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Resumo:  
 
As Comunicações, dos Serviços Geológicos e a Revista de Obras Públicas e Minas, da 
Associação dos Engenheiros Civis Portugueses, são duas fontes analisadas, de modo a realçar 
o contexto geológico e os métodos de exploração na Mina de São Domingos e, em 
simultâneo, conhecer os autores e as instituições associados à divulgação do tema da 
exploração mineira. A mina estava em plena atividade quando o engenheiro encarregue da 
fiscalização, Pedro Sequeira, relata, na Revista de Obras Públicas e Minas, em 1883-1884, 
uma lavra feita a céu aberto e por galerias, com o desmonte a céu aberto originando maior 
volume de material escavado, em conformidade com o plano estabelecido pelo engenheiro 
que administrava a mina, James Mason. Quando o geólogo John Webb descreve as suas 
observações sobre a geologia da Mina de S. Domingos, em 1958, nas Comunicações dos 
Serviços Geológicos, já há muito que se tinha noção do fim eminente do jazigo. Desde a 
década de 20 que geólogos britânicos da Royal School of Mines faziam prospeções no sentido 
de averiguar novas possibilidades de exploração. Estas duas publicações de instituições de 
caráter técnico-científico evidenciam o papel dos engenheiros, desde a segunda metade do 
século XIX, na exploração da mina, a que se juntaram os geólogos, na primeira metade do 
século XX. 
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