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Ao completar o primeiro o ano de mandato, não poderia realizar um balanço mais positivo de todo o trabalho realizado pelas equipas da Câmara Municipal de Mértola ao longo destes 12 meses. Começando nos
eleitos e percorrendo todas as secções e divisões da Câmara Municipal de Mértola, é um ano onde o volume de trabalho e os seus resultados que daí advêm nos deixam muito orgulhosos. Posso afirmar com total
convicção, que os munícipes podem sentir-se respeitados pela dedicação à causa pública que os funcionários desta Câmara Municipal demonstram todos os dias. Uma Câmara organizada e a funcionar bem é
prenúncio de desenvolvimento do Concelho e de bom funcionamento das instituições públicas que nele
se inserem.
Exemplo claro deste funcionamento são as obras por administração direta que conseguimos iniciar e finalizar. Conseguimos executar os arruamentos do Aipo, do Monte da Corcha, Roncanito, Roncão de Baixo,
Roncão de Cima e Roncão do Meio, do Bairro Alto na Mina de S. Domingos e a repavimentação da estrada
que liga a Corte Gafo de Cima à EN 122. Simultaneamente, terminámos obras que transitaram do anterior
mandato, como é o caso da Estrada do Monte Negas, ao mesmo tempo que iniciávamos outras tão importantes para o dia-a-dia das comunidades como o saneamento nos Sapos (Santana de Cambas) ou o corte
de curvas na estrada municipal que liga Brites Gomes a São Miguel do Pinheiro.
Também ao nível das empreitadas lançadas refletimos a dinâmica que conseguimos empregar neste
Município, com o lançamento de projetos vitais para o nosso concelho como a Estação Biológica, a Galeria
da Biodiversidade e Centro de Patrimónios, o reinício das obras no Lar das 5 Freguesias ou a intervenção
no troço Norte das Muralhas. Também ao nível das obras de recuperação e manutenção o volume é assi-
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nalável, como são exemplos as intervenções realizadas nas Capelas do Calvário e
da Nossa Sr.ª da Conceição, nas Igrejas espalhadas por todo o Concelho, na criação do Coletor de descarga de águas pluviais na Mina de S. Domingos ou a recuperação da cobertura do pavilhão desportivo Municipal.
Todos estes investimentos, realizados ou em curso, bem como as obras que terão
início nos próximos meses, fazem parte de uma visão estratégica integrada e de
desenvolvimento sustentado para o nosso concelho, onde tencionamos capacitar quem por cá está, ao mesmo tempo que valorizamos e tornamos Mértola como
um exemplo para nossa região e para os territórios do interior.
A Estação Biológica de Mértola preconiza uma parte desta visão para o território.
O “nascimento” de um Centro de Investigação e Valorização nas áreas da biodiversidade e recursos silvestres em Mértola poderá alterar de forma muito significativa, e pela positiva, o futuro do município. É um projeto elogiado por todos e visto
como um exemplo internacional de aplicação de fundos europeus. Um projeto que
não esperou pela obra para se iniciar! Neste momento, nas instalações provisórias, este projeto já atraí investigadores e alunos para Mértola ao longo do ano,
sendo de esperar que esta procura se amplifique aquando da concretização da
obra em curso. É um projeto visionário e que está na vanguarda no combate às alterações climáticas. Um investimento que criará empregos qualificados e promoverá Mértola como território de excelência num contexto local e global.
Na vertente cultural também existem bons indicadores resultantes do trajeto realizado ao longo último ano. Realizámos um Festival Islâmico que foi um sucesso a
todos os níveis, mesmo com as limitações conhecidas e com uma aposta arrojada
em alargar o “souk” para a zona do arrabalde. Foi uma aposta ganha e é uma marca
que deixamos para os eventos futuros.
Para além do grande evento de Mértola, também realizámos com sucesso o
Festival do Peixe do Rio, a Feira do Mel, Queijo e Pão e as Festas da Vila, eventos
com um cariz mais tradicional, mas que vão de encontro à génese das pessoas de
Mértola, funcionando como ponto de encontro de todos aqueles que, por uma
razão ou outra, não conseguem estar diariamente no concelho. Não será por
acaso que todos os anos, no Verão, várias centenas de Mertolenses regressam ao
nosso concelho e participam nas festividades que animam as nossas aldeias.
Com muito trabalho e dedicação das Associações e Comissões de Festas, a
Câmara Municipal de Mértola não poderia deixar de agradecer e apoiar em tudo o
que nos é possível, de forma a reavivar tradições, usos e costumes nas nossas
povoações. Por último, mas não menos importante, também continuámos a valorização e promoção da prática cinegética. É um setor fulcral para Mértola e assim
demonstra a aposta do Município na XIII Feira da Caça de Mértola.
Lamentavelmente, também existem realidades que não podemos ignorar e que
afetam a vida diária dos nossos Munícipes.
Embora já existisse uma tendência crescente, a inflação, e consequente subida
dos preços, derivada da guerra na Ucrânia e do contexto geopolítico mundial, gera
muitas dificuldades a uma grande fatia da comunidade, em particular às pessoas e
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empresas que dependem do consumo de energia, seja elétrica ou de combustíveis fósseis, para realizar as suas atividades diárias. Embora tenhamos reforçado o
apoio às atividades económicas e a nossa ação ao nível dos apoios e candidaturas
a programas de emprego, também estamos a finalizar um pacote de medidas de
intervenção que visa mitigar estas consequências e aliviar as consequências
desta escalada de preços.
Também no que diz respeito à água temos atravessado dificuldades face à seca
extrema que a nossa região atravessa. Fazemos um esforço diário para que não
falte água nas torneias nas mais de 100 localidades habitadas, mas numa situação de seca extrema como a que vivemos, é necessário mais. Embora os recentes
investimentos na rede, em parceria com as Águas Públicas do Alentejo, tenham
permitido resolver os problemas de abastecimento em várias localidades (São
Pedro de Sólis, Penedos, Diogo Martins e São Bartolomeu de Via Gloria, Corte
Gafo de Cima, Corte da Velha, Alcaria Ruiva, Algodôr, Azinhal, Corte Pequena, Vale
de Açor de Baixo, Vale de Açor de Cima, São João dos Caldeireiros e Penilhos), o
mesmo não significa que haja água em abundância. É necessário alertar para a
urgência da redução do consumo de água e de adotar práticas e pequenos gestos
diários de forma a moderar o uso deste bem precioso, caminhado para a sua utilização sustentável, conscientes da escassez que atravessamos.
Outra realidade difícil e que atravessa um momento complexo no nosso concelho
é ao nível dos cuidados de saúde. O número de médicos no concelho de Mértola é
insuficiente face às necessidades da nossa população. Temos realizado todas as
diligências possíveis para que esta situação dramática se altere! Foram enumeras
as reuniões com a tutela para, numa primeira fase, alertar, e numa segunda, pressionar para a resolução destes problemas o mais rapidamente possível, de forma
a que todos tenham acesso a estes cuidados. A autarquia está a fazer tudo o que
está ao seu alcance para permitir a contratação de mais médicos, visto que o nível
de carência destes profissionais é preocupante e tende a agravar-se. Neste
momento já apoia no pagamento de uma renda e está disponível para mais intervenções similares para ajudar à fixação destes médicos no Concelho.
Muito mais haveria para vos dizer, mas em jeito de resumo, foram os primeiros 365
dias de um trabalho de transformação estrutural e gradual que, embora com dificuldades inerentes aos contextos globais que também nos afetam, temos a convicção que este nosso trabalho irá colocar o Concelho de Mértola na linha da frente do Baixo Alentejo, com uma aposta na qualificação do território e das pessoas,
com uma gestão eficiente dos recursos, cimentando a coesão do território através de um tecido empresarial forte e robusto, com uma comunidade ativa e com a
identidade característica que tanto preservamos e nos orgulhamos.
Das nossas equipas, e de mim em particular, poderão contar com o que sempre
demonstrei até hoje ao longo da minha vida.
Empenho e vontade no crescimento e desenvolvimento do nosso Concelho!
Um Abraço / Mário Tomé
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Assembleia
municipal
Principais Deliberações
Este apontamento reproduz apenas uma breve resenha das sessões. As Atas da Assembleia Municipal podem ser consultadas na íntegra em cm-mertola.pt

REUNIÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022
Aprovadas por unanimidade :

Regulamento e tabela de taxas e outras receitas municipais – proposta de isenção
e reduções

Voto de pesar em memória de António Silva

Adesão do município de Mértola à associação sem fins lucrativos “Alentejo XXIAssociação de desenvolvimento integrado do meio rural” – designação do representante do município

Moção “Contra a Invasão da Ucrânia e em solidariedade para com as vítimas”
Moção “Pela paz, não à guerra”
Aprovação da estratégia local de habitação (ELH) para o concelho de Mértola
Contrato de transferência de competências e auto de transferência de recursos
entre o município de Mértola e a junta de freguesia de Mértola – reversão de competência – limpeza, abertura e encerramento do mercado municipal de Mértola
Contrato interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal
de Mértola na União de Freguesias de S. Miguel do Pinheiro, S. Pedro de Sólis e S.
Sebastião dos Carros, para proceder à limpeza, manutenção e conservação de bermas e faixas de proteção das estradas municipais – reforço de recursos financeiros
Contrato de transferência de competências e auto de transferência de recursos
entre o município de Mértola e a junta de freguesia de Corte do Pinto – reforço de
recursos financeiros – gestão e manutenção corrente de feiras e mercados
Renovação de contratos interadministrativos de delegação de competências da
Câmara Municipal de Mértola com todas as juntas de freguesia
Transferência de competências no domínio da ação social para as autarquias locais – prorrogação prazo
Proposta de alteração ao mapa de pessoal para 2022 – 1ª alteração
Proposta de atribuição de despesas de representação a titulares de cargos dirigentes de 2. Grau

Aprovações por maioria:
Aprovação da ata da sessão de ordinária de 23 de novembro de 2021 e da ata da
sessão extraordinária de 21 de dezembro de 2021, 18 votos a favor com 4 votos de
abstenção, por não terem estado presentes
Nomeação do representante da assembleia municipal na CC da revisão do PDM de
Mértola, com 14 votos a favor e 8 votos de abstenção
1ª Revisão ao orçamento municipal para 2022, com 21 votos a favor e 1 voto de abstenção (Orlando Pereira PCP-PEV)
Regimento da assembleia municipal – revisão, com 20 votos a favor e 2 votos de
abstenção (Miguel Bento PCP-PEV e Osvaldo Rodrigues em representação de
Maria Cavaco PCP-PEV)

Rejeitadas:
Nenhuma deliberação foi rejeitada.

