Fundação Serrão Martins
Plano de Actividades 2006

1. Plano de Actividades 2006
A Fundação Serrão Martins é uma instituição de direito privado e utilidade
pública com sede na Mina de S. Domingos, concelho de Mértola. Tem como
membros fundadores a Câmara Municipal de Mértola e La Sabina – Sociedade
Mineira e Turística, SA. A Fundação prossegue fins sociais, culturais, artísticos,
educativos, científicos e económicos com vista à elevação do nível sócio
cultural e técnico do concelho, em harmonia com os princípios tradicionais da
região.

O Plano para 2006 terá como objectivo geral, criar e instalar as competências
da Fundação na área da preservação e valorização do património e história
mineira do concelho. Definem-se como linhas orientadoras do plano a (o):



Implementação do modelo organizacional e funcional da Fundação
através da criação de procedimentos técnicos, administrativos e
financeiros;



Estruturação de uma equipa de trabalho;



Conceptualização, candidatura, execução e avaliação de projectos
e iniciativas de acção que concretizem o objecto social da Fundação no
âmbito das áreas de intervenção que preconiza;



Criação de um acervo documental e espólio mineiro;



Reforço e diversificação das actividades de animação e educação
com vista à promoção e rentabilização do património mineiro existente;



Reforço do trabalho de investigação e conhecimento associado à
história, património edificado, património natural e geológico da Mina de
S. Domingos e área envolvente;
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Definição de parcerias, nacionais e internacionais, para intercâmbio de
experiências e potenciação da capacidade e qualidade da acção da
Fundação.

ACTIVIDADES PROPOSTAS
As actividades propostas para o ano de 2006 serão desenvolvidas nas
seguintes áreas:
 Promoção externa/interna da Mina de S. Domingos e sua tradição
mineira, a par da divulgação turística do concelho e seus operadores
turísticos;
 Concepção e desenvolvimento de roteiros de visita ao complexo mineiro,
aldeia da Mina de S. Domingos e Pomarão;
 Requalificação urbana e paisagística da Mina de S. Domingos;
 Planeamento estratégico.

1. Promoção externa/interna dos recursos turísticos e da tradição
mineira
 Projecto MARCHA a candidatar ao Programa INTERREG III-A
Portugal/Espanha com as seguintes acções:
a) Percurso pedestre e de cicloturismo “Mina-Pomarão”;
b) Guia de Oferta Turística do Concelho de Mértola (Concepção,
conteúdos, imagem, edição, divulgação);
c) CD-ROM Mina de S. Domingos: 150 anos de História
 Encontro de Poetas Populares do Sul
 Criação da Casa do Mineiro
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2. Concepção e desenvolvimento de roteiros de visita ao complexo
mineiro, aldeia da Mina de S. Domingos e Pomarão;
 Criação de um circuito de visitas à Mina de S. Domingos e Pomarão

a) Identificação dos percursos;
b) Criação de conteúdos;
c) Definição de intervenientes;
d) Produção de informação e divulgação.

3. Requalificação urbana e paisagística da Mina de S. Domingos

Em parceria com a Câmara Municipal de Mértola:
 Acompanhamento das Obras de Recuperação do Centro Republicano 5
de Outubro (criação de um regulamento de funcionamento e utilização)
 Criação do regulamento de utilização do Centro de Interpretação do
Pomarão;
 Colaboração

na

mediação

propriedade/habitações

da

do

empresa

processo
La

de

Sabina

venda
para

de

antigos

moradores/mineiros ou descendentes.

4. Planeamento Estratégico
Em parceria com a Câmara Municipal de Mértola, colaboração na
elaboração ou revisão do:
 Plano de Acção Estratégico da Mina de S. Domingos;
 Plano de Pormenor;
 Plano Geral de Urbanização;
 Plano da Tapada Pequena e da Tapada Grande;
 Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Mértola/ Plano de
Acção.
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