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2 JULHO 

(8h) A CÉU ABERTO 
     Passeio Guiado com Manuel Passinhas
 

(18h) I WAS HERE, I’LL BE HERE 
      Inauguração dos murais de street art 
      com Tamara Alves e Pøbel

3 JULHO

(8h) A CÉU ABERTO 
     Passeio Guiado com Manuel Passinhas

12 — 16 JULHO 

(18h30) OFICINA DE DANÇA ENTROPIA
        com Marina Nabais e Ricardo Machado,  
        no Musical

16 E 17 JULHO 

(8h) A CÉU ABERTO
     Passeio Guiado  
     com Marina Nabais e Ricardo Machado

30  E 31 DE JULHO

(8h) A CÉU ABERTO
     Passeio Guiado  
     com Odette

5 AGOSTO 

(21h) CINEMA NA ALDEIA 
      O Bom, O Mau e o Vilão, de Sergio Leone 
      em Corte do Pinto 

12 AGOSTO

(21h) CINEMA NA ALDEIA
      Olhares, Lugares, de Agnès Varda e JR 
      na Mina de São Domingos 

13 AGOSTO

(8h) A CÉU ABERTO 
     Passeio Guiado  
     com Daniel Cardeira

 
(18h) WORKSHOP UTÓPICO 2
      com Daniel Cardeira,  
      no Jardim dos Ingleses

14 AGOSTO

(8h) A CÉU ABERTO
     Passeio Guiado 
     com Daniel Cardeira

19 AGOSTO

(21h) CINEMA NA ALDEIA
      Ilha dos Cães, de Wes Anderson  
      em Corte do Pinto
 

26 AGOSTO 

(21h) CINEMA NA ALDEIA
      O Garoto de Charlot, de Charlie Chaplin 
      na Mina de São Domingos 

27 E 28 AGOSTO

(8h) A CÉU ABERTO
     Passeio Guiado  
     com Paula Varanda

20 — 24 SETEMBRO

(18h) OFICINA DE DANÇA ENTROPIA
      com Marina Nabais e Ricardo Machado
 

28 SETEMBRO

(19h30) À NOITE NO MERCADO
        no Mercado da Mina de S.Domingos 
       (contos da tradição oral)



Nuno, qual é a tua relação com a Mina de São 
Domingos?
Eu nasci aqui e cresci aqui, sou mineiro 
e o meu pai também era mineiro. O primeiro 
trabalho dele foi na fundição, mas como ele 
gostava de eletricidade, passou para os 
eletricistas. Esteve durante muitos anos na 
Achada, nos fornos onde eles derretiam  
o minério, era eletricista onde eles tinham 
uma central elétrica com geradores. Aqui na 
Mina, havia uma que dava a luz à contra-mina, e lá 
embaixo era para aquecer aqueles altos fornos 
para derreter o minério. Os eletricistas 
faziam turnos de vinte quatro sobre vinte  
e quatro horas, e por isso eram vários. Mais 
tarde, o meu pai veio trabalhar para a aldeia 
e para a contra-mina apesar de fazer serviços 
lá embaixo também, pois quando havia uma 
avaria qualquer, lá ia o João Martins por aí 
abaixo. Chegavam a bater à porta de noite,  
a dizer que havia uma avaria na contra-mina, 
a dizer que ele tinha que lá ir, que  
a ventoinha número não sei quantos não estava 
a funcionar, que eram na verdade exaustores 
que, quando paravam de trabalhar, começava  
a ficar cheio de fumo e gases e eles tinham que 
pôr aquilo a funcionar. Depois ainda começou 
a projetar filmes ali no cinema, à parte do 
trabalho que tinha, e eu aprendi  
a projetar filmes com ele ali. Eu ainda projetei 
muitos filmes, primeiro com ele, depois ele 
pirava-se porque sabia que eu podia fazer,  
eu encarregava-me muito de fazer o trabalho.

E que filmes é que vocês passavam no cinema?
Passavam bons filmes. Começou com um indivíduo 
chamado Chico Paulino. O cinema esteve fechado 
muito tempo porque faltou aqui a luz. Depois do 
25 de abril, o cinema ainda estava fechado até que 
um indivíduo que alugou aquilo começou a projetar 
filmes. Depois mais tarde, o meu irmão com o meu 
cunhado e uma outra pessoa fizeram uma associação 
e abriram eles o café, compraram o trespasse ao 
outro, e começaram eles a projetar. O meu irmão 
tinha um indivíduo conhecido que tinha uma empresa 
distribuidora e então conseguimos projetar aí bons 
filmes. Os filmes vinham na carreira até à Mina. 
Aquilo vinha em bobinas pequenas, nós punhamos 
numa bobine grande para projetar e depois tínhamos 
que desbobinar e por tudo em caixas e no dia  
a seguir tínhamos que despachar para cima.

