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investimentos e prioridades para 2015
viabilizados pelos eleitos do partido socialista

editorial
caros e caras
munícipes
Passado que está mais um ano devemos fazer contas à vida. Estamos
melhores? Ou piores? Ou está tudo na mesma? Gostava de fazer neste
editorial a minha avaliação do último ano sob três prismas diferentes,
embora não contrários, da situação actual, no final de 2014.
Numa perspectiva nacional tenho que considerar a situação pior do que
no final de 2013, pois acho que tem vindo sempre a piorar nos últimos
anos. O país continua descapitalizado, com dívidas e logo dependente
de credores internacionais, que vão ditando as regras e controlando o
nosso nível de vida. Em todos os sectores de actividade há queixas.
Queixas dos patrões, que não conseguem margem suficiente, pela
retracção económica, para fazer face aos custos, e logo ou se aguentam
mal ou abrem insolvência. Queixas dos empregados, que são desrespeitados, não progridem, sofrem cortes salariais, ainda mais agravados
pelas altas parcelas de impostos, e vêm o seu nível de vida atingir
valores mínimos. Quase todas as semanas há manifestações públicas,
justas pelas razões de protesto, mas mais agravadas por actuações
empoladas de alguns sindicatos. Ninguém parece entender-se, desde a
Justiça à Educação, da Saúde às Finanças, dos Transportes à
Segurança, entre outros. O país atravessa uma crise grave, agravada
pela má interpretação e actuação dos governos, que não parecem
importar-se com o que se passa, apenas com os cortes e contenções.
Muito desemprego, situações de grande debilidade social pelos apoios
precários e insuficientes, prazos limitativos das ajudas de desemprego,
redução das reformas e das prestações sociais. Impostos muito
elevados, dos mais elevados da União Europeia, enquanto que os
salários são dos mais baixos. Uma classe politica desacreditada, fruto
de episódios degradantes, corrupção ao mais alto nível, que afastam
cada vez mais os cidadãos da democracia. Uma situação muito má,
perigosa, e só possível de aguentar pela humildade e capacidade de
sacrifício dos portugueses, mas que me parece não conseguirem
aguentar muito mais. No prisma nacional estamos portanto pior do que
em final de 2013.
Numa perspectiva local, que é em parte reflexo da situação nacional, eu
diria que não melhorámos nada. Continuamos a ter muitas famílias com
necessidades, muitos idosos a viver no limiar da pobreza, necessidades
de vária ordem. Não há investimento, nem privado nem público, a uma
escala macro, claro, que possibilite a ocupação dos desempregados,
que se vão valendo de ocupações sazonais ou de programas ocupacionais promovidos pelas várias entidades públicas e privadas.
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Nesta perspectiva há muito mais apoio social, pela proximidade, e os
mais necessitados, sejam famílias maiores ou menores, estão mais
acompanhados pelas entidades com responsabilidade social. O apoio é
facultado para as várias necessidades, desde a alimentação, calçado,
vestuário até aos medicamentos, à prevenção da saúde, aos transportes. O desemprego não registou aumentos consideráveis, pois também
não havia grandes industrias ou empresas que despedissem, à
semelhança doutros locais, pelo que atendendo à conjuntura que
vivemos eu atrevia-me a dizer que sob o prisma local continuamos mal,
sem melhorias de assinalar, mas também não pioramos a níveis que
sejam de registo, pelo que estamos na mesma.
Agora numa perspectiva municipal, o ano de 2014 que agora acaba foi
melhor do que o de 2013. É certo que há áreas em que o que estava mal
continuou mal, mas conseguiram-se muitas melhorias, muitas
evoluções noutras. Continuamos, apesar de tudo, a conseguir apoiar as
famílias, os estudantes, os idosos e carenciados, e continuamos a
trabalhar na estratégia de desenvolvimento económico e turístico, com
ganhos consideráveis ao nível da infra estruturação municipal e
aumento do número de pontos de apoio. Desenvolvemos todas as
actividades de promoção turística e cultural, as feiras e festivais, todos
os demais eventos, com grande qualidade, e cada vez mais simpatizantes. Desenvolvemos obra, continuamos a progredir, continuamos com
muita dinâmica e isso vê-se na nossa acção, no que executamos, no que
apresentamos aos nossos munícipes. Apesar de muitas dificuldades de
ordem financeira, e constrangimentos em diversas áreas, nomeadamente nos recursos humanos, considero que continuámos o nosso
caminho, e embora a uma velocidade mais reduzida do que pretendíamos o ano 2014 foi melhor do que o anterior.
Queria ainda falar-vos do futuro próximo, do ano novo que começa.
Estou optimista, acho que o ano de 2015 pode ser uma agradável
surpresa para todos. Como acho que o governo nos tem cortado
demais, parece-me que haverá uma folga para aliviarem a carga fiscal,
para nos devolverem alguma da capacidade económica perdida, de
forma a recuperarmos também os nossos direitos como cidadãos. Outro
dado que me leva a ser optimista é a aproximação dum novo acto
eleitoral, que vai também motivar o governo a ser mais aberto, e a querer
tomar acções que cativem a boa opinião dos portugueses. O novo
quadro comunitário, que estará mesmo a iniciar-se também perspectiva
que possam haver investimentos durante este ano, o que vai dinamizar a
economia, o comércio, injectar verbas no circuito económico e
financeiro. Estou optimista em relação ao novo ano, e estou cheio de
esperança na capacidade do povo português para reformatar o que está
mal, podendo criarem-se condições para termos todos mais esperança
num futuro melhor.
A concluir não posso deixar de vos desejar, do fundo do coração, um
Santo e Feliz Natal, com muita saúde, em família, e uma entrada em
2015 cheios de energia e esperança.
Com um abraço do amigo,
Jorge Paulo Colaço Rosa
Presidente da Câmara Municipal

o presidente da câmara,
jorge rosa, prestou contas
pelo 1º ano de mandato
O presidente da Câmara Municipal de Mértola, Jorge Rosa, fez no
dia 10 de outubro, no Cine-teatro Marques Duque, um balanço
exaustivo da atividade municipal no último ano. Na ocasião
apresentou também as principais iniciativas e obras a desenvolver
nos próximos anos.
A sessão de apresentação do balanço de primeiro ano de mandato
encerrou com as questões do público ao executivo municipal.

