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A Mina de S. Domingos é um lugar impactante, uma paisagem ferida 
por mais de 150 anos de exploração mineira; um lugar de contraste 
entre a degradação e o belo; de casas em banda; de tapadas de 
água límpida e de lagoas de águas ácidas; de ruínas industriais 
imponentes com um expressivo valor estético; um lugar de 
comunidade coesa marcada por um forte sentido de orfandade que 
o fecho da mina deixou; um lugar de memória e de saudade de um
tempo em que a vida era árdua, mas as ruas borbulhavam de vida
e gente, muita gente. E a perda desta gente, foi aqui a maior
perda, a mais sentida e dorida, porque significou a privação
de vivências sociais, familiares e de comunidade; a perda de
rotinas e rituais de sociabilidade comunitária; a perda de afetos
próximos, apegos, laços, olhares, toques.

Num contexto de contemporaneidade, a CULTURA e a ARTE emergem como 
alavancas para este lugar que se reinventa e regenera; constrói 
novas memórias coletivas; projeta futuros e sustentabilidade. 
A Cultura que salvaguarda e valoriza o seu discurso mais 
identitário de história e património, de tradição, costume 
e festividade; de memória e ritual. Mas também,  e sobretudo, 
a Cultura e as Artes na sua criação contemporânea, plural, 
estética e performativa, capacitante e transformadora. 

Neste processo de local, o projeto MALACATE surge como um agente 
catalisador desta ambicionada reinvenção e regeneração territorial 
e comunitária. Um projeto que através das artes interliga pessoas, 
entidades, artistas, talentos, lugares e até países. Um projeto 
que desenha utopias e constrói novas memórias, significados 
e sentido de pertença em torno da criação e fruição cultural 
contemporânea, num processo que se deseja comunitário 
e co-criativo. Um projeto que minimiza a distância e liga, 
em rede, esta periferia aos centros da criação artística 
contemporânea. 

Em boa hora o Município de Mértola incitou a Companhia Cepa Torta 
para o desafio de se deslocalizar do centro para a periferia 
e pensar um projeto cultural para a Mina de S. Domingos de raiz 
comunitária, contemporânea e regeneradora no espectro das artes 
visuais e performativas. Assim nasceu o projeto MALACATE e, assim, 
iniciou um processo co-criativo que esperamos transformador 
e catalisador de dinâmica cultural, artística, social e económica.  
Um processo que reivindica para Mina de S. Domingos uma nova 
centralidade e espera que este lugar se afirme, progressivamente, 
como um lugar incontornável para a criação artística e para 
fruição cultural à escala nacional. 

ROSINDA PIMENTA

MALACATE, 
Uma nova centralidade para a Mina de S. Domingos 
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Lise, pelo que me foi dado a conhecer dos 
teus projetos passados, sinto que estão 
fortemente influenciados por uma ideia de 
memória, de marcas deixadas por outros. 
Paralelamente trabalhas com frequência com 
comunidades específicas para criar as tuas 
obras. No final, o rasto de todas essas 
pessoas fica muito presentes no trabalho, 
quase como um eco, parece-me. E na verdade 
referes-te a alguns dos teus objetos como 
peças de arte relacional. Preferes sempre 
trabalhar com outros?
Gosto muito de incluir outras pessoas nas 
minhas obras de arte. Acredito que 
a principal razão para isso seja o desejo 
de espalhar a alegria que sinto em fazer 
arte, e também dar às pessoas um sentimento 
de propriedade e até de orgulho, diria eu. 
Por exemplo, quando trabalho com crianças, 
vejo como ficam felizes em mostrar aos outros 
as partes  de uma instalação de arte para 
as quais contribuíram. Quando se trata da 
alegria de fazer arte, acredito que está 
relacionada com a criação de algo com as 
mãos. Criar juntos dá uma sensação boa 
e positiva. Cria memórias e “união”, além da 
própria obra de arte.

