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1. APRESENTAÇÃO
Esta unidade didática ambiental está enquadrada numa iniciativa de sensibilização social sobre os
conflitos e impactos ambientais e socioeconómicos associados ao extrativismo mineiro. Com
esse fim, utiliza-se como exemplo o caso da mina de Sanfins (Lousame, Galiza). A necessidade de
sensibilização e divulgação sobre a minaria desde pontos de vista alternativos e assentes nas
evidências históricas e científicas torna-se necessária no
momento atual ante a intensa atividade do lobby mineiro
orientada a criar um “estado de opinión favorable”
O extrativismo traduz-se numa
apagando toda negatividade associada ao extrativismo.
série de atividades económicas
O trabalho é fruto da colaboração desinteressada de
educadoras ambientais, docentes de ensino primário,
secundário e universitário, ativistas ambientais e
historiadoras. O seu objectivo é fomentar uma atitude
crítica e reativa em relação à visão da minaria projectada
na Galiza polo lobby mineiro e a própria administração
(“Galicia es una mina”) no intuito de empoderar a
sociedade para a defesa da sua terra, saúde e futuro.

centradas na obtenção de ‘recursos
naturais’ de um território para a sua
comercialização em bruto nos
mercados globais. Gera grandes
benefícios para as corporações
descuidando as negatividades
ambientais e sociais associadas.

Mesmo que esta unidade se desenvolve por volta dos
problemas e conflitos gerados por uma mina em particular, a de Sanfins, os materiais concebemse como ilustrativos de uma realidade muito mais ampla e oferecem-se como adaptáveis a outros
contextos específicos. A escolha de Sanfins está ligada, por um lado, à existência de um museu
mineiro que, através da informação exposta e não exposta, exemplifica a praxe do lobby mineiro
e serve de ferramenta de engenharia social e, por outro, à constância de uma longa história de
resistências e conflitos que desde as mesmas instâncias se procurou silenciar.
Outros casos associados de minaria metálica (Touro, Monte Neme, Corcoesto, Moeche, …) ou não
metálica (As Encobras, Triacastela, Terra Chá, Pico Sacro, as louseiras do Courel, …) ilustram a
problemática geral do extrativismo que esta unidade didática procura abordar. Exemplos mais
distantes, como o caso do Parque Temático Mineiro de Rio Tinto exemplificam a imagem
distorcida que o lobby mineiro pretende estabelecer na sociedade, bucólica e idílica frente à dura
realidade da destruição extrativista: os rios Tinto e Odiel achegam 50% de todo o cinc que os rios
do mundo vertem, no seu conjunto, aos oceanos do planeta.

2. JUSTIFICAÇÃO
A engenharia social
aplica técnicas e estratégias
sobre uma população alvo
para influir nos seus pontos
de vista e comportamentos
com o intuito de produzir
resultados determinados.

As minas de Sanfins representam os inícios da minaria
industrial na Galiza. As primeiras concessões mineiras, como
ser verá, datam de 1883 e a dia de hoje continuam vigorantes.
Sanfins também representa os projetos de reativação na Galiza
de uma minaria metálica altamente especulativa, que colapsara
junto com as quedas de preços durante a década de 1980. A
tentativa do lobby mineiro de recuperar este tipo de projectos
extrativos altamente questionáveis no fim da década de 2000,
após o fim da bulha imobiliária, precisou dotar-se de uma
estratégia de engenharia social na procura de um estado

4

de opinião favorável à minaria em geral, e a certos projetos especialmente destrutivos e
contaminantes em particular. Este empenho tem vindo, particularmente, da Cámara Oficial
Mineira de Galicia, criada durante a ditadura de Primo de Rivera para “promover los intereses de
sus socios”, assim como da administração mineira e de administrações locais alinhadas.
As comunidades escolares foram desde o início um alvo prioritário, ofertando-lhes um amplo
leque de possibilidades de exposição, como podem ser as visitas às louseiras do Courel, à mina de
Touro, ao ‘lago’ das Pontes ou à fábrica de cimento de Oural, nas quais os verdadeiros impactos
sociais e ambientais da minaria são ocultados. Em 2019 a Cámara Oficial Mineira lança com o
apoio da Direção Geral de Energia e Minas a mais ambiciosa das ações neste sentido, criando
materiais “educativos” para ensino infantil, primário e secundário sob a chancela Coñece a
minaría de Galicia. Os materiais, que incluem manuais docentes, unidades didácticas, vídeos e o
livro infantil O tesouro das estrelas, foram criados para introduzir diretamente nos centros
educativos dentro duma campanha mais ampla de engenharia social (“Minaría Sostible de
Galicia”) orientada a minimizar o impacto das crescentes críticas
sociais aos novos projectos mineiros.
O greenwashing (banho

verde) é uma técnica de
Especial relevância cobram neste cenário os denominados
marketing que procura criar
“museus mineiros”, dos quais o de Sanfins, em Lousame, é um
uma imagem positiva de uma
exponente. O projeto de “interpretação” foi criado em 2006 a
partir de um convénio que implicava o concelho, a concessionária
atividade ocultando ou
mineira e a Cámara Oficial Mineira, no que se manifestava
desviando a atenção dos seus
explicitamente “el objetivo de crear espectativas [sic], ‘inquietud’
impactos ambientais negativos.
y estado de opinión favorables”, fruto “del interés manifestado
por la Cámara Oficial Minera de Galicia en dar un impulso
definitivo al proyecto”. Posteriormente, em 2011, Concelho de Lousame e Conselharia de
Indústria assinam um novo convénio no que remarcam a importância da “labor didáctica” das
instalações para trasladar “á sociedade unha imaxe positiva da industria mineira”.
Estes centros são instrumentais no lavado de cara dos projetos destrutivos e contaminantes
(“greenwashing”), procurando legitimar social e politicamente a transgressão sistemática da
legislação ambiental e em matéria de restauração dos espaços naturais afetados pola atividade
mineira. Procura-se assim transformar, conceitualmente, os espaços ambiental e
paisagisticamente degradados pola actividade mineira em “paisagens
culturais” ou “paisagens mineiras”. Sanfins foi um dos locais
nos que se desenvolveu o projecto europeu “Green Mines” com o
O conceito paisagem
intuito de: “desenvolver e partilhar novas ferramentas para a
mineira foi apropriado polo
interpretação do património e das paisagens mineiras, criando
lobby mineiro tentando
sensibilização pública e gerando atividades turísticas e educativas”.
homologar zonas degradadas
Na sequência do projeto o Concelho de Lousame adotou como lema
pola minaria às paisagens
oximorônico “Lousame, natureza mineira”.

culturais protegidas da
UNESCO e, assim, evitar as
custosas responsabilidades de
restauração ambiental.

