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xix encontro de reformados(as),
pensionistas e idosos(as)
do concelho de mértola
... um excelente momento de convívio com mais de 700 participantes ...

2015 em revista
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orçamento e grandes
opções do plano
de mértola aprovados
por maioria
A Câmara e a Assembleia Municipal de Mértola aprovaram, por
maioria, as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016,
com um montante de 14 milhões de euros. A principal aposta para
2016 continuará a ser a habitação e serviços coletivos, onde se
insere a infraestruturação do concelho ao nível redes de saneamento básico e abastecimento de água e a construção de loteamentos. Apesar dos constrangimentos financeiros, os documentos aprovados garantem investimentos na habitação, saneamento
básico, abastecimento de água, arruamentos, transportes e acessibilidades, desenvolvimento social e saúde, visando continuar a
infraestruturar o concelho, melhorando as condições de vida das
populações.
A principal área de investimento para o próximo ano é a habitação
e serviços coletivos, com 31 por cento, (2,2 milhões de euros)
seguindo-se os transportes e comunicações com 14 por cento (1
milhão de euros). Os serviços culturais e recreativos e o Parque
Móvel representam nove por cento (630.500 euros) do investimento para o próximo ano.

Na área da habitação e serviços coletivos, os principais projetos
são a construção do loteamento na Mina de S. Domingos, o saneamento e abastecimento de água em João Serra, Alcaria Longa e
Montes Altos. No que concerne às prioridades no setor dos transportes e comunicações os destaques são a reparação da ponte
sobre a ribeira de Oeiras, os arruamentos em João Serra, a conclusão da estrada, desde São Miguel do Pinheiro até Alcaria
Longa e a continuação dos arruamentos na Mina de S. Domingos.
A área de segurança e ação social vai ganhar um novo impulso
com o início da construção do Lar de São Miguel e do CAO –
Centro de Atividades Operacionais.
Os setores do comércio e turismo de Mértola vão beneficiar de
uma nova infraestrutura, o Pavilhão Multiusos, que permitirá receber os grandes eventos da Vila e do concelho.
As Grandes Opções do Plano e Orçamento 2016 estão disponíveis em www.cm-mertola.pt
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mértola apresentou balanço de mandato autárquico
e perspetivas futuras
O presidente da Câmara Municipal de Mértola, Jorge Rosa,
acompanhado do restante executivo e dos responsáveis dos serviços municipais apresentou no dia 7 de novembro, na sala
Multiusos do Pavilhão Municipal, o balanço de mandato autárquico e perspetivas futuras. Mais do que assinalar o meio do mandato autárquico, para Jorge Rosa, a “apresentação pública é um
compromisso com a população do concelho”
Na sua intervenção o presidente frisou que “é a altura certa de
fazer este balanço, dando a cara e mostrando os rostos por
detrás do trabalho desenvolvido, fazer este encontro com a população, fazer este balanço com todos os Mertolenses”. Continuou:
“para tal, vamos ao passado buscar as nossas raízes, as bases
da nossa estratégia, a origem e a força da nossa motivação”.
Após a intervenção inicial do edil foi apresentada uma seleção
daqueles que em sua opinião “foram os momentos mais marcantes dos últimos seis anos. Momentos que permitiram criar a força
e a dinâmica que nos tem acompanhado e que seguramente nos
guiarão no futuro”.
A sessão teve por objetivo dar a conhecer, a todos os munícipes,
as principais atividades promovidas pela Câmara no último ano,
assim como apresentar os desafios e obras a realizar no futuro. A
sessão incluiu a apresentação de dois filmes sobre o “Mandato
Passado” e o “Mandato presente e futuro”.
A apresentação à população encerrou com um momento musical e um lanche convívio.

CAO - Centro de Atividades Operacionais
A C.M. de Mértola, a S.C.M.M. e a CerciBeja pretendem avançar, em parceria, com a construção de uma nova resposta social, em Mértola, um
Centro de Atividades Operacionais (CAO), que terá capacidade para
duas dezenas de utentes e tornar-se-á realidade no prazo de dois anos.
O Centro de Atividades Ocupacionais é uma resposta social de apoio a
jovens e adultos com deficiência mental, com vista ao desenvolvimento e
manutenção das suas autonomias pessoais, sociais, e do seu equilíbrio
emocional.
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ALGUNS TESTEMUNHOS PÚBLICOS
» “Nunca me lembro de um presidente ter feito tanto por o concelho de Mértola, está num bom caminho, uma boa continuação e
felicitações.”
» “Lá diz o velho ditado e tem razão!... "Mais faz quem quer, do
que quem pode". Parabéns ao Presidente e aos seus colaboradores. Os mertolenses estão atentos e agradecerão porque
muito merece. O meu abraço amigo.”

