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RESuMo

As Grutas de Mira de Aire mostram ao público um importante segmento de uma galeria fóssil da Gruta dos 
Moinhos Velhos. Esta gruta tem sido explorada pela Sociedade Portuguesa de Espeleologia desde finais da 
década de 40 do século passado e integra no mesmo sistema espeleológico a Gruta da Pena e a Gruta da Con-
tenda. Estas duas grutas conduzem até à superfície as águas que circulam no nível inferior, inundado, da Gruta 
dos Moinhos Velhos o que pôde ser comprovado por traçagem com fluoresceína. Em 1991 foram efectuados os 
primeiros mergulhos nas galerias inundadas, com o objectivo de obter um ponto de captação de água alterna-
tivo ao Olho de Mira, efectuando um furo para interceptar a zona montante do colector activo. Já na segunda 
década deste milénio a exploração subaquática das galerias inferiores prosseguiu com o objectivo de identificar 
as galerias que fazem a ligação entre a Gruta dos Moinhos Velhos e a Gruta da Contenda. O primeiro resultado 
destas explorações foi a ligação entre dois sectores inundados da Gruta dos Moinhos Velhos, o Labirinto e o 
Rio Negro. Em simultâneo, verificou-se que a ligação não se faz por uma galeria única, seguindo o padrão da 
ligação fóssil entre a Gruta dos Moinhos Velhos e a Gruta da Pena, mas sim por várias ramificações. Enquanto 
algumas se ligam a andares superiores ainda não conhecidos, outras aprofundam-se parecendo manter um 
declive que as levaria a cotas inferiores às da Gruta da Contenda. Estas campanhas de espeleomergulho consti-
tuíram motivos de divulgação das Grutas de Mira de Aire. A actuação dos espeleólogos e a movimentação dos 
equipamentos em parte do circuito turístico e nas zonas anexas causam uma apreciação positiva nos grupos de 
turistas. As actividades são motivo para imprensa local e regional chamar a atenção para as grutas turísticas e 
as notícias mais sensacionais ou de síntese têm sempre reflexo a nível nacional.

Palavras-chave: Espeleomergulho, Grutas de Mira de Aire, Grutas turísticas, Captação de água subterrânea.

Cave diving in Mira de Aire caves: importance to 
speleological knowledge, groundwater exploitation 
and show caves advertising
AbstrAct

Mira de Aire show caves let the public access an important reach of a fossil gallery of Moinhos Velhos cave. This 
cave has been investigated by the Portuguese Speleological Society since the end of the 1940 decade. It embraces 
in the same underground system the caves of Pena and Contenda. These two caves carry outside the water flowing 
inside Moinhos Velhos lower flooded level, what has been proved by fluorescein tracing tests. First cave dives in 
these flooded galleries took place in 1991. The goal was then to find a point intercepting the upstream active trunk 
gallery to drill a waterhole which could be an alternative to Olho de Mira current origin of water for Mira de Aire 
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supply. In the second decade of this millennium underwater exploration of lower galleries went on with the pur-
pose of identifying passages linking Moinhos Velhos cave to Contenda cave. The first result of these explorations 
was connecting Labirinto to Rio Negro, two flooded sectors of Moinhos Velhos cave. Simultaneously, it was verified 
that this connection involves not only one main gallery, following the pattern of the fossil link between Moinhos 
Velhos and Pena caves, but rather employs several ramifications. While some of them rise towards currently unk-
nown upper levels, a few get deeper and appear to keep a gradient which should take them to levels lower than 
those known in Contenda cave. These cave diving campaigns stand for periods of Mira de Aire caves advertising. 
Movement of cave divers and equipments manoeuvring through part of the tourist circuit and adjoining zones 
causes a positive appraisal among visitants. Additionally, these activities provide an opportunity for local and 
regional press drawing attention to show caves. Furthermore, synthesis reports or exciting stories have in general 
reflex at a national level.

Keywords: Cave diving, Mira de Aire caves, Show caves, Groundwater exploitation.

inTRoDução

As Grutas de Mira de Aire, situadas cerca de 110 km a norte de Lisboa, perto de Fátima, são as maiores grutas 
turísticas das regiões calcárias de Portugal (Crispim, 2010). A parte visitável inclui um troço com mais de meio 
quilómetro de extensão e cerca de 100 metros de desnível. Este troço pertence a uma galeria fóssil da Gruta dos 
Moinhos Velhos e esta gruta liga-se a outras duas situadas na proximidade, a Gruta da Pena e a Gruta da Con-
tenda, formando o sistema Moinhos Velhos – Pena – Contenda. A ligação com a Gruta da Pena foi efectuada 
com recurso ao esvaziamento dos sifões suspensos acima do nível freático que se interpõem entre esta gruta e 
a dos Moinhos Velhos. A exploração espeleológica a seco deparou-se com a existência de sifões permanentes 
nas galerias que se dirigem para a Gruta da Contenda. No entanto, a ligação entre a Gruta dos Moinhos Velhos 
e a Gruta da Contenda foi comprovada com a realização de um teste de traçagem (Crispim, 1995).