Após 2 milhões de euros de investimento público nas instalações do
“museu mineiro” de Sanfins (que contrastam vivamente com os zero
euros dedicados às urgentes medidas para minimizar a grave
contaminação produzida pola própria mina), hoje estas recebem cada
ano centenas de escolares e público em geral oferecendo uma
imagem adulterada, por idílica e parcial, do que representa a minaria, sem qualquer referência
aos seus impactos ambientais passados e presentes. Em 2017 o projeto mesmo foi integrado no
programa de “turismo escolar” e recebe anualmente financiamento regular de outras
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administrações para sufragar as guias que recebem as visitas. Como se exprime nos
seus propósitos, as atividades do programa de “turismo escolar”: “forxan razóns e xuízos de valor
que o estudantado poderá aplicar no resto das súas actividades vitais, servíndolles de ferramentas
para a súa futura formación (...).” No caso de Sanfins, e conforme os seus objetivos fundacionais,
um “estado de opinión favorable” à minaria destrutiva e contaminante.
As campanhas de engenharia social à volta da mina de
Sanfins cobram especial relevância após os fortes
A licença social de um projecto
movimentos sociais de oposição que emergem em 2016,
consiste no apoio continuado das
quando a mineira Valoriza Minería (SACYR) retoma o
comunidades locais afetadas. A
projecto extrativo. Esta sinergia entre concessionária,
licença social é dinâmica pois as
lobby e administrações mesmo se traduz na participação
percepções e opiniões variam em
em milhonários projectos europeus orientados a avaliar e
função da informação disponível.
definir “jeitos modernos de obter a licença social para a
minaria”. Mesmo que a licença social não seja
juridicamente vinculante para a obtenção de autorizações
administrativas dos projetos, as empresas mineiras e administrações são conscientes de como
resulta praticamente impossível operar com os padrões de permisividade habituais perante uma
sociedade informada e mobilizada.

2.1. Desvendando a (outra) história das minas
"Quem controla o presente, controla o passado e quem controla
o passado, controla o futuro” (George Orwell, 1984)
Museus mineiros como o de Sanfins oferecem uma “interpretação” na que não apenas os
impactos ambientais estão ausentes, mas também os impactos e conflitos com a vizinhança,
conflitos laborais e sindicais, usurpação e espólio do território, violência, torturas e assassinatos,
tudo num pano de fundo político e económico ligado às
principais guerras do século XX (alimentadas também com o
volfrâmio extraido nestas minas e enviado aos beligerantes) e,
Concessão mineira é
portanto, com o militarismo, imperialismo e fascismo e ainda
um direito concedido polo
com a intensa repressão sofrida durante a Guerra Civil e pósEstado a uma empresa privada
guerra. Esta história não pode ser abordada nos breves
para extrair um recurso do
apontamentos que conformam esta unidade, mas deve ser
subsolo. A concessão torna
considerada como contexto necessário para entender a história
possível a expropriação forçosa
de degradação ambiental e conflitos associados à mesma.
do território para o colocar a
Contrasta ainda vivamente com a superficialidade apresentada
serviço da empresa extrativista.
no museu mineiro, que oferece uma visão idílica de
prosperidade socio-económica para a zona.

2.2. A neomitologia mineira em Sanfins
Quando na década de 1880 a família inglesa dos Burbury chega à Galiza para promover diversos
negócios mineiros não duvidaram em apelar de jeito simbólico ao antigo comércio do estanho dos
fenícios na hora de escolher as designações das suas concessões mineiras. Mentres as
duas primeiras concessões do grupo de Fontao recebem os nomes de “Tiro” e “Sidon” (as duas
principais cidades comerciais da antiga Fenícia), as de Lousame recebem os de “Phoenicia” e
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“Spes” (deusa romana que personifica a esperança) enquanto
outra próxima, em Noia, se denomina “Cornucopia”,
precisamente um dos atributos da deusa Spes. Dificilmente
poderiam imaginar os Burbury que o seu particular gosto polo
clássico chegaria a criar toda uma neomitologia mineira que,
disseminada e replicada em inúmeras ocasiões durante a
última década, se tem chegado a confundir com a realidade
histórica. Sem qualquer evidência arqueológica, Sanfins
converteu-se em materialização concreta das legendárias
Cassitérides.

As Cassitérides (Ilhas do
estanho) era o nome dado na
antiguidade clássica a um
arquipélago legendário que,
supostamente, e segundo
Estrabão, estaria situado ao
Oeste das Ilhas Britânicas.

Esta confusão não é inocente nem inócua e em 2017 foi expressamente utilizada pola atual
concessionária mineira para tentar co-responsabilizar nem mais nem menos que os próprios
fenícios pola degradação ambiental que a minaria vem produzindo no vale de Sanfins desde 1883.
Muito ao contrário, e apesar da proliferação de artigos que citam esta minas como jazimento préindustrial e mesmo pré-histórico, não existe referência provada alguma sobre a existência de
minaria fenícia, romana, medieval nem anterior à industrialização (1883) na zona. Nunca se
realizaram trabalhos arqueológicos em Sanfins ou na sua contorna que pudessem apoiar tal
suposição, nem foram achadas ferramentas mineiras atribuíveis a labores da antiguidade. Não
existe nem um só trabalho arqueológico que achegue qualquer evidência ao respeito, de modo
que qualquer afirmação nesta linha só pode ser considerada uma mera conjectura. Mesmo que
no museu mineiro se afirma falsamente o contrário, não existe nem um só documento histórico
que sustente a existência de minaria medieval ou anterior a 1883 em Sanfins.
Num afã de escrever-inventar um passado remoto para a presença da minaria em Sanfins e na
Galiza como parte duma antiquíssima tradição mineira, quem promove esta interessada
neomitologia mineira não apenas apresenta os nomes de fantasia de concessões como
“Phoenicia” como argumento irrefutável (quando o próprio Mr. Burbury tinha registrado outras
com nomes tão variados como “La Fulana” ou “La Mengana”) mas mesmo deturpa a toponímia
local na procura de etimologias imaginárias e impossíveis. Por exemplo, a aldeia contígua de
Frojám é deturpada como “Forjano” sugerindo o impossível étimo “forja” (forno de metais) para
este conhecido topónimo procedente do étimo germânico “Froila”. Tudo isso para apresentar o
jazimento como “Un recurso mineral que desde hace cuatro mil años aporta a esta población
riqueza, cultura industrial y posibilidades de desarrollo” e que ademais “está presente en la
historia universal de la minería desde la edad del bronce” (Álvarez Campana, Ruiz Mora, 2006).

