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feira da caça
de mértola
...a melhor feira cinegética do país...
VI

editorial
caros e caras
munícipes
Estamos a chegar ao fim de mais um ano. Um ano difícil,
marcado por diversas situações anómalas, quer no panorama
internacional, quer, mais preocupante para nós, também no
panorama nacional. Para Portugal, para o português comum, foi
um ano economicamente mau. Foi a acumulação da crise e das
medidas que nos foram impostas para a combater, que
visivelmente nos tornaram mais pobres a nós e ao país
economicamente mais débil, mais refém dos credores internacionais, que obviamente nos vão continuar a cobrar as ajudas
atribuídas.
Apesar de tudo isto, devo dizer-vos que, surpreendentemente,
ao nível concelhio, o balanço é altamente positivo. Tivemos
menos verbas, temos maiores limitações pelas leis que somos
abrigados a respeitar, mas conseguimos, apesar de tudo,
trabalhar muito bem e com uma avaliação anual muito positiva.
Realizámos obra, em estradas, em arruamentos, no saneamento básico, em habitações municipais, entre outros, ajudámos e
apoiamos particulares e empresas, assegurámos na íntegra os
serviços básicos, urbanos, e mantivemos todas as iniciativas
municipais.
Foi ano de Festival Islâmico, a sua 8ª edição, e que grande
festival que tivemos.
Também excelente foi a 6ª Feira da Caça, evento que rapidamente se tornou no segundo maior evento que organizamos,
sendo ainda a melhor feira de caça do país.
Tudo o que organizámos decorreu como esperado, com
sucesso, contribuindo mais para a boa imagem nacional e
internacional que já possuímos. Conseguimos manter a nossa
estratégia promocional e de divulgação do concelho e do
produto Mértola. Fazemos pois um balanço muito positivo, para
grande satisfação nossa e certamente também de todos os
mertolenses.
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Esperamos que os acontecimentos a nível nacional possam
evoluir positivamente, que o país volte a uma situação mais
estável, que permita aliviar os constrangimentos no acesso à
Educação e à Saúde. Que se consiga retroceder na Reforma
Judiciária, para que em todas as regiões se possam garantir as
mesmas condições no acesso à Justiça. Que se reponham os
salários e as pensões, para que a economia possa reerguer-se,
que haja mais verba a circular.
Tivemos eleições legislativas, mas o seu resultado veio
“baralhar” ainda mais o cenário político, no qual os próprios
políticos não se entendem. Espero no entanto, aguardando com
expetativa, que as negociações e discussões possam surtir o
efeito que o país deseja e tanto necessita. Seria uma boa prenda
de Natal para todos os portugueses que houvesse um entendimento sólido, que permitisse ao país voltar à rota da recuperação económica e social.
Quero desejar a todos os meus munícipes e amigos um bom
final de ano, uma feliz quadra natalícia, junto de toda a família,
com muita saúde e felicidade, e também um feliz e próspero ano
novo!
Com um abraço do amigo,
Jorge Paulo Colaço Rosa
Presidente da Câmara Municipal

trabalhos de candidatura de mértola a património
mundial da humanidade prosseguem
No passado dia 5 de outubro, representantes da Comissão
Executiva criada para promover a candidatura de Mértola a património mundial, reuniram com o grupo de trabalho da Comissão
Nacional da UNESCO que avaliará a proposta de inclusão na
Lista Indicativa Nacional (primeira fase do processo).
O objetivo foi fazer uma apresentação da versão final da proposta
com vista à introdução de algumas melhorias e adaptações a
incluir na versão final que está em fase de conclusão.

Foi, desde o período pré-romano, um importante entreposto comercial onde chegaram e se fixaram as gentes e circularam os produtos dos mais díspares lugares do mundo mediterrânico antigo.
Na combinação destes múltiplos fatores teve uma importância histórica que o pequeno burgo atual apenas longinquamente deixa adivinhar, mas cujos ecos permanecem ainda no património monumental e nos vestígios arqueológicos, provas desse passado tão significativo no contexto da construção e organização do território do
sudoeste europeu.

A vila de Mértola deve ao rio Guadiana grande parte da sua
importância histórica. Porto fluvial em permanente contacto com
o mar foi, ao longo de milénios, um importante porto comercial por
onde passaram os metais preciosos extraídos no interior alentejano e os cereais cultivados nos terrenos férteis da região.
Aproveitando o posicionamento excecional de um esporão rochoso que separa as águas do Guadiana da ribeira de Oeiras, a antiga cidade de Mértola era já célebre entre os geógrafos da
Antiguidade pela imponência das suas fortificações.

Na baixa Idade Média o rio Guadiana perdeu a sua importância
como via de comunicação, fator determinante para a decadência
do porto de Mértola. Em contrapartida, o centro histórico manteve-se inalterado e essa decadência permitiu que chegassem aos
nossos dias as antigas muralhas e vestígios da antiga estrutura
do porto, onde se conserva a Torre do Rio (Monumento Nacional
desde 1910), uma torre fortificada que tem resistido intacta a séculos de intensas cheias, o Castelo (Monumento Nacional desde
1951) e a Alcáçova, locais de excecional interesse para o conhecimento da evolução histórica da vila e do território.
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obras por administração direta
|

Ampliação da Casa Mortuária | Mértola

Manutenção em diversos edifícios Municipais | Mértola
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Pavimentação de arruamentos e ramal acesso betuminoso | Tacões

obras por administração direta
|

Alargamento de pontões
Estrada S. Miguel /Alcaria Longa / EN 267

Repavimentação EM1171

Reparação do telhado da escola
Vale Formoso

Reparação de habitações sociais
Bairro do Furadouro | Mértola

Alargamento e repavimentação da estrada S. Miguel /Alcaria Longa / EN 267

Reparação de habitações sociais
Rua Elias Garcia | Mértola

Reparação de habitações sociais
Cerro do Benfica | Mértola

Melhoria de pavimentos e substituição de redes de águas e fibra óptica
Mértola

Alargamento da porta e rampa de acesso
ao Pavilhão Desportivo | Mértola

Reparação na piscina municipal
Mértola
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obras municipais
|

OBRA

VALOR SEM IVA

PRAZO DE EXECUÇÃO

ESTADO

Saneamento e Pavimentação
em João Serra

869.874,08 €

270 dias

Em concurso

Construção de Catacumbas
Cemitério de Mértola

48.000,00 €

90 dias

Em execução

Percurso Ribeirinho
Tamujo e Azenhas

86.895,26 €

60 dias

Em execução

Estabilização de Caminhos
em saibro

19.850,00 €

45 dias

Em execução.
Trabalhos preparatórios

Escola Primária de Mértola
Pinturas

37.192,39 €

45 dias

Obra concluída

Obras na Zona Expansão
Urbana 1 Mina S. Domingos

743.441,11 €

300 dias

Consignada. Fase de
aprovação de documentos

Microaglomerado Betuminoso
e Marcação Rodoviária

148.5977,00 €

90 dias

Aguarda cabimento para
abertura de concurso.