Também faço muitos trabalhos de arte sozinha, 
e é difícil dizer se prefiro a arte relacional 
ao invés de trabalhar sozinha. Trabalhar com 
outras pessoas cria um resultado diferente 
do que quando trabalho sozinha, porque as 
outras pessoas veem outras formas de fazer 
as coisas. Apesar de eu ter sempre um plano 
claro para as obras de arte relacional, estou 
aberta ao que está a acontecer à medida que 
avançamos e adoro incluir o inesperado 
e o não planeado que se encaixam na ideia geral.

Entretanto tens uma outra importante 
componente do teu trabalho fortemente 
influenciado pelas questões da ecologia, 
a que se chama eco arte. Há inclusivamente um 
conjunto de trabalhos teus que estabelecem 
uma ligação entre as preocupações ambientais 

e a obra O Grito de Edvard Munch. Para além 
disso muitas das tuas obras são povoadas 
por elementos orgânicos e até expostas na 
natureza. De que forma sentes que a arte pode 
ter um papel importante na sensibilização 
para as questões do meio ambiente?
Acredito que a arte pode falar sobre ecologia 
de uma forma diferente dos factos e números. 
A arte pode envolver os sentimentos de outra 
maneira e - espero - colocar a atenção em 
questões difíceis e exigentes de uma maneira 
mais criativa e, digamos, positiva. Com os 
meus projetos de arte ambiental, procuro 
criar consciência através de instalações 
visualmente interessantes. Ao mesmo tempo, 
as instalações têm em si algo de “errado” de 
certa forma, o que faz com que as pessoas 
reflitam sobre como tratamos a natureza 
e o que podemos fazer a esse respeito. 
Um exemplo mais concreto, é a instalação 
“Hesje” (estindarte de peixe) que fiz em 
Lofoten, na Noruega. Algumas centenas de 
pessoas participaram, fazendo limpezas nas 
praias. O lixo plástico foi então montado num 
estindarte de peixe, onde normalmente está o 
peixe pendurado para secar. Em vez de peixe, 
podíamos ver 3.500 objetos de lixo plástico. 
Isto era visualmente interessante e colorido 
e, ao mesmo tempo, era “errado” - deveria 
haver ali peixe pendurado e não plástico. 
Desta forma, a instalação chamou à atenção 
como o plástico está a ocupar 
o lugar do peixe nos nossos oceanos. E quando
o projeto terminou, o plástico foi levado
para um centro de reciclagem e algumas
centenas de quilos de detritos marinhos foram
retirados da natureza.

Aproximando-nos mais da realidade da Mina 
de S. Domingos, tiveste oportunidade de 
visitar o local e conhecer várias pessoas 
desta comunidade. Também visitaste as antigas 
ruínas e o que resta do complexo mineiro. 
O que mais te impressionou?
As grandes ruínas da indústria mineira, tanto 
na Mina como na Achada do Gamo, são muito 
escultóricas e visualmente interessantes. 
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A artista norueguesa Lise Wulff, uma das parceiras do 
projeto MALACATE, foi desafiada a pensar uma instalação 
artística para Mina de S. Domingos a partir do que foi 
observando e conhecendo nas suas anteriores visitas. 
Miguel Maia esteve à conversa com a artista sobre o seu 
trabalho antes da vinda para a sua nova criação na Mina.

Lise Wulff: “Hesje”, Lofoten, Noruega 2017 © Roy Størkersen

Um novo volume vai surgir na Mina de S. Domingos 
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As cores também me chamaram a atenção - as 
pedras roxas acastanhadas juntas com as cores 
amarelo ocre e o turquesa brilhante. O facto 
de a paisagem ainda estar muito afetada depois 
de tantos anos após o fim da indústria também 
me impressionou bastante. Demonstra o quanto 
nós, humanos, estamos a deixar vestígios na 
natureza. Dito isto, a maior influência para 
a minha ideia artística veio da conversa com 
algumas pessoas da Mina. Na verdade, essas 
conversas fizeram-me mudar a ideia artística. 
A minha primeira ideia estava fortemente 
relacionada a apontar para a própria 
indústria de mineração e, depois de conversar 
com a população local, senti vontade de 
enfatizar outras partes de Mina além da 
indústria de mineração. Isto levou-me à ideia 
do Ninho.