E algum dia sonhaste que irias trabalhar na mina?
Na altura não, era muito pequeno e as 
pessoas começaram a ir embora, por isso 
não aparentava grande futuro. Mas foi-se 
arranjando alguma coisa, ainda trabalhei um 
ano quando andavam aqui em sondagens  
e depois passei para os quadros. Quando 
éramos miúdos tínhamos sempre muito para 
fazer, jogos e afins. Era chegar a casa fora 
de horas e correr à volta da mesa com a mãe 
atrás para dar umas palmadas. Além disso,  
o nosso entretém era ir para a mina explorar, 
passávamos à volta dos guardas noturnos para 
podermos ir explorar. E eu ainda vi a mina a 
funcionar. Na altura fazia um contrato com a 
minha avó, ela ia comigo ver o malacate e ver 
os mineiros e as descargas, com a condição de 
me portar bem e como eu era muito curioso  
e queria ir ver a mina, com ela eu amansava.

E por quanto tempo ficaste tu aqui na Mina de 
São Domingos?
Eu estive sempre aqui... Depois da 
mina fechar e de um longo período sem 
eletricidade, quando puseram luz elétrica de 
novo, o meu pai ficou aqui responsável pela 
manutenção da rede. E aí era eu que andava 
em cima dos postes, ele já tinha uma certa 
idade, então era eu que fazia a ligação lá 
em cima dos postes de eletricidade às casas. 
Fazíamos também as instalações nas casas das 
pessoas e fazíamos as cobranças também.  
No fundo, fazíamos de tudo um pouco, desde 
por lâmpadas, contadores, reparar avarias  
e fazer a cobrança da luz de porta em porta.
Eu estive por cá até que me casei e depois, 
ao fim de três anos, é que comecei a ir 
para fora mas voltava sempre aqui. A minha 
mulher ficava cá e eu ia trabalhar. Primeiro 
trabalhei aqui numa firma que era de prospeção 
mineira, andava à procura do seguimento aqui 
da Mina de São Domingos. Houve esperanças de 
aparecer alguma coisa mas não chegou  
a acontecer. Depois eles acabaram a prospeção 
e arranjaram-me trabalho lá em cima na 
ACEL, uma empresa que fazia inventário 
florestal. Fiz isso a nível nacional durante 
muito tempo e corri o país inteiro. Era um 
trabalho bonito, a gente tinha que atingir 
um certo número de parcelas. Fazíamos de 
uma parcela uma amostragem e dava informação 
sobre doenças, pragas, volume e medíamos 
as árvores, o tronco e a altura. E à parte 
disso, a gente ia viajando e passeando. 
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Miguel Maia esteve à conversa com Nuno Martins, mineiro 
de gema, que tem participado e apoiado as atividades do 
Projeto Malacate desde o princípio. Uma conversa sobre a 
sua história de vida e a vivência dos tempos das minas, 
a transformação e evolução da Mina de São Domingos, 
desde o encerramento das minas, na sua infância, até aos 
dias de hoje.

Entrevista a um Mineiro - Nuno Martins

© Sónia Godinho
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Íamos para o campo para trabalhar, e depois 
tirávamos um bocado para passear e conhecer 
coisas. Depois as empresas entraram em 
recessão e aquilo acabou e eu voltei para  
a Mina. Ainda estive no desemprego um ano  
e meio até que encontrei um trabalho aqui,  
em que fiquei a tomar conta de uma propriedade 
que era a Eira Queimada e estive lá vinte 
anos.Agora saí e já não quis fazer mais nada, 
decidi reformar-me.

E hoje em dia, como é que vives o teu dia  
a dia aqui na Mina?
Eu tenho uma horta. Antes ia à caça também 
mas já me deixei disso, já não vale a pena 
andar caçando que os bichos já são poucos,  
há que deixá-los viver. Depois é aquela 
coisa, a Mina antes tinha muito onde a gente 
se entreter quando havia as sociedades, tinha 
ping-pong, tinha bilhar…

Isso em que ano? Ainda apanhaste isso?
Eu apanhei isso e ainda durou até muito 
tarde, só que depois as sociedades entraram 
em recessão também porque as pessoas 
começaram a abandonar as sociedades por causa 
dos cafés. É ir para o café, falar uns com 
os outros, saber as novidades e beber copos 
e andando. A bola entretanto também foi 
reativada, perde-se um bocado a falar da bola 
mas não há muito mais que fazer. As pessoas 
entretêm-se a fazer uma atividade qualquer. 
Nós dizemos uns aos outros que isto, hoje em 
dia, é uma desgraça. Mas a vida continua.