O interesse pela exploração espeleológica da Gruta dos Moinhos Velhos data do final da década de 1940 quan-
do os habitantes de Mira de Aire descobriram um pequeno algar que levava a uma grande sala. Esta desco-
berta e a subsequente exploração da gruta são contemporâneas da fundação da Sociedade Portuguesa de 
Espeleologia que a partir de então se dedica em particular ao estudo das grutas da região (Ferreira y Ferreira, 
1964). A exploração turística da Gruta dos Moinhos Velhos, com a designação comercial de Grutas de Mira de 
Aire, teve vários episódios que decorreram entre a década de 1960, data da construção dos primeiros acessos 
em madeira, e a actualidade, com a introdução de constantes melhoramentos e infra-estruturas turísticas 
complementares.

Mira de Aire é abastecida de água potável pela nascente do Olho de Mira (Paradela, 1971). Problemas de escas-
sez e contaminação nos períodos de seca levaram a que em 1991 se tivesse em conta a possibilidade de captar 
água na Gruta dos Moinhos Velhos. Na sequência do desenvolvimento desta possibilidade foram efectuados os 
primeiros mergulhos nas galerias inundadas da gruta. Estes mergulhos tinham como prioridade a exploração 
para montante já que a qualidade da água se agravava perto da área urbana.

Abandonada aquela finalidade, actualmente a exploração em espeleomergulho tem-se dedicado às galerias 
situadas a jusante e portanto mais próximas da Gruta da Contenda, sendo a ligação das duas grutas um ob-
jectivo prático.

As campanhas de exploração subaquática são todos os anos precedidas por um longo período de preparação 
em pleno verão durante o qual se efectua o bombeamento da água dos sifões, se equipam os poços para 
descida dos espeleólogos, se montam os sistemas de tracção do equipamento, se faz o transporte deste e se 
monitoriza a descida do nível da água. Estas actividades juntam muitos participantes que intervêm também no 
troço final do circuito turístico e os trabalhos são sempre motivo de grande interesse e curiosidade por parte dos 

turistas. As notícias das explorações e a expectativa de novas descobertas chamam os órgãos de comunicação 
social e assim as campanhas acabam por se reflectir num acréscimo de publicidade para as grutas turísticas.

CARACTERizAção ESPELEoLóGiCA

O sistema Moinhos Velhos – Pena – Contenda (Figura 1) totaliza actualmente cerca de 11 km de galerias topo-
grafadas com um desnível superior a 200 m e compreende, como se disse, a Gruta de Moinhos Velhos, a Gruta 
da Pena e a Gruta da Contenda (Crispim, 1987). A Gruta dos Moinhos Velhos situa-se na vertente nordeste do 
Polje de Minde a cerca de 300 m de altitude e as grutas da Pena e da Contenda abrem-se no bordo nordeste 
do fundo do polje, cerca de 100 m abaixo da entrada para a Gruta dos Moinhos Velhos.

Figura 1. Sinopse do sistema espeleológico Moinhos Velhos – Pena – Contenda (Cadastro Espeleológico de Portugal da Socie-
dade Portuguesa de Espeleologia, simplificado). A vermelho, a parte da Gruta dos Moinhos Velhos com visitação turística. Não 
estão incluídas as galerias abaixo do nível freático.

A Gruta dos Moinhos Velhos é constituída por uma galeria de grande diâmetro, completamente inactiva na 
parte montante mas semi-activa na parte jusante, a que se ligam um afluente fóssil (Galerias do Polvo) e dois 
afluentes semi-activos (Rio Negro e Labirinto). Estes dois afluentes semi-activos recebem águas de um andar 
inferior activo e têm também alguns ramos fósseis.

