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O esgotamento das minas, os contextos políticos e económicos em que estas se 
desenvolveram, e a mudança de estratégias de mercados, são três das razões pelas quais, nas 
últimas décadas, centenas de minas em todo o mundo encerraram definitivamente, sem que o 
seu património chegasse, sequer, a sê-lo, ou, por outras palavras, sem que houvesse tempo de 
conhecer, inventariar ou preservar o seu legado.  

Nas minas cruzam-se saberes técnicos e científicos, modos e ritmos/ritos de vida, 
repartidos entre a dureza do trabalho, a incerteza dos “caprichos” da natureza e as 
necessidades/interesses dos homens; em consequência, os valores que encerra são múltiplos e 
a sua leitura e interpretação tem de fazer-se de olhares multidisciplinares, abrangendo as 
múltiplas expressões do espaço cultural da mina: geológica e geográfica, técnica e tecnológica, 
sociológica e arquitetónica. Nesta ótica, vários de entre estes sítios mineiros, pela sua 
historicidade ou singularidade, ou ainda pela sua raridade ou exemplaridade, têm vindo a ser 
objeto de intervenções, no sentido de lhes conferir uma nova utilização, sobretudo ancorada 
no turismo cultural.  

Embora os problemas ambientais tenham sido, em grande medida, o principal motor 
destes projetos, por tais lugares, em regra, clamarem urgentes soluções, também é verdade 
que o alargamento do conceito de património aos domínios da indústria permitiu chamar a 
atenção e trazer à fruição pública, espaços, e atividades, para muitos inteiramente 
desconhecidas ou, pelo menos, pouco valorizadas.  

É assim que na Europa e nas Américas, se têm multiplicado os casos de sítios mineiros 
abandonados recuperados como museus mineiros, parques arqueomineiros, rotas e outras 
fórmulas que, de um ou outro modo, tentam preservar e valorizar tais testemunhos, 
monumentos de resistência ao esquecimento e, em muitos casos, símbolos de identidade.  

A musealização tem-se mostrado adequada ao resgate destas memórias, permitindo 
conciliar continuidade com mudança, conservação com criação, facilitando a a interpretação 
dos testemunhos desta indústria milenar. 
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