de Maio de 1975 a comissão de moradores desta zona, movida pelo 

sentimento comum de revolta contra a Companhia das Minas, que continuava a ser 

detentora da maioria das habitações aí existentes, tomou a iniciativa de ocupar os terrenos 

e edifícios pertencentes à Companhia (edifício central dos malacates e escritórios), numa 

operação apoiada pelas comissões de moradores do Passal e Bela Vista. 

 “Ontem, dia 22 de Maio, o grupo Teatro Círculo e a Escola Preparatória D. 

Afonso V, com o apoio das Comissões de Moradores do Passal e da Bela Vista, ocuparam 

os escritórios das minas de S. Pedro da Cova e a Central, na Covilhã.”113

Na sequência desta ocupação, realizou-se um plenário, com grande participação por 

parte dos populares, no qual se fundou o apelidado “Centro Revolucionário Mineiro”, que 

passaria a albergar equipamentos de carácter social, cultural e um centro de documentação 

mineira. Decidiu-se também não pagar mais rendas à Companhia das Minas de S. Pedro da 

Cova, reservando-as, por intermédio das comissões de moradores, para futuros 

melhoramentos dos edifícios e dos bairros. 

 

Alguns dos edifícios passaram a desempenhar as funções de museu mineiro, escola, 

farmácia, centro de documentação, local de reuniões para as organizações populares e 

secção de obras. 

Por deterem grande significado para a população e se situarem praticamente no 

centro geográfico da freguesia, pretendia-se que o conjunto de instalações mineiras fosse 

transformado num centro de equipamento colectivo da povoação, preenchendo funções 

sociais, culturais, educacionais, desportivas, etc., prevendo-se a instalação de um local de 

reunião e espectáculos, uma creche e um centro de saúde. Propunha-se também a 

conservação da maioria das instalações industriais, já em ruínas, como elementos 

fundamentais do museu e centro de documentação mineira. Deste modo, seria possível 

criar um espaço público e um centro de interesse cultural que explorasse as capacidades 

ambientais e espaciais que o conjunto oferecia. 

Nesta operação incluía-se ainda um projecto de habitação, constituído por 18 fogos. 

  

                                                         
113 Ao Povo de S. Pedro da Cova, Documento nº 52; Livro Branco do SAAL, Serviço de Apoio Ambulatório 
Local: 1974-1976; 1976; p. 157 
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- Bairro Norte (Cabine, Farrobo, Casa da Malta) 

Estas casas pertenciam à Companhia das Minas e eram habitadas quase 

exclusivamente por antigos mineiros, encontrando-se em péssimo estado de conservação e 

com condições de habitabilidade semelhantes às existentes na época da sua construção 

(iniciado em 1920). Não possuíam abastecimento de água, sendo este feito em fontanários, 

tinham uma deficiente instalação eléctrica, geralmente feita pelos inquilinos, e não 

possuíam instalações sanitárias no interior. A rede de esgotos era péssima, contribuindo 

grandemente para os surtos de cólera que se faziam sentir.  

Uma pequena percentagem da população tinha adquirido a casa onde vivia como 

forma de indemnização após o encerramento das minas, os restantes tinham sido obrigados 

a abandonar as suas casas, posteriormente arrendadas a novos inquilinos. 

Devido ao grande enraizamento da população, destinou-se esta zona para habitação. 

O tipo de projecto habitacional seria semelhante ao da Bela Vista (habitação evolutiva). 

Eram constituídas por uma habitação inicial (T0), ao qual poderiam ser acrescentados 

módulos (até T4). Distinguiam-se duas hipóteses de evolução: do T0 ao T1 ou T2, num só 

piso, e do T2 ao T4 em dois pisos. 

Propunha-se também a reabilitação de habitações existentes, recuperando-as, 

fornecendo-lhes condições mínimas de habitabilidade e acrescentando-lhes um módulo 

transversal, formando um “L”, dotando-as desse modo de um espaço exterior privado, e ao 

mesmo tempo, de uma maior área habitável. 