» “Ainda há quem se lembre dos mais antigos que trabalhando
do nascer ao por do sol, ganhavam o pão de cada dia honestamente. Obrigado Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Mértola.”
» “Muito bem, snr. Presidente! "Prá frente é que é o caminho!"
Tudo o que contribui para o bem do povo, em todos os aspetos;
social, cultural, moral e religioso, é sempre de louvar!”

mértola autarquia
+ familiarmente
responsável 2015
A Câmara Municipal de Mértola recebeu pelo quinto ano
consecutivo a bandeira da iniciativa Autarquia +
Familiarmente Responsável 2015. A cerimónia de entrega
da bandeira, que está hasteada no edifício dos Paços do
Concelho, teve lugar no dia 18 de novembro, no Auditório
Nacional dos Municípios, em Coimbra.
Este reconhecimento resultou de uma avaliação realizada a
nível nacional onde foram analisadas as políticas de família dos
municípios em várias áreas de atuação, tais como o apoio à
maternidade e paternidade, apoio às famílias com necessidades especiais, serviços básicos, educação e formação; habitação e urbanismo; transportes, saúde, cultura, desporto, lazer e
tempo livre, cooperação, relações institucionais e participação
social, entre outras iniciativas.

lar
das freguesias em
s. miguel do pinheiro
O Lar de Idosos das Freguesias, a construir em S. Miguel do
Pinheiro, é um equipamento social que irá dar resposta às
necessidades das populações desta zona do concelho de
Mértola. Neste momento, estão em execução os projetos das
especialidades para dar continuidade ao processo.
O edifício terá uma área de 3390 m2, divididos por dois pisos e
uma capacidade de 60 utentes (18 quartos individuais e 21 quartos duplos).
A obra tem um custo estimado de 3.010.50 euros.

A nível nacional foram, apenas, 41 municípios distinguidos pelas
boas práticas de política familiar.
Para Mértola este prémio representa um compromisso de futuro
para com todas as famílias do concelho.
Acresce a todas as medidas que contribuíram para a distinção a
aplicação do IMI familiar por parte da autarquia, que há data
ainda não tinha sido determinado.
É sem dúvida um estímulo para a autarquia, em especial para a
equipa da área social, que ao longo dos anos tem vindo a dar um
contributo decisivo para colocar Mértola e os seus munícipes nos
lugares cimeiros das autarquias socialmente responsáveis e solidárias.
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reabilitação da ponte
sobre a ribeira de oeiras
A Câmara Municipal de Mértola está a reabilitar a ponte sobre a
ribeira de Oeiras, na entrada sul da Vila. O projeto está em fase
de execução e o montante estimado de investimento municipal
ascende os 300 mil euros. A recuperação deste equipamento é
fundamental e urgente, já que é o principal eixo rodoviário de
acesso ao IC 27 e ao Algarve.
A ponte sobre a ribeira de Oeiras foi construída no final dos anos
60 e em 1968 foi capa da “Revista Alentejana”, editada pela Casa
do Alentejo, onde era noticiada como “uma das mais belas obras
de engenharia moderna”. Destinada, desde o início, ao tráfego
automóvel, a ponte tem 98 metros de extensão, dos quais 63 são
de tabuleiro. A estrutura em alvenaria é composta por cinco
arcos, com 10 metros de diâmetro e a altura dos seus pilares
varia entre os 13 e os 17 metros. A faixa de rodagem é de 4,6
metros de largura útil, o que não permite o cruzamento de dois
veículos. Os trabalhos a executar destinam-se ao reforço estrutural e reparação da ponte.
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aviso
PONTE RIBEIRA DE OEIRAS
PROIBIDA CIRCULAÇÃO DE PESADOS
No âmbito da obra de reabilitação e reforço da ponte
sobre a ribeira de Oeiras, em Mértola (acesso ao
Algarve), a Câmara Municipal informa que, de 30 de
novembro de 2015 a 29 de fevereiro de 2016, é proibida
a circulação de pesados na ponte.
As alternativas da circulação de pesados estão sinalizadas.

