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Resumo 
A possibilidade da criação, em Portugal, de polícias privativas a partir de 1878, levou à 
criação de um corpo de Polícia da Empresa da mina de S. Domingos, destinado a fazer 
serviço em qualquer parte da área nos limites dos terrenos dos serviços da empresa. A 
sua história confunde-se com a do funcionamento da Mina de S. Domingos, e a leitura 
de alguma da documentação desse corpo de polícia, permite-nos conhecer uma faceta da 
mina de s. domingos, muito pouco conhecida: a dimensão da “violência” e da 
delinquência no quotidiano da aldeia. O estudo dos livros de Cadastro de Presos, de 
Ofícios e de Queixas, num horizonte cronológico incompleto que vai de 1923 a 1960, é 
um trabalho que estamos a realizar, e do qual trazemos aqui alguns dados que nos 
permitem, desde já, conhecer melhor a comunidade mineira de s. domingos. Sobretudo, 
no conflito contínuo das populações com os proprietários da mina e a atitude da 
autoridade policial na defesa do seu património. 
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