Ponte sobre Rio Oeiras
Reabilitação e Reforço

218.533,57 €

180 dias

Em execução.
Estrutura de andaimes

Saneamento e Pavimentação
Martinhanes

737.913,85 €

365 dias

Em execução

Musealização de Ruínas
Arqueológicas - Igreja Matriz

134.000,01 €

180 dias

Obra concluída
Receção Provisória

Remodelação da Casa Branca

252.949,42 €

365 dias

Obra concluída
Receção Provisória

Remodelação do Parque
Escolar - Mina S. Domingos

338.376,02 €

270 dias

Obra concluída
Receção Provisória
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obras municipais

Mértola | pintura da Escola Primária

Ponte sobre a ribeira de Oeiras
Reabilitação e reforço estrutural

Mina de S. Domingos | Construção do Centro Escolar

Martinhanes
Saneamento e pavimentação

Remodelação da Casa Branca

Mértola
Percurso Ribeirinho Tamuje e Azenhas

Remodelação da Casa Branca

Mértola
Percurso Ribeirinho Tamuje e Azenhas

Mina de S. Domingos | Remodelação do Parque Escolar

Igreja Matriz
Musealização de ruínas arqueológicas

Martinhanes | Saneamento e pavimentação

Martinhanes
Saneamento e pavimentação
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educação para todos, uma
prioridade em mértola
A Câmara Municipal de Mértola ofereceu todos os manuais
escolares aos alunos do primeiro ciclo do concelho. Só em
livros foram investidos mais de oito mil e quinhentos euros.
A educação é uma prioridade em Mértola. O Mértola
Informação Municipal (MIM) acompanhou a entrega dos
manuais escolares aos alunos de Mértola.
Os 157 alunos do primeiro ciclo, dos vários estabelecimentos de
ensino do concelho, já receberam os seus manuais escolares. A
entrega em Mértola teve lugar no dia 18 de setembro. Os vereadores João Serrão Martins e António Cachoupo, acompanhados
pela presidente da Junta de Freguesia de Mértola e pela mascote Carolina visitaram as salas e entregaram os livros a todas as
crianças. A mascote voltou a ser mais uma vez muito acarinhada
pelas crianças, que sempre que podiam queriam abraçar a
Carolina.
O primeiro dia de escola é sempre um momento de muita emoção e os alunos da escola EB1 de Mértola não foram exceção. Os
mais pequenos, para o primeiro ano, mais ansiosos que os restantes. Mas em todos um brilhozinho nos olhos ao receber os
novos manuais escolares. Além dos novos livros, os alunos de
Mértola também beneficiam de todos os melhoramentos que a
Câmara Municipal realizou na escola, nomeadamente pinturas.
A oferta dos manuais escolares é uma medida da Câmara
Municipal que tem por objetivo apoiar as famílias residentes no
concelho, numa época do ano em que as despesas com a educação são bastante elevadas.
É intenção da Câmara Municipal estender, logo que possível, este apoio aos alunos do segundo ciclo.
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Famílias carenciadas com mais apoios
Para além dos manuais escolares, a Câmara atribuiu auxílios
económicos, para as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo, pertencentes a famílias mais carenciadas. Este apoio, diferenciado
para as crianças integradas no escalão 1 e 2 do abono de família,
corresponde a um total de 2.243,40 € e destina-se à comparticipação na aquisição dos restantes materiais escolares.
Para o ano letivo de 2015/2016 os auxílios económicos foram
concedidos a 132 crianças, das quais 74 beneficiam do escalão
A e 58 do escalão B.
Câmara apoia atividades do pré-escolar e 1.º ciclo
A educação e o bem-estar dos mais novos é uma prioridade da
Câmara Municipal e por essa razão irá, também, oferecer as
Atividades de Animação e Apoio às Famílias (AAAF) a todas as
crianças do pré-escolar do concelho. Este serviço está a ser
implementado em todos os jardins-de-infância, com valências
diferentes em cada um (acolhimento, almoços, prolongamento
de horário). O apoio a estas crianças resulta de um acordo de
colaboração com a DGESTE
As atividades de enriquecimento curricular do 1.º ciclo são promovidas pela Câmara Municipal. À semelhança dos anos anteriores foram convidadas entidades locais, nomeadamente
Associação de Defesa do Património de Mértola, Alsud – Escola
Profissional, Clube Náutico de Mértola, Centro de Apoio a Idosos
de Moreanes e Santa da Misericórdia de Mértola para a sua dinamização.

Transportes escolares levam 374 alunos à escola
A Câmara Municipal assegura o transporte de todos os alunos
para os centros escolares. As carrinhas da autarquia realizam
nove circuitos e a rodoviária 10. No total estão a ser transportados diariamente 374 alunos, destes 105 frequentam o ensino
pré-escolar e primeiro ciclo e 269 o segundo, terceiro e ensino
secundário. Para melhorar o serviço prestado, foi adquirido um
novo autocarro.
Desde o início do ano, a Câmara já gastou com os transportes
escolares um valor superior a 44 mil euros.
Atividade Física para todas as crianças
A dinamização da atividade física e de hábitos saudáveis para as
crianças do pré-escolar e 1.º ciclo é um dos objetivos da Câmara
Municipal que promove aulas de adaptação ao meio aquático,
quinzenalmente, na piscina de aprendizagem em Mértola, para
todas as crianças do ensino pré-escolar.
Formar empreendedores
Na continuidade de um protocolo estabelecido com o Instituto
Politécnico de Beja a Câmara continuará a implementar em algumas escolas o “Projeto de Empreendedorismos nas Escolas do
Baixo Alentejo”, Neste momento ainda não estão definidas as
escolas que irão participar.
A educação e o apoio às crianças e jovens do concelho, desde o
ensino pré- escolar até à Universidade é uma aposta municipal,
encarada sempre com um investimento no futuro, apesar dos
enormes encargos financeiros que esta representa para a
Câmara Municipal.