grandes opções do plano
e orçamento de mértola
aprovados por maioria
O executivo municipal e a Assembleia Municipal aprovaram, com os
votos favoráveis dos eleitos do PS, as Grandes Opções do Plano e
Orçamento 2015, com um valor que ultrapassa os 14 milhões de euros.
Os investimentos mais significativos para o ano de 2015 são nas áreas
de educação, habitação, serviços coletivos, saneamento básico,
abastecimento de água e transportes.
Em comparação com o ano de 2014, o orçamento do próximo ano
regista um aumento, resultante de um ligeiro acréscimo das transferências do Estado.
Em 2015, a principal área de intervenção é a habitação e serviços
coletivos, com um investimento de dois milhões e trezentos mil euros, o
que representa 30 por cento do investimento municipal. Esta área inclui
a conclusão das obras em edifícios para habitação social na vila de
Mértola, o saneamento e abastecimento de água em Martinhanes e o
início das obras da ZEU1 da Mina de S. Domingos.
Os serviços culturais, recreativos e religiosos são a segunda área com
maior investimento, com 14 por cento do orçamento municipal. Estão
incluídas nesta área a conclusão das obras da Igreja Matriz, a
construção da réplica da casa islâmica e musealização, a finalização
da obra de recuperação do antigo edifício do cineteatro na Mina de S.
Domingos e a beneficiação da zona de lazer da Achada de S.
Sebastião. Como terceira área prioritária a Câmara Municipal definiu os
transportes e comunicações, com 12 por cento do orçamento. Aqui
estão contempladas as obras de melhoramentos dos arruamentos na
Mina de S. Domingos, os arruamentos em Martinhanes, a reparação
da ponte sobre a ribeira de Oeiras e a continuação da beneficiação do
CM 1153.
Pela sua importância para a população e desenvolvimento do concelho
destacamos ainda as obras de remodelação da escola primária da
Mina de S. Domingos, a conclusão da Pista de Canoagem e Remo,
também na aldeia mineira e a reabilitação do edifício “Casa Branca”, no
Centro Histórico de Mértola.

GOP’S 2015
PROGRAMA DESIGNAÇÃO

DOTAÇÕES
INICIAIS

%

Serviços Gerais Administração Pública

546.909

7%

Segurança e Ordem Pública

77.267

1%

Educação

668.500

9%

Segurança e Ação Social

256.550

3%

Habitação e Serviços Coletivos

2.330.895

30%

Serv. Culturais, Recreativos e Religiosos

1.090.177

14%

Indústria e Energia

360.000

5%

Transportes e Comunicações

924.327

12%

Comércio e Turismo

606.525

8%

Outras Funções Económicas

10.500

0%

Transferências entre Administrações

240.000

3%

Diversas Não Especificadas

565.000

7%

TOTAIS

7.676.650
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obras municipais
|

OBRA

VALOR SEM IVA

PRAZO DE EXECUÇÃO

Zona de Expansão Urbana 1
Mina S. Domingos

893.262,71€

300 dias

Aguarda-se decisão do Tribunal Administrativo sobre
recurso interposto pelo concorrente classif. em 2º lugar

Saneamento e Pavimentação
Martinhanes

737.913,85€

365 dias

Obra consignada.
Em fase de execução

Remodelação da Casa Branca
Mértola

252.949,42€

365 dias

Em execução

Remodelação da Casa Rosa
Hammam e Casa de Chá

886.536,734€

310 dias

Aguarda decisão sobre existência de financiamento para
continuação do processo.

Ponte sobre o rio de Oeiras
Reabilitação e Reforço Estrutural

256.079,34€

180 dias

Em concurso. Apreciação de propostas

Pavimentação de Arruamentos
Corte Gafo de Cima

590.890,97€

310 dias

Concluída

Pavimentação de Arruamentos
Moreanes

433.436,48€

270 dias

Em execução

Serventias Moreanes-Guizo

37.302,95€

60 dias

Celebrado o contrato.
Fase de consignação

Pavimentação do Caminho
Moreanes-Guizo

311.664,12€

180 dias

Em execução

Musealização de Ruínas
Arqueológicas | Igreja Matriz

134.000,01€

180 dias

Consignada. Em fase de execução

Réplica da Casa Islâmica
Alcáçova do Castelo de Mértola

83.600,03€

120 dias

Consignada. Em fase de execução

Drenos em Corte Gafo de Cima

27.591,41€

60 dias

Consignada. Em fase de execução

Infraestruturas Elétricas e de
Segurança | Núcleos Museu Mértola

54.395,90€

60 dias

Consignada. Em fase de execução

Remodelação do Parque Escolar
Eb1 Mina de S. Domingos

338.376,02€

270 dias

Em execução

Beneficiação e Construção de Acesso
Pedonal En265 Mina S. Domingos

133.339,60€

60 dias

Em execução

Em concurso. Fase de adjudicação.

Em concurso. Apreciação de propostas.

Remodelação Parque Escolar | Mina S. Domingos
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ESTADO

Pavimentação de Caminho Moreanes-Guizo

Drenos | Corte Gafo de Cima

obras por administração direta

Acesso Pedonal
Mina S. Domingos

Acesso Areia Gorda | Fernandes

Novo Estacionamento próximo dos
Bombeiros | Mértola

|

Beneficiação da Entrada Norte | Mértola

Casa Marciano | Mértola

Estrada Moreanes-Alves

Habitação Social | Mértola

Acesso à Praia Fluvial Mina S. Domingos

Recuperação de Arruamentos
S. João Caldeireiros

Oficina Tecelagem | Mértola

Casa Branca | Mértola
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unidade móvel
promoveu
mais uma campanha
de vacinação
antigripe/tétano
A chegada do outono e a diminuição das temperaturas deram o
mote para mais uma campanha de vacinação antigripe/tétano,
da Unidade Móvel de Mértola. A campanha deste ano decorreu
de 3 a 12 de novembro e vacinou 450 residentes do concelho,
em 88 localidades.
A campanha de 2014, à semelhança das edições anteriores,
teve a colaboração do Centro de Saúde de Mértola e das juntas
de freguesia do concelho.
Em 2015, a carrinha que leva cuidados de saúde e companhia
aos residentes das localidades do concelho, volta às estradas
para mais campanhas.

bandeira autarquia
+ familiarmente
responsável 2014
A Câmara Municipal de Mértola recebeu pelo quarto ano consecutivo a bandeira da iniciativa Autarquia + Familiarmente
Responsável 2014. A cerimónia teve lugar no dia 19 de novembro, no Auditório Nacional dos Municípios, em Coimbra.
Este reconhecimento resultou de um inquérito realizado a nível
nacional, onde foram analisadas as políticas de família dos municípios em várias áreas de atuação, tais como o apoio à maternidade e paternidade, apoio às famílias com necessidades especiais, serviços básicos, educação e formação, habitação e urbanismo, transportes, saúde, cultura, desporto, lazer e tempo livre,
cooperação, relações institucionais e participação social, entre
outras iniciativas. Foram, ainda, analisadas as boas práticas das
autarquias para com os seus funcionários, em matéria de conciliação entre trabalho e família.
Para Mértola este prémio representa um compromisso de futuro
para com todas as famílias do concelho.
Os dados recolhidos através dos inquéritos estão disponíveis no
site www.observatorioafr.org.

