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carnaval
com muita alegria e cor diverte miúdos e graúdos
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editorial
caros e caras
munícipes
Após um necessário período de planeamento da atividade
municipal para o ano 2015, estamos a trabalhar agora nas várias
possibilidades de financiamento. Trabalhar num concelho com a
dimensão e com os problemas do nosso é algo difícil, e por essa
razão devemos planear e programar a nossa atividade com
particular atenção e acuidade. No momento atual estamos a
aguardar as definições sobre o quadro comunitário que se inicia,
a fim de percebermos onde podemos financiar as nossas
intenções, quer de obra, quer de eventos. O orçamento municipal
é cada vez mais curto, e os constrangimentos financeiros criados
na autonomia de gestão impedem-nos de avançarmos com o
ritmo que desejávamos e que o concelho precisava e merecia,
mas continuaremos empenhados e com a dinâmica que nos é
conhecida pressionando e trabalhando em novas soluções que
possam contribuir para uma mais rápida execução das nossas
propostas e prioridades.
E enquanto essas definições não são conhecidas estamos a
fazer diversas intervenções por administração direta, ou seja,
com os meios próprios da autarquia, e com as nossas próprias
equipas, que têm feito muitos melhoramentos e obras por todo o
concelho. Temos também já preparadas ou em preparação todos
os eventos anuais, festivais e feiras, festas da vila, de forma a não
perdemos a importância e o estatuto já alcançados, num
segmento turístico que continua a ser uma aposta, o turismo de
eventos. Este ano bem mais rico, em virtude de ser ano de
Festival Islâmico, que acontecerá já em maio.
Todos os acontecimentos e obras de realce estão nas páginas
deste boletim, para conhecimento e informação de todos, mas
queria realçar e informar sobre alguns neste editorial.
Desde logo sobre as intenções de investimento na adução de
água a todo o concelho a partir de Alqueva, via Enxoé, pela
parceria a que pertencemos, juntamente com outros 20 municípios do Alentejo, cujos objetivos são levar água em quantidade e
com qualidade a todos os 21 concelhos, bem como fazer os
investimentos nos esgotos e órgãos de tratamento, na componente em alta.
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Foi recentemente aprovado o novo plano de investimentos, no
qual participámos muito ativamente, a efetuar no novo quadro
comunitário, sendo que no nosso concelho preveem-se iniciar em
final de 2016, início de 2017.
Uma referência aos planos em revisão, e que contamos apresentar e colocar a discussão pública brevemente. O Plano de
Urbanização, que deverá ficar concluído em junho, e que entrará
no período de discussão pública logo após esse momento, e o
PDM, documento de muito difícil e burocrática revisão, que
deverá ficar concluído em novembro/dezembro, fazendo-se
também logo a discussão pública. São dois documentos
estratégicos muito importantes para o futuro, pelo que devem ter
ampla participação.
Também uma referência na área cultural, para o reinício do
programa municipal Cultura Itinerante, que foi um enorme
sucesso, e por essa razão, e pelo bem-estar e divertimento que
leva as freguesias foi decidido fazer-se nova fase, que tal como a
anterior resulta duma organização municipal, com a colaboração
das juntas de freguesia.
Continuamos ainda com os programas de ocupação municipal
temporária, quer de jovens quer de desempregados de longa
duração, pois continua a haver ainda muita procura, com muitos
dos nossos munícipes a manifestarem esse interesse. Este
programa, não pretendendo ser um emprego, com uma remuneração compatível, tem um objetivo muito nobre de pretender
ocupar as pessoas num momento de maiores dificuldades, física
mas também mentalmente, até que consigam algo mais
definitivo, atribuindo uma comparticipação para as despesas de
deslocação e alimentação, que não pretende nem deve ser
comparada com um vencimento. Consideramos este programa
uma resposta social para a prevenção de situações mais
complicadas, e os objetivos nobres do mesmo não devem ser
subvertidos.
Esperando que este boletim possa informar todos devidamente
da atividade do vosso município, despeço-me com consideração,
Com um abraço do amigo,
Jorge Paulo Colaço Rosa
Presidente da Câmara Municipal