Integração do saldo da execução orçamental – artigo 130º da LOE para 2021 – Lei
nº 75-B/2020 de 31 dezembro
1ª revisão às grandes opções do plano para 2022
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REUNIÃO DE 22 DE ABRIL DE 2022

REUNIÃO DE 29 DE JUNHO DE 2022

Aprovadas por unanimidade :

Aprovadas por unanimidade :

Voto de pesar em memória de Fernando Palma

Voto de Louvor ao São Domingos Futebol Clube, pelo 100º aniversário

Segunda revisão ao orçamento municipal para 2022

Protocolo entre o município de Mértola e a junta de freguesia de Alcaria Ruiva – instalação de caixa ATM em Vale de Açor de Cima

Segunda revisão às grandes opções do plano para 2022
Contrato interadministrativo de delegação de competências no âmbito do serviço
público de transporte de passageiros celebrado com a CIMBAL – resolução parcial
transporte flexível

Estratégia de Reabilitação Urbana (ERU) da Mina de S. Domingos
Estratégia de Reabilitação Urbana (ERU) do Núcleo Histórico e envolvente da Vila
de Mértola
3ª Revisão ao orçamento municipal para 2022

Aprovações por maioria:
Moção do 25 de abril e 1º de maio, apresentada pela CDU: 17 votos a favor e 5 votos
de abstenção (Mário Martins (PS); António Peleija (PS); Olga Dâmaso (PS); Cláudia
Celestino (PS) e Maria do Céu Andrade (PS))

3ª revisão às grandes opções do plano para 2022
Representantes do conselho municipal de educação
Aprovações por maioria:

Aprovação da ata da sessão de 28 de fevereiro de 2022, com 19 votos a favor e 3
votos de abstenção, por não terem estado presentes

Aprovação da ata da sessão de 22 de abril de 2022, com 19 votos a favor e 2 votos
de abstenção, por não terem estado presentes

Regulamento municipal de trânsito para o centro histórico, com 14 votos a favor e
8 votos de abstenção (eleitos da bancada da CDU)

Transferência de competências do estado para as comunidades intermunicipais,
com 14 votos a favor e 8 votos contra (eleitos da bancada da CDU)

Prestação de contas 2021, com 14 votos a favor e 8 votos contra (eleitos da bacada da CDU)
Transferência de competências no domínio da ação social para as autarquias locais
antecipação do prazo, com 14 votos a favor e 8 votos contra (eleitos bancada da
CDU)

Rejeitadas:
Nenhuma deliberação foi rejeitada.

Rejeitadas:
Nenhuma deliberação foi rejeitada.
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Saiba mais,
descarregue as atas em .pdf
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Política
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JUNTAS DE FREGUESIA
DO CONCELHO DE MÉRTOLA
RECEBEM COMPETÊNCIAS
DA CÂMARA MUNICIPAL
Por uma política de maior proximidade, a Câmara Municipal de Mértola volta a
delegar competências nas Juntas de Freguesia, com o objetivo de prestar um
melhor serviço à população.
Foi com este repto que a 2 de maio assinou os contratos interadministrativos de
delegação de competências nas Juntas de Freguesia do concelho. Estes novos
contratos abrangem várias áreas como o abastecimento público de água, ambiente, saneamento básico entre outras.
No âmbito do diploma agora assinado, o Município de Mértola fixou para as
Freguesias os recursos patrimoniais e financeiros para as devidas exequibilidades das competências agora recebidas, onde a atribuição dos recursos teve por
base as características e dimensões de cada Freguesia, bem como a sua população e capacidade de execução.
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Comunidade

PARTICIPAÇÃO

Município de Mértola cria o
serviço “Transporte a Pedido”
A partir de 20 de junho e até 30 de dezembro, os munícipes do Concelho de Mértola vão ter ao
seu dispor um novo serviço designado por “Transporte a Pedido”, projeto piloto. Como o próprio
nome indica, esta nova valência agora disponibilizada em fase experimental pela Autarquia de
Mértola, pretende colmatar as carências com as quais alguns dos Munícipes se deparavam,
nomeadamente onde os transportes públicos eram insuficientes ou desadequados ou mesmo
inexistentes.
Trata-se de um complemento à oferta já disponibilizada pela operadora concessionária do transporte público intermunicipal e os interessados poderão efetuar os seus pedidos ou reservas, até
às 15h00, sempre no dia útil anterior à deslocação pretendida, através da linha telefónica disponibilizada para o efeito (286 610 102).
O serviço será garantido através de táxis com capacidade para 4 e 6 lugares e as viagens nesta
fase destinam-se exclusivamente às rotas devidamente delineadas e de cobertura exclusiva,
dentro do próprio Concelho.
Atualmente as rotas existentes, estão circunscritas apenas ao Concelho de Mértola, permitindo
apenas deslocações entre as várias localidades assinaladas e a sede de concelho.
Os interessados poderão obter mais informações através da linha disponibilizada para o efeito,
nomeadamente, funcionalidade, valores ou outros assuntos relacionados com este serviço.

Governança mais
Próxima
A Câmara Municipal de Mértola, no âmbito da
sua agenda municipal para uma governança
mais colaborativa e próxima, iniciou em abril um
programa de sessões participativas e de
governança de proximidade pelas freguesias
do concelho.
Esta programação integra um conjunto de iniciativas que pretendem aproximar mais o
Executivo e as equipas técnicas do Município
às entidades, empresários, coletividades e
comunidades locais, incentivando uma maior
participação de todos na gestão do território.

EU PARTICIPO!