Sim, fala-nos dessa ideia. Desde essa tua 
última visita que temos falado frequentemente 
sobre aquela que seria a tua proposta e desde 
o início que te interessaste pela questão
dos pássaros. Consegues falar um pouco sobre 
porquê escolheres o tema dos pássaros?
Durante a minha visita à Mina e aos seus 
arredores, e através das conversas com a 
população local, fiquei a saber que esta é uma 
zona com espécies raras de aves. Por exemplo, 
o andorinhão-cafre é conhecido por nidificar
precisamente no território desertificado das
antigas minas. Isso fez-me pensar no facto
de que os pássaros podem voar para qualquer
lugar, mas que estes escolhem voar exatamente
para a área da Mina. Há algo de positivo
nisso, como se esta fosse uma área escolhida.

E podes dizer-nos um pouco mais sobre a tua 
ideia? 
Sim, eu queria falar sobre a vida dos 
pássaros na instalação artística, 
o que resultou na ideia do Ninho. Iremos
construir uma grande forma inspirada num
ninho, apontando para a área como uma zona
escolhida. Além disso, traçaremos linhas

para a indústria de mineração através das cores 
da instalação, que serão inspiradas nas cores 
especiais da antiga área de mineração: o roxo 
escuro, o ocre e o turquesa. O ninho terá cerca 
de 3 metros de diâmetro e será colocado ao longo 
da estrada principal da Mina, 
à entrada do lado de Mértola. Tenho esperança que 
a população da Mina o receba bem e que queira 
participar na construção deste novo marco.

Por último queria fazer-te uma pergunta mais 
geral: o antigo território mineiro é, como 
viste, marcado por estes gigantes de pedra, 
vestígios decadentes mas muito impressivos 
do que terá sido a Mina, um local de grande 
agitação e uma vida efervescente. O teu 
trabalho escultórico por outro lado também 
é constituído por objetos que são deixados 
muitas vezes na natureza, à intempérie e 
são, por isso, objetos temporários. Como te 
relacionas com a ideia de efémero e de que 
forma isso transparece na tua arte?
Gosto realmente da comparação que aqui 
fizeste, pois acho que os enormes restos 
dos edifícios industriais são como belas 
esculturas marcadas pelo clima e pelo tempo. 
É também assim que trabalho em muitas das 
minhas instalações ao ar livre. Eu meio que 
deixo o meu trabalho para a natureza 
e aprecio como a natureza muda a obra de 
arte. Entre muitos exemplos, posso citar o 
meu trabalho “Some day, I’ll go my own way” 
(Um dia, seguirei o meu próprio caminho), na 
Eslováquia. Eu cobri uma ameixoeira selvagem 
com uma rede de fios de crochê. A árvore 
parecia realmente capturada. Mas na primavera 
seguinte, pequenas folhas verdes começaram 
a aparecer do lado de fora da rede. Até 
flores e ameixas cresceram do lado de fora da 
rede. Depois de alguns anos, longos galhos 
cresceram para fora da rede, deixando a rede 
como uma forma estranha dentro da árvore. 

Lise Wulff: “Some day, I’ll go my own way”, Eslováquia, 2011-presente. © Andrej Poliak

Como celebração da atividade 
Old Space, New Volume, 
o Ninho será inaugurado no
dia 1 de abril, às 17h30,
junto ao edifício da PT, na
Mina de S. Domingos,
e contará com uma
apresentação do Grupo Coral
da Mina de S. Domingos.



