


A Mina de São Domingos na Exposição Internacional do Porto, em 1865 

 

 

Resumo: 

Entre 18 de setembro de 1865 e 2 de fevereiro de 1866 decorreu uma exposição das 

indústrias nacionais e internacionais na cidade do Porto. Este evento proporcionou a 

oportunidade para James Mason, engenheiro e diretor, exibir uma empresa com 

investimento britânico que deu origem à povoação que é hoje conhecida por Mina de S. 

Domingos, no interior Alentejano. Tanto a exposição como a participação da Mina de 

São Domingos nesse evento internacional originaram catálogos, que agora constituem 

importantes fontes históricas e que tivemos em conta neste trabalho, juntamente com 

alguma imprensa da época, para conhecer a transformação que uma indústria extrativa 

promoveu no território em apenas seis anos.  

 

 

Nota biográfica: 

Jorge Miguel Quintino Gomes Ferreira é professor do ensino básico e secundário do 

grupo 520 (Biologia e Geologia) e investigador IHC – Grupo CEHFCi (Ciência) da 

Universidade de Évora. Doutoramento em História e Filosofia da Ciência, pela 

Universidade de Évora, tendo apresentado a tese intitulada “Da Sismicidade à Ciência 

dos Sismos: Para a História da Sismologia em Portugal” (2014), recentemente editada 

pelo IPMA (2020). Organização das Jornadas Interdisciplinares na Mina de São 

Domingos “Minas, Tecnologias e Educação: Convergências” (desde 2014) 



Francisco Rocha (1900-1971) e a profilaxia da malária na Mina de s. 
Domingos nos anos 30. (Work in progress)  
 
 
Resumo 
Esta comunicação tem por objectivo apresentar as medidas de profilaxia 
da malária levadas a cabo na Mina de São Domingos, na década de 30 do 
século XX, de acordo com as perspectivas veiculadas pelo médico militar 
Francisco Rocha. Servem de base a este estudo exploratório os dois 
artigos da sua autoria, que versam sobre o controlo da malária, publicados 
em 1930 e em 1938 na revista do Instituto Bacteriológico Câmara Pestana.  
 
Nota biográfica 
Alexandra Marques é investigadora associada do IHC - Instituto de História 
Contemporânea | Grupo Ciência Estudos de História, Filosofia, Cultura 
Científica | CEHFCi, da Universidade de Évora. É doutorada em História e 
Filosofia da Ciência pela Universidade de Évora, desde Dezembro de 2019, 
com a tese: O Instituto Bacteriológico Câmara Pestana, Ciência Médica e 
Cuidados de Saúde (1892-1930). 



O eucalipto na Mina de São Domingos. Contributos para o estudo 

de uma paisagem industrial 

 
Cardeira, Daniel 

danielcardeira@gmail.com 

 
Resumo: 

A paisagem do antigo complexo da Mina de São Domingos é marcada pela presença do 

eucalipto, árvore exótica que desempenhou um papel preponderante na arborização do 

couto mineiro.  

O uso do eucalipto na Mina de São Domingos regista-se desde os primeiros anos da 

exploração mineira e o seu impacto na paisagem perdura até aos dias de hoje. Este 

trabalho pretende, portanto, assinalar os momentos de arborização no complexo 

mineiro, colocando em evidência a presença contínua no tempo desta árvore, que por 

isso se assume como um testemunho histórico e participativo no desenvolvimento da 

própria Mina.  

Abordaremos, de igual forma, os aspectos mais controversos da utilização do eucalipto, 

árvore que, apesar de seu valor comercial, possui parco valor ecológico.  

Em suma, refletiremos sobre a relação do eucalipto com a Mina de São Domingos e 

sobre o seu valor histórico e patrimonial.  