Pag | 06

agenda ajuda
crianças do concelho
De forma assinalar o 25º aniversário da Convenção dos Direitos
da Criança e como forma de despertar a consciência da comunidade para esta temática, a CPCJ de Mértola, em colaboração
com o Agrupamento de Escolas de Mértola, avança com a edição da Agenda 2015.
Nesta edição da agenda a CPCJ destaca o papel da família. A
agenda tem o valor simbólico de 2,50€ e os fundos angariados
reverterão a favor dos lanches dos alunos carenciados, do
Agrupamento de Escolas de Mértola
Todos os trabalhos realizados pelos alunos do Agrupamento de
Escolas de Mértola estiveram expostos na Feira do Livro.

cpcj de mértola
informa e sensibiliza
nas escolas
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de
Mértola (CPCJ) aposta em diversas ações de sensibilização
para informar as crianças e jovens, sobre assuntos tão diversos,
como o bullying, os novos meios de comunicação e a edução.
Aproveitando a celebração do Dia Internacional de Combate ao
Bullying, no dia 20 de outubro, a CPCJ de Mértola associou-se a
esta causa promovendo, junto dos alunos do 5.º ano, sessões de
sensibilização/esclarecimento, tendo em conta o contexto de
mudança e adaptação a que estas crianças em particular estão
sujeitas com a chegada a uma nova escola, com características
e dimensões diferentes daquilo que estavam habituados. Este
novo contexto propícia, sem dúvida, situações de maior vulnerabilidade e potencia situações favoráveis à ocorrência de bullying.
Nos dias 18 e 19 de novembro realizou-se um workshop sobre
como Comunicar em Segurança. Este teve como propósito proteger e ajudar as crianças e jovens a adquirirem estratégias de
auto-proteção contra situações de risco, a que se encontram
expostas no seu dia-a-dia. O objetivo principal é a consciencialização dos mais jovens para os riscos/perigos inerentes ao uso
das novas tecnologias da informação e comunicação.
Dirigido aos alunos do 3º ciclo teve lugar nos dias 26 e 27 de
novembro a ação de sensibilização sobre a lei tutelar educativa atos e consequências.
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almoço reuniu 900 idosos
em mértola
A Câmara Municipal de Mértola promoveu no dia 24 de outubro,
o XVIII Almoço de Reformados e Pensionistas do Concelho de
Mértola.
O encontro realizou-se no Pavilhão Desportivo Municipal e teve
como principal objetivo promover o convívio entre os que vivem
mais isolados, proporcionando-lhes um dia diferente. E foram
muitos os que quiseram participar neste encontro.
Inscreveram-se 900munícipes no convívio.

Pag | 08

A autarquia aproveitou a concentração dos idosos do concelho
e convidou a GNR - Comando Territorial de Almodôvar/Escola
Segura - para desenvolver uma sessão de sensibilização sobre
as burlas, nomeadamente sobre as novas notas de 10 euros.
Da parte da tarde a animação esteve a cargo do acordeonista
José Gonçalves e do Grupo Etnográfico de Santo António
Arenilha (Vila Real de Santo António).
A Câmara Municipal de Mértola aproveita esta oportunidade
para mais uma vez agradecer a todos os que contribuíram para
o sucesso deste evento.

início do ano escolar na
universidade sénior de mértola
A Universidade Sénior de Mértola iniciou mais um ano letivo, o de 2014/2015, com o objetivo de reforçar o combate ao isolamento e solidão da população sénior do concelho de Mértola através da frequência em disciplinas que promovem a aprendizagem ao longo da vida.
Sendo a USM um projeto da Câmara Municipal de Mértola e conhecendo a autarquia a realidade da população sénior do concelho, a
Escola Profissional Alsud, sua parceira neste projeto, volta a apostar na descentralização da atividade da USM nos seus 6 pólos. Este
ano letivo, à semelhança do ano anterior, encontram-se em funcionamento 7 pólos: Corte do Pinto, Mina de S. Domingos, Penedos,
Diogo Martins, Monte Gato, S. Pedro de Sólis e Mértola.
Abarca um total de 145 séniores oriundos de várias localidades do concelho. O pólo de Corte do Pinto conta com 17 séniores inscritos
(14 mulheres e 3 homens, com uma média de idades de 69 anos); na Mina de S. Domingos estão 24 séniores inscritos (22 mulheres e 2
homens, com uma média de 68 anos); Penedos conta com um total de 23 inscritos (15 mulheres e 8 homens, com uma média de idades
de 70 anos); em Diogo Martins existem 22 inscritos (17 mulheres e 5 homens, com uma média de idades de 71 anos); em Monte Gato
estão 20 inscritos (13 mulheres e 7 homens, com uma média de idades de 74 anos); S. Pedro de Sólis conta com 18 séniores inscritos,
(12 mulheres e 6 homens, com uma média de idades de 70 anos) em Mértola frequentam as atividades 20 séniores (16 mulheres e 4
homens, com uma média de idades de 65 anos).
As disciplinas em funcionamento na Universidade Sénior de Mértola variam segundo o pólo, mas pode-se dizer que neste momento
todos os pólos têm em funcionamento, pelo menos 2 disciplinas comuns – a hidroginástica/adaptação ao meio aquático e as
Tecnologias de Informação e Comunicação. Este ano letivo os pólos existentes nas localidades beneficiam de um acompanhamento diferenciado nas aulas de T.I.C., de forma a privilegiar o combate à infoexclusão informática da população sénior. Juntamente com estas 2
disciplinas comuns existem, ainda, Ginástica Sénior, Artes Decorativas, Bem-estar, Saúde e Segurança, História, Património e
Cidadania e Inglês (disciplina que arrancará apenas em janeiro de 2015).
A Universidade Sénior de Mértola integrou no final do ano letivo anterior um grupo de trabalho de Universidades Séniores Alentejanas,
em que estão presentes universidades de: Serpa; Grândola; Odemira; Beja e Aljustrel com os objetivos de partilhar metodologias de trabalho, trocar experiências, promover intercâmbios e organizar atividades conjuntas em prol dos séniores.
O plano de atividades previsto para este ano letivo tem como pano de fundo o Islâmico, não fosse este ano, ano de Festival Islâmico em
Mértola. Os séniores poderão experienciar workshops de danças islâmicas, workshops de gastronomia islâmica, de artes decorativas
alusivas ao islâmico, entre muitas outras. Se não está inscrito, inscreva-se já!

intervenção precoce
na infância
Equipa de Castro Verde e Mértola:
Juntos na Promoção do desenvolvimento
Os primeiros anos de vida são especialmente críticos na aquisição das
habilidades motoras, cognitivas, linguísticas, comunicativas e sociais
que possibilitarão a autonomia e interação adequada do indivíduo com o
meio circundante.
A Intervenção Precoce na Infância (IPI) inclui um conjunto de medidas de
apoio integrado, centrado na criança e na família, com ações de natureza
preventiva e reabilitativa, no âmbito da educação, saúde e ação social.
Destina-se a crianças dos zero aos seis anos com alterações do desenvolvimento ou risco grave de atraso (biológico, psico-afetivo ou ambiental), bem como às respetivas famílias, e visa assegurar condições facilitadoras do desenvolvimento da criança, potenciar a melhoria da interação
familiar e reforçar as suas competências como suporte da progressiva
capacitação e autonomia.
As Equipas desenvolvem e concretizam a nível local, a intervenção do
Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) e às quais
compete:
- Identi?car as crianças e famílias imediatamente elegíveis para acompanhamento pelo SNIPI;