A Sónia Godinho tem estado a trabalhar com as crianças do 1º ciclo 
da escola básica da Mina de S. Domingos, com o objetivo de com elas 
criar a exposição fotográfica a céu aberto que irá inaugurar no dia 
30 de abril. Composta por uma série de fotografias de grande formato 
espalhadas por diversas localizações na povoação e nas ruínas da Mina, 
este trabalho pretende trazer à luz uma série de hipóteses utópicas do 
que poderia ser este lugar. Fizemos algumas perguntas à artista sobre 
o trabalho que está a desenvolver:

As visões materializam-se 

Qual foi o primeiro impacto quando visitou 
pela primeira vez a Mina de S. Domingos?
Quando entrei pela primeira vez na aldeia a 
primeira sensação foi, na verdade, de alguma 
familiaridade. A minha mãe nasceu e cresceu 
numa aldeia mineira alentejana, o Lousal, e 
há muitas semelhanças entre ambas, não só 
do ponto de vista arquitetónico, como na 
organização das várias infraestruturas que 
constituem a aldeia. Mas principalmente, 
senti-me muito “em casa”, um reconhecimento 
desta forma de estar, do orgulho de pertencer 
a este local, a uma história comum de 
progresso e também de sofrimento, que fazem 
destas pessoas, gente muito especial e com 
uma garra incrível.

O seu percurso artístico tem-se centrado no 
retrato e na fotografia de espetáculos. Por 
outro lado, o trabalho fotográfico costuma ser 
solitário e de transmitir uma visão muito 
pessoal. Desta vez, no entanto, pediram-
lhe para trabalhar com base em paisagens 
e edificado ao mesmo tempo que partilha o 
processo criativo com crianças. Como está a 
ser para si este desafio?
Sim, sendo certo que me tenho centrado 
e interessado mais pelo retrato e pela 
fotografia de cena, a verdade é que foi com 
a arquitetura e as paisagens edificadas das 
cidades que comecei a fotografar “mais 
a sério”. Os meus primeiros trabalhos 
fotográficos partiram muito de passeios 
solitários pelas ruas, muito focada na forma 
como os edifícios moldam o viver das pessoas 
e impactam no pulsar de uma cidade. Por isso, 
este convite foi um pouco voltar às raízes, 
mas que trouxe também um desafio adicional 
que foi este tempo de criação conjunta com 
as crianças da escola básica da Mina de S. 
Domingos. 
Para mim foi óbvio, desde o início, que se 
a premissa para este trabalho era reflectir 
sobre como pode um complexo mineiro em ruínas 
ser outra coisa, que não apenas uma “ferida 
aberta” na paisagem e no passado desta 

DIA 30 DE ABRIL, 16H00 NO MUSICAL  
Inauguração com visita guiada 
pelas diferentes localizações 
com a presença da artista 
Sónia Godinho e de crianças 
participantes no projeto. Convívio 
com petiscos no final e conversa 
com a artista no Musical.
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comunidade, então tinha de ter o contributo 
daqueles que não tinham sido “tocados” pelo 
passado: as crianças da Mina de S. Domingos.
A elas pertence toda a liberdade de 
pensamento e imaginação. A elas posso pedir 
que construam (im)possibilidades para aquele 
espaço que aos adultos estão vedadas, 
pelos constrangimentos da história dos 
antepassados, e da própria e pelas restrições 
práticas que tão facilmente nos cortam as 
asas da utopia. E a escola básica da Mina 
acolheu-me de braços abertos, as professoras 
Lina Condeço e Susana Magra, e todo o pessoal 
auxiliar, têm colaborado entusiasticamente 
com o projeto, facilitando todo o trabalho 
com os alunos.
Quanto ao processo criativo com as crianças 
tem sido uma novidade, do ponto de vista 
pessoal, pois é algo que estou a fazer pela 
primeira vez e o que posso dizer é que os 
miúdos nos surpreendem a cada instante e que 
são uma fonte inesgotável de inspiração.

Consegue adiantar-nos alguma coisa sobre 
o trabalho final que estará em exposição
a partir do final de Abril? O que podemos 
esperar?
Podemos esperar tudo!! Porque tudo é possível 
para estes miúdos criativos! Só espero estar 
à sua altura e conseguir pegar em todos os 
seus sonhos e anseios e materializar em 
imagens este mundo imaginário que habitará as 
ruínas. 

