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Resumo: 
 
Com base na experiência de ter desenhado e proposto a delimitação em cartografia do 
conjunto classificado Minas de São Domingos (Port 414/2013 de 25 Jul), para efeitos e no 
âmbito do processo de classificação concretizado pela DRC-A, o autor apresenta o trilho 
desse processo de classificação do conjunto das Minas de São Domingos e uma breve 
descrição / representação da sua delimitação, fazendo ainda uma abordagem à Evolução 
Urbana e ao Valor Arquitetónico através de apresentação de cartografia específica. 
 
 
Breve currículo: 
 
Rui Carvalho, natural do Barreiro (1966), Portugal, é mestre em Ordenamento do Território e 
Planeamento Ambiental pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa, com a dissertação “Património Industrial e Valorização do Território. A Mina de S. 
Domingos” (2009). 
 
Tem como formação de base licenciatura em Arquitetura (1995) e especialização em 
Reabilitação da Arquitetura e Núcleos Urbanos (1999) pela Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Técnica de Lisboa. É pós-graduado em Economia Regional e Desenvolvimento 
Local, pela Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (2007). 
 
É desde 2004 técnico superior – arquiteto no Município de Mértola, tendo sido coordenador 
do Gabinete Técnico Local da Mina de S. Domingos (1998-2000) e assessor na coordenação 
dos trabalhos de elaboração de propostas para os Planos de Pormenor de Salvaguarda e 
Valorização dos núcleos Urbanos da Mina de S. Domingos e do Pomarão (2001-2004).  
 
Entre outros, foi autor do Projeto do Núcleo Museológico e Interpretativo “Casa do Mineiro” 
da Mina de S. Domingos (2003) e do projeto para a reabilitação do “Cine-Teatro” da Mina de 
S. Domingos (2004 | não construído). Coordenou o processo de reorganização do estatuto da 
propriedade da Mina de S. Domingos e do Pomarão na implementação do Acordo de 
cooperação entre a CMM, a La Sabina S.A. e o Estado Português e participou no 
acompanhamento à elaboração dos planos de ordenamento das albufeiras da Mina de S. 
Domingos (POATG 2005- POATP 2008). Produziu a proposta cartográfica e fundamentação 
para a delimitação do Conjunto de Interesse Público das Minas de São Domingos (Port 
414/2013 de 25 Julho). 
 
Foi responsável pelas exposições “Mina de S. Domingos, Salvaguarda e Valorização do 
Núcleo Urbano Mineiro” (Abr. 2000) e “Mina de S. Domingos, Património, Reabilitação e 
Desenvolvimento” para receção à visita do Sr. Presidente da Republica Portuguesa Dr. Jorge 
Sampaio (Jun. 2002). 
 
É autor de algumas matérias publicadas, destacando-se: “Construções em terra na Mina de S. 
Domingos, Mértola: uma aldeia patronal - paradigma da industrialização em meio rural” in 
“Arquitectura de Terra em Portugal”, ARGUMENTUM, 2005 e artigo sobre a Mina de S. 



Domingos no 1.º número da Revista “Memória Alentejana”. Colaborou em algumas peças 
televisivas e radiofónicas como “O Planeta Azul – Natureza Morta” (RTP1 2003) e Encontros 
com o Património (TSF 2008). 
 
 


