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A história da exploração mineira em São Domingos, entre outras situadas ao 

longo da Faixa Piritosa Ibérica, volta a ser o mote para juntar na Mina de São 

Domingos especialistas em diversas áreas, que com as suas intervenções darão 

ênfase às questões científicas, tecnológicas e ambientais associadas ao tema e 

que poderão ser de especial utilidade para profissionais de ensino e dos 

serviços educativos, na sua atuação com as comunidades. 

Esta II Jornada Interdisciplinar ocorre numa data com especial significado 

para todos aqueles que estão envolvidos na atividade mineira: 4 de novembro, o 

dia de Santa Bárbara. Reza a lenda que uma linda moça de seu nome Bárbara, 

que vivia em Nicomédia, na altura uma cidade do Império Romano, hoje, Izmit, 

na Turquia, confessou-se cristã, tendo sido publicamente condenada e 

decapitada pelo próprio pai. Um relâmpago terá então atravessado o céu e 

atingido o corpo do executor, deixando-o sem vida. As circunstâncias que 

provocaram a morte do pai valeram a Santa Bárbara ser invocada contra os 

perigos da trovoada e do fogo e, por extensão, ter-se tornado padroeira dos 

mineiros.  

É a todos estes mineiros que ao longo de gerações e gerações exploraram e 

exploram os recursos minerais, satisfazendo as necessidades do modo de vida 

que cada uma dessas gerações foi exigindo, incluindo a nossa, que dedicamos 

mais esta Jornada Interdisciplinar, esperando contribuir para que o seu legado 

possa ser preservado e, de algum modo, utilizado na educação dos mais jovens. 

E porque acreditamos que a história da exploração mineira possa ter fins 

educativos? Porque a história da exploração mineira pode revelar a profunda 

dependência que o mundo tem da exploração mineira e dos minerais, mesmo 

que a expetativa atual seja a de explorar a Terra de um modo sustentável e 



responsável, para assegurar às gerações futuras o mesmo acesso aos benefícios 

de um mundo construído. E porque a necessidade desta sustentabilidade pode 

melhor ser compreendida pelo conhecimento do impacto continuado e histórico 

da exploração mineira na superfície da Terra. 

Mas também porque a exploração mineira exige conhecimentos científicos e 

tecnologias que podem ser estudados numa perspetiva histórica, a qual, neste 

contexto, pode auxiliar o ensino das ciências, permitindo conhecer e 

compreender os rudimentos da disciplina (como por exemplo os princípios de 

geologia) segundo essa mesma perspetiva histórica. Ou seja, a exploração 

mineira tem dependido de e promovido conhecimentos e tecnologias que podem 

ser objeto de estudo da História da Ciência, uma disciplina que privilegiamos 

nesta Jornada, tendo em atenção a natureza da entidade que a organiza, e que 

para além de estudar as entidades e os agentes que historicamente têm “feito” a 

Ciência, também tem como objeto de estudo o avanço dos conhecimentos 

científicos. 

É por isso que escolhemos para uma primeira comunicação neste evento uma 

intervenção sobre a deriva dos continentes e o mobilismo geológico, uma ideia 

fundamental para compreender como se formaram as pirites que foram 

exploradas neste local, cuja génese terá ocorrido há muitos milhões de anos, 

relacionada com a atividade vulcânica, num território (este, onde estamos) que 

então estaria submerso. Esta explicação atual não teria cabimento fora do 

enquadramento teórico proporcionado pelo mobilismo geológico.  

Esperamos assim que o conjunto das comunicações que integram esta II 

Jornada demonstre o potencial da História da Ciência, na promoção da 

interdisciplinaridade e ao serviço da educação. Quem promove esta iniciativa é 

o grupo Ciência, estudos de história, filosofia e cultura científica (CEHFCi) do 

Instituto de História Contemporânea (grupo de Évora), da Universidade Nova 

de Lisboa, instituição interlocutora perante a Fundação da Ciência e 



Tecnologia, com espectro de trabalho interdisciplinar e visando atingir 

objetivos comuns de História e Filosofia da Ciência.  

Os objetivos das Jornadas Interdisciplinares enquadram-se assim 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 II Jornada Interdisciplinar na Mina de São 

Domingos, contámos ainda com a colaboração: 

* do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, na pessoa do Dr. João 

Matos, que será o nosso guia na exposição sobre geodiversidade e fará a 

moderação da sessão da tarde, intitulada “Exploração mineira e Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente”; 

* da Fundação Serrão Martins e da Câmara Municipal de Mértola, 

representadas pelo Dr. João Serrão, aqui presente, assegurando toda a 

logística necessária para este tipo de evento.  

Esta parceria iniciada em 2014 com a I Jornada disponibiliza agora um 

segundo evento, que mais do que dar continuidade ao primeiro, alarga o leque 

de disciplinas envolvidas, mantendo no entanto o foco na história moderna da 

Mina de São Domingos. O melhor indicador de sucesso deste evento será que 

um dia se faça a história destas Jornadas, e temos a certeza que esta segunda 

edição será merecedora de integrar essa história.  

 

A primeira sessão da Jornada, intitulada “História da Geologia, história da 

exploração mineira, património e sociedade” será moderada pela Professora 

Fátima Nunes, Coordenadora do grupo CEHFCi/IHC, que vem da 

Universidade de Évora e a quem passo a palavra. 
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