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editorial
caros e caras
munícipes
Todos, na nossa vida, temos várias preocupações para gerir
diariamente.
Resolvi por isso fazer deste editorial baseado no positivismo, uma
forma de contrariar este sentimento, transmitindo-vos a minha
felicidade enquanto presidente desta autarquia, pela forma como
tudo tem acontecido neste concelho, com as nossas conquistas,
obviamente conquistas não pessoais, mas sim coletivas.
Quando se traça uma estratégia, quando se planeia um conjunto de
intervenções, tem de haver coordenação, motivação, sintonia,
temos também que estar, todos, sem exceção, devidamente
empenhados para executar o mais difícil, a implementação dessa
estratégia. Muitas das vezes somos questionados, criticados,
postos em causa, sofrendo uma pressão enorme, até pela natural
incerteza quanto a alguns resultados esperados.
A expectativa de muitos é a de resultados rápidos, no curto prazo,
mas na maioria das vezes não pode ser assim, há que deixar esse
trabalho de planeamento dar os seus frutos, dar tempo ao tempo,
como se de uma sementeira se tratasse. Semeia-se hoje, mas só se
colherá amanhã. Por isso vos digo que estou muito satisfeito, tal
como as cearas nos nossos campos, está na altura de colher
resultados desse devido e necessário planeamento autárquico. Nos
últimos tempos o nosso concelho tem vivido resultados de um
trabalho quase invisível aos olhos do cidadão comum, mas de muita
persistência, muita articulação, muita intervenção nossa junto de
quem decide, junto de quem lidera, de quem faz a gestão aos níveis
regional e nacional. E os frutos colhem-se agora.
Deixo-vos apenas alguns exemplos. Numa altura em que a
esmagadora maioria das Autarquias está descapitalizada, muitas
por má gestão, nós temos feito um planeamento rigoroso, profissional, e continuamos a fazer obra, como provam as 6 obras em
execução e as que estão para se iniciar, isto para além dos vários
outros processos em fase final de conclusão que irão permitir mais
intervenções. Tudo isto só é possível hoje porque nos preparámos,
porque planeámos, porque gerimos com rigor.
Temos em curso quatro candidaturas para o reconhecimento da
qualidade do nosso município, no património, na cultura, na
tradição. A mera aceitação pelas diversas entidades destes
processos de candidatura, é só por si, já uma garantia dos nossos
valores.
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Na área cultural concluímos uma época de 4 grandes eventos, sem
dúvida 4 grandes momentos importantes para a nossa imagem,
destaque para o Festival Islâmico, o melhor de sempre, revelando
um grande profissionalismo e capacidade de trabalho, numa altura
em que a falta de recursos humanos se faz sentir, um exemplo de
como fazer mais com menos.
Na promoção e divulgação temos tido presenças igualmente fortes
em diversas feiras e eventos promocionais, que já apresentam
também resultados em termos de imagem e reconhecimento de
todo o país. Por setores, estamos nos produtos tradicionais, na
caça, na observação de aves, no desporto de natureza e aventura,
no turismo desportivo náutico, e mais recentemente no setor dos
vinhos, outros se lhe seguirão, com certeza.
A estratégia adotada para estes setores está a ser aplicada em
muitos mais. Pretendo apenas demostrar que os resultados obtidos
só foram possíveis com muito planeamento, muita coordenação e
tal como vos disse antes, com muita persistência quando foi altura
de semear.
A escolha que diversas entidades e organizações fizeram para
estar em Mértola, para nos procurar e aqui desenvolver as suas
atividades é um sinónimo claro do reconhecimento por este
trabalho, aproveitando este bom momento para se associarem ao
nosso projeto de desenvolvimento. Entre muitos exemplos destaco
três. A recente reunião da Comissão Nacional para o Combate à
Desertificação, em que representantes de todo o país, escolheram
Mértola para realizarem a sua reunião, em comemoração do dia
mundial do Combate à Desertificação e dia mundial dos solos.
O Inbio, um centro de investigação em genética e biodiversidade,
que na sequência de convite nosso aceitou fazer uma parceria, que
vai possibilitar a criação de uma estação biológica no nosso
concelho.
Também as televisões continuam a escolher Mértola como local de
eleição para realizarem os seus programas, veja-se o programa
Verão Total, que vai repetir a sua presença em Mértola já em julho.
É por demais óbvio que tudo isto acontece porque temos
granjeado simpatias, porque somos atrativos, porque temos
sabido divulgar as nossas mais-valias, porque temos sabido
desenvolver bom trabalho, com estratégia, empenho e dedicação, na defesa dos interesses deste concelho e dos seus
habitantes, contribuindo obviamente para o bom nome de toda a
região.
Assim queremos continuar, assim vamos continuar. Porque
sentimos que vale a pena o esforço, que vale a pena o sacrifício.

Com um abraço do amigo,
Jorge Paulo Colaço Rosa
Presidente da Câmara Municipal

mértola integra
associação de municípios
portugueses do vinho

câmara promove debate
sobre desassoreamento
do rio guadiana
Desenvolvimentos esperam-se para 2016 e 2017

A Câmara Municipal de Mértola é desde dia 26 de março
membro da Associação de Municípios Portugueses do Vinho
(AMPV). A integração de Mértola nesta associação vem dar
novo impulso para a afirmação do concelho neste produto e
para a promoção do destino Mértola.
Os restantes parceiros da AMPV aprovaram a adesão de
Mértola por unanimidade.

