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GALERIAS DE LUZ 

EMANUEL  PACHECO | MICAEL  LIMA | ANA  LÚCIA  CANHOTO 

 

Início de tarde de dezassete de dezembro de dois 

mil e dezanove. Dia de sol morno, respira-se a 

claridade de uma luz radiante que incendeia e fixa os 

contrastes. Uma brisa soprava levemente, embora fria 

a condizer com a altura do ano. Num repente, seis 

quilómetros depois do Ourondo na M512, havíamos 

entrado num outro mundo, num outro planeta, onde 

reina a cartografia do silêncio, no nosso planeta que, 

dependendo da disponibilidade de cada um, não raras 

vezes, nos faz mergulhar num conflito tensional e 

ambíguo por ser diferente do que nos faz sentir 

(in)desejadamente diferentes.  

Dizem-nos que vivemos no fim do mundo, 

sobre terra de cores (a)naturais desventrada de 

uteis e estéreis.  

 

Falamos do conhecido por Couto Mineiro da 

Panasqueira, reserva de imaginários, situado
1
 na 

vertente Sul da cordilheira montanhosa da Serra 

da Estrela, a uma altitude de 700 metros. 

Trata-se de uma região de difíceis acessos, 

relativamente isolada, distando por estrada cerca 

de 300 quilómetros quer de Lisboa quer do Porto. 

 Esta região do país foi, desde tempos 

remotos, uma importante produtora de estanho, se 

bem que a exploração subterrânea sistemática, 

quer de estanho quer, e sobretudo, de volfrâmio, 

date de finais do século XIX. José Luís Campos - 

o Zé Luís, a que alude como que familiarmente, 

                                                           
1 Informação retirada de um folheto, desdobrável, da Beralt – Minas da Panasqueira – 1896 – 1996. 
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antecipando a saudade, o Administrador Executivo 

da empresa concessionária do Couto Mineiro da 

Panasqueira, Beralt Tin, Eng.º Correia de Sá – 

faxina/mineiro na mina desde 1969 a 1993, 

atualmente, encarregado de segurança no trabalho, 

responsável por toda a parte museológica e pela sala 

de desenho, onde segundo o mesmo, tem 

digitalizado milhares de cartas topográficas e 

documentação, afirma orgulhosamente e sem 

pestanejar:“… esta mina está a trabalhar há 138 

anos, o primeiro registo data de 1881…”. 

É inevitável, ao penetrar sobre a M512 

serpenteante, ser invadido por um sentimento de 

saudade de não ter saudade, ser invadido pela força 

de ali ficar, aquela força que faz ali ficar uma 

carreira (autocarro), algures à beira da estrada, sem 

carrego a não ser o dela mesma, enferma ou a gozar 

sozinha o descanso do silêncio merecido do 

guerreiro. 

À medida que entramos, descendo e subindo, 

pelo couto mineiro fora envolve-nos um magnetismo 

de paisagens de cores, de silêncios, de vidas, de 

ausências, de passagens, de memórias, de cheiros, de 

liberdades, de promessas anteriores, de sonhos, de 

futuros passados, de passados de futuro, que nos 

retém, natural, estranha e ambivalentemente, sem 

resistência, na saudade antecipada, no que deixámos 

de ter saudade e/ou na saudade de ter saudade  

Da M512, damos de fronte com a imponente 

escombreira do Cabeço do Pião. Cá em baixo, junto 

à bainha da saia da montanha de rejeitados, passa o 

Rio Zêzere. 

Na base da escombreira, encontra-se um trilho 

que faz parte da Grande Rota do Zêzere. Decerto, 

um olhar reabilitante do local, centrado na 

consolidação e na impermeabilização, não só 

garantirá a segurança e preservará a beleza do local, 

como fará da barragem de Castelo de Bode um 

Espelho D´água. 



 
                                                                                                                                  Uma vista da ponte do Cabeço do Pião (M512-1, 2019) RM 

.  

3 

A montante pode olhar-se a ponte do Cabeço do 

Pião, projeto do Eng.º Edgar Cardoso, construída em 

1930, segundo Zé Luís, “… a primeira ponte a ser 

construída em todo o território nacional, apenas 

com um arco, como a Ponte da Arrábida sobre o Rio 

Douro, o que é caso para dizer que a ponte da 

Arrábida foi inspirada na Ponte do Cabeço do 

Pião…”.  

A ponte do Cabeço do Pião faz parte da estrada 

M512-1 e liga os concelhos da Covilhã e do Fundão. 