 

Palavras-chave: Minas de São Domingos, Eucalipto, Paisagem industrial e cultural, 

Património industrial, Corte de Pinto (Mértola) 

 

Nota biográfica: 

Daniel Cardeira é licenciado em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade 

de Lisboa (2015) e mestre em História da Arte, Património e Cultura Visual pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto (2020). Atualmente trabalha como 

mediador cultural na Casa das Artes Mário Elias em Mértola. 
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A mina em que vivemos 
Sofia Pereira 

 
Resumo: Os metais são omnipresentes na sociedade atual. Existem muito poucos 

materiais ou produtos nos quais os metais estejam ausentes ou não tenham tido um 

papel essencial na sua produção. Muito poucos! Hoje em dia damos por garantido poder 

viajar ou estar em permanente contacto com os nossos amigos, mas foram precisos 

muitos anos de investigação e um sem número de inovações cujo pilar foi sempre o 

mesmo: os recursos minerais. Todos nós sabemos como obter matérias-primas animais 

e vegetais e como as transformar em produtos, certo? E podemos até ter uma ideia de 

como extrair e usar aquela pedra ali como material de construção. Mas, e as matérias-

primas metálicas? De onde vêm os metais? Como os podemos encontrar? Como os 

processar? Para quê, concretamente, são eles essenciais? Vem descobrir as respostas e 

surpreender-te com a quantidade de objetos que usamos no nosso dia-a-dia que contêm 

metais. Vivemos, de facto, em minas à paisana. 

 

Nota biográfica: Natural de Águeda (Aveiro), licenciatura em Geologia na Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa (2010), com último ano de especialização em 

disciplinas dos mestrados de Paleontologia, Geodinâmica Interna e Geologia Ambiental 

e Recursos Geológicos da Universidad Complutense de Madrid (2009-2010). 

Doutoramento em Paleontologia e Estratigrafia na Universidade de Lisboa em 2017 

(Trilobites do Ordovícico Superior da Zona Centro-Ibérica Portuguesa). Foi bolseira de 

post-doc (Universidade Nova de Lisboa) do Projeto TravelEx da EIT Raw Materials, 

dedicado à criação de conteúdos pedagógicos para divulgação da importância da 

exploração dos recursos minerais junto de jovens em idade escolar; curadora da 

exposição itinerante "Minerals’ Got Talent”, atualmente em exibição em Oulu, 

Finlândia. Atualmente, é investigadora no Centro de Geociências da Universidade de 

Coimbra. 

 



Valorização da água ácida de mina através da recuperação de metais 

 

Jorge Dias Carlier1, Amir Nobahar1,2, Maria Clara Costa1,2 

1- Centre of Marine Sciences (CCMAR), University of the Algarve, Gambelas Campus, 8005-139 Faro, Portugal  

2- Faculty of Sciences and Technology, University of the Algarve, Gambelas Campus, 8005 139 Faro, Portugal 

 

A drenagem ácida de mina (DAM) é o resultado da oxidação de minérios de sulfureto expostos ao 

meio ambiente por atividades de mineração. A oxidação desses minerais confere à DAM um pH 

extremamente baixo e concentrações elevadas de sulfato e metais (principalmente ferro, alumínio, 

cobre e zinco). Quando a AMD é descarregada no meio ambiente, causa graves impactos 

ambientais, particularmente no solo e nos recursos hídricos, incluindo nos organismos aquáticos. 

De facto, a AMD é reconhecida como o problema ambiental mais comum, sério e caro associado às 

operações de mineração e de processamento de minérios. Assim, o tratamento da AMD tornou-se 

uma estratégia importante para mitigar esses problemas. O controle de pH convencional com 

reagentes de neutralização de baixo custo tem sido a abordagem mais amplamente utilizada para 

tratamentos de remediação da DAM. No entanto, isto resulta numa precipitação de metais com 

produção de grandes quantidades de lamas que podem constituir um problema operacional e 

ambiental. Assim, nos últimos anos, a indústria mineira tem enfrentado uma pressão cada vez 

maior para incorporar os princípios da mineração sustentável e isso resultou numa mudança de 

paradigma no sentido de reduzir o volume de lamas produzidas e o custo operacional, bem como 

de melhorar a eficiência do tratamento.  Por outro lado, a maioria dos suprimentos de metais 