Na realidade, terá sido apenas construída uma cantina, aproveitando uma antiga 

estrutura em fibrocimento aí existente, e criadas as infraestruturas necessárias e, até àquela 

data, inexistentes. 

- Passal 

O bairro do Passal encontrava-se em situação semelhante à do Bairro Norte, tendo 

possivelmente sido proposta o mesmo tipo de intervenção, e sido também pensadas 

habitações evolutivas. Nestas, a habitação inicial seria T2, ao qual poderiam ser 

acrescentados módulos até T6. Distinguia-se uma hipótese de evolução: do T2 num piso, 

ao T4, T5 ou T6, em dois. 

Foi iniciado um estudo de recuperação do edifício conhecido como “casa grande”, antiga 

sede da Companhia das Minas do Passal de Baixo, instalação parcialmente desocupada, 

para aí vir a instalar um centro cultural. A brigada elaborou também um projecto de 
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projecto de aproveitamento de parte do terreno anexo à Escola Primária do Passal, hoje 

desaparecida, para uma sala, que funcionasse como cantina e espaço polivalente. 

Para evitar a deslocação das mulheres deste bairro, por vários quilómetros, para a 

lavagem da roupa, foi instalado um lavadouro público, tendo este sido construído pelos 

próprios moradores.  

Devido à fortíssima envolvência histórica, associada à luta e às reivindicações dos 

mineiros, que fizeram da questão da melhoria das condições habitacionais uma prioridade, 

esta operação representou muito mais que uma mera estratégia de intervenção para a zona. 

A sucessão de acontecimentos e a multiplicação de novas comissões de moradores de 

grande coesão e mobilização, deram origem a uma das mais interessantes operações 

realizadas no âmbito deste programa. 

É também de notar o papel social que o arquitecto pode ter neste tipo de acções. 

Através do contacto directo com a população e com o meio no qual irá intervir, é-lhe 

possível encontrar soluções que vão de encontro às necessidades e anseios dos habitantes, 

promovendo o seu envolvimento através do diálogo e da participação activa na idealização 

dos projectos e na própria construção. 

3.3.2. Museu Mineiro 

Os museus mineiros podem contribuir para a dinamização económica de regiões 

profundamente afectadas pelo desemprego e desaparecimento da sua principal actividade 

económica, através de um processo de desenvolvimento de actividades alternativas e de 

novas funções urbanas, transformando situações desfavoráveis em vantagens sócio-

económicas com uma forte componente cultural. Para além disso, os museus podem 

contribuir para a construção da identidade através da utilização da memória colectiva. 

- A criação do Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 

O museu mineiro de S. Pedro da Cova surgiu como uma das acções tomadas pelo 

Centro Revolucionário Mineiro durante a operação SAAL, que fez a primeira tentativa de 

reunir o espólio mineiro no antigo edifício de escritórios da Companhia. 

Só em 1989 é que este museu foi transferido para a sua actual localização, na antiga casa 

da malta, depois de esta ser adaptada a essa função. Este edifício foi adquirido à 

Companhia das Minas de Carvão pela Junta de Freguesia de S. Pedro da Cova. A sua 

remodelação, da autoria do arquitecto António Madureira, consistiu essencialmente na 

remoção das paredes dos quartos, para dar lugar a duas salas de exposição, uma em cada 
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piso. Os restantes espaço foram convertidos em biblioteca, bar, gabinete, sala de convívio, 

etc. 

Foi o primeiro museu do género em Portugal e constitui um exemplo da 

preservação de todo um passado histórico relativo à tradição mineira local, bem como à 

memória colectiva da população de São Pedro da Cova. O espaço guarda os bens móveis 

recolhidos na época do encerramento da Companhia das Minas, apresentando também uma 

secção geológica através da exposição da colecção de fósseis e pedras de carvão. Este 

Museu Mineiro funciona ainda hoje como um pequeno centro para as actividades ligadas à 

sociabilidade, convívio, práticas culturais e de identidade.  