Saiba mais, descarregue
o ficheiro em .pdf
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Abastecimento de Água
reforçado no Concelho
No dia 2 de fevereiro o executivo da Câmara Municipal de Mértola reuniu
com Conselho de Administração da AgdA – Águas Públicas do Alentejo,
S.A com intuito de realizar um ponto de situação dos investimentos realizados, e por realizar, no concelho de forma a aumentar a qualidade da
água disponível para todos os Munícipes.
A conclusão da empreitada “Expansão em Almodôvar - Mértola
Sudoeste” permitiu que as localidades de São Pedro de Sólis, Penedos,
Diogo Martins e São Bartolomeu de Via Gloria já se encontrem com ligação ao Sistema de Abastecimento do Monte da Rocha.
Paralelamente, também está concluída a empreitada “Adução a
Mértola Noroeste”. Desta forma, as localidades de Corte Gafo de Cima,
Corte da Velha, Alcaria Ruiva, Algodôr, Azinhal, Corte Pequena, Vale de
Açor de Baixo, Vale de Açor de Cima, São João dos Caldeireiros e
Penilhos também ficam ligadas ao Sistema de Abastecimento do
Guadiana. O ensaio do sistema encontra-se numa fase final, pelo que, a
água proveniente do Enxoé será uma realidade na torneira destes munícipes. De destacar ainda as localidades de Corte Gafo de Cima e S.
João dos Caldeireiros onde já é possível constatar esta realidade face
ao término da empreitada anteriormente referida.
Estas duas empreitadas fundamentais para o concelho de Mértola
resultam de um investimento global de 6 milhões de euros, que permite
uma maior fiabilidade e robustez do sistema de abastecimento de água
e uma diminuição das fragilidades ao nível da quantidade e da qualidade
de água disponível para consumo das suas populações, principalmente
em anos de fraca precipitação.
Nessa mesma reunião, o executivo da Câmara Municipal de Mértola
manifestou de uma forma muita clara à AgdA, total disponibilidade em
continuar a colaborar de perto em tudo o que seja necessário em prol do
desenvolvimento do Concelho.
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Obras
Obras Municipais

Valor c/IVA (€)

Observações

Pintura de Edifício - ETA de Mértola

19 080,00 €

Em Execução

Piscina Municipal - Cabides e Substituição de Portas

13 238,22 €

Em Execução

Coletor de Descarga de Águas Pluviais - Mina S. Domingos

73 404,11 €

Em Execução

Reparação da Cobertura do Pavilhão Desportivo Municipal

83 729,40 €

Em Execução

Muralhas de Mértola - Setor Norte

244 420,10 €

Em Execução

Estação Biológica de Mértola

3 631 318,42 €

Em Execução

Centro de Patrimónios e Galeria da Biodiversidade

3 548 704,19 €

Lar de São Miguel do Pinheiro - 2ª Fase

4 394 238,46 €

Centro Escolar de Mértola

.....................................

Revisão Projeto

Biblioteca Municipal - Trabalhos de Conservação

.....................................

Projeto Concluído

Casa Vargas - Trabalhos de Conservação

.....................................

Projeto Concluído

Edifício Sede Clube Náutico Mértola - Obras Conservação

.....................................

Projeto Concluído

Saneamento e Pavimentação em Sapos

.....................................

Revisão Projeto

Saneamento e Pavimentação em Góis

.....................................

Revisão Projeto

Saneamento e Pavimentação em Álvares

.....................................

Revisão Projeto

Saneamento e Pavimentação em Bens

.....................................

Revisão Projeto

Cine-Teatro Marques Duque - Obras de Conservação

.....................................

Revisão Projeto

Adjudicado.
Contratado.
Adjudicado.
Contratado.
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Pavimentação - Bairro Alto

ETA (Antiga Central Águas) - Mértola

Substituição de Cobertura - Pavilhão Desportivo

Corte de Ervas -Estradas do Concelho

Escoamento de Água - Pomarão

Pavimentação - Roncão

Pavimentação - Roncão de Baixo

Pavimentação - Roncão do Meio

Saneamento e Pavimentação - Sapos (SC)
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Município reconhece
mérito desportivo a
atletas mertolenses
A Câmara Municipal de Mértola entregou um apoio
extraordinário a três atletas que elevam o nome do
Concelho de Mértola através dos seus méritos desportivos.
Bruno Afonso (Canoagem - Canoa), Henrique
Domingos (Canoagem - Kayak) e Joana Canudo (ParaBadminton) foram distinguidos pelos seus sucessos
desportivos, recebendo este apoio que, para além de
valorizar os seus trajetos desportivos, também tem
como objetivo garantir a continuação das suas carreiras desportivas com as condições necessárias para
atingir os seus objetivos.
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Assista ao vídeo
promocional dos
Trilhos de Mértola

A autarquia, em parceria com a ADN Mértola, realizou a 5 de março a 6ª
edição dos Trilhos – Trail Run, que contou com a participação de mais de
800 atletas.
Para os mais destemidos o Ultra Trail de 45 km foi a escolha que, em conjunto com o Trail Longo de 28 km fizeram parte dos Circuitos Nacionais
da Associação de Trail Running de Portugal. O Trail Curto de 15 km fez
parte da Taça Alengarve a par com o Trail Longo.
As paisagens da vila, dos seus monumentos e imenso património natural acolheram esta sexta edição, que teve como grande vencedor masculino o atleta Luís Duarte (ADN Mértola) e feminina Ana Saborano (Talentos Objetivos) que completaram os 45 km. A corrida dos 28 km levou
ao pódio Pedro Calisto (Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz) e
Ana Marinheiro (ADN Mértola) e, a de 15 km sagrou como vencedores
Jorge Grilo (Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz) e Raquel
Relvas (Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz).
A caminhada de 9 km contou com uma elevada adesão, de atletas que
puderam (re)descobrirem espaços e paisagens de beleza extrema,
tendo como pano de fundo a vila de Mértola.