arte non stop celebra
cante alentejano
A inauguração da exposição “Arte Postal”, cujo tema foi o Cante
Alentejano, recentemente classificado como Património Imaterial
da Humanidade, pela Unesco, deu início à edição 2015 da Arte
Non Stop e à celebração do 12.º aniversário da Casa das Artes
Mário Elias.
Ao longo de uma semana vários palcos de Mértola receberam atividades culturais para todas as idades. Além da exposição, a Casa
das Artes foi palco da arteaçorda e das oficinas de fotografia e gravura. No Cine-Teatro Marques Duque decorreram os espetáculos
musicais e de teatro.
Este ano, a Arte Non Stop também foi à escola EB 2,3 de Mértola
com um espetáculo musical de rock. A participação em todas as
atividades foi mais uma vez gratuita e contou com elevado número
de participantes.

arte na casa mário elias
A Casa das Artes Mário Elias, principal palco das exposições temporárias da vila de Mértola, recebeu nos primeiros meses de 2015
três exposições. Na primeira, Amílcar Abreu apresentou os seus
trabalhos de pintura, numa exposição intitulada “Desenhar sem
apagar”. Seguiu-se de 1 a 8 de fevereiro a exposição dos trabalhos da mostra de “Arte Postal”, subordinada ao tema do Cante
Alentejano e integrada na iniciativa Arte Non Stop.
De 14 a 28 de fevereiro, Manuel Passinhas deu a conhecer os
seus trabalhos de pintura e desenho, numa exposição denominada de “La Revoltosa”.
Em março, a Casa das Artes Mário Elias apresenta a exposição “A
luz e o Fogo”, de Heitor Figueira e António Cunha.
A Casa das Artes Mário Elias abre as suas portas ao público de
terça a sábado, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.
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carnaval na avenida
Linces, capuchinhos vermelhos, caçadores, lobos e palhaços foram
alguns dos disfarces escolhidos pelos alunos das escolas de Mértola
para o desfile de Carnaval deste ano, que decorreu na avenida
Aureliano Mira Fernandes, no dia 13 de fevereiro, pela manhã.
Os mais velhos celebraram o carnaval, também com um animado
corso carnavalesco na avenida principal da vila, no dia 15 de fevereiro.

fungaguinhos
em mértola
“É o fungagá da bicharada”, uma das mais conhecidas músicas
infantis de José Barata Moura, foi cantada por duas vezes no espetáculo dos fungaguinhos em Mértola, no dia 22 de fevereiro, no
Cine-Teatro Marques Duque, fazendo as delícias de crianças e
pais.
O espetáculo de música e animação deu a conhecer aos mais
pequenos as principais cantigas para a infância do autor, com
momentos de muita alegria e entusiasmo entre os presentes.
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O Carnaval de Mértola conta com o apoio da Câmara Municipal, mas é
da responsabilidade de várias associações do concelho, designadamente a Alsud Escola Profissional, Centro Cultural e Recreativo de
Penilhos, Grupo Musical Terra Bela, Junta de Freguesia de Espírito
Santo, Junta de Freguesia de Mértola, Santa Casa da Misericórdia de
Mértola e União de Freguesias de S. Miguel do Pinheiro, S. Pedro de
Sólis e S. Sebastião dos Carros.

plano municipal para
igualdade género no
concelho de mértola

24 outubro . No “Dia Municipal para a Igualdade” foi realizada uma ação artística de sensibilização, direcionada à comunidade escolar,
com o apoio da Associação Pompom. Os/as alunos/as encenaram situações de igualdade, mas também de violência entre pares, relacionadas com o género, a raça, a sexualidade… mostraram-nos a sua visão da realidade quanto à diferença e às desigualdades.
27 novembro . Como comemoração do “Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher”, foi realizada uma ação de sensibilização e informação sobre violência doméstica, dinamizado pela Associação pela Inovação Social – Questão de Igualdade e pelo
NIAVE – Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, sempre com o objetivo de dar informação à população para que saiba
como e onde denunciar situações de violência.
13 fevereiro . O Plano Municipal para a Igualdade de Género
em parceria com a CPCJ celebrou o Dia dos Namorados com
uma ação de sensibilização e informação sobre a ‘Violência no
Namoro’. Foi utilizada a Unidade Móvel em lugares estratégicos
da Vila, onde técnicos/as da área (assistentes sociais) distribuíram folhetos informativos, preservativos e outros materiais.
CPCJ
mértola