Cultura para os mais novos
Para além das atividades realizadas nos centros escolares e nos
equipamentos desportivos municipais, a Câmara Municipal aposta em atividade culturais como sessões de cinema, no Cineteatro Marques Duque, e de contos, na Biblioteca Municipal,
mediante marcação das escolas.
A Biblioteca Municipal desenvolve um projeto anual de promoção
da leitura e escrita nas escolas intitulado “Chuva de histórias: a
imaginação à solta”. Este é composto por visitas e sessões regulares em todas as salas do primeiro ciclo e pela iniciativa “Sábado em famílias”, que se realiza todos os meses na Biblioteca
Municipal.
Na sala do jardim-de-infância de Mértola existe um baú com
livros e é intenção da Biblioteca ativar os baús de livros nas escolas do primeiro ciclo e Jardins-de-infância fora da sede de concelho (em parceria com o agrupamento de escolas). Ainda neste
âmbito, são desenvolvidas atividades pontuais como a Feira do
Livro e a comemoração do Dia Mundial do Livro, com a sessão
de leitura “Dos pequenos para os grandes”.
Juntas de Freguesia asseguram manutenção dos edifícios e
espaços exteriores
As Juntas de Freguesia do concelho ao abrigo de um protocolo
de delegação de competências asseguram a realização de
pequenas reparações nos edifícios dos centros educativos e nos
espaços exteriores. Para que possam executar estas tarefas,
a Câmara Municipal transferiu um total de 12 mil euros para
as Juntas.
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Câmara inaugurou Escola da Mina de S. Domingos
A Câmara Municipal de Mértola cumpriu o último compromisso
assumido na Carta Educativa do Concelho, de remodelação do
parque escolar, com a inauguração da escola da Mina de S.
Domingos, no dia 16 de setembro. O investimento foi de 400
mil euros, suportados integralmente pela Câmara, e irá
beneficiar 37 alunos.
Os alunos da freguesia de Corte do Pinto iniciaram o ano letivo
na renovada escola da Mina de S. Domingos, com melhores condições de trabalho e de lazer. O emblemático edifício da aldeia
mineira dispõe agora de três salas de aula, um parque infantil,
um campo de jogos e de outros espaços complementares à atividade letiva.
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A cerimónia oficial de inauguração da escola e entrega de manuais escolares aos alunos do primeiro ciclo teve lugar numa das
renovadas salas e contou com a presença do presidente da
Câmara, Jorge Rosa, do presidente da Junta de Freguesia de
Corte do Pinto, João Venâncio, do presidente do Agrupamento
de Escolas de Mértola, Júlio Silva, e de muitos pais, alunos e professores que desta forma ficaram a conhecer melhor o espaço.
Na intervenção oficial Jorge Rosa destacou ‘o esforço financeiro do Município para concretizar o projeto e o desejo de responder da melhor forma às necessidades educativas das crianças,
tendo, também lamentado a falta de apoio do Ministério da
Educação para a concretização da obra’.
A inauguração da escola da Mina de S. Domingos encerrou com
um momento musical e um lanche convívio entre todos os presentes.

Animação Musical com o Grupo Espigas do Alentejo

A nova escola pelos mais novos
Enquanto os pais reuniam com os professores e técnicos da
Câmara Municipal antes da inauguração oficial, as crianças brincavam no novo recreio. Os cavalinhos e o escorrega são os preferidos de Arlindo, 11 anos, residente em Corte do Pinto, e que se
preparava para o quarto ano. Sempre com um sorriso rasgado,
boa disposição e sem parar de se bambolear no cavalinho,
Arlindo diz que o que mais gosto mesmo na escola é do
campo de jogos que não tinha na escola de Corte do Pinto.
No outro cavalinho, mais envergonhado estava o pequeno
Fernando, de cinco anos e também residente em Corte do
Pinto. Quando questionado sobre o que gosta mais na nova
escola responde que é o escorrega e de seguida corre para lá.
A Escola da Mina de S, Domingos vai receber 37 crianças, sendo
que 22 são do primeiro ciclo 16 do ensino pré-escolar.

Os pais também gostam da nova escola
Nélia Rosa, residente em Corte do Pinto, é mãe de João Carlos
que mudou este ano para a Escola da Mina de S. Domingos está
contente com a mudança, começa por dizer que “no ano letivo
anterior o seu filho nem tinha colegas para jogar à bola, era o
único do seu ano”. Para esta jovem mãe, “a nova escola tem
tudo para dar certo Tem tudo para estar mais motivado. Tem
tudo para ser feliz aqui”, afirma com um sorriso.
Além de mais companhia destaca o campo de jogos, a possibilidade da prática desportiva regular e o convívio entre as crianças,
como mais benefícios deste espaço. Na sua opinião “as instalações à disposição das crianças são magníficas”.
Nélia afirma, ainda, que “esta escola com mais crianças vai a ajudar o João Carlos na transição do quarto ano, que agora frequenta, para o quinto ano, na escola em Mértola”. Termina a conversa
a dizer “que este ano letivo, tem tudo para dar certo”.
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mértola,
feira agropecuária
memória e identidade na transfronteiriça
casa das artes mário elias de vale do poço
A Exposição Mértola - Memória e Identidade estava patente ao
público, na Casa das Artes Mário Elias, até dia 24 de outubro.
Para além do contacto direto com alguns documentos originais,
dos quais se destaca o registo de batismo do Visconde de
Boizões, os interessados poderam consultar o site do Arquivo
Distrital de Beja e aí iniciar a construção da sua árvore genealógica.
“A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas –
Arquivo Distrital de Beja assinalam os V séculos de registo individual do Distrito de Beja presente no Fundo Paroquial e no Fundo
do Administrador do Concelho.
Na exposição foi possível observar documentos que o Arquivo
Distrital de Beja tem à sua guarda e que contam a história da evolução do registo paroquial ao registo civil entre 1588 e 1911, no
caso de Mértola.
Esta documentação é uma importante fonte de investigação porque permite conhecer o trajeto de cada indivíduo em três momentos chave da sua vida: nascimento, casamento e morte.
Permite ainda perceber a evolução demográfica bem como a complexidade socioeconómica da época, permitindo a recolha de um
conjunto de informações, nomeadamente: esperança média de
vida, consequências causadas por cataclismos naturais, miséria,
abundância ou doença.” Saiba mais em http://adbja.dglab.gov.pt/
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A aldeia de Vale do Poço, dividida pelos concelhos de Mértola e
Serpa, recebeu nos dias 11, 12 e 13 de setembro a XIII edição da
Feira Agropecuário Transfronteiriça, um certame que apresenta
e dinamiza os produtos tradicionais desta zona. A organização é
alternada pelos dois municípios e este ano a responsabilidade foi
de Serpa. A cerimónia de inauguração, que teve lugar ao final da
tarde do primeiro dia de certame, contou com a presença do presidente e vereadores de Mértola, assim como de vários representantes da Assembleia Municipal.
A complementar os stands a Feira contou com muita animação
musical ao longo dos três dias.