obras municipais
|

OBRA

VALOR SEM IVA

PRAZO DE EXECUÇÃO

ESTADO

Saneamento e Pavimentação
em João Serra

869.874,08 €

270 dias

Em fase de adjudicação

Construção de Catacumbas
Cemitério de Mértola

48.000,00 €

90 dias

Em execução

Percurso Ribeirinho
Tamujo (’Tamuje’) e Azenhas

86.895,26 €

60 dias

Em execução

Estabilização de Caminhos
em saibro

19.850,00 €

45 dias

Em fase de conclusão

Obras na Zona Expansão
Urbana 1 Mina S. Domingos

743.441,11 €

300 dias

Abertura de Estaleiro
Início da obra

Microaglomerado Betuminoso
e Marcação Rodoviária

148.5977,00 €

90 dias

Em execução

Ponte sobre Rio Oeiras
Reabilitação e Reforço

218.533,57 €

180 dias

Em execução

Saneamento e Pavimentação
Martinhanes

737.913,85 €

365 dias

Em fase de conclusão

Remodelação Parque Escolar
EB1 Mina S. Domingos

338.376,02 €

270 dias

Obra concluída

Remodelação da Casa Branca

252.949,42 €

365 dias

Obra concluída

Está a nascer uma nova forma de olhar para o rio Guadiana

Percurso Ribeirinho | Tamujo(’Tamuje’)-Azenhas
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vaticano distingue
projeto do campo
arqueológico de mértola
Mensagem do Papa sublinha «extraordinários resultados obtidos»
“Cidade do Vaticano, 10 nov 2015 (Ecclesia) – O Campo
Arqueológico de Mértola recebeu hoje o prémio das Academias
Pontifícias do Vaticano, este ano dedicado aos primeiros séculos
do Cristianismo, pelo trabalho realizado nesta área.
O arqueólogo Cláudio Torres, fundador e diretor do Campo
Arqueológico de Mértola, disse à Agência ECCLESIA que este
reconhecimento “é fundamental” e “uma motivação extra” para os
estudiosos do setor.
Numa mensagem enviada aos participantes no encontro, o Papa
quis “encorajar e apoiar” os que se comprometem na “pesquisa histórico-arqueológica e relativa aos mártires”, objeto desta edição do
prémio.
“Apraz-me entregar o prémio das Academias Pontifícias, ex
aequo, à associação portuguesa Campo Arqueológico de Mértola
pelas campanhas arqueológicas conduzidas nos últimos anos e
pelos extraordinários resultados obtidos”, escreve Francisco.
O Campo Arqueológico de Mértola (CAM) nasceu há cerca de 40
anos e os investigadores “procuram achados de um período escuro” da história de Portugal, realçou Cláudio Torres.
Naquele local existem “muitos dados da civilização islâmica” e,
essencialmente, aquilo que a provocou, mas o lado “curioso” é que
em vez de encontrarem elementos “árabes”, encontram componentes “cristãos”.
Em vez de descobrirem “cavalos e camelos que invadiram a
Península Ibérica”, os investigadores encontraram “comunidades
cristãs bem enraizadas” que a determinado momento “se convertem ao islão”, sublinhou à Agência ECCLESIA o arqueólogo.
“Algo completamente diferente do que se diz” na historiografia portuguesa, mas “a arqueologia fala mais verdade” do que os escritos.
Neste campo já foram encontrados “uma enorme quantidade e
variedade de batistérios e estruturas arquitetónicas” que marcam
a história do século V ao VIII, salientou o diretor do CAM.
Estes dados arqueológicos “foram inovadores” para a história
deste período e, atualmente, os investigadores estão a descobrir
“uma igrejinha do século VI que estava debaixo da mesquita e, por
cima, de um templo romano”, anunciou Cláudio Torres.
Para além de “uma grande comunidade católica”, existia em
Mértola (atual território da Diocese de Beja) uma “grande comunidade de culto monofisita que estavam em guerra com Bizâncio e
com Roma”.
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É este mundo que os arqueólogos deste campo estão “a encontrar
e a divulgar” e que os estudiosos de universidades de vários pontos do planeta “estão a reconhecer no trabalho do CAM”.
O diretor agradeceu aos “institutos de investigação arqueológica
de Roma o reconhecimento”, dado ao trabalho realizado e a realizar nesta área.
Com este galardão atribuído pelas academias pontifícias, Cláudio
Torres acredita que o CAM vai “receber mais estagiários e estudiosos da matéria” para se fazerem estudos conjuntos.
A cerimónia foi organizada pelo Conselho Pontifício da Cultura e
pelas Academias Pontifícias coordenadas pelo mesmo organismo
da Cúria Romana, presidido pelo cardeal Gianfranco Ravasi.
O outro vencedor do prémio deste ano foi o investigador italiano
Matteo Braconi, pela “excelente tese de doutoramento” sobre o
mosaico da abside da Basílica de Santa Pudenciana, em Roma.
O Papa atribuiu ainda uma medalha à professora Almudena Alba
López, da Universidade de Salamanca, pela sua publicação sobre
“Teologia política e polémica antiariana”.
In http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/arqueologiavaticano-distingue-projeto-do-campo-arqueologico-de-mertola/

s. miguel do pinheiro é
‘aldeia dos sonhos 2015'
da fundação inatel
A aldeia de São Miguel do Pinheiro foi a vencedora este ano do
projeto «Aldeia dos Sonhos», realizado pela Fundação Inatel. A
candidatura foi da responsabilidade da Câmara Municipal. Com
esta iniciativa a Fundação Inatel realiza sonhos de natureza
turística, cultural e desportiva, dos moradores de localidades
com 100 ou menos habitantes.
Como principal objetivo, através da execução do programa a
Fundação INATEL pretende proporcionar, aos seus beneficiários, experiências de cariz turístico, cultural e desportivo que
estes entendam como fazendo parte de um conjunto de experiências a que não têm ou nunca tiveram acesso.
A execução do programa considera outros contributos válidos
no contexto do desenvolvimento pessoal e social dos beneficiários, como a vivência de momentos únicos e inesquecíveis de
alegria, partilha, amizade e aprendizagem.
Proporcionar momentos de lazer e de divertimento e dar a
conhecer locais de importância histórica e cultural, com a sensibilização de públicos para a desejada salvaguarda desse património é outro dos objetivos. Neste inclui-se a aldeia de origem
dos beneficiários, a que será dada uma atenção e notoriedade
especial no decorrer do programa, nomeadamente com visitas
turísticas programadas, tendo como destino a aldeia vencedora.
Os 87 habitantes de São Miguel do Pinheiro (na maioria idosos,
embora as idades variem entre os 17 e os 82 anos) vão realizar
o sonho de visitar a região norte do país, nomeadamente a
região do Minho e a cidade do Porto.
A cerimónia simbólica de entrega das distinções oficiais da
«Aldeia dos Sonhos» de 2015 decorreu no dia 29 de novembro
durante o evento 'Reconhecer – Gala de Reconhecimento
Social 2015', uma cerimónia dedicada aos projetos sociais 'Fundo de Inovação Social' e 'Mealheiro Solidário', da Fundação
INATEL.