bombeiros de mértola com novos equipamentos
O executivo da Câmara Municipal de Mértola, entregou aos
Bombeiros Voluntários de Mértola, durante a festa de Natal desta
instituição, os equipamentos de proteção individual para combate a
fogos florestais, nomeadamente fatos individuais, luvas, botas e
capacetes.
O material entregue aos Bombeiros de Mértola ultrapassa os oito
mil euros, tendo sido adquirido no âmbito de uma candidatura da
CIMBAL (Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo) ao POVT,
da qual a Câmara de Mértola é parceira. Este projeto intermunicipal
visou equipar os corpos de bombeiros de todos os municípios de
integram a CIMBAL.
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obras em mértola
Nos últimos meses os serviços de obras municipais têm-se dedicado a obras e arranjos na sede de concelho. Algumas dessas
ações, têm maior visibilidade do que outras, mas todas elas são
fundamentais para a qualidade de vida de residentes e visitantes da Vila-Museu.
A frente ribeirinha de Mértola, principal cartão-de-visita da vila e
palco de muitas iniciativas, como o Festival Islâmico e as Festas
da Vila, foi alvo de várias intervenções, nomeadamente o arranjo do estacionamento junto ao Hotel Museu. Na zona ajardinada
do cais do Guadiana foram construídos muros de suporte. No
acesso à Torre do Relógio foram reparados os muros de pedra.
Nas imediações do Castelo também foram feitos melhoramentos, como a calçada de acesso ao monumento e arranjos na
zona lateral da Igreja Matriz. Está em execução a construção da
réplica de uma Casa Islâmica na Alcáçova, o que dará aos visitantes uma perspetiva real das casas e dos habitantes do bairro
islâmico de Mértola.

Na entrada norte, junto ao Parque Desportivo e de Lazer
Municipal, os serviços municipais construíram o acesso pedonal, com iluminação e espaços de estacionamento. As condições do parque de pesados, junto à rotunda, foram igualmente
melhoradas. Também na entrada sul, junto à ribeira de Oeiras, o
parque de estacionamento que anteriormente era de terra batida foi pavimentado e foram colocadas estruturas de sombreamento. O antigo quintalão dos Bombeiros foi pavimentado e o
estacionamento ordenado. Com a remodelação das zonas de
estacionamento na vila, Mértola dispõe de mais de uma centena
de lugares de estacionamento organizado.
A reabilitação de todas estas zonas, que se traduzem em melhorias para peões e automobilistas, assim como todas as restantes intervenções são o resultado do esforço municipal e integradas no processo de regeneração urbano da vila de Mértola.
Em ano de Festival Islâmico a Vila de Mértola volta a engalanarse para receber os milhares de visitantes esperados. Até maio
irão decorrer novas obras, limpezas e caiações, principalmente
na zona do Centro Histórico.

Beneficiação do Parque de Pesados

Casa Bento
| Mértola
Arranjos
na Estrada
da Bombeira

Recuperação dos muros de acesso à
Torre do Relógio

Cobertura do Estacionamento do
Largo das Feira

Melhoramentos na entrada norte da Vila

Estacionamento . Antigo quintal dos
Bombeiros Velhos

Igreja Matriz . Zona de Escavações

Arranjo do Estacionamento junto ao Hotel Museu

Melhorias e calcetamento no acesso
ao Castelo
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obras municipais
|

OBRA

VALOR SEM IVA

PRAZO DE EXECUÇÃO

ESTADO

Zona de Expansão Urbana 1
Mina S. Domingos

893.262,71€

300 dias

Em concurso. Fase de adjudicação

Saneamento e Pavimentação
Martinhanes

737.913,85€

365 dias

Em 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. Fase de adjudicação

Pavimentação de Arruamentos
Corte Gafo de Cima

590.890,97€

310 dias (c/ prorrogação do prazo)

Concluída

Pavimentação de Arruamentos
em Moreanes

433.436,48€

270 dias (c/ prorrogação do prazo)

