3ª JORNADA INTERDISCIPLINAR NA MINA DE SÃO DOMINGOS
“Minas, tecnologias e educação: convergências”
25 de novembro de 2016

Voltamos a juntar-nos na Mina de São Domingos, na 3ª edição da Jornada
Interdisciplinar, um evento dedicado à história desta povoação mineira, dando
ênfase às interligações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e a sua
aplicação num contexto de educação formal e não formal.
E porque o enquadramento temático se mantém desde a primeira Jornada,
também a designação “Minas, tecnologias e educação: convergências” se
repete, embora nesta edição o modelo de duas sessões de comunicações, que foi
comum às duas jornadas anteriores, tenha sido substituído por uma única
sessão, seguida de uma mesa redonda,
Na sessão de comunicações teremos os especialistas que partilharão connosco
os estudos que realizam no âmbito da História e da História da Ciência. Este
ano teremos uma segunda participação de carácter internacional, através das
colegas que vêm da Universidade de Huelva, depois da participação da
Professora Margaret Lopes nas duas jornadas anteriores.
Na mesa redonda, com a moderação do Vereador João Serrão, também teremos
especialistas a intervir, mas com mais tempo previsto para a participação de
quem a este evento se destina: todos os que se interessam pelo tema e que nos
honram com a sua presença. Tendo como ponto de partida a Mina de São
Domingos, uma povoação originada pela exploração mineira e que resiste após
o fim dessa atividade, pretende-se debater o desafio que se coloca de conjugar
património, turismo e desenvolvimento sustentável no contexto de um território
como o do Baixo Alentejo.
Deste modo, e depois de duas jornadas que julgamos terem contribuído para a
maturidade deste evento, são esperados frutos, neste caso os contributos para
uma perspetiva de futuro, para a população da Mina de São Domingos, que tão

generosamente nos tem recebido, com mais desenvolvimento económico, com
menos impacte ambiental e sem perder a sua identidade.
A chegada à maturidade leva-nos ainda a valorizar as memórias, pelo que está
em elaboração um conjunto de conteúdos desta e das jornadas anteriores que
poderão ser acedidos, em breve, a partir do sítio da Fundação Serrão Martins.
Também sinal de maturidade é saber ouvir, e foi por isso que quisemos trazer
para esta terceira edição o contributo de quem pudesse partilhar os
conhecimentos e as técnicas que se aplicavam a jusante da exploração das
pirites, ou seja, no processamento industrial que ocorria na Companhia União
Fabril, no Barreiro. Apesar do convite, não foi possível ter a participação de
quem representasse o Parque Industrial do Barreiro, entidade responsável por
vários espaços museológicos, mas não vamos desistir.
A iniciativa da Jornada Interdisciplinar 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, dirigido pela Professora Fátima Nunes, que intervém na sessão de
encerramento. Mas esta iniciativa não seria possível sem o generoso contributo
de todos os que se disponibilizaram para intervir e a colaboração da Fundação
Serrão Martins e da Câmara Municipal de Mértola, assegurando toda a
logística necessária para o evento.
A História da Ciência pode ser uma disciplina do domínio de especialistas, mas
a sua função é proporcionar uma abordagem integrada, tendo em atenção as
possibilidades de interação com outras disciplinas, para uma melhor
compreensão dos conceitos científicos, da natureza da própria ciência e
contextualizando e humanizando os seus protagonistas. Assim sendo, esta
disciplina será naturalmente útil, mas compete aos referidos especialistas que
essa utilidade se faça sentir junto do público não especialista.
Este é um objetivo muito particular desta 3ª edição que se junta aos demais
objetivos das Jornadas Interdisciplinares, que são o contributo para a agenda

nacional e internacional de uma área de investigação multidisciplinar, a partir
do FOCUS de história e filosofia da ciência e papel da tecnologia, centrado no
intervalo de tempo séculos XVIII_ XXI.
A sessão de comunicações desta Jornada, intitulada “História da exploração
mineira, património e sociedade” será moderada pelo Professor Augusto Fitas,
Professor aposentado da Universidade de Évora, a quem passo a palavra.
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