Mas voltando um pouco atrás, na altura em que 
as minas fecharam, como é que as pessoas aqui 
viveram isso?
As minas fecharam em 1966, tinha 11 anos.  
E na altura, nós começámos a ver as pessoas 
a partir, os nossos amigos a ir embora com 
os pais, partiam com todos os seus pertences, 
mesmo em cima das carreiras, em especial 
na de percurso mais longo que era logo de 
manhã, com destino a Cacilhas. E na altura 
as pessoas iam para Lisboa, ou para as minas 
no norte, algumas pessoas jovens foram 

para o estrangeiro com o apoio do Centro de 
Emprego, para as minas que havia na França 
e na Bélgica, ou começaram a fazer outros 
trabalhos e a procurarem outras oportunidades 
na Holanda e na Alemanha.

E ainda manténs contato com algumas dessas 
pessoas?
Sim, com a maior parte deles. Na altura, nós 
no verão estávamos sempre desejando que eles 
viessem cá passar as férias, juntavamo-nos, 
organizávamos bailaricos e confraternizavamos 
uns com os outros.

Imagina-te daqui a 100 anos, como é que achas 
que vai estar a Mina?
É uma pergunta difícil de responder. Porque 
daqui a 100 anos isto pode evoluir a nível 
turístico, ou surgir algum investimento 
possível, fazer uma mina não sei, a não 
ser que encontrassem aí alguma coisa... Se 
bem que as pessoas dividem-se, há quem seja 
contra e quem seja a favor. Mas a verdade 
é que se houver uma mina, há trabalho e se 
houver trabalho há mais gente jovem.

Achas que a forma de desenvolver aqui a Mina 
é através do turismo ou de uma mina?
Através de uma atividade económica. Quando  
a mina estava para fechar, abriram as 
fábricas, uma de plásticos, uma serração 
de mármores e a lixiviação das águas para 
aproveitar o cobre, e foi para lá muita gente 
trabalhar mas aquilo durou pouco tempo.

E para terminar, o que é que achas de 
projetos como o Malacate, que são feitos por 
pessoas que não são de cá, como é que podem 
ajudar as pessoas aqui na Mina?
Em primeiro lugar, é uma coisa diferente. 
As pessoas têm assim uma ocupação e têm 
interesse em saber o que é e em ajudar,  
e haver uma coisa dessas é bom para uma 
terra. E deveria haver mais projetos assim, 
porque as pessoas aqui têm poucas atividades 
ou ocupações, estimula as conversas entre 
as pessoas e quebra a monotonia da vida das 
pessoas.

E achas que as pessoas vão querer participar 
nas atividades que ainda vão acontecer?
Eu acho que sim, têm é que ser cativados. 

© Sónia Godinho



Foi no passado dia 30 de abril que inaugurámos a exposição 
fotográfica Visões, por Sónia Godinho, junto às antigas 
oficinas de manutenção de locomotivas do complexo mineiro. 

Olhando para esta paisagem de possibilidades infinitas, 
Sónia Godinho, fotógrafa convidada pelo projeto MALACATE, 
desafiou as crianças da escola da Mina a imaginar este 
lugar de forma alternativa. Como poderiam estas 
crianças, que não viveram os tempos que só as 
fotografias antigas documentam, olhar para os gigantes 
de pedra e os terrenos agrestes? Será este um lugar 
mágico em que edifícios e pedras escondem segredos 
fantásticos?

Após sessões de trabalho entre a fotógrafa e as 
crianças, descobriu-se o que afinal aqui acontece quando 
ninguém está a olhar: um estranho poder emana destes 
minérios, transformando quem realmente acredita, em 
criaturas maravilhosas, que são uma mistura inesperada 
de animais que todos conhecemos. Este não é só um lugar 
de fantasmas antigos. Aqui habitam novas vontades, 
visíveis apenas a quem está mais atento e que, por um 
momento que seja, tenha a coragem suficiente para se 
deixar levar pela imaginação.

As crianças criaram, através de colagem tradicional,  
a base estética daquilo que viria a ser um conjunto de 
figuras oníricas realizadas depois através de colagem 
digital fotográfica e impressão em largo formato.