noites no parque para jovens cientistas
“Vamos brincar aos cientistas” foi uma das muitas atividades promovidas no âmbito da programação
“noites no parque”, que teve lugar no dia 29 de agosto, no Parque Desportivo e de Lazer, em Mértola,
cujo objetivo foi o contacto de crianças e jovens com as ciências experimentais.
Nesta ação, realizada pela Escola Profissional Alsud, as crianças colocaram “as mãos na massa” e
aprenderam a ciência que existe no quotidiano, com ingredientes conhecidos de todos, de uma
forma descomplicada e divertida, de modo a fomentar um maior interesse pela ciência. Construíram
uma torre de líquidos, fizeram uma corrida de balões e aprenderam como se escreve uma mensagem secreta e a criar um pega-monstros.

viagem cultural a roma
Cinquenta e cinco jovens do concelho de Mértola, acompanhados
pelos monitores, visitaram a cidade de Roma de 24 a 27 de
setembro, em mais uma edição da viagem cultural, promovida
pela Câmara Municipal.

Os jovens visitaram os monumentos mais emblemáticos da cidade eterna, como o coliseu e o vaticano. Este ano o presidente,
Jorge Rosa, fez questão de acompanhar os jovens do concelho
nesta experiência.
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feira da caça
de mértola

Cerimónia de Homenagem,a Fernando Pereira

A melhor Feira da Caça do país decorreu de 16 a 18 de outubro, em Mértola. Durante três dias, o certame recebeu mais
de 11 mil visitantes nacionais e estrangeiros. Para o presidente da Câmara Municipal, Jorge Rosa, a edição de 2015
decorreu de forma excecional.
A Feira abriu as portas ao público na sexta-feira, pelas 15h00,
com um colóquio sobre o setor cinegético. Seguiu-se sessão inaugural com as intervenções dos presidentes da Câmara Municipal,
Assembleia Municipal, Mário Martins, e Entidade Regional de
Turismo, Ceia da Silva. Este último salientou as especificidades
do Alentejo e a importância da caça, sendo esta “essencial para o
território pela valorização económica e pela atratividade de um
segmento de mercado com poder de compra e que procura estas
zonas nas épocas mais baixas, combatendo a sazonalidade”. A
cerimónia inaugural prosseguiu com uma visita aos expositores.
No espaço do pavilhão desportivo municipal estavam instalados
os expositores de diversos produtos, como armas e outros artigos de caça. A tenda 1 albergava alguns expositores institucionais e a tenda 2 os produtores tradicionais, as tasquinhas e o espaço dos espetáculos.

Cerimónia de Homenagem,a Fernando Pereira

Os dias começam cedo na Feira da Caça

Cerimónia de Inauguração da VI Feira da Caça
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Cerimónia de Inauguração da VI Feira da Caça

O segundo dia do certame começou bem cedo com a 6.ª Taça
Ibérica St Huberto de Mértola, na zona de caça da Dorde (Santana de Cambas), uma modalidade que conjuga as habilidades do
caçador e cão.
Em Mértola, a primeira atividade do dia foi a corrida de galgos,
onde a velocidade e elegância dos cães é posta à prova. O recinto
abriu ao meio dia, já com muitos visitantes à espera. Durante a
tarde realizaram-se várias demonstrações, com destaque para a
caça ao coelho com cachorro e de falcoaria.
No domingo, pelas 8h00, na zona da caça Moinho do Monte Novo
realizou-se uma prova do campeonato nacional de salto “Fernando Pereira, com a presença do campeão do mundo da modalidade Vitor Silva, que venceu, também, esta prova. À precisão do
caçador junta-se a destreza e obediência dos cães.
O Monte do Alhinho foi o local escolhido para realizar a largada da
feira, com perdizes, faisões, pombos e patos.
Neste último dia de certame teve lugar a demonstração de cães
da equipa cinotécnica da GNR.

Zona de Restauração . Tenda 2

Espetáculo com Zeca Estacionancio e Quim Roscas

6ª Taça Ibérica de St.º Huberto de Mértola

Corrida de Cães Galgos

Também se caça com música

Entrega de Prémios . 6ª Taça St.º Huberto

Entrega de Prémios . 6ª Taça St.º Huberto

Demonstração de Cães de Parar

Entrega de Prémios . Corrida Cães Galgos

A animação musical dos espaços da feira e do palco da tenda 2
esteve a cargo de vários grupos. No primeiro a música foi da responsabilidade do Grupo Coral Guadiana de Mértola, de “Os
Caprichosos” e de Ricardo Glória. A Feira da Caça de Mértola é
igualmente um momento de convívio, de encontro de amigos e
de boa disposição e para isso em muito contribuiu, no sábado, a
música do grupo Terra Bela, do Grupo Coral da Mina de S.
Domingos, Sérgio Rossi e Cristiano Martins.
No domingo, o grupo Real Aliança Velha animou a tenda 2 durante o almoço dos visitantes da Feira. A artista popular Tucha atuou
durante a tarde e conquistou os muitos visitantes que assistiam
ao espetáculo.
A cerimónia de encerramento desta sexta edição da Feira da
Caça de Mértola contou com as vozes do Grupo Coral “Os
Caldeireiros de S. João”.
A caça à mesa dos visitantes

Entrega de Prémios . Corrida Cães Galgos

Grupo Coral da Mina S. Domingos

Grupo Musical ‘Terra Bela’

Espetáculo Musical com Sérgio Rossi

Espetáculo Musical com Sérgio Rossi

Baile com Cristiano Martins

Espetáculo Musical com Sérgio Rossi

Vista Geral de Stands/Expositores

As quatro tasquinhas presentes da feira (Casa do Guizo, Moto
Clube Falcões das Muralhas, Bombeiros Voluntários de Mértola
e Associação de Caçadores do Vale do Guadiana) apresentaram
ementas com muitas opções de caça, como perdiz, coelho, veado, gamo, javali, pombo, lebre e pato.
A vertente gastronómica e a possibilidade de degustar pratos tradicionais, à base de caça, no recinto da feira e nos vários restaurantes do concelho é uma aposta cada vez maior da organização
do certame e que já conquistou o público.
Os produtos tradicionais também, marcam presença na feira.
Aos tradicionais pães, costas, presuntos e chouriços juntam-se
as compotas e os vinhos.

feira da caça
de mértola
...a melhor feira cinegética do país...