- Assegurar a vigilância às crianças e famílias que, embora não imediatamente elegíveis, requerem avaliação periódica, devido à natureza dos
seus fatores de risco e possibilidades de evolução;
- Encaminhar as crianças e familiares não elegíveis, mas carenciadas de
apoio social;
- Elaborar e executar o Plano Individual de Intervenção Precoce (PIIP)
em função do diagnóstico da situação;
- Identi?car necessidades e recursos das comunidades da sua área de
intervenção, dinamizando redes formais e informais de apoio social;
- Articular, sempre que se justifique, com as comissões de proteção de
crianças e jovens (CPCJ);
- Assegurar, para cada criança, processos de transição adequados para
outros programas, serviços ou contextos educativos;
- Articular com os profissionais das creches, amas e estabelecimentos
de educação pré-escolar em que se encontrem colocadas as crianças
acompanhadas pela ELI;
- Promover a participação ativa das famílias no processo de avaliação e
de intervenção;
- Promover a articulação entre os vários intervenientes no processo de
intervenção.
A necessidade de apoio pelo SNIPI pode ser referenciada por qualquer
entidade ou indivíduo e concretizada através da Ficha de Referenciação,
da qual falaremos no próximo boletim.
intervencaoprecoce.cv@gmail.com
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novo ano escolar
No passado dia 12 de setembro teve início o ano letivo 20142015, no Agrupamento de Escolas de Mértola. O número de
estabelecimentos escolares não sofreu alterações em relação
ao ano letivo anterior, tendo reaberto o jardim de infância no
Centro Educativo de Penilhos, que tinha sido suspenso no ano
anterior, por falta de alunos.
A autarquia, tal como em anos anteriores, subsidiou e preparou
todas as atividades necessárias ao bom funcionamento das
escolas. São estas as suas competências:
Transportes escolares: foram definidos e estão em vigor 16 circuitos. Destes, sete são em carreiras da rodoviária e transportam alunos para a Escola EB2,3 e Escola Profissional Alsud.
Nove são em carrinhas municipais. Os alunos transportados em
carrinhas municipais são, sobretudo, alunos do pré-escolar e do
1º. ciclo. No total são transportados 372 alunos.
Ação Social Escolar: a ação social escolar reveste-se de 3
modalidades diferentes: auxílio económico para materiais escolares, pagamento e comparticipação no pagamento de refeições escolares e aquisição de manuais escolares. O auxílio económico para materiais escolares e a comparticipação nas refeições escolares destinam-se a alunos que beneficiam do escalão 1 e 2 do abono de família. A atribuição/definição do auxílio
económico está diretamente relacionada com o escalão de atribuição do abono de família. Os manuais escolares são requeridos pelos encarregados de educação e oferecidos a todos os
alunos do 1º. ciclo. Neste ano letivo foi atribuído escalão A a 78
alunos, escalão B a 66 alunos e oferecidos livros escolares a
163 alunos.
Refeições: o serviço de refeições escolares é prestado em
todas as escolas do 1º. ciclo com a inclusão de uma nova escola,
a da Corte do Pinto. Estão inscritos 157 alunos.
AAAF: as atividades de Animação e Apoio à Família estão
implementadas em todos os jardins de infância, embora com
modalidades diferentes, em função das necessidades dos pais
e da disponibilidade da autarquia.
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Os serviços prestados são o acolhimento, serviço de refeições e
prolongamento de horário. Beneficiam destes serviços 84 crianças.
AEC: a autarquia é novamente a entidade promotora das
Atividades de Enriquecimento Curricular destinadas ao 1º. ciclo.
Para as dinamizar foi estabelecido um protocolo com diferentes
entidades locais, que disponibilizam técnicos. As entidades parceiras são: Agrupamento de Escolas de Mértola; Associação de
Defesa do Património de Mértola; Clube Náutico de Mértola,
Centro de Apoio a Idosos de Moreanes; Escola Profissional
Alsud; Junta de Freguesia de Santana de Cambas; Santa Casa
da Misericórdia de Mértola. As atividades são frequentadas por
166 alunos.
Pessoal: a colocação de pessoal para as escolas do 1º. ciclo
não é competência da autarquia. Contudo, tem sido prática corrente a disponibilização de pessoal não docente em todas as
escolas. Este ano estão disponíveis uma Terapeuta da Fala (temporariamente), uma Psicóloga e vinte e sete Auxiliares de Ação
Educativa. Estes recursos são imprescindíveis para dar apoio a
alguns alunos que necessitam deste tipo de intervenção e para
o bom funcionamento das escolas.
Materiais escolares: foram adquiridos e entregues materiais
de desgaste a todas as escolas.
Equipamento sala polivalente: foi adquirido mobiliário novo
(mesas e cadeiras) para a sala polivalente do jardim de infância
de Mértola. Nesta sala são servidas as refeições aos alunos do
jardim de infância de Mértola e do 1º. ciclo.
Cinema: mensalmente há uma sessão de cinema gratuita para
todos os alunos do pré-escolar e 1º. ciclo. A autarquia responsabiliza-se pelo transporte dos alunos.
Adaptação ao Meio Aquático: Beneficiam desta prática 227
alunos do pré-escolar e do 1º. ciclo. As aulas são acompanhadas por dois professores de educação física, disponibilizados
pelo município.

feira do livro de mértola
A edição deste ano da Feira do Livro de Mértola, que decorreu
de 23 a 29 de novembro, no salão dos Bombeiros, proporcionou
a crianças e adultos um conjunto de atividades culturais, muito
para além das novidades bibliográficas.
Ao longo da semana da Feira foram apresentados cinco livros. O
primeiro da autoria de Paula Varanda e intitulado “As andanças
da Tília Pastora”, foi acompanhado de uma demonstração do
Projecto Dansul. Seguiram-se as apresentações dos livros
“Uma aventura rumo ao céu”, de Maria Ana Ameixa, “Será que
amanhã ainda me amas”, de Ana Paula Figueira, “Prometo
Falhar”, de Pedro Chagas e “De uma mulher para mulheres que
amam de mais”, de Debóra Água-Doce.
O programa da Feira contemplou várias sessões de contos.
Para os mais novos os contos “Ler, ouvir e contar”, pela Bica
Teatro e para os adultos as sessões com António. Fontinha “Contos da nossa tradição” e “Contos tradicionais portugueses”.
Decorreram também um workshop de escrita criativa com Pedro
Chagas, a exibição do filme “Os Maias” e o concerto com Miguel
Ângelo.

