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Durante cerca de um século, uma povoação originada pela exploração mineira 

vivenciou o encontro de culturas de dois países e beneficiou dos conhecimentos 

científicos e das tecnologias disponíveis na época, que foram aplicados nas 

infraestruturas e na própria extração e processamento das pirites: a Mina de 

São Domingos. Com o fim da exploração mineira, é conhecido o passivo 

ambiental deixado, cuja resolução constitui um desafio atual, e um património 

diversificado herdado, que importa preservar.  

 

A história desta povoação mineira em particular, entre outras situadas ao longo 

da Faixa Piritosa Ibérica, junta agora especialistas em áreas como a 

arqueologia, a geologia, a história, a história da ciência, a química, a 

sociologia e o urbanismo, na Mina de São Domingos, que com as suas 

intervenções darão ênfase às questões científicas, tecnológicas e ambientais 

associadas ao tema, segundo uma perspetiva histórica, e que poderão ser de 

especial utilidade para profissionais de ensino e dos serviços educativos, na sua 

atuação com as comunidades. 

 

Porque é importante o estudo da história da ciência (e da história da geologia em 

particular) para a educação? 

- a perspetiva histórica clarifica noções teóricas básicas, permite uma melhor 

compreensão dos conceitos e evita entendimentos desajustados sobre o modo 

como as ideias científicas são formuladas; 

- auxilia o ensino das ciências, permitindo ensinar os rudimentos da disciplina 

(como por exemplo os princípios de geologia) segundo uma perspetiva histórica; 

- promove o entendimento público sobre ciência. 



Oldroyd, D. (2002). Why study the history of Geology? And why are archives important? Comunicações do 

Instituto Geológico e Mineiro, 89: 5-17. 

 

Porque é importante a história da exploração mineira? 

- por causa do movimento ambiental e da necessidade de compreender o 

impacto continuado e histórico da exploração mineira na superfície da Terra; 

- porque a indústria mineira deve suportar a engenharia mineira e de campo e os 

estudantes de geologia devem estudá-la, uma vez que tais estudos podem 

proporcionar à indústria mineira uma opinião pública favorável;  

- por causa do enorme potencial turístico da promoção da história da exploração 

mineira em locais que, de outro modo, ficarão em declínio ou abandonados; 

- porque demonstra como a ciência e a tecnologia estão fundamentalmente 

integradas (uma ideia que também é explorada no ensino das ciências); 

- e, finalmente, porque a história da exploração mineira pode educar o público 

em geral sobre a profunda dependência que o mundo tem da exploração mineira 

e dos minerais, mesmo que o público exija – e deve sempre exigir – que a Terra 

seja explorada de um modo sustentável e responsável que assegure que as 

gerações futuras também possam ter acesso aos benefícios de um mundo 

construído. 
Referência: Dym, W. A. (2012). On mining history. Earth Sciences History. Vol. 31 (2): 315-316. 

 

Por questões paisagísticas, sociais, científicas e tecnológicas, e tendo em 

atenção a minha experiência como docente do ensino secundário, posso afirmar 

que a Mina de S. Domingos constitui um objeto real de estudo, onde num espaço 

de terreno relativamente confinado reúnem-se condições extremas do ponto de 

vista químico, físico, geológico e biológico. Assim, uma visita de estudo à Mina 

de S. Domingos poderá ser uma atividade escolar de sucesso, no que diz 

respeito à motivação dos alunos, à aprendizagem de conteúdos científicos (num 

contexto interdisciplinar) e à educação para a sustentabilidade, com a 



perspetiva histórica a contribuir para uma melhor compreensão das questões 

referidas. 

 

Quem promove a Jornada Interdisciplinar é o Centro de Estudos de História e 

Filosofia da Ciência (CEHFCi), uma unidade interuniversitária sediada na 

Universidade de Évora, instituição interlocutora perante a Fundação da 

Ciência e Tecnologia I.P. com espectro de trabalho interdisciplinar. O CEHFCi 

mantém parcerias de trabalho em rede, visando atingir objetivos comuns de 

História e Filosofia da Ciência, sendo de destacar atualmente a parceria com o 

Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova de Lisboa.  

 

Os objetivos da Jornada Interdisciplinar enquadram-se com os da própria 

instituição que a promove, que são o contributo para a agenda nacional e 

internacional de uma área de investigação multidisciplinar a partir do FOCUS 

de história e filosofia da ciência e papel da tecnologia, centrado no intervalo de 

tempo designado de História Contemporânea, séculos XVIII_ XXI, numa 

perspetiva comparativista e pluridisciplinar. 

 

Para a organização desta Jornada Interdisciplinar na Mina de São Domingos, o 

CEHFCi contou com a colaboração: 

* do Laboratório Nacional de Energia e Geologia,  

* da Fundação Serrão Martins  

* e da Câmara Municipal de Mértola.  

A Empresa de Desenvolvimento Mineiro fará também uma intervenção sobre o 

seu trabalho no âmbito da Concessão de Recuperação Ambiental de Minas 

Abandonadas e as perspetivas para o novo Quadro Comunitário de Apoio 2014-

2020.  

Espera-se que a colaboração agora iniciada seja o embrião de uma parceria 

que coloque mais iniciativas sobre a história moderna da Mina de São 



Domingos, focando aspetos científicos e tecnológicos, à disposição das 

comunidades. 

Daremos de seguida início às comunicações, distribuídas por duas sessões, a 

primeira moderada pela Professora Maria de Fátima Nunes (Diretora do 

CeHFCi) e a segunda moderada pela Professora Maria Margaret Lopes 

(Professora Visitante da Universidade de Brasília). 

Jorge Ferreira 

 

 

 