A situação ideal teria sido o encerramento planeado das minas. Desse modo teria 

existido a possibilidade de levar a cabo acções de planeamento da sua conservação 

patrimonial e económica, de modo a prevenir a perda sentida nesta comunidade após este 

acontecimento. Um caso em que tal aconteceu foi o das minas de carvão de Trimbleaur, 

perto de Blegny, a 15 km de Liège na Bélgica. Era também uma mina de carvão, que 

aquando do seu encerramento em 1980, por iniciativa do engenheiro director, parte do 

pessoal técnico e alguns operários, foi transformada num complexo turístico e 

museológico. Os visitantes eram guiados pelas diversas instalações de superfície e de 

subsolo pelos seus anteriores empregados, criando condições de usufruto da mina pela 

comunidade. Procedeu-se assim à sua valorização, respeitando critérios de salvaguarda do 

património, da investigação e do conhecimento científico, através da criação de uma nova 

empresa, assente sobre a anterior exploração de carvão, que se manteve deste modo 

rentável.114

O conceito de Parque Cultural ou Ecomuseu é o modelo que mais conjuga aspectos 

patrimoniais, culturais e ambientais. Actualmente existem também muitos parques naturais 

que incluem a protecção do património mineiro, através da junção destes valores.

 Este constitui o exemplo típico de um museu de sítio. Há, contudo, outras 

formas museológicas de preservar as memórias mineiras. 

115

- O Programa URBAN: proposta de um museu-território 

 

Em 1994, a Comissão Europeia lançou o Programa de Iniciativa Comunitária 

URBAN, cujo objectivo era revitalizar e requalificar áreas urbanas com fortes sinais de 

                                                         
114 Cf. CUSTÓDIO, Jorge; op. cit.; 1993; p. 77 
115 Cf. GOMÉZ, D. J. Carvajal; MARTÍNEZ, A. González; MACIAS, E. Romero; El patrimonio geologico y 
minero, un importante factor a considerar en el cierre de minas in BRANDÃO, José M. (coord.); Actas do 
Congresso Internacionale sobre Património Geológico e Mineiro; Lisboa: Museu do Instituto Geológico e 
Mineiro; 2002; p. 243 
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depressão e degradação, com problemas graves de declínio económico e urbano, 

desemprego e deterioração de qualidade de vida e acumulação de fenómenos de exclusão 

social e insegurança. A análise dos diversos locais elegíveis no Concelho de Gondomar 

levou a elaborar uma candidatura da freguesia de S. Pedro da Cova como espaço territorial 

elegível, por responder aos objectivos daquela iniciativa.116

 A Câmara Municipal de Gondomar delineou, para esta freguesia, uma estratégia de 

desenvolvimento cujo ponto de partida se baseou no seu passado histórico e a transformou 

em todos os seus aspectos: urbanísticos, sociais, económicos e culturais. A particularidade 

histórica da freguesia devia ser entendida como uma mais-valia para o desenvolvimento, 

permitindo a abertura da povoação ao exterior. O Museu Mineiro seria um ponto de partida 

e de chegada através da criação de quatro pólos distribuídos por todo o espaço territorial 

local. 

 

O primeiro pólo concretizar-se-ia através da construção de uma nova centralidade 

regeneradora, com o Conjunto Habitacional do Bairro Mineiro, os equipamentos de lazer e 

desporto para ocupação dos tempos livres da população realojada e dos visitantes do 

Museu. O segundo e terceiro pólos, geradores de empregos e de animação turística, 

cultural, formativa e económica localizar-se-iam em torno das antigas instalações das 

Minas, com a recuperação de alguns dos edifícios originais. Por último, o quarto pólo seria 

a envolvente do Rio Ferreira, como espaço de lazer e desporto em área verde. O percurso 

entre cada um dos pólos definidos seria aproveitado para uma recuperação urbanística e 

paisagística, com a necessária criação de equipamentos de apoio aos visitantes, bem como 

equipamentos culturais, económicos e desportivos. 