sábados em família
na biblioteca municipal
Todos os meses a Biblioteca Municipal promove um sábado em
família com atividades culturais dedicadas a pais e filhos. Seja através da música, teatro ou sessões de contos, a Biblioteca pretende
com esta iniciativa promover a leitura de uma forma divertida.
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feira da caça de mértola
reconhecida como a
melhor do país
Mais de 10 mil pessoas visitaram a Feira da Caça de Mértola
que decorreu de 17 a 19 de outubro, no pavilhão desportivo
municipal. Ao longo de três dias, o concelho de Mértola foi palco
de várias actividades na área cinegética, afirmando-se cada vez
mais como a Capital da Caça. O certame foi promovido pela
Câmara Municipal de Mértola.
Mais de 80 expositores, oriundos de todos os cantos de Portugal
e Europa, com artigos de caça, exposições temáticas e quatro
tasquinhas, da responsabilidade de associações de caçadores
locais, com iguarias como coelho, javali e perdiz foram os ingredientes de sucesso de mais uma edição da feira.
O programa incluiu também muita animação musical, conferências, demonstrações de cães e aves de rapina, tiro aos pratos,
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montaria ao javali, taça de St.º Huberto, campeonato nacional
de caça de salto, caça com cães de parar e corrida de galgos.
A inauguração oficial do certame, que abriu as portas ao público
ás 16h00, teve lugar às 18h30 e contou com a presença do executivo municipal, e de várias entidades oficiais. O Grupo Coral
Guadiana de Mértola acompanhou a comitiva.
Todos os visitantes da feira, com especial agrado dos mais
jovens, foram recebidos por uma exposição de simpáticos coelhos e perdizes vivas. No interior do pavilhão os expositores de
várias nacionalidades deram a conhecer as novidades nas
armas e outros objectos essenciais ao sucesso na modalidade.
Neste espaço também estiveram presentes os vinhos produzidos no concelho, da Herdade da Bombeira do Guadiana e
Herdade dos Lagos e um stand que desenvolve e gere uma plataforma de venda de caçadas internacional, chamado “Capital
Cinegética”.

A Entidade Regional de Turismo também se faz representar com a mais recente novidade, no que concerne à promoção turística, a plataforma que gere e vende caçadas Alentejo & Ribatejo Hunting, disponível em http://alentejo-ribatejo-hunting.pt
O espaço da tenda esteve reservado para os produtores tradicionais, onde não faltaram o queijo, os enchidos, o mel, os licores e o pão,
as instituições do concelho, as tasquinhas e o palco principal.
À semelhança dos anos anteriores tiveram lugar nas zonas de caça da Dorde (Santana de Cambas), S. Marcos/Corte da Azinha e
Moinho do Monte Novo, a Taça St.º Huberto, Montaria ao javali e Campeonato da Caça de Salto, respectivamente. O Campo de Tiro “O
Alhinho” recebeu os tiros aos pratos.
A edição deste ano recebeu o Encontro Nacional da Academia Gastronómica e Cultural da Caça, na qual o presidente da Câmara
Municipal, Jorge Rosa, e o Chefe de Gabinete, Luís Madeira, foram entronizados.
No domingo, o programa da TVI “Somos Portugal”, foi emitido em direto do recinto da feira, uma oportunidade de dar a conhecer
Mértola, a feira e os produtores tradicionais. Este foi também o dia em que a Feira registou o maior número de visitantes, sendo este um
motivo de orgulho da organização e um estímulo para que a edição de 2015 posso superar esta edição.
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feira agropecuária
transfronteiriça de
vale do poço festejou
uma dezena de edições
A XII Feira Agropecuária Transfronteiriça decorreu de 12 a 14 de
setembro, em Vale do Poço. Este ano a organização do certame
foi da responsabilidade da Câmara Municipal de Mértola.

A música, como é hábito, foi uma constante no recinto da feira,
com as presenças de Amigos da Pinguinha, Terra Bela, Broa de
Mel, Quarteto Maravilha e Real Aliança Velha.
O programa apresentou ainda uma caminhada até ao Pulo do
Lobo, uma exposição de fotografia antiga, um colóquio subordinado ao tema “Apoio à agricultura no âmbito do novo quadro
comunitário”, oficinas de danças de roda, uma vacada, um passeio de BTT e os tradicionais jogos transfronteiriços.

ilha dos sons deu música à mina de s. domingos
O Festival Ilha dos sons regressou à Mina de São Domingos, entre os dias 28 e 30 de
agosto. O cartaz desta segunda edição incluiu os concertos de Jimmy P, Dengaz & Ahya
Band, Dillaz, Linda Martini, Kussondulola, Split Fyah Sound, Hores For Courses e
Kristoman & Randy One.
Às atuações ao vivo juntam-se, ao longo dos três dias do destival, os DJ sets de Overule
& Virgul, Smash, Dupla Mete Ca Sets, Supa Dust Man, DJ Shock, DJ Krishna e DJ
Sunlize.
O Festival Ilha dos Sons contou com a colaboração da Câmara Municipal de Mértola e
os jovens do concelho, portadores do Cartão Mértola Jovem, beneficiaram de condições
especiais na compra de bilhetes.
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2º festival dansul
começou em mértola
O Festival Dansul teve início no dia 1 de novembro, em Mértola,
com o espectáculo a “Valsa do peito”, a nova criação da companhia. Esta segunda edição voltou a acolher artistas e programou
espetáculos em Mértola, Castro Verde e Beja durante um mês.
O espetáculo “Valsa do Peito” teve duas apresentações no cineteatro Marques Duque, em Mértola, nos dias 1 e 2 de novembro.
Com dança, poesia, música ao vivo e um filme esta peça apresentou a experiência de sobreviventes do cancro da mama. De
forma afetuosa e encorajadora, foi percorrida nesta valsa uma
espiral de sentimentos tantas vezes contraditórios. Deixámonos contagiar pela determinação em lutar, a capacidade de
dominar a revolta e a vontade de vencer. No fim do espetáculo
teve lugar uma conversa com os artistas e intervenção do
Movimento Vencer e Viver. A direção artística é de Paula
Varanda, a música de Anthony John, o Filme documental de
Helena Inverno e Verónica Castro, a Bailarina é Joana Cavaco e
a declamação de poemas de Fernanda Romba.
O Festival Dansul destacou ainda a coreógrafa Aldara Bizarro
com Personagens de Água - um solo para sentir este bem
essencial como metáfora da vida - e O Baile, uma peça com a
comunidade de Castro Verde para contar, dançar e tocar numa
festa de palco; Carolina Cantinho e Filipa Rodriguez estrearam,
no âmbito do ICA 2014, duas coreografias a solo com vídeos
que filmaram em Beja; dois emblemáticos bailarinos - António
Tavares e Felix Lozano - deram a conhecer o género da dança
improvisada.
Em 2014 a dansul realizou com as autarquias parceiras de
Mértola, Beja e Castro Verde continuando o seu objetivo de integrar a dança contemporânea na oferta dos recintos culturais da
região, com produção local e acolhimento a artistas nacionais.
Esta atividade pretendeu sensibilizar a comunidade escolar
para o valor da arte na educação e estimular a formação e o
desenvolvimento profissional.
Na companhia das autarquias e outras entidades públicas e privadas, o projecto dansul é produzido pela AMDA, a partir de
Mértola, irradiando pela região circundante. Consoante os interesses e capacidades da organização e autarquias as atividades variam em cada concelho; apesar das diferenças todos os
parceiros e participantes contribuiram para realizar um projeto
único e coletivo, partilhando dos seus objetivos.