A inauguração contou com a apresentação do projeto 
MALACATE e da exposição fotográfica pelos diretores 
artísticos Filipe Abreu e Miguel Maia e da fotógrafa 
Sónia Godinho, seguindo-se depois uma apresentação 
por parte de algumas das crianças da escola da Mina 
de São Domingos, que contaram com a ajuda da Mariana 
Portugal Dias, professora que tem estado a trabalhar 
junto da escola através do MALACATE, nas Atividades de 
Enriquecimento Curricular.

A exposição fica agora presente junto às antigas oficinas 
de manutenção de locomotivas para todos os visitantes 
do complexo mineiro, conferindo uma nova visão de 
imaginação e possibilidades a esta paisagem.

Impossibilidades fotográficas que agora habitam a Mina
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Ana Brotas, Karina Sletten e Viviana Cárdenas são 
as três artistas que compõe o primeiro projeto 
selecionado para o programa de residências artísticas 
da convocatória pública internacional Open Call, 
Wide Space, lançado no final do ano passado para os 
profissionais das artes performativas dos países 
doadores EEA Grants (Islândia, Liechtenstein  
e Noruega).
Durante o mês de maio, as três artistas tiveram 
oportunidade de conhecer melhor a Mina de São Domingos 
e o seu complexo mineiro, bem como as suas gentes  
e as suas histórias. Puderam ainda participar de outros 
eventos e projetos artísticos do concelho de Mértola, 
como o Festival Islâmico, os Jardins Terapêuticos(que 
visitaram a freguesia de Corte do Pinto a 13 de 
maio), e os Caminhos Contados - Passeios Pedestres 
Performativos, do projeto De Boca em Boca - Mértola,  
a 15 de maio, no Carril, em Corte do Pinto.
Mas durante o mês de maio, o foco do trabalho de Ana 
Brotas, Karina Sletten e Viviana Cárdenas, foi conhecer 
a Mina de São Domingos, através do registo de áudio,  
o registo fotográfico, exercícios criativos de desenho 
e de narrativa, bem como o diálogo com as pessoas e em 
particular com o arquivo da Fundação Serrão Martins, 
nomeadamente a Sara Ribeiro que acompanhou as artistas 
numa visita desde a Mina ao Pomarão.
No último sábado da sua residência, a 28 de maio, antes 
da sua partida, as três artistas ocuparam o Coreto, 
no Jardim dos Ingleses, para um encontro e convívio 
com a população e visitantes da Mina de São Domingos. 
Os participantes foram convidados a desenvolver com 
elas um exercício de criatividade, dos muitos que se 
propuseram a desenvolver na sua residência artística. 
E para terminar, partilharam histórias da sua visita, 
bolo de laranja e limonada.

Emergimos da sombra para o ar quente, 
observando o que ficou de um piso 
subterrâneo e aquilo que parecem ser 
os restos de uma estação de comboios.

Terminada a extração,
as entranhas da terra ficaram 
expostas.
Fragmentos de peças de metal,
relíquias antigas do lugar.

OREBODY

 

Pedra, Papel e Limão
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Se a mina pudesse falar, o que diria?

Por cima, no céu limpo, o sol 
vermelho arde.
Pedaços de terra vermelha cobrem as 
estradas.
Camadas de sedimentos ladeiam as 
águas vermelhas.
Tornando as pedras suaves, como 
laranjas.

Todos os dias, do meio-dia ao pôr do 
sol, arfamos como cães, juntamente 
com a mina abandonada. 
Os círculos de chuva ácida engolem 
o solo cor de cobre e criam a ilusão 
de um pôr do sol a ferver por baixo 
da terra.

OREBODY

Por cima, no céu limpo, o sol 
vermelho arde.
Telhas vermelhas cobrem o topo das 
casas.
Os pores do sol, feitos de uma 
intensa luz vermelha, prenunciam os 
mais quentes dias, ainda por vir.
Alterando a nossa pele, de pálida 
para rosa.

Debaixo de todo este calor,
uma colónia de formigas titila as 
raízes da aldeia.

ANA BROTAS, KARINA SLETTEN E VIVIANA CÁRDENAS

(Tradução Livre do poema original em Inglês por 

Ana Brotas e João Romãozinho)

As seguintes impressões poéticas do local são o resultado 
de um exercício coletivo de escrita. Inspiradas por uma 
técnica denominada «cadáver esquisito», cada uma das artistas 
escreveu uma história com um máximo de 50 palavras. Após essa 
etapa, em conjunto reorganizaram as frases, o que resultou 
num texto final baseado nas três diferentes narrativas.