Todos os que visitam este local ficam 
impressionados pela paisagem quase alienígena 
da antiga exploração mineira. Sendo alguém 
que fotografa essencialmente pessoas, de que 
forma é que esta envolvente a impactou?
Os destroços deixados pelo abandono 
da exploração mineira são, de facto, 
impressionantes do ponto de vista estético, 
mas são também a evidência do impacto que o 
ser humano tem na paisagem e na natureza. E é 
essa componente humana naquela paisagem que 
me impressionou mais, esta nossa capacidade 
para criar e para destruir. Quando olho 
para os edifícios enormes, em ruínas, como 
que “esventrados” muitos deles, com as suas 
“fraturas expostas”, o que vejo é a marca 
humana neles. Há essa espécie de paralelismo, 
entre retratar pessoas, com as suas marcas, 
linhas de expressão e rugas, e estes 
edifícios, com as marcas deixadas pelo tempo 
e a história das suas paredes em ruínas.

Que projetos tem para o futuro?
Há muito tempo que deixei de fazer projetos 
para o futuro, porque o futuro tem este 
hábito de alterar sempre as minhas 
expectativas. Mas, agora falando um pouco 
mais a sério, espero poder continuar a 
aprofundar o meu trabalho de fotografia de 
cena, porque o palco e a relação entre os 
atores e o texto dramático é algo que me 
apaixona e também conseguir algum tempo para 
prosseguir alguns projetos pessoais, mais 
experimentais. Mas o mais importante é poder 
continuar a fotografar, sempre.  
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Histórias e contos das gentes destas terras

São João

Foi com muita curiosidade que deixei Mértola a primeira 
vez que cá vim. Tinha vindo visitar a Mina, mas era 
Agosto e o sol das três da tarde não me deixou respirar 
muitas vezes fora do acondicionado e fresco ar que 
ainda permanecia dentro do carro. Passado anos, voltei 
para conhecer o concelho, mas no Inverno, para não 
correr riscos de insolação. Voltei a deixar Mértola uns 
dias depois, muito mais apaixonado pelo concelho, e 
ainda com um espinho cravado no lombo. Não ia poder 
ficar mais um dia e participar no À Noite no Mercado. 
Teria de ficar para uma próxima.
Este tempo passado, voltei à Mina para o projeto 
MALACATE e, como tal, porque não voltar ao À Noite no 
Mercado? Pegar no que há de bom e interessante nesta 
Terra: as gentes, o convívio, a comida!, e as histórias 
e contos que por lugares incertos se vão mostrando 
e dando a conhecer. Lembrei-me da Rita Sales e do Pedro 
Faria Bravo - que com o projeto De Boca em Boca têm 
recolhido dezenas (ou centenas) de contos e histórias 
de vida - e juntos temos estado a preparar um pequeno 
espetáculo para partilhar junto dos paios, queijos, 
favas, hortelãs, cozidos e outros deliciosos petiscos 
que iremos encontrar no À Noite no Mercado.

FILIPE ABREU

Em menos de um farelo se fazia um baile, 
bastava dar um assobio.
Ainda bem antes do Santo António se faziam 
os mastros, era à vez na Oliveirinha, no 
Roncanito ou no Favela.
O povo dos bairros metia-se em brios para 
fazer o mastro mais bonito, forrado a junco, 
vime e a loendro, um qualquer pau do telhado 
servia bem, ornamentado com uma bela charola 
de cana verde, lá no alto.
Elas metiam-se em zorras, faziam a permanente 
para irem dançar todas bonecas, eram tempos 
bonitos, havia mulheres com fartura, só no 
meu bairro moravam vinte e duas, o que não 
havia aí...
Três semanas de bailes, uns seguidos aos 
outros, de modo que chegávamos à Santa Isabel 
já um bocadinho dados, mas a mais das vezes 
já combinados com elas, nem era preciso puxá-las 
pela mão. E calhando, já as tínhamos levado 
à amora. Pois, a apanhar amoras...
Bem, as velhas levavam a cadeirinha e zelavam 