Segundo a proposta de candidatura ao Programa URBAN, o Museu Mineiro 

deveria ser encarado como “pólo dinamizador da freguesia, reforçando uma das suas 

centralidades socio-urbanísticas, essenciais à qualificação e revitalização sócio-

económica desta comunidade”117

                                                         
116 Cf. GOMDOMAR. Câmara Municipal; Relatório Final URBAN, Gondomar – S. Pedro da Cova; 
Gondomar; 199-; p. 2 

. Foram feitos estudos no sentido de formalizar a ideia de 

um museu mais digno e de intervenção mais abrangente. Para isso o programa de 

valorização do Museu Mineiro de S. Pedro da Cova assentava num “conceito de museu-

território, que procura alargar o âmbito da intervenção de salvaguarda e interpretação do  

117 Concurso Limitado por Prévia Qualificação para Elaboração do Programa Base, Estudo Prévio de 
Arquitectura e Projecto de Animação do Museu Mineiro de S. Pedro da Cova: proposta ténica; Quaternaire 
Portugal; p. 6 



AS MINAS DE SÃO PEDRO DA COVA _ indústria . arquitectura . património

167. Planta de localização das quatro zonas de intervenção

164



Território e Património Mineiro 
_______________________________________________________________________________________ 

165 
 

património mineiro, directamente relacionada com os seus vários elementos materiais e 

imateriais, a sua expressão social, urbana e paisagística.”118

Entre as propostas de recuperação e dinamização, destaca-se um itinerário mineiro, 

um percurso desde a casa da Malta, passando pelo complexo mineiro, até ao Passal, com 

recuperação de vários edifícios, no sentido de possibilitar a sua visita, mostrando os 

instrumentos e técnicas de trabalho dos mineiros e a actividade inerente à extracção de 

carvão. 

 

O estudo prévio para elaboração desse museu mineiro definia quatro zonas de 

intervenção: núcleo da Casa da Malta/parque urbano, itinerário mineiro, núcleo do anexo 

mineiro e núcleo do Passal. 

Na primeira zona, núcleo da Casa da Malta, seria feita a recepção aos visitantes. A 

Casa da Malta seria por isso reabilitada e adaptada à função de biblioteca, sendo 

complementada por um parque de estacionamento construído na área imediatamente a 

nascente. Um parque urbano envolvente à Casa da Malta seria construído na área onde 

actualmente se situa o campo de futebol, implicando a sua demolição. Neste espaço 

estariam também previstas áreas de exposição ao ar livre.  

A segunda zona, itinerário mineiro, correspondia a um percurso de ligação entre o 

primeiro núcleo e o anexo mineiro, passando pelos edifícios da cooperativa, da escola, da 

farmácia, da casa do médico, das casas dos encarregados e da casa do director. 

A terceira zona, o núcleo do anexo mineiro, seria a área mais importante do 

projecto. Aqui optava-se por demolir todos os edifícios “que não possuíssem 

características arquitectónicas suficientemente interessantes, que eram acrescentos 

recentes, de má construção ou em estado adiantado de degradação”.119

O poço de S. Vicente seria alvo de estudos e sondagens com o objectivo de avaliar 

a possibilidade de recuperar a galeria existente no primeiro nível, para que pudesse tornar-

se visitável. O cavalete seria recuperado de modo a permitir a instalação de um novo 

sistema mecânico de descida do poço. O nível da receita e a preparação mecânica seriam 

também objecto de uma recuperação parcial que possibilitasse a definição de percursos e 

uma reconstituição/encenação do funcionamento destas estruturas. Seriam também 

 

                                                         
118 VV.AA; Elaboração do Programa Base, Estudo Prévio de Arquitectura e Projecto de Animação do 
Museu Mineiro S. Pedro da Cova – Relatório Final Draft; Quaternaire Portugal; 1996; p.39 
119 VV.AA; Elaboração do Programa Base, Estudo Prévio de Arquitectura e Projecto de Animação do 
Museu Mineiro S. Pedro da Cova – Relatório Final Draft; Quaternaire Portugal; 1996; p. 122 
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recuperados e adaptados os seguintes edifícios: casa das máquinas, balneários, escritórios, 

garagem, carpintaria, armazém, silos de carga e estação do cabo aéreo. Neste núcleo seria 

também construído um edifício novo de características próximas às dos edifícios 

existentes, que serviria de apoio a actividades pedagógicas, e um parque de 

estacionamento. 