Para o autarca, António Peleja, Presidente da União de
Freguesias, a candidatura ao programa da Fundação INATEL
foi considerada, desde o início, uma excelente ideia. Numa primeira fase a Junta reuniu com a população para perguntar quais
eram os seus sonhos. Na sua larga maioria “o sonho era um passeio de autocarro, com hotel, ao Minho e à cidade do Porto”.
António Peleja sublinha que a larga maioria dos habitantes da
aldeia de S. Miguel “nunca foi tão longe. O mais longe que foram
foi a Fátima e a cidade do Porto só conhecem da televisão”. Para
a candidatura foi realizado um levantamento histórico e das estórias da aldeia.
“Como representante e residente da aldeia e com grande orgulho que recebo a distinção da Fundação INATEL”.

António Simão (Técnico da CMM), António Peleja (Presidente União de
Freguesias) e João Serrão (Vereador CMM)

viii encontro de
associações de mértola
O Salão Nobre da Junta de Freguesia de Mértola acolheu no dia
21 de novembro o VIII Encontro de Associações Culturais e
Recreativas do concelho de Mértola. Os temas deste ano foram
a Gestão e Sustentabilidade nas Organizações e a Elaboração
de Planos de Atividade e Orçamentos. O programa incluiu, para
além das comunicações, uma visita à réplica da Casa Islâmica e
à Igreja Matriz.
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ações realizadas
pela cpcj de mértola
Foram várias as ações promovidas pela CPCJ de Mertola em
colaboração com o Agrupamento de Escolas e Escola Segura
dirigidas aos/às alunos/as do Agrupamento de Escolas de
Mértola. O principal objetivo destas ações é proteger e ajudar as
crianças e jovens a adquirirem estratégias de autoproteção contra situações de risco a que se encontram expostas no seu diaa-dia, informando e consciencializando-as.

cpcj de mértola
apresenta agenda 2016
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do concelho
de Mértola (CPCJ), em colaboração com o Agrupamento de
Escolas de Mértola e a Câmara Municipal de Mértola, edita a
Agenda 2016. A edição deste ano dá a palavra às crianças e
às suas respostas à questão “Ser Feliz: Sou Feliz Quando….”
A agenda, para além do objetivo principal ser o despertar a consciência da comunidade em geral para a proteção dos direitos da
criança, é também uma forma de assinalar o 26º aniversário da
convenção dos Direitos da Criança.
A CPCJ contou, mais uma vez, com a colaboração preciosa dos
alunos/as do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Mértola,
bem como dos respetivos professores e professoras, através da
elaboração de trabalhos alusivos ao tema
A Agenda CPCJ 2016 pode ser adquirida na sede da Comissão,
na Rua Professor Batista da Graça, n.º 1, em Mértola. Esta tem o
valor simbólico de 2,50€ e os fundos angariados revertem a favor
dos lanches dos alunos carenciados do Agrupamento de Escolas
de Mértola.

CPCJ

mértola
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feira do livro de mértola
A Feira do Livro de Mértola decorreu de 22 a 28 de novembro,
numa organização da Câmara Municipal. Durante uma semana
o salão dos Bombeiros de Mértola foi transformado numa enorme livraria, com um leque variado de publicações para crianças
e adultos.
A Feira, como é costume, foi complementada por um programa
cultural variado, com sessões de contos, apresentação de
livros, exposição de desenhos e música. A celebrar o primeiro
aniversário da elevação do Cante Alentejano a Património
Imaterial da Humanidade, pela Unesco, teve lugar no dia 27 de
novembro, um ensaio aberto à população com o Grupo Coral
Guadiana de Mértola.

plano municipal para a
igualdade de género

campanha de
vacinação anti gripe

No âmbito do Plano Municipal para a Igualdade de Género
foram realizadas as seguintes atividades:

Em colaboração com o Centro de Saúde de Mértola e as Juntas
de Freguesia decorreu entre dia 26 de outubro a 3 de novembro
de 2015, a XIII campanha de vacinação anti gripe, promovida
pela Câmara Municipal, através da sua unidade móvel médico
social. Este ano foram vacinados/os 398 utentes distribuídos/as
pelas 88 localidades percorridas.
Para além dos/as utentes com mais de 65 anos, a qual a vacina
é gratuita e fornecida pelo Centro de Saúde, a campanha também contemplou os/as utentes diabéticos/as com menos de 65
anos, bem como utentes com menos de 65 anos com indicação
do médico/a de família. Estas últimas vacinas são comparticipadas na totalidade pela Autarquia.