jovens de mértola
visitaram praga
Praga, capital da República Checa, foi o destino escolhido em 2014, pelos
jovens de Mértola, para a sua viagem cultural, que teve lugar de 18 a 21 de
setembro.
A Câmara Municipal de Mértola pretende, com esta iniciativa, proporcionar aos jovens do concelho o contacto com outros povos e outras culturas,
de modo a contribuir para a sua formação enquanto cidadãos e fomentar o
espírito de aventura e enriquecimento pessoal.
Assim, têm a oportunidade de aprofundar contactos e conhecimentos através da vivência direta com locais de forte incidência histórica e cultural, tal
como a consequente troca de experiências e conhecimentos.
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mês da música com
orquestra clássica do sul

inauguração da sede do
motoclube de mértola
O Motoclube de Mértola, “Os Falcões das Muralhas”, inaugurou
a sua sede no dia 4 de outubro. A cerimónia contou com a presença do executivo municipal e de 250 convidados, representantes de 30 motoclubes/grupos motards do sul do país.
O novo espaço foi construído pelo município e situa-se no
Parque Industrial de Mértola, na entrada norte da vila. O protocolo de cedência é válido por tempo indeterminado.

presépios na casa
das artes mário elias

A música erudita em espaços nobres da Vila-Museu está na
génese da iniciativa municipal Mês da Música, que este ano contou com a parceria da Orquestra Clássica do Sul. O primeiro concerto teve lugar no dia 7 de novembro, na Igreja Matriz de
Mértola e apresentou obras de Schubert e Beethoven. Seguiuse no dia 22 de novembro o concerto com Sebastien Mark, dedicado à canção francesa.
O Mês da Música 2014 encerrou no dia 12 de dezembro com um
concerto de música de câmara, interpretado por um quarteto de
cordas na Basílica Paleocristã.

7º encontro de
associações culturais e
recreativas do concelho
O 7.º Encontro de Associações Culturais e Recreativas do
Concelho de Mértola decorreu no dia 29 de novembro, no salão
multiusos do Pavilhão Desportivo Municipal. Este encontro,
além de proporcionar o convívio entre os membros das várias
associações, permitiu a troca de experiências e o conhecimento
das iniciativas das associações presentes.
O encontro contou com a presença do 1.º secretário da
Confederação Nacional de Coletividades de Cultura e Recreio

s. martinho em mértola
A Casa das Artes Mário Elias, em Mértola, apresenta durante o
mês de dezembro uma exposição de três presépios elaborados
por jovens artistas da escola EB 2, 3 de S. Sebastião de Mértola
e da Oficina da Criança.
A exposição pode ser visitada de terça a domingo, das 9h00 às
13h00 e das 14h00 às 18h00.
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Mértola celebrou o S. Martinho ao som do acordeonista Tiago
Catarino, num magusto promovido pela Câmara Municipal, no
dia 11 de novembro. A festa decorreu no antigo salão dos bombeiros e as castanhas assadas foram, como é costume, uma
oferta do município.

exposição “le maroc
medieval – un empire de
l'afrique à l'espagne”
Nove objetos pertencentes à coleção de Arte Islâmica do Museu
de Mértola integram a exposição temporária “Le Maroc Medieval
– Un empire de l'Afrique à l'Espagne”, que decorrerá no Hall
Napoléon do Museu do Louvre (Paris – França), de 17 de outubro de 2014 a 19 de janeiro de 2015. A exposição é organizada
pelo Museu do Louvre e pela Fundação Nacional dos Museus
de Marrocos, e integra objetos de diversas procedências, entre
elas Portugal.
A Exposição pretende mostrar alguns objetos de excelência
que, em termos artísticos e técnicos, ilustram o apogeu do
mundo islâmico ocidental, entre os séculos XI e XV d.C., em
áreas como a decoração aplicada à arquitetura, os têxteis, os
marfins, os metais e a cerâmica, dando a conhecer uma civilização que se encontrava no centro das redes diplomáticas e de
comércio da altura.
O Museu de Mértola disponibilizou nove objetos representativos
do período islâmico, datados do século XII/1ª metade do século
XIII d.C., que ilustram a importância do acervo desta unidade
museológica.
Entre estes objetos destaca-se uma talha de cerâmica estampilhada, vários objetos decorados com a técnica da corda seca,
onde assume principal destaque um prato decorado com uma
gazela, e um prato de bronze em que o motivo decorativo central
é um medalhão que circunda 2 gazelas com pescoços entrelaçados.
Esta Exposição terá lugar num espaço privilegiado do prestigiado Museu do Louvre, um dos museus mais visitados do mundo,
o que constitui um importante meio de divulgação do acervo e
do trabalho que se tem vindo a desenvolver no Museu de
Mértola nas últimas décadas. A partir de 19 de janeiro de 2015, a
exposição atravessará o Mediterrâneo ficando patente, até
março do mesmo ano, no Museu Nacional de Arte
Contemporânea de Rabat, em Marrocos.

exposição do campo arqueológico de mértola
‘arquitetura de mértola entre roma e o islão’ na
assembleia da república
No dia 16 de outubro teve lugar a inauguração da Exposição “Arquitectura de Mértola Entre Roma e o Islão” na Assembleia da
República. A exposição, organizada pelo Campo Arqueológico de Mértola com o apoio da Câmara Municipal de Mértola, insere-se no
projecto “ENTRE ROMA E O ISLÃO – projecto de estudo e valorização do património arquitectónico da Antiguidade Tardia no
Alentejo” financiado pelo programa INALENTEJO.
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xi encontro de
empresários do
concelho de mértola
O XI Encontro de Empresários do Concelho de Mértola decorreu no dia 22 de novembro, na sala multiusos do pavilhão desportivo municipal, e contou com a presença de 60 participantes.
Os temas deste ano foram o Mundo Rural, Agroindústria,
Turismo e Comércio.
Esta edição surgiu na continuidade do trabalho que tem sido
desenvolvido no que se refere à promoção e dinamização do
tecido empresarial do concelho de Mértola.
Para além das intervenções nas quais os representantes de várias entidades apresentaram informação útil ao tecido empresarial, tiveram lugar duas sessões de trabalho a decorrer em simultâneo. Foram criados dois grupos de trabalho, um deles abordou
temas ligados ao mundo rural, agricultura e agroindústrias e o
outro foi dedicado ao turismo e comércio.
A organização foi da Câmara Municipal de Mértola com a parceira da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, Associação de
Agricultores do Baixo Alentejo e Núcleo Empresarial da Região
de Beja.