© Ana Brotas, Karina Sletten e Viviana Cárdenas © Ana Brotas, Karina Sletten e Viviana Cárdenas © Ana Brotas, Karina Sletten e Viviana Cárdenas



I Was Here, I’ll Be Here é uma instalação de street art 
na Mina de São Domingos, resultante do diálogo entre dois 
artistas - uma portuguesa e um norueguês -, a cidade 
mineira de Røros e a Mina de São Domingos.
Tamara Alves e Pøbel passaram por uma breve residência 
na cidade de Røros, antigo local de exploração mineira 
reinventado em museu, em março deste ano, seguindo depois 
para o concelho de Mértola durante o mês de junho, 
onde, num clima díspar, se partilhou uma herança comum: 
a exploração mineira numa região isolada e com poucos 
recursos alternativos.
Os dois artistas desenvolveram uma Oficina de Street Art 
- Fora das Margens, onde em conjunto com os participantes 
pintaram um mural, dedicado ao lince ibérico, uma 
espécie emblemática que, apesar de não ser comum na zona 
da Mina de São Domingos, é um animal protegido do Vale 
do Guadiana. 

Eu estive aqui, eu vou estar aqui

TAMARA ALVES é uma artista Portuguesa 
que reside em Lisboa e utiliza uma 
linguagem plástica inspirada na 
vivência urbana e utilizando suportes 
com características multifacetadas – da 
pintura, à ilustração, da instalação 
à arte urbana. Tamara interessa-se por 
uma arte “contextual”, que se insere no 
mundo, abandonando lugares comuns tendo 
como predileção apresentar as suas 
obras na rua ou em espaços públicos.  
No trabalho de Tamara Alves é 
representado o panorama erótico de 
um corpo contemporâneo com esses 
efeitos de dilatação dos limites 
que o constituem. Uma paixão bruta, 
em vez da deliberação racional, um 
corpo-sem-órgãos, um devir animal, as 
sensações experimentadas, “esfomeados 
histéricos nus”(Allen Ginsberg). Desde 
2000 que participa em vários projetos, 
exposições coletivas e individuais  
e intervenções de arte urbana.

8

PØBEL é o pseudónimo de um artista 
urbano norueguês, baseado em 
Stavanger. É atualmente um dos 
principais nomes da arte urbana 
da Noruega, sendo o seu trabalho, 
desenvolvido por toda a Europa, 
documentado em vários livros sobre 
o assunto. As suas pinturas de 
“stencil” são bastante reconhecidas, 
em especial ao retratar super-heróis 
como Superman e Batman na sua velhice 
decrépita. A sua idade e nome real não 
são oficialmente conhecidos. Em julho 
de 2012, Pøbel foi curador do evento 
de arte urbana Komafest, em Vardø, 
Noruega, onde artistas internacionais 
colaboraram para decorar uma 
comunidade pesqueira fortemente 
atingida pelo despovoamento. Desde 
2015 que tem desenvolvido trabalho com 
a comunidade de Teriberka (Rússia), 
trabalhando o abandono da indústria  
e população desta localidade. Em abril 
de 2016, pintou com spray o ícone 
simbólico “mute” sob a estrela de 
Donald Trump na calçada de Hollywood, 
em Los Angeles.

© Chris Costa

© Ian Cox

© Chris Costa



Entropia é a medida da quantidade de energia cinética 
que não é convertida em trabalho, que dita a desordem de 
um sistema, bem como a sua imprevisibilidade. Aumentar  
a desordem, ou seja, a entropia de um sistema 
termodinâmico significa, de forma similar, dar-lhe 
condições para que haja um maior número de microestados 
acessíveis às partículas que o compõem.
Será a entropia vista só como perda e caos? Ou poderemos 
encontrar um espaço de resiliência e da possibilidade de 
gerar microestados de imprevisibilidade que voltem  
a gerar vida?

Este é o ponto de partida para a dupla de bailarinos  
e coreógrafos Marina Nabais e Ricardo Machado que estarão 
em residência artística na Mina de São Domingos, de 
setembro a dezembro deste ano. Durante este período, os 
dois artistas irão preparar uma nova criação de dança, 
que irão interpretar juntamente com elementos  
da comunidade, numa ampla janela de tempo e onde a 
sensação de pertença e orgulho se alie à exploração de 
novas formas de expressão corporal.

Mas antes da sua residência, Marina Nabais e Ricardo 
Machado, estarão já em julho na Mina de São Domingos para 
uma primeira Oficina de Movimento e Dança Contemporânea, 
que contará com uma segunda edição em setembro, de forma 
a trabalhar com a comunidade esta nova criação artística.