C. N. de Caça de Salto ‘Fernando Pereira’

Largada Perdizes, Faisões, Patos, Pombos

Largada Perdizes, Faisões, Patos, Pombos

Demonstração de Falcoaria/Cetraria

Vista Geral de Stands/Expositores

Demonstração Equipa Cinotécnica GNR

Entrega Prémios C.N. de Caça de Salto

Entrega Prémios C.N. de Caça de Salto

Espetáculo com ‘Real Aliança Velha’

Espetáculo Musical com Tucha
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Grupo Coral ‘Os Caldeireiros de S. João’

Sorteio de Prémios VI Feira da Caça

caminhada solidária para angariação de fundos
A Santa Casa da Misericórdia de Mértola promoveu no dia 2 de outubro uma caminhada solidária com o objetivo de angariar fundos para
a aquisição de um novo autocarro. A iniciativa contou com a parceria da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia, do Núcleo de
Voluntariado de Mértola, da Associação Vidas com Garra e da Universidade Sénior de Mértola.

semana europeia da
mobilidade e dia sem
carros em mértola
Mértola associou-se, mais uma vez, à Semana Europeia da
Mobilidade, que teve lugar de 16 a 22 de setembro, e ao Dia
Europeu Sem Carros, que decorreu no último dia da semana. O
objetivo desta iniciativa foi a sensibilização dos cidadãos para a
utilização de meios de transportes sustentáveis.
Todas as ações promovidas tiveram como tema transversal
“Escolhe, Muda, Combina”.
No dia Europeu Sem Carros a zona das escolas de Mértola esteve encerrada ao trânsito, possibilitando a realização de várias
ações junto do público escolar.
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mértola promove campanha
contra violência doméstica
Decorreu no concelho de Mértola uma campanha de sensibilização e informação relativamente à violência doméstica, com o lema
“Entre marido e mulher não meta a colher”.
A campanha teve como objetivo combater um dos problemas mais graves das famílias, e por conseguinte, da sociedade, no qual são violados os direitos essenciais do ser humano.
Para tal, foi distribuído um folheto que reúne a informação mais relevante de acordo com a temática em questão: o que é a violência
doméstica, que tipos existem, o ciclo da violência doméstica, impactos/consequências para a vítima, e alguns contactos úteis em caso de
denúncia/pedido de ajuda.
Juntamente com o folheto foi entregue uma colher de pau com a inscrição “Entre marido e mulher não meta a colher”. Desta forma, a
sátira do provérbio é utilizada como alerta para a importância de denunciar casos de violência doméstica, uma vez que se trata de um
crime público punível. A campanha foi dinamizada por uma psicóloga clínica.
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cercibeja
distingue
câmara
de mértola
A Câmara Municipal de Mértola foi distinguida pela Cercibeja Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados de Beja no âmbito da iniciativa “Sou Solidário”. Este
certificado é o reconhecimento público pela parceria e colaboração com a instituição.
A entrega do certificado teve lugar no dia 29 de setembro, em
Beja.

programa de
melhoramentos
reformados e
pensionistas do concelho habitacionais ajuda
os mais necessitados
de mértola visitam
museu da sardinha
A Autarquia de Mértola, através do Núcleo de Educação e
Desenvolvimento Social – Ações para a população Sénior - vai
desenvolver mais uma atividade denominada “Passeios de
Inverno” destinada a todos os Reformados/as e Pensionistas, de
todas as freguesias do concelho.
Este ano o passeio de Inverno terá como destino a cidade de
Portimão, com especial destaque na visita ao Museu da
Sardinha.
Todas as ações e atividades, planeadas para a população sénior,
têm como principais objetivos a quebra do isolamento social e a
promoção do envelhecimento ativo.
Datas dos Passeios por Freguesia:
»S. Miguel Pinheiro, S. Pedro Sólis, S. Sebastião Carros: 20/11/2015
»Espírito Santo, S. João Caldeireiros: 26/12/2015
»Alcaria Ruiva, Mértola (Namorados, Morena, Brites Gomes, Sapos,
Mosteiro, Amendoeira da Serra, Corte Gafo de Baixo, Corte Gafo de
Cima, Corte da Velha, Neves, Lombardos): 03/12/2015
»Mértola (Corte Sines, Corte Pequena, Corvos, Quintã, Tamejoso,
Fernandes, Monte Alto, Além Rio, Mértola): 10/12/2015
» Corte do Pinto: 11/12/2015

museu da

sardinha

PORTIMÃO
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A Câmara Municipal de Mértola visando a melhoria das condições básicas de habitabilidade de indivíduos ou agregados familiares mais carenciados e desfavorecidos do município pretende,
de acordo com as suas atribuições, intervir nesta área com vista a
melhoria das condições habitacionais.
Este programa materializa-se em obras de conservação,
reparação ou beneficiação de habitações degradadas, incluindo ligação às redes de abastecimento de água eletricidade e
esgotos, nomeadamente a melhoria das condições de segurança
e conforto de pessoas em situação de dificuldade ou risco relacionado com a mobilidade e ou segurança no domicílio.
O acesso a este programa dependente, cumulativamente, das
seguintes condições: residência no concelho de Mértola há pelo
menos dois anos; residir em permanência na habitação inscrita
para o apoio; situação económica desfavorecida, devidamente
comprovada; entrega de todos os meios de prova que sejam solicitados com vista ao apuramento da situação económica do candidato e dos membros dos agregados familiares.
Será conferida prioridade para decisão às candidaturas que configurem situações de urgência ou de grande carência, tendo em
conta os seguintes critérios: grau de degradação da habitação e
existência de idosos doentes ou situações de deficiência de
algum membro do agregado
Todos os processos são iniciados com visitas domiciliárias de
análise social de situações de candidatura ao projeto melhoramentos habitacionais.
As Inscrições no programa melhoramentos habitacionais
estão abertas durante o primeiro semestre do ano, na
Secção de Atendimento. Durante o ano de 2015 inscreveramse 25 pessoas.