câmara de mértola
dinamiza tecido
empresarial com visitas
A Câmara Municipal de Mértola deu início no dia 7 de outubro, a
um programa de visitas a todas as empresas do concelho, no
âmbito de um projeto de dinamização empresarial e do investimento, o qual se prolongará até ao final de 2017 e incluirá um
conjunto alargado de sub-projetos, iniciativas e medidas de
incentivo e apoio.
As visitas que têm como objetivos principais um acompanhamento próximo da realidade empresarial do concelho e uma auscultação dos seus principais protagonistas, obedecerão a um
guião de entrevista, previamente estabelecido, que permitirá
recolher dados fundamentais, indispensáveis à definição das
linhas de orientação da intervenção da autarquia em matéria de
desenvolvimento económico e de apoio às empresas. Pretendese também reforçar as parcerias entre o município e os investidores privados, nomeadamente, no que se refere a novos projetos que possam beneficiar dos fundos comunitários disponíveis
até 2020.
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mértola: ambiente global
um projeto de
sensibilização ambiental
A Câmara Municipal está a promover um projeto de sensibilização ambiental designado Mértola: Ambiente Global. Este está
alicerçado em cinco grandes áreas de intervenção: água, proteção e valorização do meio ambiente, resíduos, energia e património natural e ambiental.
Cada uma destas áreas contempla atividades distintas dirigidas
a todos os grupos etários, sempre em estreita colaboração com
as escolas, instituições públicas, privadas e comunidade em
geral.
Uma das primeiras atividades foi um workshop sobre a reutilização de óleos usados e a sua transformação em velas decorativas. Os destinatários foram os alunos da pré-primária e primeiro
ciclo do concelho.
Por ocasião do mercado mensal de Mértola foram distribuídos
sacos reutilizáveis, de modo a incentivar a utilização dos mesmos em detrimentos dos poluentes sacos de plástico. Também
já tinham sido distribuídos sacos reutilizáveis no comércio local
da vila.
Para incentivar a reciclagem está a decorrer um campeonato
inter-escolas.
São parceiros neste projeto o Agrupamento de Escolas de
Mértola, a Alsud e a Santa Casa da Misericórdia de Mértola.
Mais informações sobre as ações do projeto estão disponíveis
em https://www.facebook.com/mertolaambienteglobal.

mértola com imagem
renovada na internet
A Câmara Municipal de Mértola renovou a sua presença na
internet com uma nova página. Para além da mudança gráfica,
os munícipes e visitantes de Mértola têm à sua disposição em
www.cm-mertola.pt um conjunto mais alargado de informações sobre a actividade municipal.
Para receber a newsletter ou mensagens no telefone basta que
se inscreva na página.
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plano estratégico de
ação para o turismo
A Merturis apresentou no XI Encontro de Empresários do concelho de Mértola as linhas gerais de intervenção do Município para
o setor do turismo. No âmbito do novo plano estratégico, definese um projeto turístico para o concelho que assenta na premissa
do reforço do posicionamento de Mértola no destino Alentejo por
via quer do mercado nacional quer do mercado externo, tendo
por fim último a sustentabilidade local do setor do turismo e do território. Esta ambição traduz-se no objetivo da subida dos indicadores turísticos referentes a número de turistas, número e de dormidas, tempos de estadia e gastos médios. Nas ações inscritas
no plano sustenta-se mais uma vez a aposta na estruturação de
produtos turísticos de nicho como o birdwatching, o pedestrianismo, o turismo cinegético ou o turismo desportivo em complementaridade com a tradicional oferta de turismo cultural. Ao nível da
promoção destaque para o reforço das ações promocionais para
o mercado externo e a aposta nos meios de promoção digital.

mértola no portal

alentejo a pé
A rede de percursos pedestres sinalizados do concelho de
Mértola integra o portal percursos pedestres da região do
Alentejo, “Alentejo a pé” lançado pela CCDR. No referido portal é
possível encontrar uma variedade de percursos e rotas pedestres localizadas em toda a região do Alentejo. O concelho de
Mértola está representado com 9 percursos sinalizados. Pode
consultar o portal em http://webb.ccdr-a.gov.pt/alentejoape/
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mértola, birdwatching
A Merturis integrada na parceria Visit Portugal Birdwatching
desenvolveu ao longo do ano de 2014 várias ações promocionais do produto birdwatching com o objetivo de posicionar o concelho, como um destino de referência para o turismo ornitológico
em Portugal. Do conjunto de ações realizadas destaca-se a participação na British Birding Fair em Inglaterra, a participação no
Falsterbo Bird Show na Suécia e a participação no Rio Grande
Valley Birding Festivas no Texas, EUA. Durante o ano de 2014, o
concelho de Mértola recebeu ainda a visita de vários jornalistas
e líderes de opinião nesta área. De destacar a presença de
David Lindo, apresentador de televisão inglês e responsável
pelo blog Urban Birder; de Réne Pop fotógrafo de aves premiado
internacionalmente, Killian Mullarney uma das referências mundiais do desenho científico de aves; Tim Appleton presidente do
comité organizativo da British Birding Fair; Tim Gallagher editor
chefe da revista Americana Living Bird; Matt Merrit editor chefe
da revista de maior tiragem no Reino Unido a Birdwatching
Magazine e um grupo de agentes comerciais e CEOs da
Swarovski Optics. Para 2015 estão já agendadas novas ações
promocionais que darão continuidade ao trabalho de estruturação e promoção do produto birdwatching Mértola que a Merturis
vem desenvolvendo desde 2008.

jornada interdisciplinar
na mina de s. domingos
O Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência, da
Universidade de Évora, em parceria com a Câmara Municipal de
Mértola, promoveu no dia 7 de novembro, no Musical da Mina de
S. Domingos, a Jornada Interdisciplinar Mina de S. Domingos
“Minas, tecnologias e educação: convergências”.
A Jornada Interdisciplinar foi dedicada à história da Mina de São
Domingos, dando ênfase às interligações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e a sua aplicação num contexto educativo/museológico.
Durante cerca de um século, uma povoação originada pela
exploração mineira vivenciou o encontro de culturas de dois países e os avanços tecnológicos da época, que foram aplicados
nas infraestruturas e na própria extração e processamento das
pirites: a Mina de São Domingos.