Em fase de receção provisória

Serventias Moreanes-Guizo

37.302,95€

60 dias

Concluída

Pavimentação do caminho
Moreanes-Guizo

311.664,12€

180 dias (c/ prorrogação do prazo)

Concluída

Musealização de ruínas
arqueológicas | Igreja Matriz

134.000,01€

180 dias

Em execução

Réplica da Casa Islâmica
Alcáçova do Castelo de Mértola

83.600,03€

120 dias

Em execução

Drenos em Corte Gafo de Cima

27.591,41€

60 dias

Concluída

Infraestruturas elétricas e de
segurança | Núcleos Museu Mértola

54.395,90€

60 dias

Concluída

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 (c/ prorrogação do prazo)

Concluída

Em concurso. Apreciação de propostas

Remodelação do Parque Escolar EB1 da Mina S. Domingos

Réplica Casa Islâmica (Alcáçova)
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space coast birding & wildlife festival
A Merturis integrada na parceria Visit Portugal Birdwatching participou mais uma vez na Space Coast Birding & Wildlife Festival que
se realizou de 21 a 26 de janeiro em Titusville, Florida, EUA. A participação insere-se nas ações de promoção do produto birdwatching e resultou na concretização de vários contactos importantes
com operadores e imprensa especializada. Na sequência desta
participação ficou agendada, para 2015, a vinda a Portugal de Bill
Thompson III, editor chefe da revista Birdwatchers Digest (a revista de birdwatching de maior tiragem nos EUA) e Chuck Hagner editor chefe da BirdWatching (America). Na sequência destas visitas
serão publicados artigos reportagem nas respetivas publicações
quer na sua versão impressa, quer na versão digital.
Refira-se que, em setembro de 2014, Mértola tinha já acolhido a
visita de Tim Gallagher editor chefe da revista Americana Living
Bird. Esta visita resultou na publicação de um artigo no blog do
The Cornell Lab of Ornithology entidade proprietária e gestora da
revista.

birdwatching:
ação de formação para
agentes turísticos
Na sequência do trabalho que a Merturis tem vindo a realizar no
sentido da estruturação e promoção do produto birdwatching no
concelho de Mértola, realizou-se a 7 de janeiro em Mértola, uma
sessão de formação com o intuito de melhorar o conhecimento
dos agentes turísticos sobre este produto estratégico e capacitar as empresas locais para a dinâmica desta oferta turística.
Esta ação, dirigida a todos os agentes turísticos locais (alojamentos, empresas de animação, animadores, profissionais de
atendimento turístico, estudantes de turismo), foi conduzida por
João Jara, guia de birdwatching e responsável pela empresa
Birds & Nature Tours.
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A participação na Space Coast Birding & Wildlife Festival foi cofinanciada ao abrigo do programa SIQI – Sistemas de Incentivo à
Qualificação e Internacionalização do QREN.
Pode visionar o artigo de Tim Gallagher em:
http://blog.allaboutbirds.org/2015/01/28/the-joys-of-birding-in-portugal/

município de mértola na
bolsa de turismo de lisboa
Sendo a BTL o maior evento de promoção interna do turismo em
Portugal, o reconhecimento do seu potencial de atração de publico fundamentou mais uma vez a decisão da Câmara Municipal de
Mértola se fazer representar neste evento integrando o stand promocional conjunto da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e
Ribatejo.
A edição de 2015 da BTL decorreu de 25 de fevereiro a 1 de março
no espaço da FIL em Lisboa. Durante o certame a Merturis em
representação do município promoveu a oferta turística do concelho e estabeleceu contactos com diferentes operadores turísticos,
com vista ao estabelecimento de parcerias futuras. Este ano as
ações promocionais deram destaque ao Festival Islâmico de
Mértola.

mértola na fiest en
wandelbeurs - feira
internacional de turismo
de natureza antuérpia
bélgica