estratégicos (por exemplo, Cu e Zn) são obtidos através da mineração de fontes primárias que são 

finitas e diminuem rapidamente devido à explosão populacional e à industrialização moderna. As 

estimativas do risco de oferta a curto prazo e da criticidade indicam que nas próximas 2-3 décadas, 

diferentes setores industriais terão dificuldade em manter o fornecimento de vários metais. Há, 

portanto, uma necessidade urgente de avançar para uma economia circular de metais, explorando 

fontes alternativas (de preferência por meio de tecnologias ecológicas e sustentáveis). Nesse 

contexto, nos últimos anos a DAM tem sido cada vez mais considerada uma fonte secundária de 

metais, visando-se a implementação de abordagens de tratamento mais sustentáveis e 

simultaneamente contribuir para uma economia circular, com benefícios para a preservação tanto 

dos recursos como do meio ambiente. A equipa do Laboratório de Tecnologias Ambientais do 

Centro de Ciências do Mar do Algarve, tem feito investigação há várias décadas no 

desenvolvimento de processos químicos e biológicos de recuperação de metais de águas 

contaminadas com metais. Neste âmbito foi estudada uma estratégia de combinação inovadora de 

processos químicos e biológicos para recuperar os metais estratégicos cobre e zinco duma AMD 

extrema colhida em Mina de São Domingos, tendo-se já obtido resultados promissores de 

recuperação de cobre (~95%) e estando em fase de otimização do rendimento da recuperação do 

zinco.  

 



8ª Jornada Interdisciplinar na Mina de São Domingos Minas, tecnologias e educação: 

convergências Mina de São Domingo, 3 de dezembro de 2021  

Rui Emanuel Galvão Carvalho  

Doutorando da Universidade de Sevilha  

ruigalcar@us.es arc.ruicarvalho@gmail.com  

 

Título: Áreas mineiras património da humanidade.  

 

A mina de FALUN como referência no estudo da Paisagem Cultural da Mineração 

ChanzaGuadiana.  

 

Resumo: A problemática da conservação e valorização do património cultural industrial 

e dos seus complexos abandonados, remete-nos atualmente para domínios 

pluridisciplinares que enriquecem o processo de patrimonialização que sucede aos 

ciclos produtivo e de desmantelamento. Como resultado da interação do Homem com o 

seu meio natural por meio da mineração, a paisagem, quando ampla e prolongadamente 

modelada, construída e vivenciada, adquire uma especificidade muito própria dessa 

atividade e potencialmente transita para a dimensão cultural. Na geografia do 

Património da Humanidade podemos ver o seu âmbito alargado à categoria de paisagem 

cultural da mineração, aplicada pela UNESCO aos complexos de mineração de 

excecional importância na época da revolução industrial. O caso da grande mina de 

cobre de FALUN, na Suécia, declarado Sítio Património Mundial em 2001, é revelador 

de um processo de patrimonialização e de exploração cultural bem-sucedido. No âmbito 

do projeto de investigação “Paisagem Cultural da Mineração no território fronteiriço do 

Chanza-Guadiana”
1
, procura-se identificar referenciais que contribuam para o seu 

processo de patrimonialização, também, a partir de casos de estudo declarados pela 

UNESCO paisagem cultural da mineração, elegendo-se FALUN como um caso 

paradigmático. A valorização destes territórios é hoje uma responsabilidade coletiva e 

um objetivo de sustentabilidade para as comunidades e para o ambiente, mas também 

uma oportunidade de reuso como recurso para atividades de perfil turístico, cultural, 

ecológico, científico e pedagógico.  

 

Palavras-chave Paisagem Cultural da Mineração; Falun; Mina de São Domingos; Minas 

de Las Herrerías; Patrimonialização; Património Industrial; Valorização do Território.  

 

Nota biográfica: 

Rui Carvalho, arquiteto no Município de Mértola. Atualmente é doutorando na Univ. 