2.3. A minaria industrial em Sanfins (1883 até o presente)
Em Sanfins não só se constrói uma neomitologia mineira remontada à antiguidade clássica, mas
também a história mineira que começa efetivamente em 1883 se sustenta em dados erróneos
que constroem uma narrativa favorável. A narração durante as visitas ao Museu Mineiro começa
com a chegada de dous indivíduos britânicos, identificados como Sir Henry Burbury e Sir Thomas
Burbury, “Sir” sendo o tratamento protocolar dos Cavaleiros do Império Britânico. Nada mais
longe da realidade, Mr. Gilbert Burbury, que adotara o nome “Thomas” à sua chegada a
Santander, era um antigo curtidor da cidade inglesa de Coventry na que, sendo concelheiro, fora
incriminado por um célebre caso de fraude que o levara à prisão e logo a sair do país. Chegado a
Santander na década de 1870 reuniu um pequeno capital criando ovelhas e vendendo lâmpadas.
Uma década depois traslada-se a Noia com a família, incluído seu filho mais velho Henry.

7

As primeiras tentativas de exploração mineira da família, de feito, não se produzem em Sanfins,
jazimento na altura desconhecido, mas no município de Noia. Andados os anos solicitam-se as
primeiras concessões em Sanfins e também em Fontao, que seria o outro pólo mineiro do negócio
familiar. Em Fontao a reação vizinhal é intensa, opondo-se a população ao registo da concessão
“Sidon” em 1888 ante o Governador Civil, que os ignora. A memória oficial Estadística Minera de
1889 revela como “aunque sus quejas [de Mr. Burbury] han sido atendidas por el Gobierno Civil á
que corresponde, es lo cierto que los indígenas consiguen burlar los mandatos de la autoridad,
según nos comunica el propietario de dichas minas”. Falecido Burbury pai em 1890, um ano
depois a vizinhança de Fontao prende lume à casa de Burbury filho, novo proprietário, e já em
1906 a casa que este tinha em Silheda seria atacada com 12 cartuchos de dinamite extraídos da
própria mina. Também em Sanfins a vizinhança se opõe ao projeto desde os seus inícios,
particularmente pola afectação às águas. Numa notícia de 25 de maio de 1901 o jornal La
Correspondencia Gallega explica como “La mayor parte de los vecinos de los lugares de Forjan,
Silvarredonda y Vilas, en el distrito de Lousame, se oponen á la concesión á D. Enrique Winter
Burburi [sic] del aprovechamiento de aguas de los arroyos Forjan y Silva”.
As minas de Sanfins e Fontao pertenceram entre 1897 e 1914 ao magnate dos vinhos e licores
Robert Banks Lavery que adquirira as concessões aos Burbury estabelecendo a “The San Finx
Mines Company Limited” (o nome “San Finx” reflete a percepção inglesa da pronúncia local da
fricativa palatoalveolar surda [ʃ], que designava o rio que atravessava as concessões assim como
uma capela altomedieval contígua). Entre 1900 e 1908 as minas de Sanfins alcançam um dos seus
picos de produção históricos comercializando nesse primeiro ano 185 toneladas de concentrados
de volfrâmio e estanho que entram nos mercados europeus sem apenas concorrência, por
terem sido as primeiras a introduzir um novo sistema de separação eletromagnética destes
elementos. Esta intensa produção traz consigo uma
igualmente intensa contaminação do rio e da ria, como
O volfrâmio, também
evidencia não apenas o registo histórico de sedimento, mas
conhecido como tungsténio, é o
também um dos primeiros conflitos ambientais da Galiza nos
metal com mais alto ponto de
que os danos por contaminação chegaram até os próprios
julgados.
fusão, tornando-o relevante

para usos militares como mísseis
e outros tipos de projéteis.

Em 1911, após um processo de expropriação associado à
concessão “Lavery”, os engenheiros à frente das operações em
Fontao solicitam ao Governador Civil autorização de descarga
das águas procedentes da planta de lavado do mineral diretamente no rio Deça, o que se autoriza
no ano seguinte. Em 1914, ano no que falece Lavery, inicia-se uma investigação no Julgado de
Instrução de Lalim ante a denúncia de que “los residuos del mismo [planta de lavado] infeccionan
el río con sustancias venenosas destruyendo la pesca”. A empresa reage publicando uma carta ao
Governador Civil assinada por 127 operários da mina na que se nega qualquer contaminação,
“porque esas sustancias no son venenosas”, e se ameaça com que “de cerrarse estas minas como
proyecta la Empresa visto lo que ocurre, nos quedaremos sin pan cientos de ciudadanos y nos
obligarán a implorar la caridad pública y además de los trastornos en el orden económico, puede
acarrear otros de orden público provocados por la miseria y que nuestro esfuerzo no bastará a
contener”. Um discurso e estratégia que não mudou em absoluto mais de um século depois.
O advento da I Guerra Mundial (1914-1918) motiva a intervenção direta do governo britânico
que, através do recentemente criado Ministério das Munições, financia a aquisição das minas de
Sanfins que passam a integrar um cartel internacional que procura monopolizar o comércio de
volfrâmio e estanho. Este período, que se estenderá até 1940, será o de mais altas produções em
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Sanfins, que chegam a ultrapassar as 400 toneladas de
As escombreiras são
concentrados em 1928 aumentando de jeito significativo os
depósitos ao ar livre nos que
resíduos acumulados nas escombreiras. Será também um
se acumulam os rejeitos dos
período de intensos conflitos sindicais marcados polas péssimas
processos de extração e
condições de trabalho que provocam numerosos mortos e feridos
entre os operários. A orientação anarquista do sindicato mineiro
lavagem de minérios, nos
derivará na participação massiva dos trabalhadores na
que com frequência só se
denominada “Coluna Sanfins” que em julho de 1936 se enfrenta
aproveita uma fração mínima
ao exército sublevado nas ruas de Compostela e Corunha,
dos materiais.
transformando-se posteriormente em núcleo da guerrilha e
resistência clandestina. Um dos seus integrantes, “O Varela”
(também conhecido como “Curujás”) manteria-se na clandestinidade até a sua morte em 1967,
nunca sendo capturado polo regime.