Desporto

Trilhos de Mértola

MÉRTOLA . INFORMAÇÃO MUNICIPAL

JOGOS CONCELHIOS

Aceda ao álbum de imagens
dos Jogos Concelhios

Com a vontade de mobilizar o concelho de Mértola para uma dinamização da atividade física, o Município de Mértola com o apoio de todas
as Freguesias do concelho, e a colaboração de inúmeras Associações,
realizou entre 30 de abril e 18 de junho de 2022 os Jogos Concelhios.
O feedback partilhado pelos participantes foi extraordinário, que
durante este período participaram nos jogos, interagindo e convivendo
entre si, promovendo assim todas as atividades desenvolvidas.
O balanço final deste evento é efetivamente muito positivo, que contou
com um total de 527 participantes, de várias faixas etárias, do concelho
de Mértola.
Em 2023 esperamos contar novamente com a presença de todos os
concelhios, para uma mobilização ainda maior de participantes do concelho.
Um agradecimento especial a todos aqueles que participaram nas diferentes modalidades.
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Cultura
Residências de Design
Têxtil na Oficina de
Tecelagem de Mértola
No âmbito da parceria que a Câmara Municipal de Mértola mantém
com a Associação Passa o Futuro e a Cooperativa Oficina de
Tecelagem, decorreu, ao longo do mês de março e abril, a residência
ALENTEJO HERITAGE TEXTILES, que interliga as tecedeiras da
Oficina de Tecelagem de Mértola com as designers Emma Pucci e
Valentina Pilia da Flores Textile Studio, e o maker Daniel Heer e o artista Cian McConn do Machen Colletive.

Museu

Projeto Malacate
É com muito prazer e muita felicidade que vemos as atividades do projeto
MALACATE ganharem cada vez mais forma e relevância na Mina de São
Domingos. Ao longo deste primeiro semestre conseguimos apresentar-nos
à comunidade, acolher uma dezena de artistas, promover oficinas de arte
pública, passar largas horas com os alunos da escola da Mina - com os
quais se criou a instalação agora exposta junto às antigas oficinas -, partilhar histórias no À Noite no Mercado, erguer um ninho gigante à entrada da
Mina e pintar dois grandes murais a caminho da praia fluvial. Tem sido uma
bela viagem, cheia de encontros, desafios e conquistas. E nada disto teria
algum interesse sem o contributo das dezenas de participantes que connosco têm comungado. Um bem-haja a todos! Resta-nos desafiar todos os
interessados a se juntarem a nós nas próximas atividades do MALACATE.
A Equipa MALACATE

Estas Residências têm o objetivo de interligar a mestria das nossas tecedeiras ao design inovador de novos criadores, valorizando desta forma a
matéria prima (lã) e o seu processamento artesanal desde a produção
do fio à tecelagem das Mantas de Mértola. Esta Residência faz parte do
Projeto Creative wear + Project, cofinanciado pelo programa INTERREG
MED, em parceria com o Arteria Lab da Universidade de Évora e o Museo
del Tessuto di Prato em Itália. Os resultados serão exibidos no Museo del
Tessuto de Prato em junho de 2022.

WU - Nádia Torres
AEC’s - Sónia Godinho e Mariana Portugal Dias
Ninho - Lise Wulf
À Noite no Mercado - Filipe Abreu, Rita Sales e Pedro Faria Bravo
Visões - Sónia Godinho
Pedra, Papel e Limão - Ana Brotas, Karina Sletten e Viviana Cárdenas
Old Display, Now Play - Pøbel
Lost Flora - Tamara Alves
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FESTIVAL DO PEIXE DO RIO 2022
A 18º edição do Festival do Peixe do Rio regressou ao Pomarão, após 2 anos
de interrupção. Como já vem sendo habito, os ricos sabores do Guadiana
deram o mote para um fim de semana recheado de iguarias gastronómicas e
muita animação.

Assista ao vídeo promocional
do Festival do Peixe do Rio
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FEIRA DO
MEL, QUEIJO
E PÃO
A XXII edição da Feira do Mel, Queijo
e Pão, realizou-se de 22 a 24 de abril,
no Pavilhão Multiusos Expo Mértola.
O certame contou com a presença
de diversos produtores locais, que
além de mel, queijo e pão que dão o
nome à feira, apresentam outros produtos do concelho, como é o caso de
vinhos e enchidos.

Assista ao vídeo promocional
da Feira do Mel, Queijo e Pão
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Cultura

Decorreram de 15 a 26 de junho as
tradicionais Festas da Vila de
Mértola. Com um programa que abraçou desde um espetáculo de ginástica acrobática a diversos espetáculos musicais.
Ao longo de 7 noites o público pode
divertir-se ao som da banda “Farra
Fanfarra”, com uma noite inteiramente dedicada ao Cante Alentejano,
bem como uma Noite de Fados.
O Cais do Guadiana foi mais uma vez
palco dos principais espetáculos,
tendo recebido o espetáculo dos
“Alcoolémia”, de “Richie Campbell” e
do “Mickael Carreira”. Na última noite
decorreu a tradicional sardinhada ao
som do baile com “Tiago Catarino” e
ao final da noite o espetáculo com os
“Fogo Fogo”.
Assista ao vídeo promocional
das Festas da Vila