 Com efeito, é pela ponte do Cabeço do Pião 

que se faz o acesso da localidade de Cabeço do Pião, 

concelho do Fundão, onde se localizava a lavaria do 

Rio, às povoações, do concelho da Covilhã, Cebola, 

agora designada por São Jorge da Beira, 

Panasqueira, sítio da primeira exploração mineira e 

da primeira lavaria, que deu o nome de Minas da 

Panasqueira ao complexo mineiro atual, e Barroca 

Grande – Aldeia de São Francisco de Assis (sede de 

freguesia), presentemente a zona onde se 

concentram os serviços de direção e administração e 

todas as instalações mineiras, por onde se faz o 

acesso à exploração subterrânea atual, a extração do 

minério e o processamento do mesmo. 

A ponte do Cabeço do Pião liga, portanto, o 

conjunto das explorações mineiras, com o nome 

genérico Minas da Panasqueira, entre o Cabeço do 

Pião e a aldeia da Panasqueira, permitindo o seu 

funcionamento de forma tecnicamente integrada e 

contínua praticamente desde a sua descoberta.
2
 

Dantes, a ponte do Cabeço do Pião, era aliás, 

também, o único acesso, em alcatrão, da mina aos 

concelhos do Fundão e da Covilhã. Todo o Couto 

Mineiro era servido por uma única estrada, estreita, 

que ia da N238 até São Jorge da Beira, passando 

pelo Rio, Aldeia de São Francisco de Assis, Barroca 

Grande e Panasqueira, uma espécie de corredor da 

aldeia “Couto Mineiro da Panasqueira”. 

                                                           
2
 Consultado em https://pt.wikipedia.org/wiki/Mina_da_Panasqueira 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mina_da_Panasqueira
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Corredor da Aldeia, quer-se dizer, da 

comunidade mineira imbuída de uma mesma 

paisagem económica, social e cultural.  

De resto, os acessos faziam-se, por veredas 

ancestrais e caminhos de terra batida mal amanhados 

e entrelaçados. 

Subindo pela M512, em direção à Panasqueira, 

chegados ao vagão de minério que anuncia a entrada 

na Aldeia de São Francisco de Assis, as 

escombreiras que se avistam, parecendo assolar a 

aldeia, capturam todos os sentidos.  

A imponência da montanha de gravilha, com 

quase 2000 metros de extensão e 150 a 200 metros 

de altura, é tal que só passado algum tempo damos 

conta do ponto mais alto da aldeia, o cimo da torre 

da igreja. Não é por acaso que os sinos se fazem 

ouvir em clarinho por toda a aldeia, o que não é mau 

caso haja necessidade de anunciar iminentes 

derrocadas das escombreiras e de festejar as festas 

em honra de São Francisco de Assis, o despojado. 

Disto mesmo, deram conta moradores da aldeia, 

sentados à beira da estrada que atravessa a aldeia, ao 

relembrar que “em tempos vinha aí a SIC para 

filmar e muita gente para ver dezenas de motos a 

subir os aterros e, até, homens do ski da Serra da 

Estrela a descerem as escombreiras, havia aí muito 

movimento. Até que, não se sabe se foi por causa 

disso ou não, quem manda nestas coisas em 

Portugal proibiu isso, parece que uns tipos do 

Porto, da universidade ou lá o que é que é, 

comunicaram para lá a dizer que com essas coisas 

as escombreiras podiam vir por aí a baixo para 

cima da aldeia. Certo é que a partir daí nunca mais 

houve subidas de motos e descidas de ski nas 

escombreiras, prontos, nunca mais houve esse 

movimento, e as escombreiras nunca vieram por aí 

abaixo para cima da aldeia.”. 
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Uma vez chegados à Barroca Grande, onde 

atualmente se centra toda a atividade da mina, 

descemos ao aglomerado de casas, junto ao jardim e 

tanque da lavaria, para falar com moradores do 

antigo bairro operário, crianças, jovens, homens 

(mineiros) e mulheres. 

Martim Barata, tem 7 anos de idade, nasceu na 

Barroca Grande, diz que viver na Barroca Grande é 

fixe. Imagina-se no futuro a viver na Barroca a 

trabalhar na lavaria da mina. Diz fazer falta um 

campo de futebol com bolas e acha que as pessoas 

deviam vir ver a mina da Barroca porque a Barroca 

tem umas vistas que são muito lindas. Acha também 

que “a Barroca devia ter um hotel ou uma coisa 

parecida onde as pessoas dormirem.”. 