Com o fim da exploração mineira, ficaram a nu, um passivo ambiental, cuja resolução constitui um desafio atual, e um património
diversificado, que importa preservar. Foi sobre a história desta
povoação mineira em particular, entre outras situadas ao longo
da Faixa Piritosa Ibérica, que se pretendeu cruzar as visões de
especialistas em áreas como a arqueologia, a geologia, a história, a história da ciência, a química, a sociologia e o urbanismo,
com ênfase para as questões científicas, tecnológicas e ambientais, um contributo disponível para todos os que se interessam pelo tema e que pensamos de especial utilidade para profissionais de ensino e dos serviços educativos, na sua atuação
com as comunidades.
A iniciativa enquadrou-se na dinâmica de investigação e disseminação de resultados de um conjunto de instituições parceiras,
como o Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência
(CeHFCi), o Instituto de História Contemporânea (IHC) e o
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), e contou
com o apoio da Câmara Municipal de Mértola.
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comissão científica
da candidatura de
mértola a património
da humanidade
iniciou trabalhos
No âmbito da candidatura de Mértola a Património da
Humanidade, a comissão científica reuniu pela primeira vez no
dia 14 de novembro, no salão nobre da Câmara Municipal
A comissão, presidida pelo Dr. Jorge Rosa, integra várias personalidades de reconhecido mérito nacional e internacional, entre
elas o prof. Borges Coelho, o Dr. Cláudio Torres, o Prof. Jorge
Araújo, o Prof. Jorge Custódio, o Prof. Mattoso, o Prof. Tomás
Oliveira, o Dr. João Matos, o Arquiteto Fernando Varanda, o
Arquiteto Nuno Lecoque e o Arquiteto Miguel Reimão.
Esta reunião marcou o início do processo de preparação da candidatura que se prevê possa estar concluída, para entrega na
Unesco, em 2016.
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seminários realizados no
âmbito da rede de museus
do distrito de beja

A Rede de Museus do Distrito de Beja tem como principal objetivo
a realização de ações de formação e divulgação que possibilitem
aos seus técnicos a aquisição de conhecimentos e competências
nas mais diversas áreas. Neste âmbito, em colaboração com o
Campo Arqueológico de Mértola, realizaram-se em Mértola dois
seminários que abordaram temáticas atuais: o marketing digital e
os sistemas de informação nos museus.
O primeiro seminário, “Marketing digital; na conquista dos museus
portugueses”, ministrado por Armada Salgado, decorreu no dia
13 de outubro, e abordou a importância do marketing em termos
organizacionais, tendo sido dado a conhecer a evolução do conceito de marketing, as fases de elaboração de um plano estratégico de marketing, a identificação de modelos de participação e
monitorização nos social media e noções relativas a algumas ferramentas que possibilitam a monitorização de um projeto na web
social.
O segundo seminário “A representação da informação e os sistemas de organização do conhecimento nos museus”, ministrado
por Filipa Medeiros, decorreu no dia 17 de novembro, e teve como
principal objetivo dar a conhecer os fundamentos teóricos relativos à representação da informação e os diferentes sistemas de
organização do conhecimento e a sua correta seleção e aplicação. Para além dos fundamentos teóricos em torno da organização e representação da informação, das normas nacionais e
internacionais e das tipologias e caraterização dos sistemas de
organização do conhecimento, foram também apresentados projetos de referência e boas práticas no âmbito da representação da
informação em museus e foi abordada a temática dos sistemas de
informação integrados e da necessária interoperabilidade entre
instituições de memória – museus, arquivos e bibliotecas.
Estes seminários contaram com a presença de cerca de 3 dezenas de técnicos dos municípios de Aljustrel, Almodôvar, Castro
Verde, Mértola, Moura, Serpa, Vidigueira, do Campo
Arqueológico de Mértola e da Fundação Serrão Martins e, para
além de um importante momento de aquisição e aprofundamento
de conhecimentos, constituíram também importantes momentos
de partilha e de troca de experiências.

A Câmara e a Assembleia Municipal aprovaram, por unanimidade, um
voto de reconhecimento ao Professor José Sebastião e Silva.
‘Nascido em Mértola a 12 de dezembro de 1914, José Sebastião e Silva
é considerado por muitos o maior vulto matemático do século XX. O seu
percurso académico e científico e a sua inovadora contribuição pedagógica para o ensino da matemática são ainda hoje recordados, como
exemplares, pelos seus anteriores discípulos e fundamentais na reforma do ensino desta disciplina. José Sebastião e Silva entendia a
Matemática como um meio para conseguir a formação integral do cidadão. Critica o ensino tradicional mas fornece alternativas pedagógicas
que elevam a disciplina a outros patamares.’

JOSÉ
SEBASTIÃO
E SILVA

atividades 2015
arte non stop » 1 a 8 de fevereiro
lembrar serrão martins » 21 a 25 de março
festival do peixe do rio » 28 e 29 março
feira do mel, queijo e pão » 24 a 26 de abril
festival islâmico » 21 a 24 de maio
festas da vila » 20 a 24 junho
mértola radical » 13 a 16 de agosto
festival da juventude/ilha dos sons » 27, 28, 29 e 30 agosto
feira agropecuária transfronteiriça » 11, 12 e 13 de setembro
feira da caça » 16, 17 e 18 outubro
encontro de reformados » 21 de outubro
feira do livro » 22 a 28 de outubro
mês da música » novembro/dezembro

informações úteis
Atendimento público com marcação prévia
Presidente da Câmara
Jorge Paulo Colaço Rosa
Secretariado Liliana Vitoriano
Vereadores
João Miguel da Palma Serrão Martins
Secretariado Maria Emília Ruivo

Telefones
Geral 286610100 | Fax 28610101
E-mail geral@cm-mertola.pt
Biblioteca Municipal 286610108
Posto de Turismo 286610109
Piscinas 286610106
Espaço Jovem de Mértola 286612836
Espaço Internet da Mina de S. Domingos 286647673

António José Guerreiro Cachoupo
Secretariado Almerinda Silva/Fátima Hilário

Merturis - Empresa Municipal de Turismo
Coordenadora Executiva Rosinda Pimenta
Telefone 286610100 | Ext. 1700 // 968689109

Vereadores sem pelouro
Miguel da Conceição Bento
Maria Madalena Lança Marques

Fundação Serrão Martins para a Mina de S. Domingos
Coordenador Executivo João Miguel Palma Serrão Martins
Telefone 286647534

Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara
Luís Miguel Martins Madeira Santos

Ficha Técnica
Edição // GCIM . Gabinete de Comunicação, Imagem e Multimédia
Coordenação // Luís Madeira e Margarida Guerreiro
Redação// Fotografia // Maquetagem Ana Horta, Jorge Branco, Margarida Guerreiro, Nuno Sequeira
Colaboração // Serviços Municipais, Merturis

O Boletim Municipal está disponível em
www.cm-mertola.pt e no facebook
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