Festas da Vila
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Assista ao vídeo promocional
do Festival Islâmico de Mértola

Desde 2019 que a saudade apertava, a vontade falava
mais alto e a espera parecia interminável. Finalmente,
em maio, o momento chegava, a espera terminava, a alegria espelhava-se no rosto de quem visitou esta Vila
banhada pelo Guadiana.
De 19 a 22 de maio, Mértola encheu-se de gentes, sons,
cheiros e sabores tipicamente árabes.
Ao longo de 4 dias a animação musical entoou pelas ruas
do souk com atuações dos Almoradux e de Os
Alentejanos. As noites foram repletas de animação, desde
o Anfiteatro do Castelo, ao Largo Vasco da Gama passando pelo Cais do Guadiana. Nomes como, Celina da
Piedade, Ana Santos, Eduardo Paniagua Ensemble e
Grupo Coral da Mina de São Domingos. Tamikrest (Mali/
Niger/ Argélia/ França), Trio Alcatifa (Portugal), Al Qasar
(França/ Marrocos/ Argélia/ Egito/ EUA) e Hey Douglas
(Turquia), cantaram e encantaram milhares de visitantes.
As exposições de pintura, fotografia, instrumentos (corda
e de cerâmica islâmica), e as oficinas (de cante, instrumentos de percussão, cestaria, cerâmica, azulejaria, esteiraria ou de aromas e sabores), “espreitavam a cada esquina” complementando a oferta cultural.
Na cerimónia inaugural que marcava o arranque oficial da
11ª edição do Festival Islâmico, Mário Tomé, Presidente da
Câmara Municipal de Mértola e restantes elementos do
executivo deram as boas vindas, a Ana Abrunhosa,
Ministra da Coesão Territorial; Ceia da Silva, Presidente da
CCDRA; os deputados Nélson Brito e Pedro do Carmo;
Ana Paula Amendoeira, Diretora Regional da Cultura do
Alentejo; António Bota, Presidente da CIMBAL; Sua
Excelência o Sr. Embaixador de Sua Majestade o Rei de
Marrocos em Portugal, Othman Bahnini; Vitor Fernandez
da Silva, Presidente da Entidade Regional de Turismo do
Alentejo e Ribatejo e, Jalid Nietto, Vice-Presidente da
Fundação Mesquita de Sevilla.
No 4º e último dia de festival, decorreu a cerimónia de
encerramento que ficou marcada pela confirmação, por
parte de Mário Tomé, de que em 2023 o Festival Islâmico
regressaria para a sua 12ª edição.

PAG.16

11º Festival Islâmico de Mértola
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Ministra Ana Abrunhosa
visita Mértola
A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa aproveitou a sua estadia por Mértola para visitar as instalações do futuro Hammam no Centro
Histórico da Vila Museu, as instalações provisórias da Estação Biólogica
e, posteriormente, visitou o edifício a recuperar em Além Rio, local privilegiado de vista panorâmica para a Vila Museu e futuro local onde irá nascer este importante centro de investigação tão importante para desenvolvimento local.
Por último, acompanhada pela comitiva, visitou outros projetos no território que tanto contribuem para a valorização de todas as localidades do
concelho, como o Cine Teatro da Mina de São Domingos ou as obras de
saneamento e arruamentos em Picoitos.
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/ CENTRO HISTÓRICO /

értola

Após 2 anos de interregno Mértola voltou a marcar presença em diversas feiras nacionais
e internacionais, tendo a Bolsa de Turismo de Lisboa, servido de mote para a promoção da
11ª edição do Festival Islâmico.
Durante a participação na Feira da Caça de Madrid, a marca territorial “Mértola, Capital
Nacional da Caça”, atraiu atenções como destino de excelência, potenciada pelo enorme trabalho que os agentes do setor têm vindo a desenvolver, na gestão e conservação dos valores naturais do território, como é o caso emblemático do lince ibérico.
O stand de Mértola na 38ª edição da Ovibeja, foi inteiramente dedicado ao Festival Islâmico
de Mértola, e à promoção dos produtos de excelência do território, com destaque para o
Turismo de Natureza consolidando uma estratégia para a marca NATURALMENTE
MÉRTOLA.
Em Santarém, durante a Expocaça o objetivo passou por promover mais uma vez o território
de Mértola, a Feira da Caça de 2022 e acrescentar ainda mais notoriedade à marca Capital
Nacional da Caça.
Durante a passagem pela Feira Nacional de Agricultura (FNA), com o tema “Mértola, Por um
Mundo Rural mais Sustentável e Resiliente” a participação de Mértola, contou com a representação ativa de várias entidades que asseguram a divulgação dos diferentes projetos
representativos da dinâmica agrícola em curso no território e da resposta aos grandes desafios das alterações climáticas e desertificação.
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Turismo

Promoção de Mértola em
Feiras de Turismo Nacionais
e Internacionais

Município de Mértola
celebrou o protocolo
“Formação + Próxima”
com o Turismo de
Portugal
No dia 27 de maio, decorreu em Moura a assinatura do protocolo “Formação + Próxima “inserido
no Plano Reativar o Turismo – Construir o Futuro,
no âmbito da Estratégia para o Turismo 2027 que
prevê formação direcionada às carreiras associadas à hotelaria e turismo, contando assim com
mais um instrumento importante para melhorar
competências profissionais do setor.
Com o intuito de valorizar e continuar a capacitar
o setor turístico local, o Município de Mértola, através do seu Presidente Dr. Mário Tomé, celebrou o
referido protocolo que contou com o contributo
de mais cinco municípios do Alentejo (Barrancos,
Moura, Serpa, Alandroal e Reguengos de
Monsaraz) e onde as sessões de capacitação
dos agentes locais estarão a cargo das Escolas
do Turismo de Portugal.
Este evento contou com a presença da Sra.
Secretária de Estado do Turismo, Comércio e
Serviços, Dra. Rita Marques, do Presidente do
Turismo de Portugal Dr. Luís Araújo e dos representantes de cada Município envolvido.
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/ RIO GUADIANA/