Na quarta zona, núcleo do Passal, previa-se a recuperação e reabilitação do antigo 

edifício da sede da Companhia das Minas do Passal de Baixo, demolindo os elementos não 

originais e reabilitando grande parte do edifício, nomeadamente a chaminé, elemento de 

destaque na construção e actualmente inexistente. Este edifício funcionaria como núcleo de 

documentação e investigação.  

Este projecto acabou por se revelar demasiado ambicioso, e nada do que tinha sido 

nele previsto se concretizou. Aliás, mesmo do que estava previsto na globalidade do 

programa URBAN, apenas se realizou o correspondente ao primeiro pólo de intervenção, o 

Conjunto Habitacional do Bairro Mineiro e o Parque de Lazer e Desporto, criado num 

terreno contíguo à escombreira, e que após o encerramento das minas se tornou num 

terreno baldio. Além disso, construiu-se o Bairro de Tardariz e reabilitaram-se os antigos 

bairros de habitação social.120

  

 

                                                         
120 Cf. GOMDOMAR. Câmara Municipal; Relatório Final URBAN, Gondomar – S. Pedro da Cova; 
Gondomar; 199?; pp. i, ii 
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3.4. Estratégia para um futuro das minas de S. Pedro da Cova 

- Estratégias de reabilitação de património mineiro 

O património mineiro adquiriu uma força de resistência superior à do património 

industrial, pela sua ligação à geologia e arqueologia, mas sobretudo pela atitude de 

identidade das comunidades mineiras, que no caso de S. Pedro da Cova criaram mesmo um 

Movimento Cívico em Defesa do Património Histórico. A consciência do papel que este 

pode desempenhar na estruturação do património cultural e na memória colectiva desta 

comunidade é vital para a sua valorização. 

É possível reabilitar e valorizar qualquer mina, mesmo quando se encontra reduzida 

aos poços e a ruínas, desde que seja inserida num projecto de desenvolvimento sustentado, 

que obtenha apoios de programas de financiamento nacionais ou comunitários. A sua 

musealização está essencialmente dependente das infra-estruturas existentes, do tipo de 

exploração e do uso do seu terreno e da vontade de autarquias e associações locais, dos 

concessionários e da iniciativa privada. 

Esta vertente de valorização e reabilitação tem sido motivada pelo aumento do 

turismo cultural, incentivando antigos empresários mineiros a reconverterem a mina em 

parques culturais, ambientais, museológicos e turísticos, chegando mesmo a empregar os 

anteriores operários em funções de manutenção, monitorização e serviços educativos e 

culturais. Este foi o caso das já referidas minas de Trimbleaur. Outro exemplo semelhante 

é o da Fundação Fréderic Velge, nas minas do Lousal em Portugal, que num acordo entre a 

empresa mineira e a autarquia, recuperaram a zona afectada e o património mineiro, 

mantendo um compromisso histórico na sua conservação. 

Mas os territórios mineiros exigem, pela sua extensão e natureza, não só museus de 

sítio, mas também museus território, ecomuseus, ou redes museológicas, que favorecem a 

criação de novos programas, como parques mineiros e geológicos. Esta valorização 

territorial mineira inclui a recuperação de património e do ambiente, viabilizando novas 

actividades económicas apoiadas no turismo cultural e ecoturismo. Um bom exemplo é a 

Fundación Rio Tinto, em Huelva, cujo funcionamento se reflecte em áreas económicas e 

no emprego (em restauração, hotelaria, etc). 