mértola candidata
a marca do património
europeu
Mértola aguarda com elevada expetativa o anúncio de quem é
que irá, em Portugal, ostentar em 2015 a Marca do Património
Europeu. A candidatura, que resultou de um convite da Direção
Regional de Cultura do Alentejo, em muito orgulha a Câmara
Municipal, que prontamente aceitou candidatar-se.
Mértola foi ao longo da sua história um local de muitos povos e
muitas culturas. A história da Vila-Museu, como é hoje conhecida, começou a ser contada e redescoberta nas escavações
arqueológicas iniciadas na Alcáçova do Castelo, há mais de 30
anos. Aos poucos historiadores, arqueológos e muitos profissionais de várias áreas do conhecimento começaram a desvendar
um local de uma riqueza cultural, histórica e arqueológica única.
Atualmente, cerca de 50 mil visitantes anuais podem conhecer
nos vários núcleos museológicos espalhados pela vila e pelo
concelho, quem cá viveu, os seus hábitos e contributos culturais
para a identidade das gentes de Mértola e de toda a esta zona
do Baixo Alentejo.
A nomeação de Mértola para este importante galardão é,
independentemente do resultado final, uma vitória do esforço da
autarquia e da estreita cooperação com outras entidades com
quem trabalha esta estratégia.

No dia 7 de abril reuniram a convite da Câmara Municipal de
Mértola, no Centro Interpretativo do Pomarão, várias entidades
portuguesas e espanholas, para debater e fazer um ponto de
situação sobre o processo de Desassoreamento do Rio
Guadiana. O processo não está parado e o Presidente da Câmara
Municipal de Mértola, Jorge Rosa, voltou a insistir junto das
entidades com responsabilidade no processo, para a necessidade de tornar o Rio Guadiana navegável até Mértola.O troço Vila
Real de Santo António – Alcoutim ficará segundo a DGRM,
concluído até ao final do ano. No troço Pomarão – Mértola, vai ser
feito um levantamento hidrográfico em 2016, para ser apresentada posteriormente uma solução até ao final do mesmo ano. Já
para o acesso entre Alcoutim e Pomarão o planeamento aponta
para conclusão até final de 2017. As entidades presentes:
Câmaras Municipais de Mértola, Alcoutim, CastroMarim,
Ayuntamientos de El Granado, San Silvestre de Guzman e
Sanlucar del Guadiana, Junta de Freguesia de Santana de
Cambas, CCDR Alentejo, ERT Alentejo, DGRM e Comandante do
Porto de Vila Real de Santo António.

1ª fase de
Desassoreamento do Rio
Guadiana concluída
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola, Jorge Rosa,
esteve presente, no dia 1 de junho, numa iniciativa promovida pela
Capitania do Porto de Vila Real de Sto António e Tavira, para
assinalar a conclusão da 1ª fase de Desassoreamento do Rio
Guadiana, com várias entidades locais e governamentais,
portuguesas e espanholas, com responsabilidades no projeto de
Desassoreamento. No decorrer da iniciativa, uma entre várias
com o objetivo de reforçar a importância deste tema fundamental,
subiram o Rio Guadiana desde a barra até ao Pomarão, aproveitando-se a ocasião para insistir na necessidade de continuar a
intervenção, no troço Alcoutim – Mértola, com o objetivo de tornar
o Rio Guadiana navegável até Mértola.
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obras municipais
|

OBRA

VALOR SEM IVA

PRAZO DE EXECUÇÃO

ESTADO

Zona de Expansão Urbana 1
Mina S. Domingos
Obras de urbanização

743.441€

300 dias

Contrato celebrado
Aguarda a fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.
Em consignação

Remodelação da Casa
Hammam e Casa de Chá

886.537€

310 dias

Em concurso
Aguarda decisão sobre existência
de financiamento

Ponte sobre o Rio Oeiras
Reabilitação e reforço estrutural

218.533,57€
218.534€

180 dias

Em execução

Saneamento e Pavimentação
Martinhanes

218.533,57€
737.914€

180
365 dias

Em execução

Igreja Matriz
Musealização de ruínas
arqueológicas

218.533,57€
134.000€

180 dias

Em execução

Réplica Casa Islâmica
Alcáçova do Castelo Mértola

83.600€
218.533,57€

120 dias
180

Concluída

Núcleos Museu de Mértola
Infraestruturas elétricas e de
segurança

218.533,57€
54.396€

180dias
dias
90

Concluída

Remodelação
Casa Branca em Mértola

218.533,57€
252.949€

180 dias
365

Em execução

Remodelação Parque Escolar
EB1 Mina S. Domingos

218.533,57€
338.376€

180 dias
270

Em execução

Pavimentação de
Arruamentos
Moreanes

218.533,57€
433.436,€

270
180 dias
dias
(com prorrogação de prazo)

Concluída

TOTAL PREVISTO

3.883.183,€
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obras municipais
|

Reabilitação e Reforço | Ponte Ribeira Oeiras

Zona Expansão Urbana 1 Mina S. Domingos

Remodelação Parque Escolar | Mina S. Domingos

Pavimentação de Arruamentos | Moreanes

Remodelação Casa Branca | Mértola

Réplica Casa Islâmica | Mértola

Casa do Estudante | Além Rio

Saneamento e Pavimentação | Martinhanes
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obras por administração direta
|

Arranjos da zona envolvente
Azenhas | Mértola

Estruturas de Proteção | Mértola

Requalificação Cine-Teatro | Mina S. Domingos

Edifício de Apoio ao Arquivo Municipal
Mértola

Casa Mário Elias | Mértola

Arranjos Exteriores Castelo | Mértola

Manutenção Anfiteatro
Mina S. Domingos

Estrada S. Miguel até à Nacional

Pavimentação e Arruamentos
Namorados
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obras por administração direta
|