As escombreiras da mina “San Finx”, situadas ao pé do rio, aumentaram junto com os níveis de produção.

Durante a II Guerra Mundial (1939-1945) as minas de Sanfins ganham importância estratégica
ante a demanda internacional de volfrâmio destinado ao armamento militar e a guerra económica
que as potências em conflito estabelecem para o seu controlo. Em 1940, estrangulada por um
longo processo judicial por dívidas com a sua subministradora elétrica e a anulação de várias
vendas simuladas para tentar evitar as mesmas e consolidar a usurpação de terrenos comunais,
os britânicos vem-se obrigados a transferir a mina a Barrié de la Maza, financeiro dos sublevados
na Galiza e posteriormente nomeado Conde de FENOSA por Franco. A mina entra em crise
finalizada a Guerra Mundial e só decolará brevemente durante a Guerra da Coreia (1950-1953),
para entrar definitivamente em expediente de crise com a Catástrofe de 1960 (ver abaixo). Após
esse desastre ambiental as minas seriam adquiridas por Gabriel Pérez que as manterá operativas
até 1990, ano no que fecham no contexto de uma investigação criminal por delitos ambientais,
conflitos com os trabalhadores e, finalmente, o falecimento do titular nesse último ano.
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Estima-se que a produção total das minas de Sanfins, desde o início da atividade em 1883 até
1990 poderia ter alcançado as 10.000 toneladas de concentrados de volfrâmio e estanho, das
quais 5.672 correspondem à produção certificada até 1943. Isto terá implicado a extração de
aproximadamente 4.000.000 de toneladas de material do interior da mina que, aproveitada uma
mínima parte com fins comerciais, se acumularia em diversas
escombreiras e represas de rejeitos, levantadas
As represas de
diretamente sobre o rio. Atendendo à sua produção, Sanfins foi
rejeitos, são barragens
uma das maiores minas de volfrâmio e estanho do Estado o qual
implicou enormes negatividades ambientais, nunca reconhecidas
construídas para reter
polas sucessivas empresas titulares, e apenas ocasionalmente polas
resíduos sólidos e água
administrações, mas sem consequências para os responsáveis.
contaminada resultantes da
Abandonando-se em 1990, foi uma das últimas minas metálicas a
extração e lavagem.
pechar durante a crise generalizada do setor no fim da década de
1980, e também uma das primeiras a reabrir, em 2008, durante
uma nova fase de minaria especulativa causada polo aumento do preço dos metais nos mercados
internacionais, o fim da bolha imobiliária e as políticas de materiais “críticos” da UE.

2.4. O legado envenenado
Mais de um século de extrativismo implicou que desde Sanfins se enviaram para os mercados
mundiais milhares de toneladas de concentrados minerais, gerando enormes lucros para as
empresas concessionárias. Mas esses concentrados representaram uma parte ínfima dos milhões
de toneladas de materiais que foram extraídos da rocha e que incluíam outras substâncias que
implicaram e continuam a implicar uma ameaça para a vida. Além do estanho e o volfrâmio, os
filões escavados estão ainda compostos por elementos sulfúricos. A exposição destes elementos,
bem nas galerias subterrâneas abertas artificialmente, bem nas escombreiras de rejeitos, ao
oxigênio e à água, facilita a dissolução de metais pesados que se encontravam previamente
imobilizados nas rochas. Este fenómeno denomina-se “drenagens ácidas de mina” sendo um
problema recorrente na minaria metálica, particularmente quando a exploração se realiza por
debaixo do nível freático (implicando, como em Sanfins, o bombeio ou a abertura de galerias
transversais de drenagem para extrair estas águas contaminadas do interior da mina) ou quando
se geram escombreiras de
rejeitos expostas aos elementos.
Em Sanfins, as transformações
físicas, químicas e biológicas que
formam drenagens ácidas de
mina causam a dissolução de
metais pesados, e com especial
incidência de cádmio (Cd), cobre
(Cu) e zinco (Zn), provocando
concentrações 160, 31 e 17
vezes,
respectivamente,
superiores aos limites legislados
nas “Normas de Qualidade
Ambiental”. Isto supõe uma alta
contaminação das águas do rio,
das margens do mesmo e da ria

