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Sessão de abertura 

 

Gostaria de começar por saudar todos os participantes nesta 5ª edição da 

Jornada Interdisciplinar na MSD e lembrar que “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. 

Como o evento tem tido uma periodicidade anual, esta 5ª edição coincide com 

os cinco anos. E quando se faz cinco anos, já falta muito pouco para ir para a 

escola do 1º ciclo…  

Nós adiantámo-nos e, fazendo jus à palavra “educação” que consta no 

mote da Jornada Interdisciplinar, integramos no programa desta edição uma 

atividade dedicada à história de São Domingos com as crianças que frequentam 

o 1º ciclo na MSD (e que decorrerá na Escola Básica). E convidámos quem 

testemunhou esta história mais recente da exploração mineira em S. Domingos 

para partilhar as suas experiências com estes alunos, contando a história na 

primeira pessoa e aproximando pessoas de diferentes gerações. A Jornada 

Interdisciplinar pretende ser um evento com a comunidade e para a comunidade. 

E porque é importante a história da exploração mineira? Há um enorme 

potencial turístico da promoção da história da exploração mineira, que poderá 

ajudar a travar o declínio e o abandono dos locais onde essa exploração se 

realizou, um tema a que já nos dedicámos numa Jornada anterior. Mas pode 



também a história da exploração mineira ser útil na educação dos nossos jovens? 

Por causa do movimento ambiental e da necessidade de compreender o impacto 

continuado e histórico da exploração mineira na superfície da Terra, sim. Porque 

mesmo exigindo que a Terra seja explorada de um modo sustentável, a história 

da exploração mineira pode evidenciar a profunda dependência que o mundo 

tem da exploração mineira e dos minerais. E porque esta história demonstra 

como a ciência e a tecnologia estão fundamentalmente integradas, uma ideia que 

também é abordada no ensino das ciências. 

 A exploração mineira e a sua história são temas apelativos. Há algo de 

especial na MSD que faz com que pessoas se desloquem de locais tão 

longínquos como Arouca… ou que atravessem a fronteira do seu país, mesmo 

que seja virtual – e aproveito para agradecer desde já a todos os comunicantes 

que integram o programa a sua disponibilidade para participar e contribuir para 

este evento - e este potencial para estimular a curiosidade também constitui 

seguramente um atributo didático da história da exploração mineira. 

 O evento deste ano coincide com o Ano Europeu do Património Cultural 

2018, uma iniciativa da União Europeia a que imediatamente aderimos e à qual 

dedicamos a mesa redonda que integra o programa da tarde. Na mensagem de 

apresentação no sítio da internet, o Coordenador Nacional da iniciativa  refere 

que ter memória é respeitarmo-nos, é estudar a História e conhecer as raízes. 

Cuidar do que recebemos é dar-lhe atenção, é não deixar ao abandono. 

Identificamo-nos com estes princípios.  

Na DECISÃO (UE) 2017/864 do Parlamento Europeu e do Conselho de 

17 de maio de 2017 é referido que o papel do património cultural é também 

reconhecido na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável («Agenda 2030»), que identifica a cidadania global, a diversidade 

cultural e o diálogo intercultural como princípios orientadores do 

desenvolvimento sustentável. Pois aqui estamos nós para promover este diálogo 

e contribuir, esperamos, para um desenvolvimento (mais) sustentável. 



 

A Jornada Interdisciplinar, recordamos, é uma iniciativa do Instituto de 

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

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

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

Câmara Municipal de Mértola. Também o LNEG Beja e agora Aljustrel tem 

sido nosso parceiro, através de comunicações ou assumindo a dinamização de 

atividades no exterior que são sempre uma mais valia no programa das Jornadas 

Interdisciplinares. 

Vamos então dar início aos trabalhos do programa da 5ª Jornada 

Interdisciplinar que inclui, da parte da manhã, uma sessão de comunicações 

dedicada à atividade mineira designada “Geologia, Sociedade e Educação” e, da 

parte da tarde, como já referido, uma mesa redonda dedicada ao património 

geológico e mineiro, designada “Experiências de Conservação e de 

Musealização”. Na qualidade de Diretor Executivo do Centro de Ciência Viva 

do Lousal também participará na mesa redonda, mas passo agora a palavra ao 

Professor Álvaro Pinto, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 

que amavelmente aceitou o nosso convite para moderar a sessão de 

comunicações. 

Jorge Ferreira 