Pavimentação e Arruamentos em
betonilha | S. João Caldeireiros

Repavimentação em Betuminoso | Tacões

Beneficiação de pavimentação da
Estrada Penilhos-Figueirinha

Repavimentação entre Ponte do Guadiana
e Fernandes

Pintura de Muros na Vila | Mértola

Remodelação da Cobertura de
Edifício Municipal | Mértola

Manutenções na Praia | Mina S. Domingos

Arranjos de Estradas em Terra Batida

Substituição de Telhado da Oficina
Estaleiro Municipal

Arranjo da Entrada Norte da Vila | Mértola

Troço Experimental de Repavimentação
na Vila Velha
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festival do peixe do rio
celebrou o guadiana
Nos dias 28 e 29 de março, a aldeia ribeirinha do Pomarão recebeu a XIII edição do Festival do Peixe do Rio. Enguias, lampreias,
muge e outros petiscos do Guadiana fizeram as delícias dos visitantes. A acompanhar a gastronomia tradicional não faltou música e animação,
Do programa deste ano fizeram parte o concurso de pesca “XIII
Troféu Festival do Peixe do Rio”, organizado pelo Clube de Pesca
Desportiva “Os amigos do Guadiana”, o IV Passeio Pedestre Pelo
Caminho Natural do Vale do Guadiana, a Demonstração de
Nautimodelismo rádio-controlados e um Workshop de danças tradicionais com música ao vivo.
A música desta edição esteve a cargo do Coral da Mina de S.
Domingos, do Grupo de Música Popular “Raízes do Alentejo”, do
“Os Caprichosos”, do Grupo Etnográfico Stº António de Arenilha de Vila Real de Stº António e do Grupo “Ventos Alentejanos”. À
noite o palco do Festival recebeu a artista popular Micaela, a que
se seguiu o tradicional fogo-de-artifício e o baile com o Duo
Kontraste
O Festival do Peixe do Rio 2015 contou com a colaboração do
Clube de Pesca Desportiva ”Os Amigos do Guadiana” de
Mértola, da Junta de Freguesia de Santana de Cambas, do
Ayuntamiento del Granado, Multiracing, ALSUD, da Escola de
música Mértola Tem Melodia, da AMDA – DANSUL e da Merturis.

25 de abril celebrado
no concelho
O concelho de Mértola celebrou os 41 anos do 25 de Abril, com
um conjunto alargado de iniciativas, cujo propósito foi reunir a
população e promover momentos de convívio e boa disposição.
Em Mértola, a celebração da data coincidiu com o primeiro dia da
Feira do Mel, Queijo e Pão, tendo o espetáculo comemorativo
“Seja bem-vindo quem vier por bem”, de Luís Galrito, com os
Canto Livre decorrido no recinto do certame.
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feira do mel, queijo e pão
apresenta produtos
tradicionais
Mel, pão e queijo dão o mote para a maior mostra de produtos tradicionais de excelência do concelho, mas a XVII edição do certame, que decorreu de 24 a 26 de abril, mostrou muito mais do que
aquilo que esteve na sua génese. Enchidos, doces, mas especialmente vinhos brancos, tintos e rosés produzidos em Mértola
ganham cada vez maior visibilidade e apreciadores.

A inauguração da Feira teve a presença de diversas entidades
locais e contou com a apresentação do livro “Memórias dos
Sabores do Mediterrâneo”, editado pelo Campo Arqueológico
no qual dá a conhecer um pouco mais da História de Mértola e
também algumas receitas com produtos tradicionais.
A animação musical foi uma constante, com vários espetáculos e
animação circulante. As tasquinhas de apoio à feira apresentaram nas suas ementas petiscos tradicionais.
O desfile de grupos corais e o lançamento do CD do Grupo Coral
e Etnográfico “Os Caldeireiros de São João”, no domingo, foi o
ponto alto do último dia do certame.

Sábado em família
convida pais e filhos
para a biblioteca
A Biblioteca Municipal de Mértola promove mensalmente no seu
espaço a iniciativa Sábado em Família, com o objetivo de levar
pais e filhos à casa dos livros e ao contato com a leitura através
de vários espetáculos culturais. Música, teatro e histórias por vários contadores já fizeram as delícias de pequenos e grandes. Pela
primeira vez, no dia 5 de junho, a iniciativa deixou o espaço da
Biblioteca, e levou a iniciativa ao Espaço Internet da Mina de S.
Domingos.
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exposições permanentes
na mina de são domingos

iv encontro mineiro
de são domingos

No âmbito do IV Encontro Mineiro de São Domingos foram inauguradas duas exposições.
O Cine-Teatro apresenta as fotos de António Catarino e o
Jardim do Coreto uma mostra da diversidade geológica do local.
Na mostra do coreto são contempladas as principais formações
geológicas da Zona Sul Portuguesa, com destaque para a Faixa
Piritosa Ibérica e para a antiforma do Pulo do Lobo.
Neste contexto, de ampla geodiversidade, as rochas vulcânicas
e sedimentares de idade Paleozoico superior marcam a paisagem, nas planícies, nos relevos, nos vales das ribeiras e dos
rios Guadiana e Chança e ainda nas minas de São Domingos e
Chança.
A geodiversidade deste território do Alentejo, encontra-se
assim representada através de uma coleção de rochas, organizada pelo LNEG, proveniente de localidades como Mértola,
São Domingos, Monte Alto, Salgueiros e Corte Pinto.
Sublinha-se ainda a importância dos recursos geológicos na
evolução económica do concelho de Mértola, através da exploração de minérios de sulfuretos maciços (pirites), óxidos de
ferro e manganês, filões de cobre, chumbo e bário, e do uso de
materiais geológicos na construção, como o xisto e o grauvaque. A exposição de fotografia pode ser visitada até dia 30 de
setembro.

