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Sessão de abertura 

Hoje comemora-se o Dia Nacional da Cultura Científica. Foi instituído em 

homenagem a Rómulo de Carvalho, personalidade que muito contribuiu para a 

promoção da cultura científica e o ensino da ciência em Portugal. Rómulo de 

Carvalho nasceu em Lisboa em 24 de novembro de 1906 e licenciou-se em 

Ciências Físico-Químicas pela Universidade do Porto em 1931, tendo sido 

docente (em liceus de Lisboa e de Coimbra), pedagogo, cientista e investigador 

de História das Ciências. As atividades em que se destacou foram múltiplas, e o 

que escreveu sobre uma delas, a atividade docente, representa bem o gosto e o 

empenho que dedicou a qualquer uma das outras, e passo a citar: “Escolhemos, 

por vontade própria e no devido tempo, a profissão de professor do ensino 

secundário, de Física e de Química, a qual profissão, sem cansaço nem 

arrependimento, exercemos durante quarenta anos, e a ela regressaríamos se 

fosse possível repetir a experiência.” (Carvalho, R. Atividades científicas em 

Portugal no século XVIII, Universidade de Évora, 1996, p.XVII). Rómulo de 

Carvalho publicou diversos livros de divulgação científica, assim como manuais 

escolares, e também ficou conhecido através da publicação de inúmeros poemas, 

sob o pseudónimo de António Gedeão, que contribuíram para a literatura 

portuguesa do século XX. 

A Universidade de Évora conferiu a Rómulo de Carvalho, em 8 de junho 

de 1995, o grau de Doutor Honoris Causa e nos dois anos seguintes publicou 

duas compilações de estudos que realizou, com a concordância e o empenho 



pessoal do próprio Rómulo de Carvalho. A introdução que escreveu na segunda 

destas publicações terá sido porventura o último texto da sua autoria, uma vez 

que faleceu pouco tempo depois, em 19 de fevereiro de 1997, em Lisboa. 

Aproveitamos assim a data em que se realiza a 4ª Jornada Interdisciplinar na 

Mina de São Domingos para prestar esta singela homenagem a um homem que 

se destacou no desenvolvimento e divulgação de uma área científica em 

Portugal, a História da Ciência, a mesma em que nós e este evento em particular 

dedicado à história da ciência e da tecnologia, e com uma abordagem 

interdisciplinar, nos movimentamos, esperando ser merecedores do seu legado. 

“Minas, tecnologias e educação: convergências” é o mote para este 

encontro de especialistas e não especialistas em São Domingos, dedicado às 

interligações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e a sua aplicação 

num contexto de educação formal e não formal. A iniciativa é do Instituto de 

História Contemporânea (IHC), através do seu Grupo de Investigação CEHFCI 

(Ciência, Estudos de História, Filosofia e Cultura Científica) da Universidade de 

Évora, tendo como entidades parceiras a Fundação Serrão Martins e a Câmara 

Municipal de Mértola.  

Durante a 3ª Jornada anunciámos e pouco depois disponibilizámos 

conteúdos dessa e das jornadas anteriores que podem agora ser acedidos a partir 

do sítio na internet da Fundação Serrão Martins. Também conteúdos desta 4ª 

Jornada serão em breve disponibilizados. Ainda no âmbito da divulgação, estão 

a ser compilados textos das Jornadas com o intuito de elaborar uma publicação, 

que também esperamos para breve. Queremos contribuir para que a Mina de São 

Domingos figure no mapa da cultura científica nacional. 

E é com este desígnio que vamos iniciar a 4ª Jornada Interdisciplinar. A 

primeira sessão de comunicações, intitulada “Recursos minerais e sociedade” 

será moderada pela Professora Ana Cardoso Matos, Professora da Universidade 

de Évora, a quem passo a palavra. 
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