APRESENTAÇÕES

13 de abril, às 19h30, 
no Mercado da Mina  
de S. Domingos

22 de junho, às 19h30, no 
Mercado de Mértola

28 de setembro, às 19h30, 
no Mercado da Mina de 
S. Domingos

pela decência das moças, pelo menos até que 
o adiantado das horas as fizesse pender
a cabeça. Não nos podíamos encostar muito,
senão a velha vinha por trás e dizia para
ela, vê lá bem como é que danças, quando
o baile estava cheio íamos encostando lá para
o pé do mastro, para longe dos beliscões da
velha.
A Dona Noémia ia fechando os olhos, mesmo com
o salsifré da música do acordeonista, eu só
largava a minha moça para lhe ir buscar uma
mirtolina que bebericávamos para refresco,
depois voltávamos ao baile por cima do cheiro
doce e morno dos mentrastos pisados, já lhe
sentia o peito exaltado a combinar-se com
o meu, sentia-lhe o tremor…
Por fim já a dona Noémia baixava a guarda,
vencida pelo sono.
E era então que íamos para a Boca da Ribeira
dar banho, ela em combinação, eu a chegar-me
a ela, com o peito aos saltos, num galope.
E depois, era tudo muito supremo.

PEDRO FARIA BRAVO

© Câmara Municipal de Mértola
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Durante o mês de maio decorre a primeira de duas residências 
artísticas da atividade Open Call, Wide Space, uma chamada 
a artistas que abrimos no ano passado para que viessem conhecer 
a Mina e usar o local como base para o desenvolvimento de 
técnicas, pensamento e reflexão. Ana Brotas, Karina Sletten 
e Viviana Cárdenas, as seleccionadas para a primeira residência, 
trazem até à Mina de São Domingos uma proposta multidisciplinar 
e propõem-se a “iniciar uma série de reuniões, acontecimentos 
e encontros espontâneos com os residentes para desenhar um mapa 
emocional que relacione memórias, histórias e gestos sobre a água, 
bem como as memórias da Mina e a as suas tecnologias hídricas”.

Quem são os artistas?

ANA BROTAS tem experiência 
em pesquisa artística, 
comunicação audiovisual 
e pedagogia. Muitas vezes 
situada em contextos 
colaborativos 
e interdisciplinares, 
a sua prática investiga 
como a linguagem pode 
mediar, traçar e produzir 
conhecimento no espaço 
público. Ana Brotas é mestre 
em Arte e Espaço Público 
pela Academia Nacional de 
Artes de Oslo, pelo qual 
foi bolseira da Fundação 
Calouste Gulbenkian.

KARINA SLETTEN é uma 
artista multidisciplinar 
que trabalha com som, 
performance, vídeo 
e estética relacional. 
Os seus projetos envolvem 
os pontos de encontro 
arquitetónicos da 
convivência entre pessoas, 
natureza e objetos de 
desenho humano, muitas 
vezes utilizando lugares 
abandonados como locais 
performativos ou objetos 
de pesquisas posteriores. 
A formação de Sletten na 
rádio confere às suas obras 
um estilo narrativo, onde 
a mensagem e a reflexão são 
frequentemente integradas 
na obra como um meio 
interativo. Karina Sletten 
é mestre em Arte e Espaço 
Público pela Academia 
Nacional de Artes de Oslo.

VIVIANA CÁRDENAS tem 
interesse em produzir 
projetos e estratégias que 
sirvam como plataformas 
de fabulação coletiva 
e colaborativa. No seu 
trabalhou montou narrativas 
ficcionais adaptando espaços 
através da linguagem, 
instalação, desenho, 
impressões, animação 
e áudio. A sua experiência 
inclui a co-direção de 
uma plataforma de artistas 
para desenho contemporâneo 
e cultura underground 
e liderar programas 
educacionais públicos para 
adolescentes e crianças. 
Viviama Cárdenas é formada 
em artes plásticas e em 
pedagogia, e tem um mestrado 
em Arte e Espaço Público 
pela Academia Nacional de 
Artes de Oslo. 