Dia 15 de outubro» Dia da Bengala Branca - Dia da Cegueira.
Foi realizada uma tertúlia com o apoio da SCMM, no Centro
Social Montes Altos, seguido de um lanche convívio. O Sr.
Manuel Marques, cego, foi o orador desta tertúlia, onde falou
das dificuldades, constrangimentos e soluções relacionadas
com a cegueira, interagindo com o público presente, resultando
numa conversa elucidativa, pedagógica e muito interessante.

instrumento de apoio às
ipss do concelho

Dia 24 de outubro» Dia Municipal para a Igualdade - para celebrar este dia foi construído o símbolo do Plano Municipal para a
Igualdade de Género, com o apoio de algumas das pessoas presentes no almoço dos reformados (população idosa, homens,
mulheres e população deficiente), resultando assim num “símbolo humano repleto de diversidade”.

Em 2015 a autarquia disponibilizou às IPSS do concelho subsídios no valor total de 36 741,00€ através de quatro medidas de apoio:
Medida A- Medida de apoio ao funcionamento regular das instituições;
Medida B-Medida de apoio à dinamização de atividades pontuais;
Medida C-Medida de apoio à aquisição de viaturas;
Medida D-Medida de apoio a obras de conservação, recuperação
de imóveis e construção de novos equipamentos.

Dia 25 de novembro» Dia Internacional pela Eliminação da
Violência Contra a Mulher - no dia 26 de novembro foi realizada uma aula de defesa pessoal com o apoio da Liga de Karaté
do Sul, no antigo salão dos bombeiros, direcionada a todas as
mulheres do concelho. Esta ação não ensina violência, mas sim
uma forma das mulheres se defenderem de possíveis agressores/as, através de simples técnicas.
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xix encontro de reformados, pensionistas e idosos do
concelho de mértola
O Pavilhão Desportivo Municipal de Mértola recebeu o XIX Encontro de Reformados, Pensionistas e Idosos do concelho de Mértola no
dia 24 de outubro. À mesa foram 706 participantes, servidos por 40 colaboradores da Autarquia e 10 colaboradores do Núcleo de
Voluntariado de Mértola.
O dia de convívio foi animado musicalmente pelo acordeonista José Gonçalves, pelo Grupo “Espigas do Alentejo” e pelo grupo de baile
+2. Na ocasião, teve lugar uma sessão de informação sobre saúde “ As quedas “, pelo ULSBA – Centro de Saúde de Mértola.
Celebrou-se, também, o Plano Municipal Para a Igualdade de Género do Concelho de Mértola.

António Raposo Guilherme, de 73 anos, agricultor, residente em Corte
Sines participou em mais um almoço de reformados, Com esta edição já
são três. A razão principal deste habitante da Freguesia de Mértola é o convívio “é por isso que cá venho”. Já participou noutras atividades como o
passeio de barco pela costa algarvia e a visita a Lisboa.
Inês Matos Martins nasceu na margem direita, na Mesquita, mas hoje
reside na Mina de S. Domingos. Com 81 anos é mais um exemplo de
uma residente que esteve fora, mas que a reforma trouxe a casa. “Gosto
muito, encontro muitas pessoas amigas. Já participo há uma mão cheia
deles”.
Deolinda da Silva Alves, de 68 anos, trabalhou toda a vida no campo.
Mas os seus olhos cor de mar são da Corte Pequena, Alcaria Ruiva. Para
ela o convívio é o mais importante destes encontros. Depois da reforma só
faltou um ano. Das viagens que fez promovidas pela Câmara Municipal
recorda o Panteão.
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“Sr. Manuel Jacinto do Correio” como gosta de ser chamado tem 80
anos e uma extensa lista de profissões. Trabalhou como almocreve, na
construção civil e na camionagem em Lisboa. Com um enorme sorriso diz
que ainda se lembra da matrícula EJ-46-15. A residir na Corredoura, S.
Miguel do Pinheiro, gosta muito do almoço, diz que é “bastante bom, não é
pela comida, é pelo convívio”. É um participante assíduo. Nas iniciativas
municipais já foi a Fátima, a Lisboa e ao barco.
Nascida a 2 de setembro de 1946, Camila Gonçalves da Silva Duarte,
residente na Mina de S. Domingos, com um espírito muito jovem e alegre
considera o almoço “muito bom, já cá estive no ano passado. Gosto imenso. A Câmara está de parabéns”. Trabalhou muitos anos fora do concelho
como empregada doméstica, mas o seu coração sempre esteve na Mina,
como faz questão de dizer, “vinha de 15 em 15 dias”. Este é o segundo ano
que participa e diz “não estava à espera ser assim tão bem tratada. Uma
pessoa está 50 anos fora, chega e é recebida assim. Estou encantada”.
Também já participou noutras iniciativas.

A simpatia e o sorriso rasgado de Feliciana Valente, de 70 anos, são os
mesmos de quando era funcionária da Câmara Municipal de Mértola e
estava na piscina. A residir nos Fernandes, Feliciana gosta do almoço “o
convívio é bom e encontro conhecidos. Antes vinha trabalhar e agora
venho como reformada”. É também uma participante assídua nos passeios do Municipio e conta que já tem mais um na sua agenda.
Hélder Lopes, 68 anos, de Alcaria dos Javazes, começa por dizer que
conhece o concelho todo, “fiz de tudo um pouco, fui guarda-fiscal e GNR
aqui”. Sobre o almoço destaca o convívio “bom para a rapaziada. Oxalá
não falhe é onde a gente se vê”. Sobre os outros passeios da Câmara refere a visita à Nazaré.
António da Palma Valente, 79 anos, natural e residente dos Fernandes é
um antigo agricultor que gosta destes convívios. A beber um copo com os
amigos afirma que o almoço “é a melhor coisa que apareceu para o convívio desta juventude. É uma maravilha estar com aqueles que trabalharam
antigamente”. Continua afirmando que “se deve agradecer à Câmara
Municipal por se lembrar de oferecer este almoço aos reformados. Desejo
muita sorte e saúde a todos da Câmara, do concelho e do país”. Sobre as
outras iniciativas destaca o passeio ao Alqueva.