O Município de Mértola, através da Merturis, esteve representado na
feira internacional Fiets en Wandelbeurs, que se realizou de 28 de
fevereiro a 1 de março em Antuérpia, na Bélgica. A Fiets en
Wandelbeurs é uma feira influente e especializada em produtos de
trekking e biking, sendo a mais completa feira do Benelux (Bélgica,
Holanda e Luxemburgo) realizando-se em dois momentos e pontos
estratégicos: Amesterdão (decorreu de 31 de janeiro a 1 de fevereiro)
e Antuérpia.
A participação na feira insere-se na estratégia da município para a
estruturação e promoção do produto turismo de natureza em particular o pedestrianismo, os percursos de cicloturismo e o birdwatching.
A participação da Merturis neste certame internacional realizou-se
enquanto associada da Agência Regional de Promoção Turística do
Alentejo, integrou o stand promocional da região e foi cofinanciada
ao abrigo do programa SIQI – Sistemas de Incentivo à Qualificação e
Internacionalização do QREN.

mértola, Ainda há lugares mértola: os números do
assim! Nova campanha
turismo em 2014
promocional do destino
Ao abrigo do Plano Estratégico de Ação para o Turismo do concelho de Mértola foi lançada uma nova campanha promocional do território, assente na mensagem “Mértola, Ainda há lugares assim! A
nova proposta de valor apresenta Mértola como uma terra autêntica, com tempo e horizontes, com importância histórica, riqueza
natural e dimensão humana que providencia vivências únicas,
diversas e genuínas. Os elementos que concorrem para esta proposta de valor extravasam os recursos patrimoniais e propõem
uma visão mais holística do território. A mensagem da campanha
“Mértola, Ainda há lugares assim!” fundamenta-se na ideia de
Mértola (território) enquanto lugar acolhedor, singular, genuíno e
de efeito visual único (como já quase não há) que marca quem por
aqui passa.
Os primeiros suportes promocionais desta campanha foram lançados na BTL e incluem o guia geral da oferta turística de Mértola
editado em 5 línguas e 5 folhetos dedicados a produtos turísticos
estratégicos para o concelho: turismo cinegético, turismo cultural,
turismo de natureza, turismo náutico e a gastronomia & vinhos.
A edição destes materiais foi cofinanciada pelo INALENTEJO, ao
abrigo do projeto PIP – Projeto Integrado de Valorização do
Património promovido pela Fundação Serrão Martins. A produção
de conteúdos e coordenação técnica desta campanha é da responsabilidade da Merturis.

O ano de 2014 apresentou, em relação a 2013, um aumento de
29% no número de visitantes registados no Posto de Informação
Turística de Mértola, contrariando a tendência de descida que se
vinha a registar desde 2010. As visitas ao centro histórico de
Mértola e aos núcleos museológicos do Museu de Mértola atingiram números muito significativos que consubstanciam esta retoma. O núcleo da Igreja Matriz/Antiga Mesquita registou em 2014,
32.024 visitantes, um aumento de 17,5% em relação a 2013.
Este aumento de visitantes registou-se quer por influência do mercado nacional, quer por influência do mercado internacional. Em
relação aos visitantes residentes no estrangeiro, o TOP 5 é ocupado pela Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Holanda.
Registe-se que em 2014, se verificou um aumento quase exponencial dos visitantes oriundos da França (+52%) e da Alemanha
(83,6%) em relação aos números registados em 2013.
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workshop “os desafios estratégicos da economia social
para o período 2014/2020”
A Câmara Municipal de Mértola/Rede Social em parceria com a Empresa
INDICE promoveram no dia 15 de janeiro, no Cine-Teatro Marques Duque, um
Workshop, de âmbito Regional, intitulado “Os desafios estratégicos da economia social para o período 2014/2020”.
O workshop contou com a apresentação de quatro painéis, sendo o primeiro
deles, da responsabilidade da Rede Social com o título “Economia Social: As
IPSS'S contributos para o desenvolvimento do território (concelho de Mértola)”.
Os restantes painéis, da responsabilidade da Empresa Índice, centraram-se
nos seguinte temas: “Os desafios das IPSS'S para o período 2014-2020”; “Diversificação e eficiência energética como meio para a redução de custos nas
IPSS'S”; “Orientações da Segurança Social para a gestão da sustentabilidade e
manuais de gestão de qualidade”.