Decorreu nos dias 5 e 6 de junho o IV Encontro Mineiro de S.
Domingos, uma iniciativa da Fundação Serrão Martins, que teve
como objetivo envolver a população local e valorizar a Mina de
S. Domingos e todo o seu património histórico e cultural.
Durante dois dias, a Mina de S. Domingos foi palco de diversas
atividades culturais e sociais.
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‘radiografias’ esteve
na mina de são domingos
O Hotel São Domingos recebeu no dia 5 de junho o “Radiografias”, uma iniciativa da Rota do Guadiana, que tem por objetivo
conhecer, capacitar e empreender no Baixo Alentejo. A sessão
da Mina de S. Domingos teve como temas o Património(s) e o
turismo e contou com a participação de várias entidades locais.

fundação
serrão martins
acessível online
Já está online a página da Fundação Serrão Martins em
www.fundacaoserraomartins.pt. Para além de informação
sobre as suas atividades, pode descobrir a história da Mina
de S. Domingos e uma extensa galeria de fotos.
A Fundação Serrão Martins é uma instituição sem fins lucrativos cujo objetivo é a proteção, a conservação, a valorização
e a divulgação dos valores patrimoniais da Mina de São
Domingos e do seu complexo mineiro, assim como, a promoção das potencialidades destes valores patrimoniais e a sua
utilização em prol do desenvolvimento das populações locais.
Visitas guiadas ao complexo mineiro, gestão e abertura do
Museu “Casa do Mineiro”, da Exposição “por Terras do
Chapéu de Ferro” e do Centro de Documentação, são algumas das atividades e iniciativas que a Fundação Serrão
Martins tem desenvolvido desde a sua constituição em
2004, pela Câmara Municipal de Mértola e pela empresa La
Sabina.

mértola tem
muita melodia
Realizou-se no dia 5 de junho, na Igreja
Matriz de Mértola, a audição de final de
ano dos alunos da escola de música
“Mértola Tem Melodia”. Em cada audição é possível apreciar a evolução dos
alunos nos seus instrumentos.
O coro da escola encerrou mais uma
excelente audição.
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mértola recebe
congresso internacional
“Arquitetura Tradicional
no Mediterrâneo Ocidental”
O Congresso Internacional “Arquitetura Tradicional no
Mediterrâneo Ocidental” realizou-se em Mértola nos dias 13, 14
e 15 de Maio. A organização deste encontro inscreveu-se no projeto “Arquitetura tradicional da vila e do termo de Mértola:

casa islâmica do bairro
da alcáçova do castelo
dá a conhecer a vida dos antigos
habitantes da vila
A Câmara Municipal inaugurou no dia 21 de maio uma réplica
de uma casa islâmica (século XII), no bairro da Alcáçova do
Castelo. Foi construída no âmbito do projeto de requalificação
dos núcleos museológicos do Museu de Mértola. Este novo
espaço expositivo acrescenta um novo interesse ao percurso
patrimonial de Mértola e constitui uma forma inovadora e pedagógica de dar a conhecer o passado de Mértola. A Câmara
Municipal, em colaboração com o Campo Arqueológico de
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património construído e turismo cultural” desenvolvido no
Campo Arqueológico de Mértola / Centro de Estudos de
Arqueologia, Artes e Ciências do Património em colaboração
com a Universidade do Algarve, a Câmara Municipal de Mértola
e a Fundação Serrão Martins com financiamento do InAlentejo.
Com esta iniciativa, pretendeu-se aprofundar o debate sobre a
arquitetura tradicional numa perspetiva interdisciplinar, circunscrevendo-o à região do Mediterrâneo Ocidental e procurando
informá-lo da investigação que tem vindo a ser desenvolvida
nos últimos anos em torno ao património construído das diversas subunidades regionais.

Mértola, levou a cabo a edificação de uma construção que replica
uma casa do bairro islâmico da Alcáçova. Trata-se de um espaço
interpretativo que permitirá ao visitante perceber a volumetria e
funcionalidade de cada compartimento através da apresentação
de objetos procedentes das intervenções arqueológicas realizadas neste local ao longo de mais de três décadas.
A alcáçova localiza-se numa plataforma artificial no interior das
muralhas da antiga cidade de Mértola, sobre as ruinas de um grande edifício paleocristão onde, no século XII d.C., foi edificado um
importante conjunto habitacional. Este bairro de época almóada,
devidamente planeado e estruturado, estava servido por uma rede
de esgotos que vertia para o exterior das muralhas ou para fossas
individuais abertas nas ruas. Depois da conquista de Mértola pela
Ordem de Santiago em 1238, todo este local, por se encontrar nas
imediações da igreja, foi transformado em cemitério.

exposições do festival
No âmbito do programa cultural do 8º Festival Islâmico, Mértola
recebeu várias exposições. Na sala de exposições temporárias
do Castelo de Mértola pode ainda, até dia 31 de agosto, visitar a
exposição de fotografia “Em parte alguma”, de João Serrão e
Jorge Branco.

A Casa das Artes Mário Elias recebeu a mostra de artes plásticas do marroquino Ben Yessef “Uma Vida Consagrada à Arte”. A
inauguração teve lugar no primeiro dia do Festival e contou com
a presença do artista.
Na Sociedade Recreativa 1.º de Dezembro esteve patente ao
público mais uma exposição de fotografia, intitulada “La Lumiére
Mystyque”, de Yassin El Boukamhi.
Os alunos da escola profissional Alsud apresentam na rotunda
principal de Mértola uma instalação de “Janelas Islâmicas”.