Esta seria possivelmente uma solução mais adequada na recuperação e organização 

do território de S. Pedro da Cova, dando resposta aos inúmeros problemas aí presentes. 
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- Estratégia para as minas de S. Pedro da Cova 

Apesar da recente classificação do cavalete do poço de S. Vicente como imóvel de 

interesse público, o património mineiro de S. Pedro da Cova mantém-se ameaçado pelo 

abandono e pela indiferença de quem possui os meios e autoridade para intervir. 

É urgente atribuir aos espaços mineiros abandonados novas funções. A sua 

recuperação pode passar pela reavaliação de projectos já elaborados, quer no âmbito do 

SAAL, quer do URBAN, e a sua adaptação à realidade actual, ou pela criação de outro tipo 

de programa de reabilitação, sendo urgente a identificação do património que constitui 

valor cultural e a implementação de lógicas de reabilitação, reutilização e valorização, 

através de um projecto integrado e articulado de desenvolvimento económico e social da 

zona, encontrando parceiros financeiros e políticos. É necessário, no entanto, criar um 

projecto elaborado mediante objectivos realistas, tendo em conta a falta de financiamentos 

e a dimensão da obra a realizar.  

Há também que valorizar os diferentes tipos de habitação e o elemento social, que 

confere significado a este património e à necessidade da sua salvaguarda. A integração da 

rede de transportes ou dos seus vestígios nesta recuperação representa também um 

importante factor de ligação desta comunidade e da mina aos territórios envolventes, que 

pode ser aproveitado para o turismo cultural. Não se deve também esquecer que valorizar 

este património é torná-lo acessível ao público e à educação patrimonial e cultural. 

Esta estratégia de reabilitação poderia representar um motivo para criar o tão 

necessário espaço público, e definiria os edifícios ou espaços a conservar, a proteger ou a 

reutilizar, já que na sua maioria se encontram muito degradados ou em ruínas. Constituiria 

uma forma de valorização do passado desta comunidade, através do que resta dos edifícios, 

território e infra-estruturas mineiras, conferindo-lhes novos usos que preservassem esta 

memória colectiva no futuro. 
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130. Casa do Director: vista da rua (2010) (Idem) 

131. Instalação, próxima da casa do director, de pré-filtros e filtros para a depuração de águas para usos 

domésticos (1940) (COMPANHIA DAS MINAS DE CARVÃO DE SÃO PEDRO DA COVA; op. cit; 1940; 

p. 14) 

132. Projecto de Habitações Económicas em S. Pedro da Cova: planta do conjunto (1959) (Arquivo da 

Biblioteca do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana) 

133. Projecto de Habitações Económicas em S. Pedro da Cova: vista da área de intervenção (Idem) 

134. Projecto de Habitações Económicas em S. Pedro da Cova: tipo T3, alçados esquerdo e anterior (Idem) 

135. Projecto de Habitações Económicas em S. Pedro da Cova: plantas-tipo das habitações (1959) (Idem) 

136. Projecto de Habitações Económicas em Barcelos: vista do lado nascente (TOSTÕES, Ana; AFONSO, 

João; Arquitectura e Cidadania, Atelier Nuno Teotónio Pereira; Lisboa: Quimera; 2004; p. 165) 

137. Projecto de Habitações Económicas em Barcelos: vista geral (Idem) 

138. Projecto de Habitações Económicas em Barcelos: detalhe das entradas (Idem) 

139. Planta de S. Pedro da Cova (1999): principais estradas de acesso (planta de S. Pedro da Cova de 1999, 

cedida pela Arquitecta Ana Paula Petiz) 

140. Vista da Igreja e algumas casas da Companhia (1962) (Arquivo do Eng. João Barreiros Leal) 
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141. Vista da Igreja e área envolvente (2010) (levantamento fotográfico de 28.08.2010) 

142. Vista a partir do Bairro Norte da Encosta da Bela Vista (1994) (FONTES, Filomena; Acabar com as 

barracas in Público, 5 de Maio de 1994) 

143. Vista a partir da Casa da Malta , da encosta da Bela Vista (2010) (levantamento fotográfico  de 

24.01.2010) 