Ação de Informação:“A falar sobre a Saúde Mental”
A Rede Social do concelho de Mértola desenvolveu no dia 19 de fevereiro, no auditório da Escola EB2,3 ES de São Sebastião, uma ação
de informação “A falar sobre a Saúde Mental”. A ação esteve a cargo do Departamento de Saúde Mental e Psiquiatria/ Equipa de Saúde
Mental da ULSBA com intervenção no concelho de Mértola. Os principais pontos de orientação foram: o conhecimento entre equipas de
intervenção Social e Saúde Mental a atuar no território de Mértola, a apresentação de conceitos sobre saúde mental, doença mental e deficiência mental e ainda as formas e canais de atuação.

Ação de Apoio à População Portadora de Deficiência
A Câmara Municipal de Mértola em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Mértola e o Centro de Apoio Idosos de Moreanes estão a
desenvolver uma ação de apoio a população portadora de deficiência, tendo como principais objetivos a integração social, quebra de isolamento social e a capacitação de competências básicas.
Atualmente, o grupo de participantes é composto por 17 elementos, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 25 e 63 anos. As
atividades em atelier decorrem duas vezes por semana, na antiga escola primária de A dos Fernandes e no Espaço Jovem de Mértola. Além
das atividades desenvolvidas, presencialmente, em atelier, existe ainda, um acompanhamento, mensal, ao domicílio, destinado a pessoas portadoras de deficiência, que por motivos maiores, não podem integrar os ateliers ocupacionais/presenciais.

ações realizadas pela cpcj de mértola
. Edição de material de divulgação -separador de livros- com o objetivo de alertar para os maus tratos infantis;
. Ação de sensibilização internet segura;
Ações dirigidas aos alunos do 3º ciclo do agrupamento de escolas de Mértola. O objetivo principal da ação passa por consciencializar os mais jovens para
os riscos/perigos inerentes ao uso das novas tecnologias de informação e comunicação e cuidados a ter.

. No Dia da Escola, celebrado a 20 de janeiro, a CPCJ promoveu uma ação dirigida às crianças, onde os mais novos construíram moinhos
de vento. A CPCJ aproveitou a ocasião para sensibilizar os alunos sobre os direitos das crianças e divulgar o seu trabalho. ;

conferência
“apneia do sono”
Decorreu dia 28 de fevereiro com a médica neurologista, Isabel Valente, uma
conferência sobre a apneia do sono e as doenças do sono em geral. Esta insere-se num ciclo de conferências, cujo objetivo é informar, alertar e sensibilizar a
população do concelho de Mértola sobre várias questões de saúde.
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clube de pesca desportiva Mértola preside ao
‘os amigos do guadiana’
Conselho de Coordenação
da AECT da Faixa
Piritosa Ibérica
VICE CAMPEÃO REGIONAL DE EQUIPAS EM PESCA DE RIO

A XII Gala dos Campeões e Premiados do ano de 2014, da
Associação Regional do Baixo Alentejo de Pesca Desportiva,
teve lugar no dia 17 de janeiro, em Castro Verde, e o Clube de
Pesca Desportiva de Mértola “Os Amigos do Guadiana” classificou-se a nível coletivo como vice campeão regional de equipas
em pesca de rio.
A nível individual distinguiram-se os seguintes atletas; Valter
Silvestre – Campeão Regional de Achigã de Margem; Júlia Costa
– Campeã Regional na categoria de Esperanças; João A.
Celestino Encarnação - Campeão Regional na categoria de
Juvenis; Luís Filipe Palma – 2º Classificado no Regional na categoria de Juvenis: Tomás Candeias – 3º Classificado no Regional
na categoria de Juvenis; Pedro Mestre - Campeão Regional na
categoria de iniciados; Ricardo Ferreira - 2º Classificado no
Regional na categoria de iniciados; Mário Alberto Sousa - 3º
Classificado na categoria de Veteranos.

O presidente da Câmara Municipal de Mértola, Jorge Rosa, foi eleito presidente do Conselho de Coordenação do Agrupamento
Europeu de Cooperação Territorial da Faixa Piritosa Ibérica, na VI
Assembleia Geral, a qual teve lugar no início de fevereiro, em
Tharsis, Espanha.
Nesta reunião foram também eleitos todos os outros membros dos
corpos sociais desta associação, de que também fazem parte os
municípios alentejanos de Almodôvar, Castro Verde, Aljustrel e
Grândola, bem como ayuntamentos andaluzes.

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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