Pag | 13

festival islâmico
regressa em 2017
Durante os quatro dias do Festival Islâmico de Mértola, de 21 a
24 de maio, a Vila Museu vestiu-se de gala para receber e mostrar o melhor do mundo Mediterrânico. O souk, como em qualquer medina de Marrocos tornou-se no ponto central da Vila.
Foi aqui que comerciantes, residentes no Centro Histórico e
visitantes se cruzaram diariamente.
A cerimónia de inauguração decorreu ao final de dia 21 de maio
e contou com a presença de várias entidades, com destaque
para as embaixadas de Marrocos, do Egipto e representantes
do Município de Chefchaouen. No discurso inaugural, Jorge
Rosa, frisou que o Festival “é algo excecional e para o qual trazemos todo o nosso conhecimento, de anos de trabalho e
investigação, para revivermos em comunidade e com todo o significado histórico os laços comuns que continuamos a ter e a
partilhar, de cultura, de património, de tradição, de identidade”.
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Destacou também a presença da Comunidade Islâmica em
Espanha e do seu presidente, Jalid Nieto, parceiros desde a primeira edição.
A música, outro dos pontos fortes do Festival, encheu os palcos da Praça Luís de Camões e do cais. Por Mértola passaram
os Adducantur, Fado Violado, Amar Sundy, Celina da Piedade,
Encuentro Flamenco Arabe, Mdou Moctar e Imidwan.
O programa deste ano contemplou várias exposições, conferências, teatro, apresentações de livros, oficinas de cante, contos, dança, workshops e instrumentos musicais, cinema, animação e rua, gastronomia e principalmente muitas cores, sons
e cheiros que definem uma cultura que ultrapassa fronteiras e
une povos.
O encerramento do Festival no dia 24, voltou a ser um momento de muita emoção e partilha, com as atuações dos grupos
corais do concelho (Guadiana de Mértola, Caldeireiros de S.
João e da Mina de S. Domingos). Os Alentejanos e o Grupo
marroquino de Chefchaouen Lakhmas. Uma despedida até
2017...
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ações de terapia da fala
nos centros educativos
Nos meses de março, abril e maio foram realizadas ações de
esclarecimento sobre qual o papel e importância da Terapia da
Fala.
As ações foram direcionadas aos pais e mães das crianças do
ensino pré-escolar. O objetivo foi sempre o de informar e sensibilizar de forma a ser possível prevenir futuras situações, isto
porque quanto mais cedo for detetada uma situação de dificuldade na fala ou linguagem numa criança, menos implicações
terá no grau de ensino seguinte.
Foi também realizada uma ação destinada às educadoras de
todos os centros educativos do concelho de Mértola, de forma a
obterem mais informação e estratégias de trabalho com estas
crianças.
Como forma de alcançar um maior número de pessoas, foi criado um folheto com a informação mais relevante sobre as dificuldades da fala e linguagem, e quais os sinais de alerta que os/as
progenitores/as devem ter especial atenção para uma possível
intervenção.

unidade móvel informa sobre alimentação saudável
na 3ª idade
Durante um mês, de 7 de abril a 7 de maio, a Unidade Móvel da Câmara Municipal de Mértola deslocou-se a 133 localidades, questionando a população sobre os seus hábitos alimentares e aconselhando sobre alimentação saudável e a necessidade de praticar atividade física, numa campanha com o tema “Alimentação saudável na terceira idade”.
Sempre com uma atitude pedagógica, a nutricionista ao mesmo tempo que pesava e media os utentes da Unidade ia perguntando
sobre os hábitos alimentares, em especial o pequeno-almoço. No total foram atendidos 511 residentes do concelho, com idades
entre os 22 e os 96 anos.
Esta campanha teve como objetivo contribuir para a sensibilização dos idosos no que diz respeito às escolhas alimentares mais
adequadas.
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tertúlia informa e sensibiliza sobre
alienação parental
Decorreu no dia 3 de junho uma tertúlia sobre “Alienação Parental”, com o apoio da Junta de Freguesia de Mértola e dinamizada
pela Moura Salúquia – Associação de Mulheres de Moura, na Casa das Artes Mário Elias. Foi escolhido este tema devido à sua
importância e ao “perigo” que as crianças estão sujeitas, pois estas passam a ser utilizadas como instrumentos, vistas como algo
que possa atingir o outro, levando-as, por vezes, a terminar os laços afetivos por um dos progenitores. É assim relevante informar as
pessoas e sensibilizá-los para que situações destas sejam cada vez menos recorrentes.

dia
mulher
internacional

2015

‘o papel da mulher ao
longo da história’
debatido em tertúlia
No dia 9 de março foi realizada uma tertúlia, “O papel da Mulher
ao longo da história”, uma ação em parceria com a Junta de
Freguesia de Mértola, dinamizada pela Associação para a
Inovação Social – Questão de Igualdade e pela Associação
Pompom através de uma performance teatral, direcionada à
população em geral, na Casa das Artes Mário Elias. Uma palestra que teve como objetivo sensibilizar e informar a população
sobre a relevância deste tema, sempre com um intento ousado
e audacioso em tentar minimizar situações de violência doméstica, e em informar as vítimas de como proceder para apresentar uma queixa e de todas as soluções existentes para estas vítimas.
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dia da mulher
celebrado com cultura
portuguesa
A Câmara Municipal de Mértola proporcionou a duzentas
mulheres do concelho no dia 14 de março, a possibilidade
de assistirem a um espetáculo de Revista a Portuguesa
“Tudo isto é Fardo” no Teatro Maria Vitória, em Lisboa. É
cada vez menor o público que assiste a estes espetáculos
culturais e a Câmara Municipal quer contrariar esta tendência, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cultura.
Foi do agrado de todo o grupo a escolha deste espetáculo,
comprovado pelas gargalhadas e pelas opiniões recolhidas pelas monitoras.
O passeio do dia da mulher é sempre um momento de convívio e de reencontro entre as mulheres das várias freguesias do nosso concelho.

câmara sensibiliza
funcionários para a
violência doméstica
No dia 20 de abril foram realizadas duas ações de sensibilização/informação sobre “Violência Doméstica”, dinamizada pelo
NIAVE – núcleo de investigação e apoio a vítimas específicas,
sempre com o objetivo de sensibilizar e informar sobre esta
temática tão presente no nosso dia-a-dia. Direcionadas aos/às
funcionários/as da Câmara Municipal de Mértola, porque é uma
fatia da população que acaba por não participar nas várias
ações realizadas devido às limitações horárias laborais, e assim
estas ações realizaram-se em horário laboral para que todos/as
pudessem assistir.
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mértola voltou a
homenagear os
combatentes
naturais do concelho