Residente em Benviúda, Encarnação Maria, de 73 anos, trabalhou sempre no campo. Sobre o almoço afirma que “acho bem, que façam esta atividade para nos juntarmos. Estamos muitos anos sem nos vermos. A não ser
por uma desgraça. Não há transportes”. Nas suas contas já participou em
quatro ou cinco edições. Este ano também já foi à Ilha de Tavira.
Maria Fortunato, 75 anos, residente em Corte Gafo de Cima, trabalhou
no campo, a dias e “onde calhava”. Hoje, reformada gosta de participar no
almoço “é bom convívio. Sempre se encontra muitos amigos”. Não vai a tantas excursões como gostaria porque “já não posso pular para as camionetas”.
António Paulino, 73 anos, trabalhou toda a vida no campo. Para este residente de Corte Gafo de Baixo os almoços “são bons, pelo convívio e pelo
encontro de amigo. Já participou em muitas edições e diz que gosta de ir a
todas as iniciativas ”desde que a saúde deixe”.
De regresso ao concelho depois de 38 anos na Suíça, António Severino,
de 67 anos, residente em Manuel Galo, gosta de participar no almoço,“um
gajo vê amigos que não via há muitos anos. Uma boa organização. Na
Suíça não se fazem estes encontros. É uma distração. Bebe-se um copo”.

Mariana Lopes acompanhada do marido Artur Vargas participa em mais
um almoço, diz que vem quase sempre. São residentes em Monte
Figueiras, Alcaria Ruiva, e gostam de participar em convívios e passeios. Já
foram este ano a Lisboa e querem ir ao Algarve ainda antes do Natal.

Veio com vizinhas e amigas, Angelina Palma, 77 anos, residente em
Alvares. Com um sorriso envergonhado lá vai dizendo “Acho bem, nem sei
explicar, é tudo, sair do monte ver a família. Não é pelo almoço é pela diversão.

A reforma trouxe Teresa Figueira, de 72 anos, de regresso à
Amendoeira do Campo. Esta antiga funcionária pública e emigrante na
Suíça “acha muito bem o almoço, pelo convívio. Queria agradecer ao presidente, é muito bom para os reformados”. Também já visitou Vila Viçosa
com as iniciativas municipais.

Vindo de Algodôr, José dos Santos Alexandre, 62 anos, antigo serralheiro civil, participa pela segunda vez no almoço de reformados. O convívio é a principal razão porque se voltou a inscrever. Este ano já participou
no passeio de barco.

Júlio Tirado, 73 anos, natural de Castelejo. Espanha, vive em Mértola
desde novo. Foi funcionário da Câmara Municipal de Mértola durante 15
anos e considera que o almoço é “um convívio com as pessoas que não se
viam há muito tempo”. Bem-disposto diz que vem desde a primeira edição.
Também gosta de passear e este ano já foi à Ilha de Tavira.
Para Virgínia Silva, 58 anos, esta é a sua primeira experiência no almoço.
Ainda não está reformada, mas acompanha o marido e o sogro. “Ouvi dizer
muito bem do almoço”.

Foi para França em 1988 e hoje com 88 anos, José da Palma Teixeira,
residente em Corte do Pinto, participa pela primeira vez no almoço de
reformados. “Gosto de tudo, acho bem. Só tenho a dizer bem do almoço e
já participei em muitos passeios. O que não passeei em novo, passeio agora”.
Natural no Mosteiro, Mariano Mestre, de 57 anos, trabalhou como cortador de carnes e residia em Castelo Branco. Para este reformado ainda
jovem o almoço é “bom, para juntar a juventude. Gosto. Venho todos os
anos desde que estou reformado”. Este ano também já foi no barco.
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mértola promove o encontro técnico luso-espanhol
de cooperação transfronteiriça
da faixa piritosa ibérica
O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Faixa
Piritosa Ibérica (AECT) promoveu no dia 17 de novembro, em
Mértola, o Encontro técnico Luso-Espanhol de Cooperação
Transfronteiriça da Faixa Piritosa Ibérica.
O agrupamento integra, em conjunto com Mértola, os municípios portugueses de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde e
Grândola e os Ayuntamientos espanhóis de Almonaster La
Real, Tharsis, Calañas, Zarza-el Perrunal, Alosno e El Cerro de
Andevalo. O encontro incluiu a apresentação e contextualização
dos AECT, a sua missão e enquadramento, pretendendo contribuir para a sua operacionalização, analisando os modelos de
cooperação existentes e as oportunidades decorrentes da cooperação transfronteiriça no quadro do INTERREG V A Portugal
– Espanha (POCTEP 2014-2020).