OINHO
ANAIS

EBM constrói parceria
com a Universidade
de Cornell nos EUA
Mértola recebeu a visita do prestigiado Prof. Jeremy
Searle da Universidade de Cornell, uma das mais importantes universidades dos EUA. A visita integrada no programa de parcerias da Estação Biológica de Mértola teve
como objetivo dar a conhecer o projeto da EBM e firmar
parcerias para no futuro, a Estação Biológica de Mértola
receber investigadores e estudantes daquela instituição
norte americana.

Sustenta_
Eleição dos corpos sociais da Associação
Estação Biológica de Mértola
Realizou-se a 4 de abril, no Salão Nobre do Município de Mértola, a Assembleia Geral para eleição dos corpos
sociais da Associação Estação Biológica de Mértola (EBM). A Associação EBM é uma associação sem fins
lucrativos, constituída, em 2021, com o propósito da gestão da atividade científica, tecnológica e educativa
da Estação Biológica de Mértola. A Associação EBM irá, agora, encetar um conjunto de contactos com várias
entidades nacionais e internacionais para dar a conhecer a EBM, preparar o plano de atividades e alargar o
grupo de parceiros e associados ao projeto.

Visita da Vice-Reitora
Universidade Tetouan
A Professora Soumia Fahd, Vice-Reitora da Universidade
de Tetouan visitou Mértola, a convite da Estação Biológica
de Mértola, para conhecer o projeto da EBM e estabelecer
pontes de cooperação entre a Universidade de Tetouan
em Marrocos e Mértola, em vários domínios de conhecimento, em particular os que estão relacionados com a
conservação da biodiversidade, os recursos naturais, a
agroecologia, a adaptação e mitigação das alterações climáticas, o combate à desertificação e o património cultural, histórico e arqueológico, num contexto cultural e bioclimático de mediterrâneo semiárido.
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_bilidade
Estação Biológica de Mértola assina
protocolo com a FCT para apoio a 20
bolsas de doutoramento
Foi assinado dia 14 de junho, um protocolo de colaboração entre a Associação Estação Biológica de Mértola
(EBM) e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT), tendo em vista o financiamento de bolsas de
investigação para 20 doutoramentos nos domínios científicos estratégicos da EBM, em particular as áreas
da Biodiversidade; Agroecologia; Recursos Cinegéticos e outros Recursos Silvestres em contextos de território de baixa densidade, de clima semiárido e árido mediterrânico, particularmente vulneráveis aos fenómenos da desertificação e das alterações climáticas.
A concretização deste programa de I&D sediado na EBM, Vale do Guadiana, Baixo Alentejo pressupõe, agora,
o estabelecimento de parcerias com várias universidades e centros de investigação nacionais e internacionais. A primeira fase de candidaturas a este programa doutoral irá abrir ainda no decurso deste ano.
Este protocolo é um ponto marcante na estratégia do Município de vincar a cultura e a ciência como fatores
de inovação, notoriedade, diferenciação valorativa, atratividade, criatividade e sustentabilidade advogando
para o território uma nova centralidade.
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Estação Biológica
de Mértola recebe
alunos da
Universidade de
Montpellier
Mértola, acolheu um campo de trabalho do
c u rs o d e m e s t ra d o e m e c o l o g i a d a
Universidade de Montpellier em França.
Durante duas semanas, cerca de 40 alunos e
professores desenvolveram trabalhos de
campo e a sua atividade letiva, considerando o
território de Mértola como o seu objeto de estudo. Este é o exemplo prático do trabalho que a
Estação Biológica de Mértola se propõe realizar, interligando Mértola às principais universidades e centros de investigação do mundo,
gerando dinâmica social e económica no território.
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Portugal enfrenta uma situação de seca severa,
sendo a água um recurso essencial à vida, é
urgente poupar e reutilizar muito mais. Seja consciente, use a água de forma eficiente.
Neste mote, o município de Mértola lançou a campanha 'Água: poupar hoje para ter amanhã', que
consistiu na sensibilização da população para a
adoção de práticas que ajudem na poupança de
água, através de pequenos gestos.

PAG.24

Praia da Albufeira da Tapada Grande,
recebe galardão da Bandeira Azul
A Praia da Albufeira da Tapada Grande, na Mina de S. Domingos, recebeu pelo décimo primeiro ano consecutivo a Bandeira Azul, o mais importante galardão de qualidade para uma Zona Balnear, tendo a mesma sido
hasteada numa cerimónia que decorreu a 18 de junho.

Bandeira “Praia Qualidade de Ouro”
atribuída à Praia da Mina de São Domingos
No arranque da época balnear 2022, a Quercus divulgou a listagem das praias distinguidas com “Qualidade
de Ouro”, e a Praia da Albufeira da Tapada Grande da Mina de São Domingos, foi uma das presenteadas com
este galardão que avalia a qualidade das águas balneares nacionais.