Sevilha com a investigação “A Paisagem Cultural da Mineração no Território 

Fronteiriço Chança-Guadiana” Mestre pela FCT-UNL, com a dissertação “Património 

Industrial e Valorização do Território. A Mina de S. Domingos” (2009). Foi 

coordenador do GTL e das propostas de Plano de Pormenor de Salvaguarda e 

Valorização da MSD e do POM (1998-2004) Foi autor de vários projetos de reabilitação 

para a MSD: “Casa do Mineiro” (2003); Passadiço da Corta da Mina (2004); 

Arruamentos e Largo dos Correios (2012); Proposta de delimitação do CIP das Minas 

de São Domingos (2013); “Cineteatro” (2018) 

                                                           
1 PI – Projeto de Investigação no âmbito Doutoramento em Arquitetura, Património e Reabilitação, da 

Universidade de Sevilha. Na região transfronteiriça do Alentejo e Andaluzia, no espaço e no ambiente de 

confluência dos rios Chança e Guadiana, onde se situam as minas abandonadas de São Domingos e de 

Las Herrerías (sec XIX-XX). 
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O Cemitério dos Ingleses da Mina de São Domingos 

Luís Baltazar 

 

Resumo: 

O Centro de Estudos da Mina de S. Domingos (CEMSD) é uma iniciativa autónoma e 

independente que visa essencialmente a divulgação e promoção do património, material e 

imaterial, da Mina de S. Domingos, facilitando o acesso a documentação histórica e técnica de 

forma absolutamente aberta e gratuita. 

No âmbito do módulo “Edifícios e Infraestruturas” do Portal Internet do CEMSD que tem por 

objetivo a inventariação e caracterização do património histórico da Mina de São Domingos, 

foi efetuado um estudo sobre o Cemitério Inglês da localidade. 

O referido cemitério foi construído em 1860 e é atualmente o único edifício, cuja função não 

foi alterada, que resta da aldeia primitiva, destruída para permitir a exploração mineira a céu 

aberto (corta). 

Foi usado como local de enterramento de súbditos britânicos até ao início do Séc. XX e ficou ao 

abandono após falência da Mason And Barry Ltd, sendo após 1974 alvo de ações de 

vandalismo e profanação. 

Atualmente, encontra-se numa situação de indefinição, assim como muito do património 

histórico do antigo couto mineiro, à espera de projetos concretos de conservação e 

valorização. 

O estudo do CEMSD permitiu identificar as pessoas sepultadas no cemitério e atribui-lhes de 

alguma forma um pouco de dignidade, ao relacioná-las entre si e sempre que possível com os 

familiares sobrevivos que prestaram serviço na Mina. 

As recentes notícias sobre o “Cemitério dos Ingleses” e a sua divulgação nas redes sociais, 

trouxeram à tona alguns ressentimentos e preconceitos existentes no seio da população tendo 

por alvo os “Ingleses” o que revela, passadas 2 ou 3 gerações, a permanência de uma 

“entidade mineira” muito forte que se manifesta não só na sensação de pertença ao lugar, 

mas também, ou principalmente, na tradição oral e na identificação com os antepassados e 

com as dificuldades vividas por estes. 

 

Nota Biográfica do Orador: 

Luís Baltazar, Membro do Cento de Estudos da Mina de São Domingos, é licenciado em 

Geografia pela Universidade de Lisboa e Mestre em Sistemas de Informação Geográfica e 

Modelação Territorial aplicados ao Ordenamento pela mesma Universidade, é Vice-Presidente 

da Secção de Ambiente e Ordenamento do Território da Sociedade de Geografia de Lisboa, e 

desempenha funções de especialista em geomática na Agência Portuguesa do Ambiente. 

https://cemsd.pt/node/11132


O Potencial Geoturístico da Mina de São Domingos:  

Património Geológico e Cultural 

 
Stefan Rosendahl (Geoloquium) 

srosendahl@gmail.com 

Resumo: 

A área da Mina de São Domingos dispõe de um património geológico e cultural com 

elevado interesse. Este património pode ser divulgado através de atividades 

geoturísticas, nas quais se reúne a observação de sítios com interesse geológico e a 

apreciação do património cultural, quer material, quer imaterial (por exemplo, 

património construído vernáculo e não vernáculo, tradições, gastronomia). Deste 

modo, a oferta turística é mais completa e vai ao encontro dos diversos interesses dos 

participantes. 