Para o efeito foram convidadas outras entidades com destaque
para a presença da Eurorregião AAA (Alentejo, Algarve e
Andaluzia) ou a ZASNET (Associações de Municípios
Transmontanos, do Douro Superior e as Diputaciónes de
Salamanca e Zamora) para apresentação da sua experiência na
gestão destes agrupamentos territoriais.
O AECT da Faixa Piritosa Ibérica, visa a articulação entre municípios que têm em comum espaços mineiros desativados ou em
atividade na Faixa Piritosa Ibérica e assenta no princípio da coesão territorial enquanto oportunidade para o desenvolvimento e
aprofundamento da cooperação transfronteiriça, procurando
com a sua criação criar um valor acrescentado a estas regiões.

mina de s. domingos recebeu jornadas
interdisciplinares no dia de santa bárbara
A Mina de São Domingos recebeu no dia 4 de dezembro, Dia de
Santa Bárbara, padroeira dos Mineiros, as 2as Jornadas
Interdisciplinares "Minas, tecnologias e educação: convergências".
As jornadas foram dedicadas à história da Mina de São
Domingos, com ênfase às interligações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e a sua aplicação num contexto educativo/museológico. A organização foi da responsabilidade do
Instituto. História Contemporânea, da Universidade de ÉvoraCehfcí, Faculdade de Ciências Sociais Humanas em parceria
com Fundação Serrão Martins e Câmara Municipal Mértola.
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“retrospetiva” de
nádia torres na casa
das artes mário elias

miguel gameiro deu
início ao mês da música
em mértola

A Casa das Artes Mário Elias apresenta, até dia 30 de dezembro, a exposição de artes plásticas “retrospetiva” de Nádia
Torres. A exposição pode ser visitada de terça a sábado, das
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

O espetáculo de Miguel Gameiro no dia 7 de novembro deu início ao Mês da Música, uma iniciativa da Câmara Municipal de
Mértola, que inclui vários espetáculos musicais nos meses de
novembro e dezembro no concelho.
Os espetáculos de novembro realizaram-se no dia 21 com os
SevenDixie e no dia 28 com os Ensemble Musaico, ambos no
Cineteatro Marques Duque.
Em dezembro, no dia 4, o espetáculo com os Ensemble
Musaico decorreu no Cineteatro da Mina de S. Domingos. No
dia seguinte, em Mértola a Orquestra Clássica do Sul deu um
concerto no Museu de Arte Sacra.
O último espetáculo do Mês da Música é o concerto de Natal
com o Coro Vozes do Imaginário “Cantigas ao menino, reis e
janeiras da tradição musical portuguesa”, no dia 19 de dezembro, na Igreja Matriz de Mértola.

magusto celebra
s. martinho
No dia 11 de novembro, a Câmara Municipal de Mértola celebrou o S. Martinho com um magusto no antigo salão dos
Bombeiros. A castanha assada, como é tradição em Mértola, foi
oferta da Câmara Municipal e os petiscos foram da responsabilidade do CAS - Centro de Apoio Social aos Trabalhadores da CM
Mértola. A animação do espaço foi assegurada pela música tradicional. Em noite de S. Martinho cumpriu-se a tradição com
vinho, a água-pé, castanhas e diversão.
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mértola e a marca natural.pt
A plataforma/marca NATURAL.PT foi criada pelo ICNF com o
propósito de organizar, dinamizar e promover a visitação dentro
das áreas protegidas, dando destaque às atividades, produtos e
serviços que aí se desenvolvem. A área protegida do Parque
Natural Vale do Guadiana, que integra o concelho de Mértola
tem já 56 produtos inscritos nesta plataforma de divulgação e
entre estes incluem-se atividades de animação turística, percursos pedestres, produtos locais, alojamentos e outros. O
Município de Mértola é uma das entidades colaboradoras na promoção e gestão local desta marca/plataforma, reconhecendo,
desde logo, a importância que a mesma aporta para a afirmação
de Mértola como um destino de turismo de natureza.

xii encontro de
empresários do
concelho de mértola
Teve lugar no dia 14 de novembro o XII Encontro de
Empresários do Concelho de Mértola, uma iniciativa da Câmara
Municipal, que de forma crescente ao longo dos anos tem vindo
a potenciar a promoção e dinamização do tecido empresarial
Nesta edição o programa deu atenção especial aos financiamentos no âmbito do Portugal 2020 para os setores da indústria, turismo, serviços e agricultura.
A Autoridade de Segurança Alimentar (ASAE) fez uma comunicação sobre as novas regras para o setor do comércio e restauração, uma oportunidade para os empresários locais esclarecerem as suas dúvidas e adaptarem-se ao novo regime.
A marca NATURAL.PT, teve também um lugar de destaque
numa iniciativa do Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF) para as áreas protegidas, a que os empresários podem aderir.
No que concerne aos projetos públicos, a Câmara Municipal
deu a conhecer as propostas para o pavilhão multiusos de
Mértola (ExpoMértola) e para o novo Lar das Freguesias.
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Em caso de interesse na adesão à marca por favor contacte os
serviços do Gabinete de Desenvolvimento e Promoção Turística
da CMM.