Labores mineiros a céu aberto na zona do monte Piom (ao fundo, Frojám).
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de Muros e Noia, onde o rio deita as suas águas e que presenta altos valores de contaminação por
cobre e zinco na sua parte interna. O caudal destas drenagens de mina que se descarregam sem
tratamento algum no rio Sanfins é de aproximadamente 50.000 litros por hora, segundo medições
da empresa concessionária. Na ponte de Trava, a 7 quilômetros rio abaixo e pouco antes da
desembocadura do rio na ria, a pesar da diluição, os valores de alguns metais pesados como o
cádmio medidos em 2017 superavam ainda os limites das Normas de Qualidade Ambiental.
Os metais pesados são substâncias tóxicas bioacumuláveis que afetam seriamente a saúde das
pessoas e dos organismos em contato com estas águas assim como a sua cadeia trófica. O
cádmio, por ser uma substância xenobiótica (da que qualquer concentração é tóxica), está ainda
definido legalmente como uma substância perigosa prioritária. O impacto sobre a vida aquática
ficou evidenciado no “Estudo dos macroinvertebrados no rio Sanfins” realizado em 2017, que
comparou a presença de distintas famílias destes organismos águas arriba e águas abaixo da
mina. O estudo evidencia o grave estado ecológico que sofre o rio a montante e a justante da
mina em contraste com o bom estado das águas rio arriba dos efluentes da mina, observando-se
uma drástica diminuição de macroinvertebrados nas águas afetadas ao seu passo pola mina.
As concentrações de metais pesados somam-se á presença de arrastamentos procedentes das
escombreiras que turvam o curso fluvial e impactam a vida aquática. Estes arrastamentos
colmataram as duas represas mineiras situadas no rio Sanfins. O impacto ambiental causado pola
mina viu-se agravado polo abandono destas duas represas de decantação de resíduos, situadas
sobre o próprio curso do rio e construídas em 1928 e 1939 respectivamente. Durante décadas as
presas acumularam boa
parte dos lodos da planta
de processamento dos
minérios assim como os
sólidos arrastados desde as
escombreiras, decantando
em parte os metais
pesados procedentes das
drenagens do interior da
mina. A pesar do dilatado e
bem
documentado
histórico das presas, na
atualidade tanto a empresa
concessionária como a
administração de minas
tentar eximir-se nas suas
responsabilidades
sobre
estas
instalações
de
resíduos, que ameaçam,
polo seu estado de
abandono,
com
um
acidente que provocaria
um importante desastre
ambiental. A sua ruptura
Evolução das presas mineiras da mina “San Finx” desde 1945 a 2009.
implicaria o vertido de
centos de miles de toneladas de resíduos mineiros que colapsariam as ribeiras e dos que, boa
parte, iriam parar à ria de Muros e Noia causando uma catástrofe ambiental irreparável.
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No ano 1960 a comporta da presa maior rompeu, sucesso que o Alcalde Tomé Fuentes, em escrito
de 8 de Outubro de 1966, descreve como “verdadero desastre de 1960" e "catástrofe de 1960":
“Tal ocurrió en el año 1.960 que, con motivo de unas crecidas se rompió un tablón de la
compuerta del cerramiento antes mencionado y por alli salieron miles de toneladas de
arena que arrastradas por las aguas cubrieron una extensa zona de la feraz vega referida
y dejaron estériles muchas tierras, alguna de las cuales continua todavía sin vegetación de
ninguna clase.”
Daquela catástrofe ainda dão conta a dia de hoje gentes dos lugares afetados, bem por te-la
vivido ou polo que lhe contaram pessoas achegadas. Alguns desses testemunhos foram recolhidos
no documentário “San Finx 1960” que acompanha esta unidade didática e cujo visionado forma
parte das atividades a desenvolver. Na altura, o impacto visível fora explicado principalmente em
termos dos resíduos que se acumularam nos terrenos das ribeiras, não se conhecendo os
processos de contaminação química, se bem a vicinhança era ciente que a mina “matara” o rio e
toda a vida que este levava.
Os impactos ambientais causados pola atividade mineira em Sanfins e outras minas ficaram até há
pouco tempo silenciados polas empresas concessionárias em conivência com diferentes
administrações públicas. Os diversos conflitos sociais e ambientais contextualizados no século XX
(como o da catástrofe de 1960) foram e seguem a ser ocultados na opaca e distorcida história
relatada pelo programa de engenharia social desenvolvido através de, entre outras formas, pola
análise interpretativa do museu mineiro, atividades associadas e campanhas mais amplas
dirigidas polo próprio lobby mineiro.

2.5. O retorno da minaria: 2008 - ...
A mina de Sanfins pechou em 1990 por uma confluência de fatores: queda de preços
internacionais do estanho e volfrâmio durante os anos 1980, greves continuadas dos
trabalhadores da mina, o início de um procedimento de investigação criminal por delitos
ambientais e, finalmente, o falecimento do titular da concessão mineira. A pesar do seu
abandono, os titulares mineiros mantêm durante alguns anos, até 2000, uma ficção
administrativa para evitar a caducidade das licenças. Como consequência do desastre ambiental
causado polos depósitos de rejeitos mineiros de Aznalcóllar, aprova-se uma legislação mais estrita
em relação a este tipo de instalações de resíduos que faz com que os titulares da mina cessem na
apresentação dos planos anuais de labores, nos que constavam as duas represas de rejeitos da
mina. Durante quase uma década a mina não atende nenhuma das suas obrigrações legais e
administrativas, situação que administração ignora, não obrigando os titulares à restauração nem
determinando a caducidade das concessões mineiras.
Após a queda da bolha imobiliária em 2008 diversos empresários com interesses em canteiras
produtoras de áridos para a construção aliam-se para tentar ressuscitar várias minas metálicas
que levavam abandonadas desde os anos 80. Isto acontece ainda no contexto de recuperação
internacional dos preços de certos metais e das novas políticas da União Européia que
estabeleciam diversas matérias primas de interesse estratégico, dentre elas o volfrâmio. Em 2009
aprovam-se os projetos de operação da mina e de restauração em Sanfins, sem se ter submetido
a avaliação de impacto ambiental ou a participação pública, mesmo que a resolução de
transmissão da titularidade dos direitos de 2008 estabelecia essa condição. O órgão ambiental e
outras administrações como Augas da Galiza não são informadas da tramitação dos projetos, com
o qual, em nenhum momento se avalia formalmente o modo em que o reinício da atividade
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mineira poderia afetar os ecossistemas fluviais. Os projetos aprovados não só não contemplavam
qualquer forma de tratamento para as drenagens ácidas de mina procedentes da escombreira e
das galerias de drenagem do interior na mina mas, surpreendentemente, as represas de rejeitos
desaparecem por completo dos projetos, sem qualquer previsão para a sua clausura,
desmantelamento e restauração dos espaços afectados, omitindo-se assim a responsabilidade do
concessionário mineiro.
Mesmo com estas facilidades à hora de evitar os passivos ambientais associados à mina, a nova
empresa mineira vai para a falência quatro anos depois, em 2013, e depois de ter recebido quase
dous milhões de euros em subsídios públicos para o financiamento do reinício da atividade e o
acondicionamento das instalações. A empresa recebeu estes subsídios mesmo que o Conselho de
Contas, no sei informe de fiscalização, alerta que se tratava de “projetos de qualidade marginal”
que os próprios avaliadores qualificaram como “questionáveis” e de “formulação duvidosa”.
Finalmente, parte destas ajudas nunca seriam
justificadas e, com os operários da mina em greve,
o processo de falência faz que seja outra empresa,
Sacyr, através da sua recentemente criada filial
mineira Valoriza Minería, a que se faz com a
propriedade da mina em 2015.
Determinadas empresas que durante a bolha
imobiliária se lucraram na construção e obra
pública, pretenderam abrir novas vias de negócio,
entre outras as de acesso a importantes subsídios
públicos ligados à minaria. Em dezembro de 2014,
meses antes de adquirir em leilão público a mina de
Sanfins, Valoriza Mineria indicava num projeto de
I+D apresentado ante o Ministério de Indústria que
O rio Sanfins tingido de laranja abaixo das presas.
tinha a propriedade da mina, para assim fazer-se
com uma ajuda de mais de meio milhão de euros. Poucos meses depois a mesma empresa
solicitaria uma outra ajuda de mais de 2 milhões de euros para outro projecto de I+D de
desenvolvimento de um simulador de maquinaria mineira. Em 2019 Valoriza Mineria conseguiria
ainda apoio do Instituto Europeu da Inovação e a Tecnologia (EIT) para um projeto internacional
que tem entre os seus objetivos a definição e avaliação de “aproximações modernas para obter a
licença social na minaria”, isto é, o desenvolvimento de estratégias de fabricação de opinião
favorável e engenharia social.
A nova tentativa de pôr em andamento a mina encontra-se desta volta com uma oposição
informada, que por primeira vez, em 2016, tem conhecimento dos altos níveis de metais pesados
que a empresa pretendia liberar ao meio sem qualquer tratamento. A contestação social faz que
não seja possível uma autorização sumária de descarga de águas contaminadas ou a repetição da
descarga ilegal que se produzira na anterior etapa. Nestas circunstâncias, a empresa paralisa
novamente a atividade em dezembro de 2017 à espera de obter as autorização de descarga de
águas contaminadas. Nesse impasse o foco centra-se nas represas de rejeitos, cuja titularidade e
responsabilidade a empresa rechaça, com o apoio da administração de minas. A empresa procura
ainda fabricar novos argumentos, como a existência de um fundo natural de metais pesados ou
míticas labores realizadas por fenícios e romanos, que a desresponsabilizem pola contaminação
causada e minimizem as obrigas e investimentos em tratamento das drenagens de mina.
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Esta última etapa provocou uma ampla mobilização traduzida em plataformas sociais como “Vida
e Ria ou Minaria?”, resoluções aprovadas de forma unânime no concelho de Noia e na Deputação
Provincial, numerosas perguntas nos parlamentos galego, espanhol e europeu, uma comissão de
investigação no comité de petições do parlamento europeu, um procedimento no Comité de
Cumprimento da Convenção de Aarhus nas Nações Unidas e ainda um processo de investigação
criminal que no início de 2019 mesmo implicou a declaração como acusado do Diretor Geral de
Energia e Minas responsável pola aprovação do projeto mineiro de 2009 sem trâmite ambiental.