Rafael Pereira, tem 9 anos, vive e estuda na 

Barroca Grande. O Rafael imagina-se no futuro a ser 

eletricista da mina como o pai. Acha que o Couto 

Mineiro é bonito de se ver, só que não está a ver 

aqui grande espaço para fazer turismo. “Descer à 

mina é bom para as pessoas que gostam de ver 

minas, mas as pessoas que não gostam não é bom 

para elas, depende das pessoas.”. Diz ter ficado 

muito triste pelo treinador de futsal se ter ido embora 

para outra equipa porque eram poucos meninos. Ao 

clube diz não ir lá, foi lá só uma vez, mas acha que 

há lá ping pong, matraquilhos, mas não tem a 

certeza, e acha que também tem snooker. Gosta 

muito de andar na escola da Barroca mas tem 

amigos do bairro que andam em Silvares e em 

Dornelas porque já lá fizeram a creche que a Barroca 

não tem. Acha que os resíduos que saem da mina 

não dão para fazer nada e que as torres eólicas que 

se vêm à volta são boas desde que haja vento. 

Xavier Isidoro, tem 9 anos, vive e estuda na 

Barroca Grande. Quando for grande quer ser 

eletricista na mina, mas antes tinha dito que queria 

ser engenheiro na mina. Acha que o turismo é uma 

boa atividade para a Barroca, mas diz ser preciso a 

Barroca ter um hospital. Verbalizou que gostava de
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continuar a jogar na equipa de futsal, mas o 

treinador teve um problema e já não gosta de treinar. 

Vê as torres eólicas junto à Barroca como uma coisa 

boa, porque servem para dar energia limpa. Pensa 

que deve haver mais cuidado com o que tem 

ferrugem, “é preciso limpar e depois ver se está lá 

dentro algum produto perigoso para o ambiente e 

para as pessoas.”. Acha a escola da Barroca Grande 

muito quentinha e tem pena de alguns amigos, 

vizinhos seus, não estudarem lá e irem estudar para 

longe, para Dornelas. 

Joana Barata, tem 13 anos, vive na Barroca 

Grande. Diz gostar muito muito de estar na Barroca, 

de fazer atletismo. Acha que no futuro é preciso 

arranjar a cantina, o campo de futebol e construir 

uma piscina. Afirma que há pouco trabalho na 

Barroca e por isso é mesmo preciso uma cantina 

nova e um museu para o turismo. Entende que no 

verão é mesmo preciso uma piscina e no futuro vê-se 

a trabalhar nos escritórios da Beralt Tin. 

Luana Fernandes, tem 13 anos, vive na Barroca 

Grande. No futuro, imagina-se a ajudar na mina, a 

limpar balneários, os cabos. E para além da mina, 

diz gostar que a Barroca tivesse uma piscina ou 

desporto para fazer. O clube ainda funciona com 

futsal, só para treinar, passa cinema, mas confessa 

gostar mesmo muito “que arranjassem um sítio para 

fazer mais desporto, para as pessoas treinarem 

várias coisas e correrem.”. Acha que “tanto a mina 

como as torres eólicas produzem energia, só que a 

mina é para trabalhar e as torres eólicas é para dar 

luz limpa.”. 

Fernando Pereira, 35 anos de idade, é eletricista 

na mina. Diz não imaginar aqui (Barroca Grande) 

grande futuro, porque “quando a mina fechar vai ser 

um deserto, vamos ficar aqui só com resíduos, vai 

ficar tudo ao abandono, não vai ficar muito famos 

isto aqui”. Contudo, acha que “se os estudos de que 

se houve falar estiverem certos, apesar dos resíduos 

que estão nos aterros serem muitos ácidos e os
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 inertes não serem grande coisa”, acredita que 

possam ser melhor aproveitados. No futuro, entende 

que o turismo pode ser uma boa ideia. Diz não estar 

“a ver na Barroca outra coisa a não ser mesmo o 

turismo, tanto mais que consta-se na terra a 

existência já de novos projetos para o turismo. Um 

deles é uma pousada, nos antigos escritórios da 

Beralt, para quem tiver interesse em visitar todo o 

Couto Mineiro que tem muito para ver.”. Entende 

que “uma das ideias mais forte, pelo que se consta, 

já é descer à mina, sendo viável e com segurança, 

pois tem os seus perigos, mais para quem vem de 

fora.”. 

Bruno Moura, tem 35 anos, é mineiro na mina. 

O seu primeiro emprego foi na mina da panasqueira. 