OPEN CALL, WIDE SPACE

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
2 a 29 de maio

APRESENTAÇÃO PÚBLICA
28 de maio
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Em junho, a Mina conta com a presença de dois artistas 
de Arte Pública (Street Art), que irão conhecer a Mina, 
quem cá vive e desenvolver dois momentos de criação 
artística. Um primeiro, mais dedicado à formação, onde 
serão partilhadas técnicas e metodologias para fazer arte 
pública. E para terminar em grande, um segundo momento, 
já no início de julho, com a obra dos artistas.
Tamara Alves e Pøbel podem constituir uma combinação 
improvável. A Tamara é uma artista portuguesa que entre a 
pintura, a ilustração e a arte pública explora a “paixão 
bruta” de corpos crus, poéticos e cheios de vitalidade. 
A sua inspiração é essencialmente urbana. Pøbel é um 
artista norueguês que, entre muitas outras intervenções 
e obras artísticas, tem desenvolvido muito trabalho em 
ilhas e aldeias deixadas ao abandono, dignificando e 
chamando à atenção para a importância destes lugares nos 
extremos norte da Noruega e da Rússia. Mas ambos têm 
este desejo de contextualizar a arte perante o lugar que 
ocupa. Vir à Mina e trabalhar na Mina é, sem dúvida, um 
processo diferente de trabalhar noutro lugar qualquer.
É difícil saber qual será o resultado desta atividade. 
Talvez seja um mural. Mas onde? Com o quê desenhado? 
Talvez uma instalação. Com que histórias e em que lugar? 
Talvez seja um objeto móvel, uma ideia ou um conjunto de 
telas. Mas como poderíamos saber se ainda não começou?
Tudo irá depender da experiência que tanto o Pøbel como 
a Tamara terão junto da Mina, do concelho e dos seus 
habitantes. Não os deixem sozinhos. Acolham esta equipa 
para que possam acolher as vossas ideias e desejos, medos 
e manias. Só assim será possível criarmos, todos juntos, 
algo que nos faça justiça e que nos deixe orgulhosos. 
Aqui estivemos, aqui ficaremos!

RESIDÊNCIA
2 de junho a 3 de julho 2022

OFICINA DE ARTE PÚBLICA
10 a 11 de junho 2022

INAUGURAÇÃO DA OBRA FINAL
2 de julho 2022

Eu estive aqui, eu vou estar aqui
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Qual a sua relação com a Mina de S. Domingos? 
(se nasceu cá, se tem família, casa, as 
atividades que realiza, etc.)
Sou da Mina. Ser da Mina não se explica, sente-se. 
Não conheço ninguém que nos visite, que não se 
apaixone por esta Terra. A minha família é de cá. 
E como não podia deixar de ser, casei com um 
“Mineiro de gema”. 

Conte-nos um pouco da sua história - esteve 
sempre por aqui?
Pode dizer-se que sim, apesar de ter estado fora. 
Andei cá na Escola, mas tive de me juntar aos meus 
pais e irmã que estavam em Faro. Depois regressei 
a Mértola, para fazer estágio, mas devido ao meu 
trabalho, corri o País de norte a Sul. Nesses anos 
em que estive a estudar/trabalhar fora, todas as 
desculpas serviam para vir para a Mina, era no 
Natal, na Páscoa, nas férias do Verão, em feriados. 
Regressava sempre a “Casa”. Há 17 anos casei com 
o “nosso carteiro” e finalmente há +/- 6 anos,
a nível profissional, consegui regressar às origens.

Qual a sua recordação mais querida da Mina?
Do convívio, da vida. Já pareço aquelas pessoas com 
mais de 80 anos, “ai no meu tempo”… Mas sim, no 
Verão e Ano Novo, o pessoal que estava fora, vinha 
todo para a Mina, passávamos as tardes na tapada, 
íamos a pé aos bailes das localidades vizinhas, 
brincávamos nas ruinas e regatas da Mina, sempre 
com muitas aventuras e histórias pelo caminho…

O que pensa da situação atual da antiga 
exploração Mineira?
A desativação da Mina foi mal feita, nem se pode 
falar em desativação, foi um abandono total, esse 
abandono levou a que hoje a zona da exploração 
mineira esteja em ruínas, completamente degradada, 
com uma fatura ambiental pesada. Só nos últimos 
anos é que se começou a valorizar a contaminação 
de águas e solos decorrente da exploração mineira. 
A valorizar o nosso potencial cultural e turístico 
mineiro das zonas e edifícios da antiga exploração 
abandonada. Passados 50 anos, essa recuperação é 
“muito cara” o que faz com que esteja dependente de 
fundos comunitários e terá de ser feita em várias 
fases. E nós queríamos que estivesse feita ontem.