‘mértola
acarinha o teu futuro’
O novo regulamento da iniciativa de apoio à natalidade “Mértola acarinha o teu futuro” entrou em vigor no dia 1 de outubro. Desde 2009 foram apoiadas 183 crianças, num total de
mais de 30 mil euros. Este programa é uma parceria da
Câmara Municipal de Mértola e da Caixa Agrícola Mútuo de
Beja e Mértola.
Em 2104 foram apoiadas 19 crianças. Uma delas é o pequeno
Leonardo José Rosa Tomé, que festejou o primeiro aniversário no
dia 17 de outubro. Até outubro deste ano foram concedidos 24 prémios. O “Mértola Acarinha o Teu Futuro” é uma medida de apoio à
natalidade e de apoio às famílias, cujo objetivo central é a fixação
e melhoria das condições de vida das famílias residentes no concelho. Através de um protocolo de colaboração é atribuído a cada
criança recém-nascida e naturalizada no concelho um prémio
monetário de 500 euros, mediante a abertura de uma conta poupança na Caixa Agrícola de Mértola, onde fica depositado um
ano. Após esse período, os pais podem levantar o dinheiro ou
mantê-lo como mealheiro para a crianças.

Esta última é a opção de Dora Rosa e José Tomé, pais do
Leonardo, residentes em Corte Pão e Água, que afirmam que
este dinheiro “é uma ajuda para o filho” e “que se não fizer
falta ficará para o seu futuro, para os seus estudos”.
A conta poupança em nome da criança, onde são depositados os
500 euros, é comparticipado com 200 euros pela da Câmara
Municipal e 300 euros pela Caixa Agrícola.
Para as crianças usufruírem deste apoio os pais devem formalizar a candidatura no prazo de 60 dias úteis a contar do dia de nascimento. Para isso, basta que se dirijam ao serviço de
Atendimento da Câmara, preencher o formulário e apresentar a
certidão de nascimento, o número de identificação fiscal, o cartão
de cidadão dos pais, o atestado de residência e o comprovativo
da morada fiscal no concelho. As crianças têm que estar naturalizadas no concelho e os seus pais têm que residir permanentemente no concelho de Mértola há mais de seis meses (ou apenas
um deles, com quem a criança habite).
Todas as candidaturas serão analisadas no prazo máximo de oito
dias, sendo a decisão comunicada através de carta registada,
com aviso de receção. Em caso positivo a Câmara Municipal
emite um vale oferta no montante de 200 euros, que deverá ser
apresentado na caixa agrícola para proceder à abertura de conta
em nome do recém-nascido.
O regulamento está disponível em www.cm-mertola.pt

ANO

CRIANÇAS APOIADAS

MONTANTE

2009

17

2.550,00€

2010

34

6.800,00€

2011

30

6.000,00€

2012

26

5.200,00€

2013

33

6.600,00€

2014

19

3.800,00€

2015

24

4.800,00€

183

35.750,00€

TOTAL
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gip - gabinete
de inserção profissional
O GIP (Gabinete de Inserção Profissional), a funcionar na
Câmara Municipal de Mértola desde 2009, em articulação com o
Centro de Emprego, viu novamente aprovada, este ano, a candidatura para dar continuidade ao seu trabalho. O objetivo deste
gabinete é reforçar a atuação do Serviço Público de Emprego no
apoio à inserção profissional dos desempregados, com capacidade de atuação em proximidade aos territórios e às populações
e em estreita articulação com a rede de Serviços de Emprego.
O GIP tem por objetivo apoiar jovens e adultos desempregados
na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou
reinserção no mercado de trabalho. Neste âmbito, o GIP apoia os
técnicos do centro de emprego nos atendimentos que se realizam em Mértola, encaminhando e integrando pessoas nos cursos profissionais, contratos de inserção emprego, contrato
emprego inserção mais e estágios profissionais. O mesmo se
passa com instituições locais e privados, que articularam com o
centro de emprego/GIP estes encaminhamentos. O GIP também
tem um papel importante no que diz respeito a divulgação, no sentido de informar as instituições que podem promover os estágios
do que vai surgindo.
Também é da competência do Gabinete a divulgação de ofertas
de emprego, dos programas e medidas de emprego, da formação
profissional, o apoio aos empresários (sempre que houver uma
proposta de emprego, são convocadas pessoas que o perfil se
adeque ao solicitado) e sessões de informação coletiva
O GIP funciona no Núcleo de Educação e Desenvolvimento
Social em horário laboral (09.00h-12.30h e das 14.00h17.30h) no Edifício Casa dos Azulejos.
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programa municipal
para desempregados
de longa duração e
desempregados jovens
Considerando que o desemprego no concelho de Mértola é notório, a autarquia desenvolveu um programa para tentar colmatar
essas necessidades, criando oportunidades de ocupação, ainda
que a curto prazo, mas com o intuito de valorizar a autoestima dos(as) cidadãos(ãs) e ao mesmo tempo contribuir para uma melhoria a nível financeiro e uma oportunidade de trabalho na sua área
de residência tanto para jovens como para desempregados de
longa duração.
Assim o Município de Mértola criou o Programa de Ocupação
Municipal Temporária de Jovens e desempregados de longa duração residentes no concelho de Mértola, que tem como objetivo
promover a ocupação de jovens em situações de desemprego,
preservando e melhorando as suas competências socioprofissionais através da manutenção do contacto com o mercado de trabalho, e com outros profissionais, evitando o risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização.
Os Programas de Ocupação Municipal Temporária de
Desempregados(as) de Longa Duração, e jovens destina-se a
cidadãos(ãs) residentes no Concelho de Mértola, há mais de 2
anos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, que
se encontrem desempregados.
O primeiro programa iniciou em Setembro de 2013 e desde então
já foram abertos mais três programas, sendo que no total foram
inseridos 150 pessoas nas várias divisões da autarquia.
Essa integração é feita nas áreas da educação, património e cultura, desporto, ação social e manutenção de equipamentos e
espaços públicos. Deve-se realçar que na colocação do desempregado tem- se em conta a escolaridade com a área que a pessoa escolheu, bem como a sua residência.
Esta medida não é um contrato de trabalho, tal como o nome indica é um programa ocupacional em que a pessoa recebe uma bolsa, pelo período de 6 meses. É uma passagem pela entidade
para que a pessoa possa renovar ou ganhar competências que já
tem, e assim não ficar em casa.
O regulamento está a ser reformulado com o intuito de dar melhores condições às pessoas que nele se inscrevam e sejam seleciondas.