A Gruta da Pena inicia-se por um poço com cerca de uma dezena de metros de profundidade que atinge uma 
galeria semi-activa de grande diâmetro que termina num sifão permanente. A Gruta da Contenda é acessível 
por duas aberturas. Uma delas dá acesso a uma galeria baixa e sinuosa e a outra é um algar com cerca de 
uma dezena de metros que intercepta essa galeria. A primeira abertura está situada a apenas uma centena de 
metros da entrada da Gruta da Pena e constitui também uma nascente temporária, embora com caudal mais 
reduzido. A galeria sinuosa da entrada ramifica-se em dois sectores: um, descendente, atinge rapidamente o 
nível freático; o outro é constituído por uma galeria ascendente que termina num conjunto de poços ligando-se 
a galerias semi-activas e activas de grande diâmetro. 
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PRiMEiRoS TRABALhoS DE LiGAção DAS TRêS GRuTAS Do SiSTEMA

Inicialmente consideradas em separado, cedo se começou a pensar na ligação destas grutas, dada a sua proxi-
midade. A mais óbvia era a ligação entre a Galeria Grande da Gruta dos Moinhos Velhos e a Gruta da Pena devi-
do às evidências cartográficas e geomorfológicas. Entre elas existe um troço de galeria inundado que, embora 
suspenso acima do nível freático, se mantém inundado mesmo no fim da estiagem. A junção foi efectuada pela 
primeira vez durante trabalhos de reabertura das Grutas de Mira de Aire ao turismo. Nessa altura os sifões exis-
tentes na parte terminal da Galeria Grande da Gruta dos Moinhos Velhos foram esvaziados e foi então possível 
percorrer em contínuo o trajecto até à Gruta da Pena. 

O objectivo destes trabalhos era retirar os sedimentos que se acumulam naturalmente nos sifões e facilitar o 
escoamento das águas que durante o Inverno percorrem o troço inferior da Galeria Grande. A existência de 
um sifão com secção estreita, o Sifão das Areias, e a circunstância de a entrada da Gruta da Pena se encontrar 
colmatada com um caos de blocos foram responsabilizadas pela dificuldade de abaixamento do nível, pelo que 
foram efectuados trabalhos de estabilização das areias e desimpedimento e consolidação do caos de blocos 
com a construção de um poço em betão na entrada da Gruta da Pena. Mais tarde, no ano de 1986, a Socieda-
de Portuguesa de Espeleologia voltou a efectuar o bombeamento dos sifões (Duarte, 1986) com objectivo de 
executar a cartografia geomorfológica e estudar a ligação entre as duas grutas.

TRABALhoS DE MERGuLho PARA CAPTAção DE áGuA

Em 1991 a Câmara Municipal de Porto de Mós concertou com a Sociedade Portuguesa de Espeleologia a exe-
cução de trabalhos para definir um ponto de captação de água alternativo à captação do Olho de Mira que 
vinha sofrendo de problemas de contaminação, nomeadamente no pico da estiagem. Efectuadas análises à 
qualidade das águas circulantes nos níveis activos do sistema Moinhos Velhos – Pena – Contenda e avaliados 
os caudais e condições de acesso foi decidido realizar uma campanha de exploração em espeleomergulho de 
dois locais na Gruta dos Moinhos Velhos.

Figura 2. Alternativas de implantação de furo de captação nas galerias descobertas em 1991 a partir de mergulho no sifão 
jusante da Galeria do Rio (In SPE, 1992).

O primeiro ponto a ser estudado foi o Poço Final das galerias do Labirinto que, em termos de acesso do equi-
pamento de mergulho, era mais favorável. Este poço intercepta o nível freático e constitui o término das explo-
rações espeleológicas a seco. A exploração permitiu o acesso a uma galeria na base do poço que se ramifica 
em outras com secção mais estreita e traçado sinuoso, algumas dando passagem para galerias a seco. Estas 
características morfológicas desaconselharam a utilização desta zona para execução do furo de captação.

O segundo ponto possível era a Galeria do Rio no sector do Rio Negro. Esta galeria é a que se encontra mais 
próxima do nível freático e apresenta dois sifões, um a montante e outro a jusante. Todavia a dificuldade de 
acesso ao equipamento de mergulho, obrigou a trabalhos prévios de alargamento de passagens muito estrei-
tas e à equipagem com material de tracção de vários poços e ressaltos. A exploração em espeleomergulho da 
Galeria do Rio mostrou que o sifão montante é bastante estreito e está preenchido com areias o que prejudica 
as condições de mergulho, pelo que foi abandonada a progressão a partir daqui. No sifão jusante descobriu-se 
a existência de um poço com cerca de 14 metros que intercepta uma galeria larga e com traçado regular pelo 
que foi decidido situar sobre esta galeria o ponto de implantação do furo de captação (Figura 2). Devido a 
possíveis imprecisões topográficas e/ou problemas técnicos durante a perfuração e desenvolvimento do furo a 
captação foi abandonada. No entanto o projecto constituiu um exemplo de metodologia a seguir para encon-
trar água subterrânea em quantidade e de boa qualidade em região cársica recorrendo ao espeleomergulho 
(SPE, 1992).