Residência Artística: de 1 de setembro a 18 de dezembro

Oficina de Movimento  
e Dança Contemporânea
 
Esta Oficina de Dança e Movimento Contemporâneo, 
orientada pela dupla de coreógrafos Ricardo 
Machado e Marina Nabais, tem como base  
a exploração do conceito de “entropia” através 
do corpo, do espaço e também através das 
relações que se estabelecem em grupo.
Serão privilegiadas pesquisas e explorações 
baseados na reflexão/ação do gesto quotidiano  
e as leis da física aplicadas ao movimento. 
Partir da realidade para o imaginário, através 
de experiência física concreta  
e ações basilares, criando metáforas através da 
observação de fenómenos naturais são alguns dos 
objetivos deste laboratório.

MARINA NABAIS Nasceu em Luanda, viveu no Rio de 
Janeiro e em Amesterdão, e reside e trabalha em 
Lisboa, desde 1998. Mestre em Artes Performativas, 
especialização em Teatro do Movimento, pela Escola 
Superior de Teatro e Cinema, Lisboa (2011-2013). 
Bacharelato pela Escola Superior de Dança, ramo 
de Espetáculo, Lisboa (1992-1995). Pós- graduação 
na School For New Dance Development, Amesterdão 
(1995-1997). Curso de Dança na Comunidade do Fórum 
Dança de Lisboa (2006). Desde 2003 é diretora 
artística, produtora e gestora das associações 
a menina dos meus olhos, associação cultural e a 
partir de 2013 Marina Nabais Dança, associação 
cultural. Desenvolve, ainda, um trabalho 
pedagógico na área da dança, com diferentes faixas 
etárias e diferentes estruturas.

RICARDO MACHADO Coreógrafo e intérprete regular 
em múltiplos contextos das artes performativas 
contemporâneas, integrando habitualmente 
núcleos de pesquisa transdisciplinares em 
regime de co-criação artística. Trabalhou como 
intérprete e co-criador com diversos coreógrafos 
e encenadores. O grande motor da sua presença 
artística é, invariavelmente, o movimento,  
e a sua área de criação, a dança – em situações 
formais puras (a sala de teatro), mas também nas 
que são ditadas pelo próprio espaço e contexto  
da criação. A sua afeição temática mais 
recorrente é a de um questionamento do modo de 
estar performativo e do lugar da audiência. O seu 
modus operandi é a procura da ficção do real. 

© Carlos Melo
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1.ª OFICINA
12 a 16 de julho,
18h30, no Musical

2.ª OFICINA
20 a 24 de setembro,
18h30, no Musical

Inscrições:
924 744 056
producao.malacate@
cepatorta.org
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Histórias e contos 
das gentes destas 
terras

O “À Noite no Mercado” é uma iniciativa integrada na Rede Alimentar de Mértola, que tem por 
objetivo sensibilizar a comunidade local e os visitantes para a prática de uma alimentação 
local, sazonal, limpa e sã!. Consumir produtos locais é um ato de cidadania, um apoio à economia 
local e uma forma mais saudável e ecológica de consumir alimentos. Em cada iniciativa é abordada 
uma temática associada à alimentação ou um produto local e para ajudar à conversa convidam-se 
especialistas ou produtores locais, num esforço comum de capacitar a comunidade para um consumo 
mais crítico e consciente.
Filipe Abreu, codiretor artístico do Projeto Malacate, ficou rendido a esta iniciativa da Câmara 
Municipal de Mértola e, quando preparava o projeto, não teve como não incluir esta iniciativa 
única nas atividades. Para tal, convidou o Pedro Faria Bravo e a Rita Sales, do De Boca em Boca, 
para juntos, prepararem um espetáculo de narração oral, com foco nas histórias das gentes da 
Mina de São Domingos, os mitos e as lendas locais.
Em abril, na primeira edição do À Noite no Mercado, após a pandemia, o Malacate juntou-se a 
este evento que teve como foco as favas. O Filipe, o Pedro e a Rita começaram por, juntamente 
com os visitantes, debulhar favas enquanto partilhavam e escutavam algumas histórias de tempos 
passados. E mais tarde, após o jantar preparado pela Associação de Caçadores da Mina de São 
Domingos e o projeto A Cozinha da Avó, fizeram uma apresentação teatral, uma vez mais, centrada 
nas histórias e nas estórias da Mina e das suas gentes.
A 28 de setembro, este momento volta a ter lugar no Mercado da Mina de São Domingos, desta vez 
com um foco nos frutos secos que enriquecem as tradições locais, no início do Outono e após dos 
meses quentes de Verão.