3. A QUEM VAI DIRIGIDA ESTA UNIDADE DIDÁTICA?
De jeito orientativo a unidade didática vai dirigida à sociedade em geral e em particular a famílias
e grupos sociais dos que formem parte crianças dentre 6 e 12 anos de idade aproximadamente.

4. TEMPORALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE
Dada a magnitude da problemática sobre a que versa esta unidade didática centraremos o
trabalho a desenvolver em uma questão fundamental: a evidência de que a mina contamina. Este
feito tem sido sistematicamente negado não apenas no caso de Sanfins mas em muitos outros
projetos mineiros, servindo portanto a pauta de atividades para o escrutínio doutras realidades
similares. No caso de Sanfins as evidências foram negadas ou minimizadas utilizando infinidade de
argumentos: desde os mitológicos e legendários (fenícios, romanos e picheleiros) até os
pseudocientíficos (fundo natural de metais ou geogénico).
Cientes de que o tempo é um bem escaso e que a disponibilidade do mesmo pode ser um
problema, estruturaram-se as atividades de jeito que as pessoas que asumam o papel de
dinaminizadoras da unidade didática, disponham da flexibilidade necessária para as poder
trabalhar em função das suas possibilidades de tempo e recursos. É por isso que não podemos
establecer uma temporalização estrita em termos de horas, pois esta dependerá diretamente das
decisões da equipa dinaminizadora relativas às atividades que podem desenvolver.
O desenvolvimento das atividades, desde uma perspectiva de máximos (isto é: seguindo toda a
planificação da unidade didática), organiza-se em quatro fases:

4.1. Primeira fase: motivação e sensibilização
As atividades propostas para esta fase têm como finalidade a aproximação ao contexto com o que
ser vai trabalhar, procurando gerar um impacto no interesse das participantes que reverta em um
grau de implicação ótimo para o desenvolvimento do programa.

4.2. Segunda fase: investigação e conhecimento
As atividades estão direcionadas para a procura de conhecimentos relacionados com o problema
ambiental evidenciado.
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4.3. Terceira fase: reflexão e crítica
Não deve ser entendida como uma fase isolada. Mesmo que neste momento do desenvolvimento
da programação se apresenta uma atividade específica de reflexão e análise crítica, estas devem
estar presentes também, em maior ou menor medida, durante todo o programa no seu conjunto
dado o carácter construtivista. Os debates e as perguntas que levam a debate podem ser
intencionais dentro do próprio desenvolvimento do programa, mas também podem gerar-se de
jeito espontâneo, circunstância que deve ser aproveitada para enriquecer o processo educativo.

4.4. Quarta fase: ação e comunicação
Nesta fase culmina o trabalho realizado nas fases prévias e supõe levar para a frente ações que
contribuam a solucionar o problema estudado. Se, nesta altura do programa, se consegue que as
participantes estejam encorajadas a serem sujeitos ativos da sociedade ante problemas como o
aqui tratado, poderemos considerar que o programa formulado teve um grande sucesso.