LiGAção EnTRE AS GRuTAS DE MoinhoS vELhoS E ConTEnDA

O interesse científico em determinar como evoluiu a ligação entre a zona de circulação subterrânea organizada 
na vertente nordeste do Polje de Minde e a zona de emergência situada ao longo do bordo nordeste do polje 
(Crispim, 1993, 2009) motiva a continuação dos trabalhos de espeleomergulho neste sistema espeleológico.

Figura 3. Intervenções espeleológicas para ligação das grutas do sistema espeleológico Moinhos Velhos – Pena – Contenda (to-
pografia de base: simplificada de Cadastro Espeleológico de Portugal da Sociedade Portuguesa de Espeleologia). A vermelho, a 
parte da Gruta dos Moinhos Velhos com visitação turística. A azul, as terminações inundadas das galerias principais.
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Na década de 2010 iniciou-se um novo período de exploração subaquática dos pontos examinados uma vin-
tena de anos antes. Os novos mergulhos a partir do Poço Final do Labirinto permitiram explorar, para jusante, 
em direcção à Gruta da Contenda, uma galeria sinuosa (Galeria Serpenteante) com secção tubular que, após 
um troço descendente, dá acesso a uma chaminé estreita. Perto da base do Poço Final e do início da Galeria 
Serpenteante foram explorados outros inícios de galerias, alguns conduzindo a galerias secas não exploradas. 
A exploração para montante levou à ligação deste sector com a galeria da base do poço do sifão jusante da 
Galeria do Rio, no sector do Rio Negro (Figura 3).

Em face desta ligação foi decidido voltar a iniciar os mergulhos a partir do sifão jusante da Galeria do Rio. Os 
trajectos e as ligações foram restabelecidos e novas galerias entretanto descobertas estão ainda em fase de ex-
ploração. Todavia, se em termos da exploração subaquática este acesso facilita a progressão, no que se refere 
ao período durante o qual se pode aceder à Galeria do Rio, a situação é mais delicada já que a entrada nesta 
galeria obriga a esperar a descida do nível no sifão situado no seu início. Por outro lado, terá que se efectuar 
antes da nova subida do nível, o que ocorre sem possibilidade de previsão, no início das chuvas de Outono, o 
que restringe a actividade a um período muito curto.

inCREMEnTo DA DivuLGAção DAS GRuTAS TuRíSTiCAS EM RESuLTADo DAS ExPLoRAçõES SuBAquáTiCAS

As campanhas de espeleomergulho envolvem muitos espeleólogos e grande quantidade de meios durante 
grande parte do verão. As operações desenvolvem-se com intervenção na parte final do itinerário turístico o 
que transforma os espeleólogos em actores obrigatórios. Para os grupos de turistas estas ocorrências consti-
tuem um ponto alto da visita e influem de maneira positiva na apreciação da sua passagem pelas grutas.

Cada campanha de espeleomergulho constitui, naturalmente, uma possibilidade de novas descobertas. Por 
outro lado, a actividade espeleológica e, particularmente, o espeleomergulho, não é isenta de riscos. Sobretu-
do no período de passagem do final do verão para o início das chuvas, a zona actualmente em exploração na 
Gruta dos Moinhos Velhos, por se situar perto do nível freático, é fértil em situações pouco controláveis, tão do 
agrado de certa comunicação social que elege conteúdos mais sensacionalistas. Estes ingredientes ajudam a 
divulgar a espeleologia, embora nem sempre com a seriedade desejável, e em qualquer dos casos, constituem 
sempre publicidade acrescida para as grutas turísticas.

ConCLuSõES

Os continuados trabalhos de espeleologia que a Sociedade Portuguesa de Espeleologia tem vindo a desenvol-
ver há várias décadas nas Grutas de Mira de Aire ajudam a manter um nível constante de publicidade indirecta 
a este empreendimento turístico. Desta publicidade desfrutam indirectamente as restantes grutas turísticas, 
nomeadamente as dos arredores, além de beneficiar, de forma directa, a própria actividade espeleológica. 
Por maioria de razão, o mergulho espeleológico, porque é uma actividade menos vulgarizada e mais exótica e 
porque é o tipo de exploração com maior potencial de descobertas no sistema Moinhos Velhos – Pena – Con-
tenda, pode constituir nos próximos anos uma fonte de divulgação das grutas turísticas que importa continuar 
a apoiar. Também a investigação espeleológica está bastante subordinada ao desenvolvimento das actividades 
de mergulho espeleológico pois para sul e para oeste do sistema subterrâneo as galerias mergulham sob o 
nível freático.
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