Diz ter estado algum tempo fora, no estrangeiro, 

quando a empresa esteve mal, e a diferença que 

notou foi que “lá fora ganha-se muito mais, também 

é mais duro, mais horas de trabalho, só que a 

saudade também aperta, a família e os amigos 

também aperta muito. A diferença é mesmo a 

saudade da família e mais horas de trabalho”. É o 

Ser português
3
. Bruno Moura lembra que como ele 

“houve vários colegas da mina que partiram” (para 

o labirinto da saudade) “com a ilusão de 

encontrarem o tesouro prometido noutros países 

europeus mais fortes” (o velho complexo de 

inferioridade
4
) “e que se desiludiram e não 

resistiram à saudade e hoje estão a trabalhar de 

novo na mina”. 

Maria Isidoro, 35 anos de idade, tarefeira na 

EB1 da Barroca Grande e professora de Yoga. 

Perspetiva a nível profissional um futuro 

complicado, há poucas crianças a frequentar a 

escola. Entende que “enquanto não se recuperar a 

creche que existia na terra, as crianças que ainda 

vão nascendo começam em Dornelas, noutro 

concelho, e por lá vão fazendo amigos e ficando a 

frequentar a pré-escola e o 1.º ciclo.”. Considera 

que “o futuro da terra depende muito do que  

                                                           
3
 Lorenço, Eduardo (2012). O labirinto da saudade, Lisboa: Edições Gradiva. 

4
 Lorenço, Eduardo (2012). O labirinto da saudade, Lisboa: Edições Gradiva. 
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vier a fazer-se na terra depois do encerramento da 

mina”, não fazendo ideia do que fazer-se para que a 

terra continue com atividade e atrativa. Diz não 

saber responder se os rejeitados da mina podem ou 

não ser reciclados. 

Fernanda Silva, tem 62 anos, mora na Barroca 

Grande. Vê “o futuro da terra um bocadinho triste 

com tão pouco turismo, tão pouco emprego, sem 

fábricas onde se empregarem as pessoas e sem 

creche para as crianças ficarem na terra a dar 

alegria. O turismo talvez tenha futuro, com turistas 

que gostam de descer à mina e ver a mina.”. 

José Gonçalves, mais conhecido por José 

Tavares, tem 72 anos de idade, vive na zona do 

couto mineiro há 70 anos, o pai trouxe-o para a 

Barroca Grande com dois anos de idade. Começou a 

trabalhar com 14 anos na empresa mineira, nas 

cantinas do pessoal, não sem antes ter tentado 

estudar para padre em Faro, coisa que não resultou, 

até ir para a tropa aos 18 anos. Fez a tropa na Guiné 

e logo que regressou continuou a ter o seu local de 

trabalho na empresa mineira, agora nos serviços 

eletromecânicos, onde esteve durante 26 anos até se 

reformar com 51 anos e 8 meses. Referindo-se ao 

Clube Desportivo das Minas da Panasqueira, criado 

em 27 de abril de 1955 – até aí antigo Clube 

Recreativo das Minas da Panasqueira com secções 

na Panasqueira e no Rio (Cabeço do Pião) - que 

preside desde 1998, diz “a minha guerra é manter 

esta casa aberta, mas olhe que já estou a ficar um 

bocado saturado, são muitos anos agarrado a isto e 

a gente leva porrada de um, leva porrada de outro, 

isto, às vezes faz pensar se vale a pena lutar por isto 

ou não”. Lembrou que as instalações do clube foram 

e são da empresa mineira e que o hóquei em patins 

foi a fina flor ao nível da zona centro, dali saíram 

jogadores internacionais pela seleção nacional. 

Contudo, em 2002, o clube viu-se obrigado a acabar 

com esta modalidade, apesar do polidesportivo ter 

sofrido obras, a empresa ajudou com 25 mil euros 

para um piso novo, por falta de matéria-prima,
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atletas, embora continuando com o futsal durante 