biblioteca fora de portas: iberman triatlo
uma biblioteca que parte passou pelo concelho
ao encontro dos leitores
A Biblioteca Municipal de Mértola realiza, atividades através das
quais procura chegar e mobilizar para a leitura públicos das mais
diversas áreas e idades.
São exemplo disso os projetos anualmente desenvolvidos em
todas as escolas do concelho que, a par da leitura, procuram promover e valorizar aquilo que de mais genuíno possuímos, em termos de tradições culturais e relações sociais.
Aprofundando a parceria que mantém com a Santa Casa da
Misericórdia, a Biblioteca Municipal vai iniciar uma nova fase do
se trabalho “fora de portas”, desta vez destinado aos utentes do
lar da terceira idade daquela instituição. Em outubro a biblioteca
iniciou as sessões de leitura para e com aqueles utentes, porque
entendemos que as palavras partilhadas podem ser uma importante fonte de prazer e um estímulo intelectual, contribuindo para
uma melhor qualidade de vida. Para além de promover o convívio
social e a troca de experiências, estas sessões pretendem estimular a atividade intelectual e a memória dos que nela participam, através dos textos, das conversas e das lembranças partilhadas.
Ocupar o tempo com atividades criativas e intelectualmente estimulantes, a partir da vida das palavras, é o objetivo primeiro.
Esperamos, igualmente, com este trabalho, promover a leitura
autónoma como ocupação dos tempos livros. Para esse efeito
vão ser realizadas visitas à biblioteca e colocado, no local, um
baú com livros escolhidos especialmente para o efeito.

O III Iberman Triatlo decorreu no dia 3 de outubro e a prova de
ciclismo passou por várias localidades do concelho. Ao longo da
manhã os ciclistas passaram por Espírito Santo, Mértola,
Moreanes e Pomarão.
A prova do Iberman é composta por 3,8km de natação,180 km
de ciclismo, e 42,1km de corrida.
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mértola ‘município parceiro eco-escolas 2015'
No passado dia 14 de outubro foi atribuído ao Município de
Mértola o certificado de “Município Parceiro Eco-Escolas 2015”,
em reconhecimento pela colaboração na implementação do programa Eco-Escolas durante o ano letivo 2014/2015, na Escola
Profissional Alsud – CIPRL.
A Escola Profissional Alsud – CIPRL, foi galardoada com a bandeira Eco-Escolas 2014/2015, que reconhece o trabalho de
todos os que contribuíram para tornar mais sustentável o dia-adia da escola e da comunidade onde esta se insere.
Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for
Environmental Education”, desenvolvido em Portugal desde
1996 pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa.
Pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de qualidade
desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental
para a Sustentabilidade.
O programa é coordenado a nível internacional, nacional, regional e de escola. Esta coordenação multinível permite a confluência para objetivos, metodologias e critérios comuns que respeitam a especificidade de cada escola relativamente aos seus alunos e caraterísticas do meio envolvente.

mértola adere ao ‘pacto
autarcas’ e ‘mayors adapt’
A Câmara Municipal já assinou o “Pacto dos Autarcas” e “Mayors
Adapt”. A decisão foi aprovada, por unanimidade, na reunião ordinária de Câmara de dia 7 de outubro. O documento vai ser apresentado à próxima reunião da Assembleia Municipal
Mértola, à semelhança das suas congéneres europeias, compromete-se a superar os objetivos definidos pela União Europeia
para 2020, de reduzir em pelo menos 20 por cento as emissões
de CO2 no respetivo território e a apresentar um plano de ação
para a energia sustentável, incluindo um inventário de referência
das emissões que defina o modo de concretizar os objetivos.
Com o lema de “Atingir os 20-20-20 em 2020” o objetivo substancial desta iniciativa é que em 2020 sejam reduzidas em 20 por
cento as emissões de CO2, que se aumente em 20 por cento a
Eficiência Energética e a incorporação de Fontes Renováveis na
produção de energia.
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O “Mayors Adapt” é uma iniciativa que pretende combater as alterações climáticas, a qual já vários municípios europeus aderiram.
As cidades e vilas são particularmente vulneráveis aos fenómenos meteorológicos extremos e aos efeitos adversos das alterações climáticas. Os órgãos de poder local desempenham, por conseguinte, um papel fundamental na implementação de medidas
de atenuação e adaptação às alterações climáticas
O projeto que se inicia com o lançamento do “Pacto de Autarcas”,
irá concentrar-se nos esforços para reduzir as emissões de gases
com efeito de estufa, enquanto o "Mayors Adapt" centra-se em
medidas de adaptação.
Ao aderir à iniciativa, os autarcas beneficiarão de apoio a atividades locais de combate às alterações climáticas, de uma plataforma para a cooperação e de uma maior sensibilização do público
em matéria de adaptação e das medidas que devem ser tomadas.

plano de iniciativas para mértola:
ambiente global 2015/2016
No âmbito do Projeto Mértola Ambiente Global, a Câmara
Municipal de Mértola irá desenvolver um conjunto de ações, cujas
áreas de intervenção são a água, os resíduos e atividades complementares.
As atividades irão decorrer durante o ano letivo de 2015/2016 e
destinam-se principalmente ao público escolar de todas as idades. Em outubro será dado destaque aos jogos da reciclagem e à
apresentação do projeto lancheira sustentável, para os alunos do
pré-escolar e primeiro ciclo. Durante o mês de novembro, e na
celebração da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, o
Mértola Ambiente Global irá com os alunos elaborar um mapa de
resíduos. Ainda neste mês, os alunos do segundo e terceiro ciclo
participam na ação de limpeza das margens do rio.
No mês de Natal, os técnicos do projeto vão às escolas realizar
um Workshop de Arte Reciclada: Elaboração de Enfeites de Natal
com Material Reciclado e dinamizar o projeto de Natal - “Natal
com a Carolina é a Reutilizar”.
Em janeiro e fevereiro o projeto centra-se na preparação para o
desfile de carnaval, de modo a que os foliões desfilem caraterizados com a temática do projeto. Será atribuída uma mascote/Instituição a cada Estabelecimento de Ensino, que deverá por
sua vez elaborar os fatos de Carnaval de acordo com o tema ambiental.
Em fevereiro as atenções centram-se no ciclo da água, com o
ensino do ciclo urbano da água, as propriedades da água e a elaboração do compromisso individual para poupar água;
Com a chegada da primavera o Mértola: Ambiente Global desenvolverá a campanha de sensibilização “Comemoração do Dia
Mundial da água”.

