
Fundação Serrão Martins 
             Plano de Actividades 2008 
              

 

Página | 1  

 

 

1. Plano de Actividades 2008 

 

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.  

 

Para o ano de 2008 propõem-se as seguintes áreas de intervenção: 

 

1. ANIMAÇÃO LOCAL E EDIÇÃO 

 

 Colaboração na organização e/ou participação em eventos: 

Festival do Peixe do Rio; Feira Transfronteiriça de Vale de Poço; 

Ovibeja. 

 Preparação de publicações sobre a Mina de S. Domingos; 

 Edição de uma obra com o resumo dos projectos de arquitectura 

para espaços do couto mineiro de S. Domingos realizados por 

alunos da Escola Superior de Artes do Porto; 

 Realização de Actividades de animação e serviços educativos; 

 Preparação da reedição do Livro Fotogramas da Memória. 

 

2. TURISMO 

 

 Circuito de Visitas guiadas à Mina de S. Domingos e Pomarão – 

Melhoria das condições de visitação; 

 Visitas à Casa do Mineiro e Centro de Documentação 
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 Prospecção de novos circuitos de visita. 

 

 

3. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

 

 Reforço do Acervo Documental e espólio mineiro; 

 Registo fotográfico do património humano, edificado, geológico e 

natural; 

 Registo áudio e vídeo de habitantes e trabalhadores da Mina de 

S. Domingos; 

 Definição de regulamento e definição de boas práticas para o 

Centro de Documentação; 

 Produção de Cartografia SIG sobre o território; 

 

 

4. PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ETNOGRÁFICO DA MINA DE S. 

DOMINGOS 

 

 Identificação de zonas sensíveis a proteger e estudar; 

 Processo de classificação patrimonial da Mina de S. Domingos. 

 

5. FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO 

 

 Acção: Prevenção de riscos e danos em ambientes de elevado valor 

patrimonial; 

 Apoio e acompanhamento a investigadores e estudantes. 

 

 


