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A aldeia mineira do Lousal (Concelho de Grândola, Portugal) constitui hoje um 
exemplo de sucesso de reabilitação socioeconómica, ambiental e patrimonial de uma 
antiga mina na Faixa Piritosa Ibérica (FPI). Esta província metalogenética tem uma 
extensão de cerca de 250 km e uma largura próxima dos 40 km, e desenvolve-se entre 
as bacias dos rios Sado, em Portugal, e Guadalquivir, em Espanha. Alberga quase uma 
centena de depósitos minerais conhecidos de sulfuretos maciços, cuja génese se 
relacionou com processos de atividade vulcânica submarina e circulação hidrotermal 
que aqui tiveram lugar há cerca 350 milhões de anos, no final dos tempos Devónicos. 
A mina do Lousal, situada na extremidade NW da FPI, laborou continuamente entre 
1900 e 1988. Embora o ouro e, com menor expressão, também o cobre, tenham, durante 
alguns períodos, sido explorados como subprodutos, o objeto da exploração mineira foi 
sempre a pirite, utilizada como fonte de enxofre destinado à produção de ácido 
sulfúrico, por sua vez dirigido ao fabrico de adubos. O encerramento do couto mineiro 
do Lousal, em 1988, não foi um caso isolado nesta província, já que a produção de 
ácido sulfúrico a partir deste minério deixou de ser economicamente viável. Não 
obstante, quase um século de atividade extrativa e todo o legado social e cultural que se 
lhe associam, deram lugar a um vasto património geológico e mineiro que conferem a 
esta aldeia uma fortíssima identidade. 
Em 1994 teve início o projeto RELOUSAL, resultante da conjugação de esforços do 
Município de Grândola e da empresa proprietária da mina – SAPEC, SA - que 
convergiram na criação da Fundação Frédéric Velge. Com o objetivo de reabilitar e 
valorizar este território e melhorar as condições de vida da sua população, iniciou-se um 
processo de recuperação, reconversão e revitalização de diferentes infraestruturas de 
superfície do antigo complexo mineiro que assim deram lugar a novos espaços 
invocando e valorizando a história e acervo patrimonial da aldeia. Numa primeira fase, 
com o apoio da APAI – Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, a antiga 
Central Elétrica da mina foi transformada para acolher o atual Museu Mineiro, o 
Armazém Central transformou-se num espaço de restauração, a área dos escritórios deu 
lugar a um Centro de Artesanato e a casa da direção foi transformada num Hotel Rural 
de 4 estrelas. Simultaneamente, uma muito significativa intervenção de reabilitação 
ambiental, e trabalhos de recuperação e valorização do conhecimento geológico local e 
regional foram e continuam sendo levados a cabo por equipas pluridisciplinares da 
Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) e do Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia (LNEG). 
Numa fase subsequente, o envolvimento crescente da Universidade de Lisboa, através 
da sua Faculdade de Ciências e do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, e 
do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, conduziu à conceção e instalação do 
Centro Ciência Viva do Lousal – Mina de Ciência. Este Centro tornou-se parte 
integrante da Rede Ciência Viva, gerida pela Agência Nacional para a Cultura 
Científica e Tecnológica. O Centro, instalado nos edifícios antes ocupados pelo antigo 
balneário dos mineiros, casa do ponto e casa das lanternas, desenvolve uma 
extraordinária dinâmica de divulgação e educação para a Ciência e Tecnologia, com 
atividades que usam a temática geral dos georrecursos como janela de acesso às 