Os alunos deverão desenvolver uma tarefa, por exemplo: escrever
uma História, uma notícia, realizar uma investigação sobre o tema
e o concelho, preparar um slogan, entre outros. Está, também, prevista uma visita de estudo ao laboratório que efetua as análises de
água de Abastecimento do Concelho de Mértola ou à Estação de
Tratamento de Águas do Enxoé (cada estabelecimento de ensino
deverá optar por uma das visitas).
Para o mês de maio a temática escolhida são os dejetos caninos,
sendo para isso desenvolvida uma campanha de sensibilização
junto dos alunos do pré-escolar e outra para a comunidade em
geral.
Com o final do ano letivo, o Projeto irá comemorar o Dia da
Criança e Dia do Ambiente com iniciativas pedagógicas junto de
todos os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo.
Outra das ações deste projeto é “A minha escola convida ...”.uma
ação que procura o Intercâmbio de conhecimento e de valores
naturais existentes em cada freguesia. Os alunos dos diversos
Centros Escolares (CE) funcionam como anfitriões, convidando
os colegas dos restante centros a fazerem-lhe uma visita para
conhecer um determinado valor natural. Para tal devem escolher
o valor que, do património ambiental da zona do seu CE consideram mais importante e depois fazer um pequeno trabalho sobre o
mesmo, que posteriormente enviarão com o respetivo convite a
outro CE. Por exemplo o CE da Mina/Corte do Pinto convida o CE
de S. Miguel do Pinheiro e vice-versa para realizarem visitas quer
à Zona Balnear da tapada Grande quer ao complexo eólico, por
exemplo.

Pag | 25

estagiários pepal
|

Daniela Isabel Guerreiro dos Santos
Licenciada em Psicologia Clinica, Universidade do Algarve
Corte do Pinto
Núcleo de Educação e Desenvolvimento Social
Objetivos: Colaborar na organização e dinamização da campanha “Violência Doméstica”,
em parceria com a Unidade Móvel Médico-Social; Colaborar no acompanhamento à população portadora de deficiência e às respetivas famílias, no âmbito da “Ação de Apoio à
População Portadora de Deficiência”; Contribuir para aumentar o número de utentes a integrar a “Ação de Apoio à População Portadora de Deficiência”; Participar nas atividades organizadas pelo NEDS.
David Miguel Costa Nogueira
Licenciado em Turismo, Instituto Politécnico de Beja
Monte das Figueiras
Museu de Mértola
Objetivos: Atualizar informação nos suportes de comunicação online do visitmertola.pt;
Representar o Município de Mértola em feiras nacionais e internacionais de turismo;
Contribuir para a concretização do plano de estruturação e promoção da Marca Mértola,
Capital Nacional da Caça.
Filipe José Palma Ruivo
Licenciado em Animação Sócio Cultural, Instituto Politécnico de Beja
Lombardos
Divisão de Cultura, Desporto e Turismo
Objetivos: Colaboração na dinamização dos espaços jovens do concelho; Colaboração no
Planeamento, acompanhamento e avaliação das atividades da DCDT: Colaboração no
levantamento do património imaterial; Colaboração da construção da base de dados associativa; Colaboração no acompanhamento do projeto Europa Criativa.
Inês Margarida Rodrigues Miguel
Licenciada em Desporto, Instituto Politécnico de Beja
Penilhos
Divisão de Cultura, Desporto e Turismo
Objetivos: Colaborar na gestão de instalações desportivas; colaborar no planeamento e
acompanhamento de aulas de educação física; Colaborar no levantamento de património
imaterial; colaborar no planeamento e dinamização de atividades físicas e desportivas.

João David Martins Baiôa
Licenciado em Educação Física e Desporto, Instituto Superior Ciências Educativas, Lisboa
Mértola
Divisão de Cultura, Desporto e Turismo
Objetivos: Colaborar na gestão de instalações desportivas; colaborar no planeamento e
acompanhamento de aulas de educação física; Colaborar no levantamento de património
imaterial; colaborar no planeamento e dinamização de atividades físicas e desportivas.
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BREVES

Mértola celebra o Dia de S. Martinho com um magusto no
dia 11 de novembro, no antigo quartel dos Bombeiros.
As castanhas como de costume são oferta da Câmara
Municipal.

A Feira do Livro de Mértola terá lugar de 22 a 28 de
novembro, no salão dos Bombeiros de Mértola. Mais do
que uma venda de livro, a Feira de Mértola promove várias
atividades culturais para todas as idades.

A Casa das Artes Mário Elias apresenta até ao final do ano
duas exposições. De 4 a 27 de novembro António Inverno
apresenta os seus trabalhos, numa mostra intitulada “não
morro nem que me matem”.
Em dezembro, de 3 a 30, Nádia Torres apresenta
“retrospetiva”, uma exposição com muitos dos seus
trabalhos.

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
António José Guerreiro Cachoupo
Secretariado Almerinda Silva/Fátima Hilário
Vereadores sem pelouro
Miguel da Conceição Bento
Maria Madalena Lança Marques
Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara
Luís Miguel Martins Madeira Santos

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
Fundação Serrão Martins para a Mina de S. Domingos
Coordenador Executivo João Miguel Palma Serrão Martins
Telefone 286647534
Ficha Técnica
Edição // GCIM . Gabinete de Comunicação, Imagem e Multimédia
Coordenação // Rui Marreiros e Margarida Guerreiro
Redação// Fotografia // Maquetagem // Ana Horta, Jorge Branco, Manuel Marques,
Margarida Guerreiro, Nuno Sequeira
Colaboração // Serviços Municipais
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