5. OBJETIVOS
Os objetivos que a seguir se enumeram seguem uma ordem cronológica parelha à sequenciação
das fases antes descritas:
•

•
•
•

•
•

Fomentar a criação de um vínculo afetivo com as zonas afetadas pola atividade mineira,
reconhecendo este contexto como parte do entorno com significado e relevância nas suas
vidas.
Contribuir à identificação da contaminação derivada da atividade mineira irresponsável e
facilitar o contraste entre o estado das zonas não afetadas e as zonas afetadas.
Refletir sobre as causas desse impacto, as consequências a nível local e o seu contributo a
problemas mais globais.
Favorecer o debate construtivo como via de procura de soluções à problemática
detetada, procurando o equilíbrio entre as intervenções antrópicas e o respeito ao
ambiente.
Fomentar o desenvolvimento de ações para agir frente o problema ambiental estudado.
Favorecer o desenvolvimento da atitude crítica frente à ocultação e manipulação da
informação assim como frente à inação da Administração.

6. CONTEÚDOS
6.1. Conceptuais
• O rio como ecossistema e fonte de vida e a relação do ser humano com o mesmo.
• O impacto ambiental da minaria irresponsável: a contaminação.
• Drenagens ácidas de mina, metais pesados e a sua introdução na cadeia trófica:
implicações para a saúde e o ambiente.
• O ciclo da água.
• Métodos de estudo da contaminação: analíticas de água, estudo de macroinvertebrados.
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6.2. Procedimentais
Representação teatral encadeada.
Leitura ou apresentação do livro a jeito de contacontos por parte das dinamizadoras.
Trabalhos sobre a representação teatral e/ou o livro A mina contamina.
Visionado e análise do documentário San Finx 1960 (Irene Pin, 2019) que se apresenta
como atividade complementária para os grupos com crianças maiores de 9 anos.
• Procura de soluções.
• Trabalho em equipas e debates.
•
•
•
•

6.3. Atitudes, valores e normas
• Sensibilização com a problemática ambiental.
• Atitude crítica frente às ações irresponsáveis que danam o ambiente e à inação das
Administrações públicas que o permitem.
• Atitudes de respeito e tolerância para o debate construtivo: dialogantes, de
argumentação e escuta ativa.
• Compromisso com a participação ativa na resolução de problemas ambientais.
• Valoração do trabalho de equipa. Colaboração.

7. MATERIAIS
Todos os materiais desenhados para ser utilizados com esta unidade didáctica foram
disponibilizados sob uma Licença CreativeCommons CC BY-NC-ND 3.0 que permite o seu uso e
reprodução gratuita sem fins comerciais e com atribuição de fonte. Encoraja-se a cópia e
reprodução dos materiais. Para a criação de novos materiais derivados agradece-se contatar com
as entidades promotoras. Esta unidade didáctica está concebida para trabalhar os seguintes
materiais:
!
!
!
!

!

Livro A mina contamina. Os grupos que não disponham de exemplares impressos poderão
descarregá-lo de graça em PDF na página web www.saberes.eu
Caderno de atividades. Incluido no próprio livro A mina contamina.
Peça teatral A mina contamina ou o que não vos querem contar, incluida também no livro.
Material audiovisual para acompanahar a representação ou o trabalho com o livro:
apresentação PowerPoint e peças musicais, também disponíveis em www.saberes.eu
Sobre as músicas:
1. Canto das minas de Frojám. Recolhido na aldeia de Frojám, Lousame. Arranjo: J.L. do
Pico Orjais. Voz: Helena de Afonso. Piano: Orjais. Técnico de som: Jose Lara Gruñeiro.
2. Sinos para un poeta defunto. Variações de Aida Saco sobre uma melodia de J. L. do
Pico Orjais. Intérprete: Aida Saco. Técnico de som: Jose.
3. Canto das minas de Frojám. Recolhido na aldeia de Frojám, Lousame. Arranjo: J. L. do
Pico Orjais. Voz e adufe: Orjais. Técnico de som: Jose Lara Gruñeiro.
San Finx 1960.. Documentário sobre o desastre ambiental que teve lugar em Lousame e
Noia a partir da falha crítica da represa de lodos mineiros de Sanfins em 1960 e a
continuidade dos impactos ambientais causados polas diferentes empresas
concessionárias desta mina, e consentidos polas diversas administrações. Inclui-se como
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atividade opcional e complementária para os grupos nos que participem crianças maiores
de 9 anos. Em qualquer caso, consideramos o seu visionado um ponto de partida
fundamental para a equipa dinamizadora, pois permite abordar a problemática com uma
visão muito mais ampla do que oferece a simples leitura da justificação desta unidade
didática.
O
documentário
pode
ser
visionado
na
seguinte
ligação:
https://youtu.be/zv_z2EEn_V8

8. ATIVIDADES
O material que acompanha esta unidade didática oferece diferentes posibilidades de trabalho.
Desenvolvemos aqui várias alternativas, desde as mais integrais (e eficazes) até as possibilidades
de mínimos para circunstâncias nas que não seja possível o desenvolvimento pleno.
Na sua conceção plena, as atividades vão fiadas a través de uma representação teatral
encadeada (veja-se Atvidade 5). Este procedimento conleva a necessidade de relacionamento
entre diferentes grupos, o que supõe em si mesmo, um fator de enriquecemento educativo, que
ademais favorece em grande medida o aspeto motivacional.
A atividade desenvolve-se em quatro tempos que se correspondem com as fases anteriormente
descritas.

8.1. Primeira fase: motivação e sensibilização
Atividade 1.A- Assistência à representação da peça A mina
contamina ou o que não vos querem contar
Neste primeiro momento o grupo assiste à representação da peça teatral organizada por outro
grupo (para o grupo encarregado de representar a obra, esta atividade faz parte da última fase do
seu desenvolvimento da unidade didática: fase de ação e comunicação).
Será requisito fundamental o prévio relacionamento entre equipas dinamizadoras de diferentes
grupos. O contato inicial pode dar-se em dous sentidos: que um grupo que já trabalhara a
unidade didática ofereça a outro grupo a possibilidade da representação da peça; ou que um
grupo interessado procure algum grupo que já tenha trabalhado a unidade didática e lhe solicitem
a sua representação. Idealmente o grupo que assiste à representação deveria assumir o
compromisso de continuar a cadeia.