144. Vista geral do Bairro Norte (1987) (OLIVEIRA, Mário de; S. Pedro da Cova: «Bairro Norte» à espera 

de orientação in Jornal de Notícias, 30 de Novembro de 1987) 

145. Extracto da planta e corte nascente - poente de S. Pedro da Cova (corte elaborado a partir da planta de S. 

Pedro da Cova de 1999, cedida pela Arquitecta Ana Paula Petiz) 

146.Corte pelo Complexo mineiro atravessando a escombreira (Idem) 

147. Vista para o cruzamento entre as estradas E209 e EM611, junto ao quartel dos bombeiros, antiga central 

eléctrica (2010) (levantamento fotográfico de 08.08.2010) 

148. Vista desde a Encosta da Bela Vista para o novo Bairro Mineiro (2010) (levantamento fotográfico de 

22.01.2010) 

149. Planta do novo Bairro Mineiro e envolvente (extracto da planta actual de S. Pedro da Cova cedida pela 

Câmara Municipal de Gondomar) 

150. Vista do antigo complexo industrial mineiro e a sua envolvente (2010) (levantamento fotográfico de 

22.05.2010) 

151. Vista do cavalete do poço de S. Vicente e da lavaria (2009) (levantamento fotográfico de 06.11.2009) 

152. Vista das ruínas da lavaria (2010) (levantamento fotográfico de 13.06.2010) 

153. Vista de S. Pedro da Cova desde o Sanatório de Montalto na Serra de Sta. Justa (2010) (Idem) 

154. Planta de S. Pedro da Cova, SAAL: Sub-unidades operacionais (Arquivo do Arquitecto Manuel Correia 

Fernandes) 

155. Proposta de habitação evolutiva do T1 ao T6, para a Bela Vista: plantas e alçados (Idem) 

156. Proposta de um bairro na Encosta da Bela Vista: planta de coberturas (Arquivo Distrital do Porto) 

157. Proposta de habitação evolutiva para a Bela Vista: axonometria (Idem) 

158. Declaração de utilidade pública em Vale de Souto e Aldeia: planta de projecto (Idem) 
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159. Proposta de habitação evolutiva para Vale de Souto e Aldeia: plantas e perfis (Idem) 

160. Bairro Norte, já em avançado estado de degradação (1995) (MAIA, Alfredo; Câmara de Gondomar 

acelera erradicação das barracas in Jornal de Notícias; 9 de Dezembro de 1995) 

161. Declaração de zona degradada no Bairro do Farrobo: planta de projecto (Arquivo Distrital do Porto) 

162. Cantina construída no Bairro Norte (Arquivo do Arquitecto Manuel Correia Fernandes) 

163. Antiga casa da Malta e actual Museu Mineiro (2010) (levantamento fotográfico de 24.01.2010) 

164. Museu Mineiro de Trimbleaur em Blegny, perto de Liège (disponível em 

http://www.sitesminiersmajeursdewallonie.be/images/dossier_fr.pdf consultado em 11.08.2010) 

165. Bairro Mineiro construído no âmbito do programa URBAN (2010) (levantamento fotográfico de 

24.01.2010) 

166. Antiga sede da Companhia das Minas do Passal de Baixo, entretanto restaurada (2010) (levantamento 

fotográfico de 16.05.2010) 

167. Planta de localização das quatro zonas de intervenção (Arquivo do Engenheiro Alexandre Machado 

Leite) 

168. Proposta de intervenção junto à Casa da Malta (Idem) 

169. Proposta de intervenção no complexo mineiro (Idem) 
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ANEXOS ANEXO A 
- Cronologia 
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ANEXO B 

- Dados e estatística 



 



