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Quando, no início da década de 90, o Município de Grândola e a SAPEC lançaram mão da 

Fundação Frédéric Velge para dinamizar o projeto integrado de reabilitação da aldeia mineira do 

Lousal – RELOUSAL, poucos acreditariam que, passados quase 30 anos, pudesse ter conseguido 

trazer a realidade até onde a conhecemos atualmente. A dinâmica deste projeto caracteriza-se 

pela sua capacidade de se reinventar, procurando valorizar o património geológico e mineiro, 

assim como o património social e toda a riqueza tangível e intangível que um espaço como este 

pode encerrar.  

As mais recentes experiências de conservação e de musealização da mina do Lousal incluem o 

património geológico, o património mineiro e o património social. 

A musealização e abertura ao público, em 2015, da Galeria Mineira Waldemar – a primeira 

galeria subterrânea da Mina do Lousal – iniciou um novo ciclo na dinâmica de atração de 

públicos ao Lousal. A Galeria caracteriza-se por um percurso subterrâneo, no setor sul da mina 

do Lousal, com aproximadamente 300 m de extensão. Atravessa as principais formações 

geológicas da região e permite visualizar estruturas geológicas, tais como, falhas, contactos entre 

litologias e o minério explorado no passado. 

Em 2016, uma das máquinas mais emblemáticas da Central Elétrica das Minas do Lousal – o 

motor Carels Diesel, Tipo 3 E, de 300 cv – começou de novo a funcionar. Não se tratou do 

recomeço do ciclo funcional da mineração da pirite, que chegou ao fim em 1988, mas de um 

modo de ilustrar a sua função atual, na sequência da criação do Museu Mineiro, após o 

encerramento da mina. 

Em 2017 inaugurou o núcleo museológico “Casa de Saúde”, do Museu Mineiro do Lousal. Este 

novo núcleo é dedicado ao património social, mais especificamente, ao património relacionado 

com os serviços médico-sociais. Através deste núcleo representativo dá-se a conhecer os serviços 

disponibilizados pela entidade responsável pela gestão do couto mineiro aos trabalhadores assim 

como às suas famílias. 
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