diversas áreas do conhecimento científico, recorrendo a um vasto leque de metodologias 
interativas, e promovendo, simultaneamente, os vários patrimónios que esta aldeia 
acolhe. A atividade Ciência Viva no Lousal constitui-se atualmente como um fortíssimo 
atractor de públicos, modificando definitivamente o cenário de isolamento e abandono a 
que este território parecia votado. 
Na região do Lousal encontram-se também inventariados cerca de duas dezenas de 
monumentos megalíticos, entre casos conhecidos e relocalizados, monumentos inéditos 
e outros dos quais se dispõe apenas de informação bibliográfica ou oral. Estes 
testemunhos remetem-nos para tempos que remontam à cerca de 5000 anos, quando as 
comunidades construíam grandes sepulcros megalíticos para os seus antepassados. A 
sua construção e utilização terão sido coetâneas com as primeiras sociedades mineiras e 
metalúrgicas da FPI e o facto de terem sido encontrados artefactos de cobre no seu 
interior permite estabelecer uma genealogia para as atividades mineiras da região. O 
Centro Ciência Viva do Lousal, em colaboração com a Câmara Municipal de Grândola 
e a Junta de Freguesia de Azinheira de Barros e São Mamede do Sádão, promoveu um 
conjunto de iniciativas com o objetivo de valorizar e salvaguardar este vasto património 
megalítico. As atividades lúdicas e pedagógicas desenvolvidas sob o mote Explorar 
Ciência, Extrair Conhecimento e Perpetuar Memórias, incluem designadamente a 
criação de um circuito arqueológico denominado Lousal GeoMegalítico. Estas 
atividades visam promover o património geológico e arqueológico da FPI, envolvendo, 
numa abordagem integrada, aspectos tão diversos como a geologia e geomorfologia 
regionais, a geoarqueologia, a astronomia ou a geografia humana e economia social 
associadas à exploração, processamento e partilha dos recursos metálicos e não 
metálicos pelas comunidades locais. Através da valorização do património geológico, 
histórico e mineiro do Lousal, pretende-se adicionar uma mais-valia científica e cultural 
que contribua, simultaneamente, para o desenvolvimento local e reabilitação 
socioeconómica do território. 
A recente conclusão do projeto de reabilitação física e de musealização da Galeria 
Waldemar - uma galeria subterrânea da antiga Mina do Lousal –, e sua inauguração em 
Agosto de 2015, abriu um novo ciclo na dinâmica de atração de públicos à Aldeia 
Mineira do Lousal e às várias componentes do seu programa integrado de reabilitação 
ambiental, social e patrimonial. A história desta galeria cruza-se, desde logo quanto à 
origem do seu topónimo, com a história de Waldemar Augusto de Albuquerque d'Orey 
(1866 – 1950), descobridor de várias minas no Lousal em 1907, cujos registos se 
conservam no Arquivo Municipal de Grândola. A recuperação, musealização e abertura 
ao público da Galeria Waldemar constitui uma iniciativa cujo âmbito pode ser analisado 
a diferentes escalas. A sua incidência direta a nível local e regional é proeminente e 
inquestionável. Contudo, de forma indireta, o âmbito da iniciativa extravasa claramente 
os limites do território do antigo couto mineiro, assumindo impactos que são 
definitivamente nacionais ou até internacionais. As ações previstas nesta operação 
encontram justificação plena numa estratégia de desenvolvimento da dinâmica de 
funcionamento e intervenção do CCV Lousal e representam uma aposta original, 
ambiciosa e inovadora que se pretende venha acrescentar valor à riqueza de conteúdos e 
atividades de animação e promoção da cultura científica disponibilizados pela Rede 
Ciência Viva. Trata-se de uma iniciativa que assume igualmente uma perspetiva de 
educação para a cidadania e atende às melhores práticas ambientais, cultiva elevadas 
preocupações éticas e de integração, perfilando-se na defesa da diferença, das minorias 
culturais e no respeito pelo cidadão portador de deficiência. A visita à Galeria 
Waldemar por grupos de visitantes guiados por colaboradores altamente qualificados 



inclui diferentes “produtos” e dinâmicas, adequados às características e vontade do 
público visitante. 
Neste momento, a aldeia mineira do Lousal é parceira de diversas entidades nacionais e 
internacionais com relevância na área da geoconservação e salvaguarda do património 
geológico, incluindo o Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de 
Portugal, o Roteiro dos Museus da Energia e o Agrupamento Europeu de Cooperação 
Territorial da Faixa Piritosa Ibérica (AECT-FPI). O reconhecimento do trabalho que 
tem vindo a ser desenvolvido no Lousal viu-se refletido na atribuição, em 2013, ao 
Município de Grândola do Prémio PROGEO – Geoconservação, pela Associação 
Europeia da Geoconservação, sob o tema “Aldeia Mineira do Lousal: um exemplo de 
sucesso na reabilitação do património geomineiro da Faixa Piritosa Ibérica”. Em 
2014, a Associação Centro Ciência Viva do Lousal, recebeu, do MIES – Mapa de 
Inovação e Empreendedorismo Social, o selo ES+ que reconhece o elevado potencial de 
empreendedorismo social deste projeto. 
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Nasceu na cidade do Porto onde se licenciou em geologia. Especializou-se em 
mineralogia de minérios e fez os estudos pós graduados na Universidade de Lisboa, 
onde obteve o grau de Mestre. Trabalhou 13 anos como mineralogista na Mina de 
Neves Corvo, em Portugal. Exerceu funções no Museu Nacional de História Natural e 
da Ciência, onde ainda é atualmente curador das coleções de mineralogia. Participou em 
diversas missões oceanográficas nos oceanos Pacífico, Atlântico e Ártico, integrando 
diferentes equipas científicas nacionais e internacionais. Atualmente exerce funções na 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde também integra o Laboratório 
Associado Instituto Dom Luiz na qualidade de investigador colaborador e é Diretor 
Executivo da Associação Centro Ciência Viva do Lousal. 
 
 
 