seis anos, mas mesmo estas modalidades acabaram 

por falta de matéria-prima, atletas. “Hoje”, diz José 

Tavares, “não temos qualquer equipa a disputar 

qualquer campeonato”. Lamenta dizer que não 

augura grande futuro para a Barroca, pese embora os 

esforços da empresa para encontrar novos filões, 

mas, pelo que ouve dizer ao balcão, “e ao balcão 

houvesse tudo e mais alguma coisa, não se fala em 

muitas mais anos nesta empresa. Isto se a empresa 

fechar, isto fica aqui um albergue de velhos, é mais 

onde ficam viúvas e velhos”.  Sobre o futuro turístico 

do Couto Mineiro, diz ouvir falar de projetos, “fazer 

obras, pensões e hotéis e não sei que mais em 

instalações que a empresa cedeu, mas isso houve-se 

falar, são projetos, …, eu fui condenado a ser 

mineiro, vivo nas Minas da Panasqueira, casei com 

uma alentejana das Minas de São Domingos que 

fecharam, mas tem por lá praias fluviais que 

quadruplicam o número de pessoas de junho a 

setembro, aqui não, pára a empresa, até os cães 

aqui deixam de ladrar. É uma terra linda, vive-se 

bem aqui, apesar das escombreiras que há aí e o ar, 

mas temos bom viver cá. Fala-se em estudos para 

reaproveitar a charrisca, mas acho que não passam 

do papel, são estudos. Até a creche deixaram acabar 

… enquanto não houver uma vivência entre as 

várias entidades que trabalham nesta terra, a 

empresa, a junta, o clube, um puxa para um lado 

outro puxa para outro, isto não vai a lado nenhum”. 

Correia de Sá, administrador executivo da 

Beralt Tin, empresa concessionária das minas, 

começou a sua vida profissional há 50 anos nas 

Minas da Panasqueira, pelo meio foi administrador 

delegado da SOMINCOR, a grande mina de cobre 

em Castro Verde, foi emigrante na Africa do Sul e 

no Brasil na Anglo American, mas querendo sempre 

voltar para a sua terra, Portugal, como qualquer 

emigrante, “ a nossa terra é o que agente gosta, vai-

se lá fora porque houve uma oportunidade 

engraçada e em podendo volta-se para a nossa 

terra.”. Sabe que a mina vai fechar um dia, apesar 
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Consultar: (https://www.jornaldofundao.pt/sociedade/lamas-das-minas-dariam-

um-triliao-blocos-construcao/) | Gonçalo, A.C.R (2014).Alterações ambientais e                                                                           
.  riscos associados à exploração mineira …O caso das Minas da Panasqueira. 
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de continuar a ser, senão o maior, um dos maiores 

empregadores do concelho, e estar a braços com 

falta de mão de obra, “as pessoas pensam, lá vou eu 

para baixo de um buraco 8 horas, não querem”. 

Confessa que o seu sonho é “ver isto tudo 

reabilitado totalmente, e ter aqui, como existe, por 

exemplo, em minas de Inglaterra, frequentes visitas 

turísticas, tudo isto ter uma vida, ter atividade. Esta 

mina é única e tem condições únicas no mundo. É 

importante manter as casas dos mineiros, o clube, a 

igreja, manter isto como uma aldeia ligada a São 

Jorge e São Francisco. É possível para além do 

turismo pensar nalguma atividade industrial. Está 

estudada a hipótese de com os rejeitados fazer betão 

o que é uma oportunidade de fazer pequenas 

empresas, até mesmo pequenas unidades industriais 

de recuperação de volfrâmio. A empresa tem essa 

preocupação constante de investir para criar 

condições para que todo o Couto Mineiro se torne 

num polo turístico. Já existe um museu do mineiro, 

está em projeto uma pousada nos antigos 

escritórios, em curso a criação de um centro 

interpretativo mineiro nas antigas cantinas, previsto 

um investimento da Beralt na abertura de uma ou 

duas galerias para serem visitadas em segurança e 

um investimento da Beralt na reabilitação da antiga 

lavaria do rio.”. 

Zé Luís, já apresentado, de rosto lavrado, diz-se 

e dizem-no, o louco, o Dom Quixote, o obreiro que 

precipitou tudo isto, e contínua com entusiasmo e, 

em grito de alerta, a proclamar a importância de 

conjugar o que já está conseguido com os pensados 

percursos pedestres orientados para o património 

mineiro e geológico e com a recuperação, para um 

teleférico, dos postos e cabos de aço aéreos que 

levavam a areia das minas em caldeiros suspensos 

para extrair o mineral no rio. Para Zé Luís: “as 

minas da panasqueira é um autêntico Museu 

Natural, património identitário de um povo, 

património de um país, património mundial.”.  

O nosso futuro passa por aqui. 

https://www.jornaldofundao.pt/sociedade/lamas-das-minas-dariam-um-triliao-blocos-construcao/
https://www.jornaldofundao.pt/sociedade/lamas-das-minas-dariam-um-triliao-blocos-construcao/

