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União de Freguesias de Fânzeres e de São Pedro da Cova 
 
 
Ato de devolução administrativa dos terrenos onde se encontravam 
depositados os resíduos perigosos ao Município de Gondomar  
16 de setembro de 2022 | 12h00 
Discurso da Presidente da Junta da União das Freguesias de Fânzeres e São 
Pedro da Cova, Dra. Sofia Martins  
 
Exmo. Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro. 
Exmo. Senhor Presidente da CCDR-Norte, António Cunha  
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Gondomar Dr. Aníbal Lira, 
seus Deputados  
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gondomar Dr. Marco Martins 
e Executivo 
Exma. Senhora Presidente da Assembleia das Freguesias de Fânzeres e São Pedro 
da Cova e seus Deputados 
Executivo da Junta Da União das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, 

 
Cumprimento os órgãos de comunicação social aqui presentes. 
 
Exmos. senhores e senhoras 

 
Sejam Bem-vindos a São Pedro da Cova, neste momento tão importante para a 
nossa Vila, para o concelho de Gondomar e para todo o País. 
 
São Pedro da Cova é uma Vila conhecida pelo recurso geológico que se encontra 
no seu subsolo.  
 
Perde-se a conta das gerações de famílias que se dedicaram à extração e 
tratamento do mineral responsável pela produção de energia que alimentou a 
indústria portuguesa.  
 
Relembro que daqui foram retirados 70% da produção nacional de carvão na 
década de 40 do século XX.   
 
30 anos depois, as gentes de São Pedro da Cova conhecem outra realidade. Chega 
ao fim 170 anos de exploração mineira! 
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Asseguro os presentes que Essa parte da história desta Vila Não será esquecida, 
porquanto a Junta de Freguesia está a levar a cabo o projeto da nossa Monografia. 
 
A deposição de Milhares de resíduos perigosos junto à antiga escombreira da 
Mina de carvão de São Pedro da Cova, onde nos encontramos todos hoje, uniu as 
mais importantes forças num único querer, população e autarquia local, que só 
podiam aceitar um único desfecho, a remoção total destes resíduos.  
 
Neste momento importante, após conclusão desta operação de remoção dos 
resíduos perigosos, poderia dizer muitas coisas, mas gostava de salientar em 
primeiro lugar todos os que tiveram a coragem de levar adiante uma ação 
grandiosa, sem igual no país, como aquela que aqui presenciamos.  
 
Quero ainda deixar uma mensagem clara ao proprietário do terreno, o Município 
de Gondomar: é a hora dos sampedrenses, gondomarenses e todos os 
portugueses poderem beneficiar de um projeto que assuma um papel estratégico 
e relevante para o ambiente, a história local, educação, turismo e economia.  
 
Projeto que só pode ser pensado tendo em conta a vontade da população, por 
isso, manifesto desde já, toda a disponibilidade da Junta de Freguesia que 
represento, para colaborar com o Município, no desenvolvimento deste projeto, 
ouvindo sempre em primeiro lugar as PESSOAS. 
 
Aproveito a oportunidade para transmitir ao Sr. Ministro uma mensagem. Que 
leve daqui um convite para voltar.  
E que possa vir acompanhado dos seus Colegas de outros Ministérios, para que 
vejam com os seus próprios olhos o nosso potencial. 
 
São Pedro da Cova, 16 de setembro de 2022 
 
 

A Presidente da Junta 
Sofia Martins 