A Câmara Municipal de Mértola, à semelhança do ano anterior,
voltou a lembrar a memória dos combatentes naturais do concelho. A homenagem teve lugar a 9 de junho, no Jardim dos
Combatentes junto ao Cineteatro Marques Duque.
Do momento fez parte uma pequena cerimónia religiosa e um
ato simbólico em nome do Município.

ação de apoio a
população portadora
de deficiência
projeto capacitar +
A Câmara Municipal de Mértola em parceria com a Santa Casa da
Misericórdia de Mértola e o Centro de Apoio Idosos de Moreanes
desenvolvem um Projeto de apoio a população portadora de deficiência, denominado Capacitar+.
O presente Projeto tem o apoio do movimento “Mais para todos”
(LIDL e SIC Esperança) e tem como principais objetivos: A integração social, quebra de isolamento social, capacitação de competências básicas.
Atualmente, o grupo de participantes é composto por 18 elementos, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 25 e
63 anos de idades. As atividades em atelier decorrem 2 vezes por
semana, na antiga escola primária de A dos Fernandes e as
ações de informática decorrem, uma vez por semana, no Espaço
Jovem de Mértola.
Além das atividades desenvolvidas, presencialmente, em atelier,
existe ainda, um acompanhamento, mensal, ao domicílio, que
abrange 19 pessoas portadoras de deficiência, que por motivos
maiores, não podem integrar os ateliers ocupacionais/presenciais.

passeios de verão 2015
À semelhança dos anos anteriores a Autarquia de
Mértola, em colaboração com as freguesias do concelho, desenvolveu mais uma atividade destinada a população reformada e pensionistas do concelho, denominada “Passeios de Verão”. Este ano os passeios/visitas
decorreram durante o mês de junho. Englobando todas
as freguesias do concelho, tiveram como principal destino a cidade de Lisboa, com visita ao Jardim de Belém e
ao Panteão Nacional.
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mértola levou as
mértola ambiente global crianças
do concelho
com balanço positivo
em visitas pedagógicas
Os técnicos da Autarquia fizeram no passado dia 5 de junho,
na praia fluvial da Mina de S. Domingos, a apresentação do
balanço do projeto Mértola Ambiente Global. Este projeto teve
como objetivo tirar partido das vantagens que Mértola tem ao
nível do ambiente e da qualidade de vida. O contato com os alunos e a população em geral, assim como as iniciativas realizadas permitem fazer um balanço muito positivo do projeto.
As áreas de intervenção foram: Água – utilização responsável
e consumo seguro; Resíduos; Energia; Proteção e valorização
do meio ambiente (recursos Hídricos); Património natural e
ambiental
Ao longo do ano letivo 2014/2015, foram realizadas atividades
em todos os Centros Educativos do Concelho e Pré-escolar da
Santa Casa da Misericórdia de Mértola, abrangendo 265 crianças.

No âmbito do Projeto Mértola Ambiente Global, a Câmara
Municipal de Mértola proporcionou às crianças do pré-escolar e primeiro ciclo um conjunto de vistas pedagógicas, com elevado interesse do ponto de vista ambiental.
O Mértola – Informação Municipal, no dia 14 abril, acompanhou os
alunos dos centros educativos de Penilhos e S. Miguel do Pinheiro
à barragem de Pedrogão e ao dispositivo de passagem de peixes.
Um sistema que permite que os peixes do Guadiana continuem a
sua migração e posterior desova na barragem e no rio Ardila. A viagem de recolha dos alunos pelos centros educativos começou bem
cedo, mas isso não fez diminuir o entusiamo e a pronta resposta
durante as explicações e questões das técnicas da EDIA. Os alunos ficaram a saber mais sobre o Guadiana e quem nele habita.
Esta visita inseriu-se num quadro de parceria com a EDIA. A simbiose entre os valores ambientais e a proteção da natureza foram
uma das marcas sempre presentes. No âmbito de uma plataforma
de colaboração mais alargada, também a Águas Públicas do
Alentejo, tem criado condições para visitas a algumas das suas
infra-estruturas que serviram de base à demonstração e estudo do
ciclo urbano da água.
O efeito tem sido muito interessante, permitindo depois uma melhor
exploração destes temas em sala de aula.
Do ponto de vista da sensibilização ambiental das futuras gerações, o ver como se faz e o perceber como as coisas realmente
acontecem marca definitivamente uma nova forma de sensibilizar
os mais jovens.
Ainda no âmbito deste projeto os alunos de Mértola visitaram a
Resialentejo, o que permitiu às crianças compreender o ciclo completo da gestão de resíduos e perceber o que acontece aos resíduos que cada um produz.
Nota
O dispositivo de passagem de peixes da Barragem de Pedrogão funciona todos os dias do ano, das sete da manhã à meia-noite. Em 2014, os
técnicos registram a passagem de mil peixes de várias espécies.

Pag | 20

carolina,
a mascote do ambiente
encanta as crianças
A apresentação oficial da mascote Carolina às crianças do concelho decorreu durante as celebrações do Dia da Criança, na
Mina de S. Domingos. A reação não podia ter sido melhor, já
que todas ficarem encantadas pela boneca de grandes olhos
azuis e vestido cor-de-rosa. Além de muitas fotos, a Carolina
foi alvo de muitas manifestações de carinho pelos mais novos.
Mas a Carolina não é só uma mascote para divertir às crianças. Esta tem um papel muito importante nas atividades de
educação ambiental desenvolvidas pelo Gabinete de
Ambiente, que pretenderá chegar também aos adultos.

