
ENQUADRAMENTO

A mina C-57 situa-se num campo filoniano aplito-pegmatítico 
com mineralizações de metais raros que afloram na região 
centro-leste de Portugal numa área de mais de 100 Km2 entre 
Gouveia, Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Guarda, 
Belmonte e Sabugal em rochas de natureza granítica e, em 
algumas zonas, no complexo xisto-grauváquico. Os filões são, 
principalmente, sub-horizontais, com espessuras inferiores a 
3,5 m. A região de Seixo Amarelo-Gonçalo (onde se localiza esta 
Mina) é uma área de natureza, essencialmente, granítica (granito 
porfiróide da Guarda, principalmente biotítico), na qual aflora 
um campo filoniano aplito-pegmatítico com mineralizações de 
metais raros do tipo Lítio, Césio e Tântalo (LCT), com lepidolite 
e petalite. Nesta região, distinguiram-se três tipos de filões: 
estaníferos, mistos e litiníferos. Os filões litiníferos, onde a Mina 
C-57 se insere, são ricos em lítio e contêm também estrôncio, 
niobium e rubídio. Este campo filoniano instalou-se num 
sistema de fraturas predominantemente sub-horizontais que 
se terão desenvolvido durante a atuação de forças tangenciais, 
subhorizontais responsáveis pela formação do cisalhamento 
NNE-SSW, como a falha da Vilariça e sistemas paralelos. Estes 
filões têm uma idade compreendida entre 270 e 277Ma. 
(in F. Ramos, 2010) 

LOCALIZAÇÃO

HISTÓRIA

A Mina C-57 localiza-se na freguesia de Gonçalo e distrito da 
Guarda e explora feldspato litinífero.
A Beira Interior é uma região rica em recursos minerais regis-
tando-se explorações de quartzo, feldspato, lepidolite, estanho, 
volfrâmio, urânio, tungsténio e cobre. 
No início do século XX, a empresa Portuguese American Tin 
Company (PATC) iniciou, em 1914, a atividade extrativa de 
estanho, no vale da Gaia, através da utilização de uma draga 
mecânica. Até à década de 50 do século XX, os terrenos, alvo de 
dragagem, tornaram-se um depósito de resíduos impossibilitando 
a agricultura e a criação de gado. Estes depósitos alteraram a 
morfologia dos terrenos. 
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O lítio tem tido uma procura muito elevada, nos últimos anos, 
devido às suas inúmeras aplicações de que são exemplos: 
vidro, cerâmica, medicina, baterias, chips de silício, entre 
outros. Apesar do seu enorme interesse, a produção de lítio 
é limitada pela pequena dimensão dos depósitos de minerais 
de lítio, em Portugal, relacionada com os processos genéticos 
que produzem este elemento metálico.
O lítio é o mais leve dos metais. Tem peso atómico de 6,938, raio 
iónico de 0,60A e valência + 1. Comercialmente, em Portugal, 
os minerais de lítio mais comuns são a espodumena, a petalite, 
a ambligonite e a lepidolite. Na Mina C-57 o mineral de lítio 
mais abundante é a lepidolite.

LAVRA A CÉU ABERTO

O minério é explorado em bancadas, o método aplica-se a ca-
madas horizontais próximas da superfície. Neste caso, o estéril 
é removido, formando uma pilha próximo do local de extração 
do mineral. Os resíduos são retirados das camadas superio-
res e depositados nas zonas de corte das etapas anteriores da 
lavra, em pargas, minimizando o impacte ambiental. Este tipo 
de exploração mineira resulta da reduzida valorização dos pro-
dutos explorados e das condicionantes da geologia e da geo-
morfologia.

MUSEU AO AR LIVRE

Um museu ao ar livre é um espaço em que se deve utilizar to-
dos os sentidos. É uma oportunidade para se viver o objeto e a 
natureza e sentir a ligação entre todos os elementos: geologia, 
biologia, ecossistemas e intervenção humana. “ As rochas são o 
testemunho da História da Terra. Encerram registos anteriores 
à vida. São um verdadeiro “Museu ao Ar Livre” que nos permi-
tem ilustrar, aprender, contemplar e contar o passado comum. 
Sem Geologia não há suporte para a biodiversidade. O ciclo 
natural não se fecharia e o ecossistema entraria em rutura”
As rochas não falam a nossa linguagem, mas comunicam in-
formação desde que se aprenda a sua linguagem e se saiba 
interpretar, por isso estuda-se. A história encerra-se nas ro-
chas e pode ser interpretada através dos fósseis e dos mine-
rais contendo isótopos radioativos. Um dos pilares da Geolo-
gia é o tempo que pode ser apresentado como tempo relativo, 
comparando a posição relativa de ocorrências geológicas ou o 
tempo absoluto, obtido através do estudo da desintegração de 
elementos radioativos.
As Ciências da Terra estudam as rochas e decifram, a partir 
dos registos, tudo o que aconteceu no passado, desde a ori-
gem e formação do Sistema Solar até à atualidade. Procuram 
compreender os processos que criaram os minerais, as rochas 
e os fósseis, como se formaram os solos e a vida.
Esta área científica combina, de forma sistematizada, os 
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TRADIÇÃO 

A devoção a Santa Bárbara, padroeira dos mineiros, é co-
mum nesta região pelo elevado número de minas que exis-
tiram.
A freguesia de Gonçalo (Guarda) mantém a tradição 
da cestaria, arte milenar de trabalhar o vime. Esta arte 
explica-se pela abundância da matéria prima, pela  dis-
ponibilidade da população e pela necessidade de criar 
recipientes para guardar e transportar os produtos.

REGRAS E SEGURANÇA
1- Só é permitida a visita com marcação prévia
2- A visita é sempre acompanhada por um responsável, o qual 
 possibilita uma visita interpretada e com maior pormenor
3- Deve seguir os trilhos sinalizados
4- Não se deve aproximar dos locais com sinalização de perigo
5- Para a visita à mina é necessário:

a.  Água para beber;
b.  Mantimentos;
c.  Saco para lixo;
d.  Calçado adequado;
e.  Chapéu;
f.   Protetor solar;
g.  Mapa da área;
h.  Bússola;
i.   Apito;
j.   Martelo de geólogo;
k.  Saco para recolha de pequenas amostras;
l.   Contactos dos responsáveis;
m. Telemóvel;
n.  Máquina fotográfica para recolha de imagens.

Campanha de topografia e geofísica

Alunos do 3º ano de Energia e Ambiente, 
do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), 
2018

Laboratório para monitorização ambiental do Instituto Politécnico 
da Guarda

Exemplo de boas práticas ambientais em explorações mineiras-bacias 
de retenção (armazenamento de águas pluviais) e canais de escoamento 
em superfície livre (encaminhamento das águas pluviais) para potenciar 
a estabilização de taludes em minas a céu aberto.

conhecimentos de física, química, matemática, geografia e 
biologia. Esta interdisciplinaridade permite adquirir conhecimento 
para preparar o futuro de forma mais sustentável e segura.