Nós que somos de fora e aqui estamos com 
o projeto Malacate, à medida que vamos
conhecendo mais pessoas, sentimos cada vez 
mais que o passado da exploração mineira 
e a importância que a mina teve no panorama 
regional, deixaram marcas muito profundas 
nas pessoas. Será que é impossível pensar num 
futuro sem pensar nas minas?
Não se pode apagar um passado. Para o bem e para 
o mal, vamos estar sempre ligados à exploração
mineira. Penso que o futuro passa por aproveitar
a nossa história, recuperar e dar vida ao nosso
passado. A Mina tem um potencial turístico enorme.
Só temos de ser inteligentes e não fazer deste
um turismo descaracterizado e de massas. Mas sou
contra a reativação da exploração mineira. Ainda
estamos a recuperar do impacto ambiental dessa
exploração, já foi gasto muito dinheiro nessa
recuperação, seria voltar para trás.

Sabemos que é presidente da associação Vidas 
com Garra - pode falar-nos um pouco do 
trabalho da associação e como se relaciona 
com a Mina?
A nossa Freguesia tem uma população muito 
envelhecida, por isso o nosso trabalho maior 
é o combate à solidão. Aliás a associação Vidas 
com Garra foi criada para combater 
a solidão, fortalecer os laços de vizinhança 
e amizade (através do chá da Maria, do atelier 
de artesanato, passeios culturais, etc), 
manter as nossas tradições (dia do pão e folar, 
procissão S. Domingos, etc.) e dar a conhecer 
um pouco da história e do património muito rico 
da nossa terra (através da Feira do Mineiro 
e da Casa do Natal). Antigamente a Mina tinha 
vida e depois, durante muitos anos, foi 
morrendo aos poucos, o movimento associativo, 
as festas, as atividades, estiveram paradas. 
Com  o nascimento das Vidas com Garra, em 
2010, tivemos um “renascimento”. As nossas 
atividades relacionam-se com a Mina, até 
o presépio que fazemos na casa do natal,
conta um pouco da nossa história e das
“nossas gentes”.

Entrevista a uma mineira - Sílvia Paulino
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Para mais informação, fiquem atentos 
aos próximos volumes do Malacatário, 
consultem o nosso website, 
ou sigam-nos nas redes sociais.

ONDE ESTAMOS:
Casa do Mineiro - Rua de Santa 
Isabel, nº 30, 7750-146 
Mina de São Domingos, Mértola

E-MAIL:
producao.malacate@cepatorta.org

TELEFONE:
00351 924744055

INSTAGRAM
@projeto_malacate

FACEBOOK
@projetomalacate

www.malacate.pt

FICHA TÉCNICA
O Malacatário é o jornal trimestral 
do projeto Malacate com notícias 
sobre as atividades que são 
desenvolvidas no terreno.
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Através do Acordo sobre o Espaço 
Económico Europeu (EEE), a Islândia, 
o Liechtenstein e a Noruega são
parceiros no mercado interno com os
Estados-Membros da União Europeia.

Como forma de promover um contínuo 
e equilibrado reforço das relações 
económicas e comerciais, as partes 
do Acordo do EEE estabeleceram um 
Mecanismo Financeiro plurianual, 
conhecido como EEA Grants. 

Os EEA Grants têm como objetivos 
reduzir as disparidades sociais 
e económicas na Europa e reforçar 
as relações bilaterais entre 
estes três países e os países 
beneficiários.

Para o período 2014-2021, foi 
acordada uma contribuição total 
de 2,8 mil milhões de euros para 
15 países beneficiários. Portugal 
beneficiará de uma verba de 102,7 
milhões de euros.

Saiba mais em www.eeagrants.gov.pt