mértola promove
comércio local com
concurso de montras
de natal
No âmbito das iniciativas de dinamização e promoção do
comércio local da vila de Mértola, a Câmara Municipal promove
um concurso de montras de Natal.
O concurso destina-se a todos os comerciantes que possuam
estabelecimentos em atividade na vila de Mértola, com montras
abertas para a via pública.
As montras a concurso estão identificadas através de um “Dístico” alusivo ao mesmo, através de um identificador numérico,
que será afixado em cada uma das montras concorrentes.
A escolha da melhor montra será realizada por um júri e pela
população através do facebook da Câmara Municipal, cujas fotografias estarão disponíveis para votação entre 10 de dezembro
e 4 de janeiro.
Os três primeiros classificados recebem vales para compras no
comércio local.
Vote na sua montra preferida no facebook
da Câmara Municipal
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mértola distinguida pela implementação do programa
nacional de vigilância da bandeira azul
A Câmara Municipal de Mértola foi distinguida pela Associação
Bandeira Azul da Europa, pela colaboração na implementação
do Programa Nacional de Vigilância da Bandeira Azul 2015
(PNVBA) na Praia Fluvial da Tapada Grande, na Mina de S.
Domingos. A cerimónia de entrega do galardão decorreu no V
Seminário da Bandeira Azul, que teve lugar nos dias 24 e 25 de
novembro, em Setúbal.
O PNVBA é um programa direcionado para as praias galardoadas com a Bandeira Azul. Durante a época balnear, as zonas distinguidas têm que cumprir as condições estabelecidas para a atribuição da Bandeira. O projeto consiste na verificação de um
grupo de situações (Envolvente, Apoios de Praia/Equipamentos,
Areal, Informação/Educação Ambiental e Posto de Praia) e é
baseado nas observações realizadas por jovens vigilantes,
durante os meses de Julho e Agosto. Deste programa de vigilância obtém-se informação com prontidão que, no caso de ocorrências anómalas, permite um rápido solucionamento dos problemas detetados. À semelhança dos anos anteriores, após a atribuição das Bandeiras Azuis, a verificação dos critérios Bandeira
Azul foi assegurada pela implementação do PNVBA, que contou
com o apoio da Fundação Vodafone Portugal e que conta com o
apoio dos municípios com zonas balneares galardoadas, associações de defesa do ambiente, entre outras entidades.

Com o mote «Faz da Mudança a tua Praia», o PNVBA 2015
desenvolveu-se com o apoio de jovens vigilantes, voluntários,
colaboradores e coordenadores que recolheram informação diária sobre o estado das zonas balneares galardoadas.
Todas as observações são registadas através de fotografias e é
preenchida uma ficha de controlo por cada visita, de forma a verificar se se encontram reunidas todas as condições de segurança,
qualidade, acessibilidade, preservação e sensibilização ambiental das zonas balneares. A posterior análise das fichas permitiu
obter resultados que indicam o grau de cumprimento de determinados critérios subjacentes à atribuição e manutenção do galardão Bandeira Azul.”
No presente ano apenas 15 entidades foram publicamente homenageadas pela implementação do PNVBA, entre as quais
Mértola.

projeto mértola ambiente global inicia 2.ª fase
O Projeto Mértola Ambiente Global deu início à segunda fase
com novas iniciativas destinadas aos alunos das escolas de
Mértola. Uma maior consciencialização ambiental através de
ações lúdico-pedagógicas é uma das metas deste projeto. A primeira edição teve lugar durante o ano letivo passado e o balanço
foi bastante positivo.
Durante o mês de novembro, os técnicos da autarquia irão, nas
escolas, abordar o tema da reciclagem. Em dezembro, as atenções estão centradas no Natal com o tema "Natal com a Carolina
é a Reciclar". Nos primeiros três meses de 2016 as ações centram-se no ciclo da água.
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A terminar o ano escolar a proposta do projeto é a comemoração
do Dia da Criança e do Ambiente. A última ação do projeto é a "A
minha escola Convida", uma iniciativa que visa a partilha de
conhecimentos e experiências entre os alunos dos vários locais
onde decorrem as atividades do Mértola Ambiente Global
As ações realizam-se nos Centros Educativos de Penilhos, Mina
de S. Domingos, Algodôr, Santana de Cambas e S. Miguel do
Pinheiro, no Jardim de Infância de Mértola, no Centro Infantil da
Santa Casa da Misericórdia de Mértola e na EB 1 de Mértola, o
que permite manter, ao longo do ano, uma maior proximidade
com todos os agentes educativos, assim como acompanhar o percurso escolar das crianças.

eventos 2016

Arte Non Stop | 01»14 fevereiro

Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do
Poço | 09»11 setembro

Carnaval | 07 fevereiro
Feira da Caça | 21»23 outubro
Lembrar Serrão Martins | 21»27 março
Comemorações S. Martinho | 11 novembro
Festival do Peixe do Rio | 26 e 27 março
Encontro de Associações | 19 novembro
MertolArte | 09»23 abril
Mês da Música | novembro»dezembro
Feira do Mel, Queijo e Pão | 22»24 abril
Natal no Comércio | dezembro
Apresentação Festival Islâmico 2017 | 21 maio
Festas da Vila | 23»26 junho
Mértola Radical | 12»15 agosto

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