Ambiente

Água:
Poupar Hoje para
Ter Amanhã
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15ª Edição Concurso Nacional
Leitura Fase Intermunicipal
do Baixo Alentejo

Educação

A Câmara Municipal de Mértola - através da Biblioteca Municipal -, acolheu a 21 de abril,
a Fase Intermunicipal do 15º Concurso Nacional de Leitura.
Os concorrentes, oriundos de 11 concelhos da CIMBAL, realizaram a prova escrita no
período da manhã e, no período da tarde apenas subiram a palco 20 aluno, para realizarem a prova oral e tentarem ganhar o passaporte para a Fase Final do CNL.
A organização do evento contou com a colaboração do Corpo Docente do
Agrupamento de Escolas de Mértola.
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Mértola assinala
Dia Mundial da
Criança
O Dia da Criança foi celebrado em Mértola com várias iniciativas que contribuíram para um dia cheio de alegria e diversão.
Cerca de 289 crianças do Ensino Pré-Escolar, 1.º Ciclo do
Ensino Básico do Concelho e do Centro infantil da SCMM,
deram vida ao Pavilhão Multiusos em Mértola.
Durante o dia, as crianças participaram em várias iniciativas:
insufláveis, jogos, animação e promoção da leitura, cante alentejano, FotoParty, música, magias divertidas e outras atividades que contribuíram para um dia de festa para os meninos e
meninas do nosso concelho.
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A Câmara Municipal de Mértola assumiu, a partir de 1 de
junho, as competências no domínio da ação social e passará a Coordenar o Serviço de Atendimento e
Acompanhamento Social (SAAS) e o acompanhamento
aos beneficiários de Rendimento Social de Inserção.
A assunção destas competências, que anteriormente
eram da responsabilidade do Instituto da Segurança
Social, serão agora asseguradas por uma equipa técnica
multidisciplinar da Autarquia que efetuará o atendimento
e acompanhamento das situações de emergência, vulnerabilidade e/ou exclusão social.
O SAAS funcionará de segunda a sexta-feira, no horário
compreendido entre as 9h30 - 12h30 e as 14h00 - 17h00,
no edifício local da Segurança Social (terça e quarta-feira)
e no edifício da Divisão de Educação, Saúde e
Desenvolvimento Social (nos restantes dias da semana).
O atendimento presencial continua a ser assegurado pelo
Instituto de Segurança Social para entrega de requerimentos de prestações sociais e outros assuntos da
exclusiva competência deste Instituto.

Sessão Plenária
Rede Social
de Mértola
A Rede Social de Mértola realizou a 7 de abril, a primeira sessão plenária presencial ao final de um
período de dois anos.
A reunião foi dirigida pelo Senhor Presidente do
Conselho Local de Ação Social, o Presidente da
Câmara Municipal de Mértola Mário Tomé, e estiveram presentes os representantes das entidades parceiras que integram o Conselho Local de
Ação Social de Mértola.
Esta reunião teve como ponto principal o trabalho
desenvolvido pelas IPSS do concelho, a apresentação do Pré-Diagnóstico do Concelho de
Mértola e outros assuntos de relevância social.

Dia da Mulher

Social

Município de Mértola
Assume Competências
no Domínio da Ação
Social

Para a comemoração do Dia Internacional da
Mulher, as juntas de freguesia do concelho com a
colaboração da autarquia, promoveram uma iniciativa de cariz cultural e recreativo, para a celebração desta data.

SAAS
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social
MÉRTOLA
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MÉRTOLA AJUDA A UCRÂNIA
O Município de Mértola, em colaboração com o Núcleo de Voluntariado, os
Bombeiros Voluntários e as Juntas de Freguesia do concelho, desenvolveram uma
campanha de solidariedade social que consistiu na recolha de bens essenciais
para ajudar o povo ucraniano.
A todos os Mertolenses e a todas as entidades que contribuem para esta campanha de doação de bens para o povo ucraniano, deixamos o nosso mais sentido agradecimento.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
/ Atendimento público com marcação prévia/
Presidente da Câmara
Mário José Santos Tomé
Vereadores
Rosinda Maria Freire Pimenta
Luís Miguel Cavaco dos Reis
António José Guerreiro Cachoupo
Vereador em regime de não permanência
Luís Miguel Braz Morais Costa
Gabinete de Apoio aos Eleitos
Chefe de Gabinete: Luís Martins
Adjunto: Alberto Fernandes
Secretário: José António Costa
Telefones
Geral_286610100 – Fax_28610101
E-mail_geral@cm-mertola.pt
Web_www.cm-mertola.pt
Biblioteca Municipal_286610108
Canil Municipal_286611120
Posto de Turismo_286610109
Piscinas_286610106
Espaço Jovem de Mértola_286612836
Espaço Jovem da Mina de S. Domingos_286647673

Conhece as nossas apps?

Fundação Serrão Martins para a Mina de S. Domingos
Coordenador Executivo Rosinda Pimenta
Telefone_286647534

Aceda facilmente a toda a informação turística e eventos e marque
já as suas reservas!

Ficha Técnica
Edição NCI_ Núcleo de Comunicação e Informática
Coordenação_ Fernando Adanjo, Luís Martins
Redação/Fotografia/Maquetagem_Ana Horta, Cláudia Bento,
Fernando Adanjo, Jorge Branco, Manuel Marques, Nuno Sequeira.
Colaboração_Serviços Municipais
O Boletim Municipal está disponível em:
www.cm-mertola.pt. no facebook e no twitter
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Agenda CM

Birdwatching
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