caravana do ambiente
Através do Projeto Mértola Ambiente Global a Câmara
Municipal de Mértola adquiriu uma caravana que irá percorrer o
concelho a sensibilizar a população sobre questões ambientais. A primeira atividade deste novo instrumento de educação
ambiental teve lugar no Festival do Peixe do Rio, em que além
das atividades com crianças, proporcionou ao mais novos sessões de fantoches.
A decoração interior da caravana dá a conhecer os vários ecossistemas do concelho. No exterior a imagem escolhida foi a das
mascotes Carolina e João.
A caravana do ambiente de Mértola foi adquirida com o apoio
da Águas Públicas do Alentejo.
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crianças festejaram o seu bibliotecários por um dia
dia na mina s. domingos
No Dia Mundial de Criança, 1 de junho, as crianças do préescolar e 1.º ciclo das escolas do concelho de Mértola reuniramse no jardim do Coreto, da Mina de S. Domingos, para celebrar a
data com muita animação, convívio e boa disposição. O espetáculo do Banana, com o Panda e a Carolina, mascote do ambiente da Câmara Municipal de Mértola fizeram as delícias dos mais
novos.
Para além do espetáculo, as crianças puderam desfrutar dos
vários insufláveis instalados no jardim. No final do dia, o Banana
distribuiu balões e presentes do Projeto Mértola – Ambiente
Global.
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Durante o mês de julho, e aproveitando o período de férias escolares, a Biblioteca Municipal de Mértola, em colaboração com a
Oficina da Criança da Santa Casa da Misericórdia, vai oferecer
às crianças que frequentam aquele serviço a possibilidade de
serem bibliotecários por um dia.
O objetivo é dar a conhecer todo o trabalho que está por trás do
funcionamento de uma biblioteca pública, como a nossa. Desde
a conceção do serviço, à aquisição dos documentos e ao seu tratamento técnico, passando pela sua disponibilização e dinamização, os pequenos aprendizes vão ficar com uma perceção
mais clara dos caminhos que os livros e os outros documentos
percorrem até lhes virem parar às mãos.
Esta passagem pelos bastidores pretende, igualmente, ser um
verdadeiro mergulho no mundo dos livros e do conhecimento,
na medida em que revela a Biblioteca como um verdadeiro espaço de descoberta, aventura e divertimento.

bandeiras acessível, azul
e de qualidade de ouro
na praia fluvial da
mina de s. domingos
A Praia Fluvial da Tapada Grande da Mina de São Domingos
assinalou a primeira semana da época balnear, com um conjunto de atividades, destacando-se a cerimónia de hastear da
Bandeira Praia Acessível, no dia 5 de junho. A este galardão juntou-se, no dia 12 de junho, pelo quarto ano consecutivo a
Bandeira Azul, símbolo de qualidade da água da albufeira e das
condições infraestruturais e a Bandeira Qualidade de Ouro
Desde que a Câmara Municipal de Mértola construiu as infraestruturas de apoio na Praia Fluvial da Mina de S. Domingos que
este é um local privilegiado para a prática balnear no interior do
Alentejo.

A praia dispõe de um conjunto de comodidades, como zonas de
sombra, bar de apoio, estacionamento, aluguer de embarcações e tem também vigilância de um nadador-salvador. São muitos os visitantes que anualmente escolhem este local para passar as suas férias, o que contribui de forma significativa para a
economia da localidade e do concelho.
Estar em Mértola, numa zona interior e longe do mar não significa neste território que se esteja longe da praia. A autarquia mediante uma aposta clara na sustentabilidade ambiental, económica e social conseguiu que uma barragem,
outrora usada apenas para fornecer água a um complexo
mineiro, seja hoje em dia utilizada para fins recreativos e
desportivos, constituindo-se como um verdadeiro ex-libris
da região.
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‘mértola,
capital nacional da caça’
na cinegética de madrid
com balanço positivo
A marca “Mértola, Capital Nacional da Caça” representada,
pela Merturis e Câmara Municipal de Mértola voltou a estar,
este ano, na Cinegética de Madrid (http://cinegetica.es/), o
maior certame de caça no contexto ibérico, que decorreu de 19
a 22 de março.
Durante quatro dias, Mértola centralizou atenções como destino de excelência neste contexto, presença potenciada pelo
facto de Portugal ser o país em destaque desta edição de
2015.
O balanço da presença de Mértola foi claramente positivo, crescente relativamente ao ano passado, tendo superado as
expectativas inicias, para uma missão conjunta que seguramente acrescentou valor ao reconhecimento do território de
Mértola como promotor de excelência da fileira da caça.

vinhos de mértola no
festival de vinhos
europeus e do enoturismo
Os vinhos produzidos na Herdade dos Lagos e na Herdade “Vale
de Évora” representaram o setor vinícola do concelho de Mértola
no Festival de Vinhos Europeus e do Enoturismo, que decorreu
nos dias 5, 6 e 7 Junho nos Jardins do Palácio do Marquês de
Pombal, em Oeiras.
A participação no evento resultou de um convite da Câmara
Municipal de Oeiras e integra uma estratégia municipal de promoção do tecido empresarial do concelho e de reforço na aposta
no setor dos vinhos, só possível depois da recente adesão à
AMPV.
O evento integrou a realização em Portugal do XIV Concurso
internacional de vinhos ”La Selezione del Sindicado” (Organizado pela primeira vez fora de Itália).
A Herdade dos Lagos conta com mais de 30 anos de experiência
no setor agrícola, tendo já alcançado vários prémios internacionais na área vitivinícola, através do seu processo de produção
biológica e a Herdade de Vale d' Évora que apresentou a gama
de vinhos “Discórdia”, produção recente que aproveita os solos
xistosos das encostas do Guadiana, em socalcos planeados há
muitos séculos atrás, numa clara semelhança com a região do
Douro.
O Município de Mértola esteve representado com um espaço de
venda e prova destes vinhos, onde fez simultaneamente a promoção e a divulgação da oferta turística do concelho de Mértola.