Atividade 1.B- Contacontos A mina contamina
Não sendo possível a anterior hipótese, é também possível iniciar o desenvolvimento com o livro
A mina contamina. Para esta segunda opção recomendamos apresentar este livro não através da
sua simples leitura polas crianças ou dinamizadoras, senão a jeito de contacontos. Os materiais
audiovisuais (apresentação de diapositivos e peças musicais) incluídas como parte da peça de
teatro podem servir para enriquecer este tipo de atividade. As habilidades e imaginação da
equipa dinamizadora para organizar esta sessão de contacontos farão com que a sua eficácia
esteja à par da própria representação teatral.
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8.2. Segunda fase: investigação e conhecimento
Atividade 2- Falamos sobre a peça
Logo de assistir à representação teatral ou sessão de contacontos, ou mesmo depois da simples
leitura de A mina contamina se as anteriores atividades não são possíveis, organizar-se-á uma
sessão de reflexão sobre a obra. A dinamizadora ou equipa dinamizadora guiará esta sessão
através de uma série de perguntas tratando de implicar a todo o grupo. Devem-se tomar
apontamentos das ideias principais que emerjam da sessão de reflexão para servir como guia no
resto de atividades a desenvolver.
Se formassem parte do grupo crianças de pouca idade (de 5 a 6 anos, por exemplo), as perguntas
podem ir acompanhadas de várias opções de resposta entre as quais escolher, para dar-lhe às
mais pequenas a possibilidade de participar.
Convém que a dinamizadora tenha consigo o guião da obra para poder reproduzir literalmente as
partes que considere oportunas.
A jeito de exemplo, sugerem-se as perguntas a seguir:
-

-

-

-

Porque a(s) pinga(s) lhe disseram à(s) lavandeira(s) que não bebam água do rio?1
Achais que as protagonistas da obra estão a falar dum problema que existe na realidade
ou que é tudo uma invenção? Lembrais as fotografias que se mostravam na
representação? Eram reais?
Alguém escutou falar das minas de Sanfins?2
A represa que há no rio está muito deteriorada. O que achais que pode passar se rompe?
O que se pode ver a simples vista no fundo do rio, de cor laranja, é óxido de ferro. É esse
o verdadeiro problema?
Os metais pesados são substâncias tóxicas muito perigosas. Podem-se ver na água?
De onde sai toda a contaminação?
Lembrais o ciclo da água? Que tem a ver o ciclo da água com a viagem que a(s) pinga(s)
descreve(m)?
Que se passaria com a(s) lavandeira(s) se comesse(m) vermes que se alimentam de folhas
de árvores que absorvem água do rio?
Estão obrigadas as empresas proprietárias da mina a evitar a contaminação e restaurar os
desastres ambientais que causam? Porque não o fazem?
O volfrâmio é o principal mineral que se extrai dessas minas. Para que foi empregado a
boa parte deste mineral na história?
As administrações públicas e a empresa proprietária da mina promoveram um museu
mineiro no que nada se diz sobre a contaminação. Porque achais que aos grupos que
visitam o museu não se lhes mencionam estes graves problemas ambientais?
Para que a gente possa fazer algo para que este problema se solucione é preciso que
esteja informada do que realmente acontece. Achais que, em geral, a população está
informada sobre este tipo de problemas?
O que decidem fazer a(s) pinga(s) e a(s) lavandeira(s) para ajudar? Parece-vos uma boa ideia?

1

No itinerário da Atividade 1.A, fundamentadas na peça de teatro, há várias pingas e lavandeiras,
enquanto no livro utilizado na Atividade 1.B apenas uma pinga e uma lavandeira.
2
Utilizar um mapa para situar o lugar, observando por onde discorre o rio contaminado e como acaba por
deitar as suas águas na ria de Muros e Noia. Alternativamente, pode-se contextualizar a atividade em outra
mina mais próxima à realidade do grupo e que tenha similares problemáticas ambientais.
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Atividade 3- Caderno de atividades
Trata-se de um conjunto de atividades desenhadas com a finalidade aprofundar nas questões
tratadas no livro e na peça de teatro e estão incluídas no próprio livro A mina contamina. Lembra
que se pode descarregar em www.saberes.eu e fazer cópias das páginas do caderno.

8.3. Terceira fase: reflexão e crítica
Atividade 4- O quê podemos fazer?
Esta atividade consiste em favorecer a reflexão conjunta a través do diálogo, exposição de ideias e
mesmo debate sobre: O que podemos fazer para contribuir a solucionar o problema?
Pode ser recuperada aqui a pergunta da atividade 2 “o que decidem fazer a(s) pinga(s) e a(s)
lavandeira(s) para ajudar? Parece-vos uma boa ideia?”.
De uma atividade como esta podem surgir ideias diferentes à que se formula nesta unidade
didática para desenvolver na quarta fase de ação e comunicação. A equipa dinamizadora deverá
valorar a possibilidade de levá-las para a frente, já seja conjuntamente com a que é proposta na
fase final, ou como alternativa à mesma.

8.4. Quarta fase: ação e comunicação
Nesta fase desenvolvem-se as propostas de ação acordadas na anterior atividade, culminando
assim o processo na consecução do objetivo fundamental da unidade didática: reagir ante um
problema ambiental procurando ser parte na sua solução.
A atividade que se propõe faz parte da metodologia da representação teatral encadeada, mas
qualquer outra ação concebida e acordada na anterior fase pode ser desenvolvida (elaboração de
murais informativos organizando exposições itinerantes, elaboração de trabalhos que se
publiquem nos meios dos que disponha o grupo, organização de uma apresentação e debate com
o documentário San Finx 1960, etc).

Atividade 5- Preparação e representação da peça teatral
Não se deve esquecer que a finalidade desta atividade é a difusão da informação. Portanto, a
preparação desta representação deve ir parelha aos preparativos para achegar a obra a um
público desconhecedor da temática tratada. O número de funções a realizar poderá variar
segundo as possibilidades do grupo, mas como mínimo o grupo deveria assumir como meta
representar a obra para um outro grupo alheio.
A equipa dinamizadora deve ocupar-se de realizar as gestões necessárias para organizar a função
ou as funções, com tempo suficiente, assinalando datas que permitam estruturar o trabalho no
tempo do que se dispõe. Além disso, a própria agenda confirmada influirá muito positivamente
no aspecto motivacional relacionado com a atividade.
Sobre o guião da peça teatral incluída no livro, vertebrar-se-á o desenvolvimento desta atividade.
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