O património da Mina de São Domingos é valorizado através da elaboração de 

percursos com mesas e painéis informativos, visitas guiadas, folders, etc., bem como a 

divulgação pelos postos de informação turística da região, apps, TIC, redes sociais, 

hotéis e demais instalações turísticas. Quando as atividades turísticas conduzem a um 

melhor conhecimento dos sítios naturais e culturais, a sua conservação torna-se mais 

eficiente, pois a população local ficará consciente do seu valor, o que faz com que 

estes protejam os bens. Visitas regulares aos sítios são aproveitadas para controlar a 

sua condição e incentivar a sua manutenção. Assim, o geoturismo contribui para a 

preservação do património geológico e cultural. 

Considerando o valor do património geológico e cultural da Mina de São Domingos, 

conclui-se que existe um elevado potencial para a realização de atividades 

geoturísticas. Devido à sua influência em áreas ambientais, culturais, económicas e 

sociais, o geoturismo representa uma ferramenta para promover um turismo 

sustentável na área da Mina de São Domingos e um modo de aumentar a qualidade 

das atividades turísticas. 

 

Nota biográfica: 

Stefan Rosendahl é doutorado na área de Geologia e Paleontologia pela Universidade 

de Stuttgart (Alemanha). Foi Professor na Universidade da Beira Interior, onde ocupou 

o cargo de coordenador do Departamento de Engenharia Civil, no Instituto Politécnico 

de Leiria, no Instituto Politécnico de Tomar, na Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias e no Instituto Superior Dom Dinis (Marinha Grande). 

Atualmente está a fundar uma empresa no âmbito do geoturismo (Geoloquium) 

sediada no Algarve e é colaborador externo em diversos Centros de Ciência Viva desde 

o ano de 2018. 
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Resumo comunicação 

Minas, tecnologias e educação: convergências, o contributo do Campo Arqueológico de 

Mértola 

 

Pretende-se com esta comunicação apresentar os dados arqueológicos disponíveis e 

tentar traçar um quadro evolutivo das explorações mineiras, do povoamento e das vias 

de comunicação no território de Mértola. A análise pretende sistematizar os dados 

provenientes das várias prospeções e dos trabalhos de escavação arqueológica levados 

a cabo pela equipa do Campo Arqueológico de Mértola, desde 1978, no concelho de 

Mértola. Numa segunda parte serão abordadas algumas das potencialidades do 

complexo mineiro da Mina de S. Domingos a nível do património arqueológico. 

 

Nota biográfica 

Virgílio António Martins Lopes, nasceu em Peredo da Bemposta, Portugal, em 29 de 

maio de 1966. Arqueólogo e membro da Direção do Campo Arqueológico de Mértola, 

desde 1990. Investigador do Centro de Estudos em Arqueologia Artes e Ciências do 

Património e atualmente Bolseiro de pós-doutoramento pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia a desenvolver a linha de investigação “O processo de cristianização do sul da 

Lusitânia - o caso de Mértola”, em colaboração com o Pontifício Instituto di Archeologia 

Cristiana, em Roma. Professor na Escola Profissional Alsud (1992-2015) e na 

Universidade de Évora (2017-21). Recebeu o Prémio das Academias Pontifícias do 

Vaticano, concedido pelo Papa Francisco em 2015. 

Das cerca de uma centena de publicações destaca Casa Romana – Museu de Mértola, 

(2012), Arrabalde Ribeirinho – Museu de Mértola, (2012), Mértola na Antiguidade 

Tardia (2003) e a co-edição do Livro - O território e a Gestão dos recursos entre a 

Antiguidade Tardia e o período islâmico (2020). 

 

 