Da Mina não tenho nada que dizer. 

Fomos uns privilegiados, o meu pai trabalhava nos 
escritórios da empresa e tinha uma casa decente 
com espaço para juntar a família, levávamos uma 
vida bem remediada. 
Ao domingo, o meu pai tinha até tempo de me levar 
pela mão até ao paredão da Tapada Grande 
e lá ficávamos sentados no eucalipto gordo, a ver 
de caminho um ou outro dos escassos automóveis 
que passavam. Outras vezes, era na sombra do 
eucalipto grande que eu chapinhava na borda 
da Tapada, enquanto o meu pai lia o Notícias, 
sentado na margem, gravata afrouxada na camisa 
e de calças ligeiramente arregaçadas.
Quando a carreira chegava, vinda do resto do 
mundo, era uma festa, e não faltavam basbaques 
a darem fé de quem chegava trazendo o quê, indo 
ou vindo donde, alardeavam-se felicidades, davam-
se abraços, beijocavam-se bochechas da criançada,  
e havia uns de carrinho de mão para carregar 
bagagens, numa agitação de formiguinhas, enquanto 
outros apreciavam, encostados ao muro da igreja, 
esfumaçando cigarros ao sol, sem se importarem 
dos ares que davam a ociosas cigarras. E nisto 
se fazia grande alarido.
Se havia muita alegria no chegar, também muita 
a tinha no ir.
Era no verão, depois de a dona Isaura nos 
desobrigar dos deveres da escola e quando o meu 
pai tirava uns dias de férias, que apanhávamos 
a carreira para Mértola e dali, estando a maré 
de feição, o gasolina para Vila Real. À chegada, 
uma charrete nos levava e às bagagens para Monte 

Gordo, onde uma pequena casa alugada à quinzena 
nos acolhia para as férias na praia, com barraca 
alugada no areal, como o faziam as famílias que 
o podiam pagar. Nesses dias, o tempo era menos 
vagaroso que de costume e no final da quinzena lá 
íamos de volta, rio acima no gasolina. 
Sem os meus pais saberem, trazíamos um passageiro 
clandestino, um camaleão da mata de Monte Gordo. 
Ia bem escondido numa caixa, os nossos olhos 
eram infalíveis a achar aquele bicho lento entre 
as folhas dos arbustos do pinhal e nunca nos 
queríamos separar do camaleão que nos dava alento 
ao sumiço do tédio das horas.
A viagem corria bem, havia um homem que vendia 
no barco sardinhas já assadas, outro que tocava 
concertina e que subindo o rio, cantava borda 
fora para os peixes o ouvirem e sempre distraía 
os adultos.
Chegados a casa, os meus pais exasperados, os 
adultos não gostam de surpresas, não admitiam 
entre paredes o para eles horripilante bicho 
lento, o habitante da mata de Vila Real. Éramos 
invariavelmente obrigados a depositá-lo na 
laranjeira do quintal e depois já se sabe, nunca 
mais o víamos, até para o ano, em que voltava 
a aparecer entre as verduras de Monte Gordo 
e saltitávamos felizes e muito excitados com 
o reencontro.
Afinal o camaleão talvez tivesse voltado para a sua 
terra, a sua casinha de folhagem no Algarve.
Assim remediávamos bem a felicidade, mas agora  
o que é certo, é já não haver camaleões na Mina.

PEDRO FARIA BRAVO

PRÓXIMA APRESENTAÇÃO
28 de Setembro, 19h30, 
no Mercado da Mina  
de S. Domingos
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A CÉU ABERTO

Os passeios guiados A Céu Aberto 
decorrem entre julho e agosto de 2022, 
e serão uma visita pelo património 
histórico e artístico da Mina de São 
Domingos. Pela fresca, entre as 8h e as 
9h30, convidamos os mais curiosos a uma 
visita pelas ruínas do complexo mineiro 
e a povoação para conhecer a história e as 
intervenções públicas do Malacate.
Para tal, contamos com o ponto de vista 
privilegiado de um artista convidado, 
que em conjunto com a equipa do 
Projeto Malacate nos irão falar da sua 
interpretação e memória do espaço 
e intervenções artísticas.
O percurso será definido pela localização 
das várias obras de arte desenvolvidas 
até julho de 2022, nas atividades Visões 
(Sónia Godinho - fotografia), Old Space, 
New Volume - O Ninho (Lise Wulff - 
escultura) e I Was Here, I’ll Be Here 
(Pøbel e Tamara Alves - arte pública) 
e certamente pela zona das antigas 
Oficinas, Malacate, Corta, Poços, Pago 
Velho, Tapada Grande e Jardim dos 
Ingleses, entre outros. O percurso 
está pensado para ser percorrido a pé, 
acessível a pessoas com problemas motores 
ou em cadeira de rodas, e cumprirá todas 
as normas de segurança exigidas pela 
Câmara Municipal de Mértola.

