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Resumo:
Situadas na extremidade ocidenta1 da Faixa Piritosa Iberica, as minas do Lousal
exploraram desde a decada de 80 do seculo XIX, pirites corn elevado teor de enxofre,
cujo destino principal era a produ<;ao de acido sulffirico utilizado no fabrico de adubos

agricolas.
O apogeu da explo~ao ocorreu entre as decadas de 1950 e 1960, decaindo a produ<;ao
gradua1mente, ate ao encerramento das minas em 1988. No final da decada de 1990,
perante os graves problemas sociais vividos na aldeia mineira, em consequencia do
encerramento da actividade extractiva, a SAPEC, Ultima concessionaria das minas, e a
camara Municipal de Grandola, lan<;aram um projecto de preserva<;ao e valoriza<;ao do
patrimonio materiai do complexo mineiro, numa perspectiva de rentabiliza<;ao
economica e revita1iza<;ao de uma zona em risco de desertifica<;ao. Nesta optica, o
Museu Mineiro, aberto ao publico em 2001 assumiu-se como uma das suas principais
vertentes.
A1em da recupera<;ao de edificios e equipamentos, o programa museologico original
previa a constitui<;ao de um "Centro de documenta<;ao/arquivo" sobre o Lousal. O
nucleo principal seria constituido pelo arquivo da empresa Mines et Industries,
precursora da SAPEC. Por diversas razoes, so muito recentemente pode vir a ser dada
aten<;ao a este acervo que concilia largas centenas de documentos tecnicos e
administrativos, essenciais a compreensao da org§nica administrativa e social da
empresa e a reconstitui<;ao do cenario geol6gico e do quadro industrial relativos ao
estabelecimento e desenvolvimento da explora<;ao mineira e das unidades de
processamento dos minerios.
0 traba1ho que um dos autores (C.C.), tern vindo a desenvolver corn esta documenta<;ao
engloba, entre outras medidas, ac<;oes de higieniza<;ao, organiza<;ao e acondicionamento
de acordo corn um quadro de classifica<;ao elaborado a luz das normas arquivisticas.
Pretende~se, corn o tratamento destas fontes documentais, contribuir para a recupera<;ao
da memoria da actividade mineira, mediante disponibiliza<;ao aos tecnicos da
institui<;ao, aos investigadores e ao publico em geral, de informa<;ao relevante para o
estudo da Geologia regional, da minera<;ao das pirites, da hist6ria empresarial e da
identidade local.
O traba1ho efectuado permitira ainda, no ambito das actividades museol6gicas, informar
sobre os bens patrimoniais existentes, possibilitar recrea<;oes de equipamentos e
espa<;os, e o desenvolvimento de ac<;oes e/ou exposi<;oes sobre varias tematicas,
adequadas a diversidade de publicos que procuram o museu.
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