festas da vila
de mértola 2015
As tradicionais festas da Vila em Mértola
decorreram no cais do Guadiana, de 19 a 24
de junho. Destaque para os HMB e Miguel
Araújo, aos que se juntaram, ao longo das
diferentes noites, o conjunto Século XXI,
Ivete Mangalho e as Rolinhas, o Rúben
Baião e Fábio Lagarto.
As celebrações de São João terminaram no
dia 24, ao final da tarde, com uma sardinhada convívio.

mais de 400 idosos de mértola
navegaram pela costa algarvia
Mais de 400 idosos do concelho de Mértola participaram no Passeio de Barco de
Vila Real de Santo António à Ilha de Tavira. No 30 de junho navegaram a bordo da
embarcação “Peninsular” os residentes das freguesias de Alcaria Ruiva, Mértola e
S. João dos Caldeireiros e no dia 2 de julho os de Corte Pinto, Espírito Santo,
Santana de Cambas e União Freguesias.
A passeio de barco pela costa algarvia é sempre um sucesso e este ano voltou a
contar com animação musical e a sardinhada, oferta da Câmara Municipal.

Pag | 25

candidatura de
mértola vila museu a
património mundial
O projetos e ações desenvolvidas nas últimas décadas em
Mértola baseiam-se no diálogo entre os diversos agentes locais e
numa estratégia em que o factor principal de convergência é o
desenvolvimento baseado na preservação e valorização patrimonial. O facto de Mértola ter sido, ao longo dos tempos, uma importante cidade do sudoeste europeu e ponto privilegiado de contacto com a bacia do Mediterrâneo e com territórios longínquos
como o médio oriente ou o norte de África, fez com que neste território ficassem marcados de forma clara ou simbólica, elementos, técnicas, objetos, estruturas ou edifícios, representativos
deste contacto de culturas e desta troca de saberes. A investigação histórico-arqueológica desenvolvida em torno dos vestígios
deixados por estes povos alterou o paradigma em termos historiográficos, e levou a um aprofundamento de conhecimentos,

que permitiu reescrever a história deste território e da sua relação com a Europa e com o mundo. O trabalho levado a cabo em
Mértola permitiu modificar a visão europeia no que diz respeito
a períodos históricos como a antiguidade tardia e o período islâmico e possibilitou a perceção da continuidade de valores
essenciais como o respeito pela diferença, a tolerância, a interculturalidade, a importância da partilha e da troca, e a primazia
a dar à relação do homem com o território e com os outros
povos.
Na linha de continuidade deste trabalho de preservação e
valorização e depois da candidatura a Marca do
Património Europeu surge, por parte da Autarquia, a candidatura de Mértola Vila Museu a Património Mundial.
Nesta fase, após várias reuniões e iniciativas da Comissão
Executiva e da Comissão Científica, encontra-se em fase
de submissão à Comissão Nacional da UNESCO o pedido
de inclusão na Lista Indicativa Nacional para Candidatura
a Património Mundial.

mértola soma novo certificado de excelência
Tripadvisor atribui Certificado de Excelência 2015 ao Parque Natural Vale do Guadiana
Esta distinção vem juntar-se agora a outra já existente e que conferia ao Pulo do Lobo, também no concelho de Mértola este
certificado de excelência.
O TRIPADVISOR, site de viagens que fornece informações e sugestões para destinos turísticos espalhados por todo o mundo,
baseia-se na opinião e avaliação dos viajantes.
O Certificado de Excelência 2015 foi conferido ao Parque Natural Vale de Guadiana pelo TripAdvisor e premia os alojamentos,
atrações e restaurantes que receberam frequentemente avaliações excelentes dos viajantes.
Este prémio para além de enaltecer o trabalho de conservação e preservação dos recursos naturais levado a cabo pela equipa do
parque natural, reconhece também a aposta que, localmente, tem vindo a ser feita pela Câmara Municipal de Mértola na
estruturação e promoção do produto Turismo de Natureza no nosso território.
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Festas e Romarias Populares
»Espírito Santo | 3»5 julho
» Fernandes | 17»19 julho
» Santana de Cambas | 24»26 julho
» Corvos | 31 julho»1 agosto
» Penedos | 1»2 agosto
» Corte Sines | 7»9 agosto
» C. Gafo Cima | 7»9 agosto
» Moreanes | 13»15 agosto
» Corte do Pinto | 13»16 agosto
» S. Miguel Pinheiro | 15»16 agosto
» Picoitos | 21» 23 agosto
» S. B. Via Glória | 21»23 agosto
» Penilhos | 22 agosto

Zona de Lazer da Achada de S. Sebastião, Mértola
Horário de Funcionamento
Terça a Domingo . 15h00 às 20h00
Descanso semanal . Segunda-feira

BREVES
De 13 a 16 de agosto o Mértola Radical está de regresso ao concelho. Batismo de parapente e muitas atividade radicais são as propostas da
Câmara Municipal para estes dias quentes de agosto. À semelhança das edições anteriores as atividades terão lugar na Serra de Alcaria, na Praia
Fluvial da Mina de S. Domingos e em Mértola.
A Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço decorre de 11 a 13 de setembro. Os produtos tradicionais e o setor agrícola desta zona
raiana reúnem-se num certame que mostra a riqueza do território.
As potencialidades cinegéticas do concelho de Mértola voltam a estar em destaque na VI edição da Feira da Caça, que decorre de 16 a 18 de
outubro. Exposições, caçadas, tiros aos pratos, demonstrações, concursos e muita animação gastronómica e musical são os ingredientes de um
certame que cada vez projeta o concelho de Mértola no setor da caça.

Informação atualizada em www.cm-mertola.pt e no facebook.

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 // Rui Marreiros e Margarida Guerreiro
Redação// Fotografia // Maquetagem // Ana Horta, Jorge Branco, Margarida Guerreiro, Nuno Sequeira
Colaboração // Serviços Municipais, Merturis
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