2 E 3 JULHO
(8H) Passeio Guiado com Manuel Passinhas

16 E 17 JULHO
(8H) Passeio Guiado  
com Marina Nabais e Ricardo Machado

30  E 31 JULHO
(8H) Passeio Guiado com Odette

13 E 14 DE AGOSTO 
(8H) Passeio Guiado com Daniel Cardeira

27 E 28 AGOSTO
Passeio Guiado com Paula Varanda

Ponto de encontro:  
Cineteatro da Mina de São Domingos

Inscrições: 924 744 056
producao.malacate@cepatorta.org

NOTÍCIAS BREVES

WORKSHOP UTÓPICO: 
ESSES JARDINS AINDA VIÇOSOS

“E eram um milagre esses jardins 
ainda viçosos na estação em que  
o verde da Natureza se enferruja  
e principia a acobrear-se 
mortalmente. Falavam-me as plantas 
e as flores dos pertinazes cuidados 
tidos pelos jardineiros portugueses 
para que elas prosperassem naquela 
terra vermelha e afogueada.”
CASTRO, Ferreira de (1969) - História 

da velha mina, in “Os Fragmentos”, ed. 

Guimarães e Ca: Lisboa.

É a partir desta breve descrição 
de Ferreira de Castro sobre os 
jardins verdejantes que outrora 
caracterizavam o bairro Inglês, que 
Daniel Cardeira irá convidar os 
participantes do segundo Workshop 
Utópico a pensar o presente e o 
futuro do jardim público da Mina de 
São Domingos. Através da expressão 
pictórica os participantes serão 
desafiados a intervir em duas 
superfícies de tecido previamente 
intervencionadas. Esta pintura 
colectiva será orientada pelo 
artista e foca-se na possibilidade 
de se ver um exuberante jardim com 
todas as espécies de plantas e 
flores que nos permitimos imaginar. 
Este workshop será aberto a 
todos os que queiram participar, 
independentemente da sua idade.

13 AGOSTO (18h) 
no Jardim dos Ingleses

Inscrições: 924 744 056
producao.malacate@cepatorta.org

DANIEL CARDEIRA, artista plástico, 
ilustrador e historiador de arte. 
Nascido em 1992, cresceu entre as 
aldeias de Corte do Pinto e Mina de 
São Domingos. Em 2015 licenciou-se 
em Pintura na Faculdade de Belas-
Artes da Universidade de Lisboa e em 
2020 concluiu o mestrado em História 
da Arte, Património e Cultura 
Visual na Universidade de Letras 

da Faculdade do Porto. O seu campo 
de trabalho cruza desenho, pintura, 
fotografia, instalação e performance. 
A sua investigação artística incide 
sobretudo na relação do corpo com  
a paisagem cultural e natural. Como 
artista plástico expôs nos últimos 
anos em Lisboa, Faro, Mértola, 
Porto e São Paulo. Atualmente 
dinamiza, junto à comunidade, várias 
actividades de expressão plástica  
e desenho em parceria com a Casa das 
Artes Mário Elias em Mértola.

CINEMA NA ALDEIA

O Projeto Malacate, juntamente 
com a Universidade Sénior e o 
Daniel Cardeira, associa-se este 
ano à atividade Cinema na Aldeia, 
promovida pelo Cineclube de Mértola 
e a Associação Cultural Entre 
Imagens. Durante o mês de agosto, 
à sexta-feira, iremos associar-nos 
a esta iniciativa e colaborar nas 
sessões de cinema ao ar livre que 
irão decorrer em Corte do Pinto e na 
Mina de São Domingos. Deixamos aqui 
o calendário, sujeito a alterações:

5 AGOSTO
(21h) O Bom, O Mau e o Vilão
de Sergio Leone 
em Corte do Pinto

12 AGOSTO 
(21h) Olhares, Lugares,  
de Agnès Varda e JR 
na Mina de São Domingos

19 AGOSTO
(21h) Ilha dos Cães  
de Wes Anderson
em Corte do Pinto

26 AGOSTO
(21h) O Garoto de Charlot  
de Charlie Chaplin
na Mina de São Domingos



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 924 744 056

INSTAGRAM
@projeto_malacate

FACEBOOK
@projetomalacate

www.malacate.pt
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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