Concelho Freguesia Data de Concessão Designação

Valongo Alfena 1923 Capela de Joaquim Cunha

Valongo Ermesinde 1946 Formiga

Valongo Ermesinde 1946 Sete Casais

Gondomar Rio tinto 1917 Valdeão

Gondomar Fânzeres 1917 Lugar do Seixo

Gondomar Fânzeres 1929 Lugar do Seixo nº3

Gondomar São Pedro da Cova 1793 - 1805 Santa Justa

Gondomar São Pedro da Cova 1854 S. Pedro da Cova

Gondomar São Pedro da Cova 1875 Tapada do Ribeiro de Murta

Gondomar São Pedro da Cova 1877 Passal de Baixo

Gondomar São Pedro da Cova 1882 Monte Alto e Ervedosa

Gondomar São Pedro da Cova 1883 Vale de Cavalos

Gondomar São Pedro da Cova 1883 Fontaínhas

Gondomar São Pedro da Cova 1891 Ribeira de Beloi

Gondomar São Pedro da Cova 1929 Vale da Murta nº1

Gondomar São Pedro da Cova 1929 Vale da Murta nº2

Gondomar São Pedro da Cova 1935 Monte Alto e Ervedosa nº2

Gondomar São Pedro da Cova 1935 Vale da Murta nº3

Gondomar São Pedro da Cova 1935 Vale da Murta nº4

Gondomar Covelo 1859 Gens, Midões e Covelo

Gondomar Covelo 1907 Rib. Da Lameira e pederneira

Gondomar Covelo 1922 Gens, Midões e Covelo nº 4

Gondomar Covelo 1922 Covelo

Gondomar Melres 1833 Quinta da Varziela

Gondomar Melres 1907 Sobrido

Gondomar Lomba 1872 Barral

Castelo de Paiva S. Pedro do Paraíso 1854 Guinela

Castelo de Paiva S. Pedro do Paraíso 1856 Lombas do Fojo

Castelo de Paiva S. Pedro do Paraíso 1866 Pejão

Castelo de Paiva S. Pedro do Paraíso 1942 Paraduça nº1

Castelo de Paiva S. Pedro do Paraíso ? Ervedal

Castelo de Paiva S. Pedro do Paraíso …. - 1936 Paraduça (Mina Velha)

Castelo de Paiva Real 1855 Seixo (Aveleiras) 

Castelo de Paiva Raiva e Pedorido 1884 Arda (Ribeira de Folgosa)

Castelo de Paiva Raiva 1884 Capela de S. Domingos

Castelo de Paiva Raiva 1884 Folgoso

Castelo de Paiva Pedorido 1855 Lombas do Tojo de Guinela

Castelo de Paiva Pedorido 1856 Serra da Espiga

Castelo de Paiva Pedorido 1906 Germunde

Castelo de Paiva Pedorido 1906 Serrinha

Castelo de Paiva Pedorido 1863 - 1865 Póvoa

Castelo de Paiva Pedorido ? Portela da Abelheira

Castelo de Paiva Pedorido ? Horta Moleira

Castelo de Paiva ? ? Limoeiro

Castelo de Paiva ? ? Carvalhais

Concessões Mineiras da Bacia Carbonifera do Douro

Fonte:Minas Concedidas no Continente desde Agosto de 1836 a Dezembro de 1962 (SOUSA 1977)



 

FONTES: Inquérito Industrial de 1890; ROCHA, Idorindo, op. cit., p.212; Boletins de Minas. 

 

 

 

 

 

FONTE: ROCHA, Idorindo, op. cit., p.296 
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FONTE: Estatística Mineira de 1882 – Anuário estatístico de Portugal – Boletim de Minas 

 

 

 

 

 

FONTES: Boletins do M.O.P.C.I. e Boletins de Minas; ROCHA, Idorindo, op. cit., p.2 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1860 1880 1900 1920 1940

T
on

el
ad

as
PRODUÇÃO DE CARVÃO DA MINA DO PASSAL DE BAIXO

0

100

200

300

400

500

600

700

800

M
il

h
ar

es
 d

e 
to

n
el

ad
as

PRODUÇÃO NACIONAL DE CARVÃO (1872-1970)



 

FONTE: ROCHA, Idorindo, op. cit., p.2 
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ANEXO C 
- Desenhos 
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