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melhor evento do ano
8.º Festival Islâmico de Mértola

editorial
caros e caras
munícipes
Não resisto a iniciar este editorial com uma notícia recente, que
nos deixou a todos maravilhados. O Festival Islâmico de Mértola
foi premiado como melhor evento de 2015 no Alentejo. Foi
fantástico receber este prémio, sem dúvida, mais um importante
reconhecimento ao nosso trabalho autárquico e ao mesmo
tempo um estímulo para continuar a trabalhar assim. Este
prémio é de Mértola, pois o nosso festival é acarinhado e
participado por todos os mertolenses, e tem sido essa participação, a par de todo o empenho e dedicação que damos a tudo o
que fazemos, que permitiu fazer esta evolução e chegar a este
nível de reconhecimento público. A todos agradeço por isso!
Queria aproveitar estas linhas para vos dar ainda nota da
cerimónia que estamos a preparar para comemorar o 25 de
abril. Este ano faremos uma cerimónia diferente, onde será
apresentada uma publicação sobre o poder local municipal no
nosso concelho, desde 1910, homenageando e imortalizando
todos os executivos municipais e presidentes de assembleia

municipal desde essa época até aos dias de hoje. Iremos
inaugurar ainda uma galeria fotográfica com todas as figuras
presidenciais do município, e homenagear em particular dois
autarcas de destaque, que receberão a mais alta distinção
municipal.
Será um momento importante, de recordação do passado, de
reconhecimento a todos pelo seu contributo, pelo que espero
poder contar com uma grande participação de munícipes, de
todos vós.
Para terminar quero dar-vos nota dos contatos e reuniões que
tenho vindo a manter com diversos governantes, sobre várias
situações que carecem de resolução. Nunca em tempo algum
me lembro de obter tanta concordância e atenção aos assuntos
que fui apresentando aos vários governos, como o que tenho
obtido deste. Sobre o tribunal de Mértola, sobre o desassoreamento do rio Guadiana, sobre as obras de saneamento básico,
sobre a recuperação ambiental de S. Domingos, sobre a
eletrificação agrícola, sobre conservação da natureza e
biodiversidade, sobre poder local e sobre o interior do país, que
já conta com uma Unidade de Valorização do Interior. Sobre
todos estes e outros assuntos tenho realizado contatos e tenho
obtido respostas muito positivas, o que me deixa obviamente
satisfeito e muito expetante sobre os tempos mais próximos.
Parece-me que finalmente temos quem nos ouça, e quem
partilha connosco as mesmas vontades. Estou confiante de que
os resultados não tardarão em chegar!
Com um abraço do amigo,
Jorge Paulo Colaço Rosa
Presidente da Câmara Municipal

balcão único - modernizar e melhorar o serviço aos munícipes
Ao longo dos anos, o Município de Mértola tem prosseguido uma
política de modernização dos seus serviços de forma a melhorar a
qualidade do atendimento às empresas, cidadãos e outras entidades e a reduzir os tempos de resposta e os recursos envolvidos.
Para o efeito, tem feito avultados investimentos em equipamentos,
software, consultadoria e formação dos seus recursos humanos,
com recurso a financiamento próprio, financiamento de programas
nacionais e comunitários.
Com esta operação concluída recentemente, o Município de
Mértola implementou uma solução tecnológica robusta, escalável,
integrada e segura, assente em fibra ótica, de forma a garantir a
disponibilidade dos serviços, mediante um balcão único, que utiliza uma plataforma multicanal, que inclui o atendimento presencial,
telefónico e eletrónico, com a disponibilização dos serviços online,
com recurso à autenticação do cartão do cidadão ou disponibilização de senha de acesso para o utilizador e pagamento eletrónico.

Pag | 02

O balcão único é uma realidade, a partir do mês de abril e pretende-se que venha a evoluir para outros balcões multisserviço a criar
nas sedes de freguesia e na parceria com as entidades da
Administração Pública.
O projeto de modernização administrativa designado “Restruturação da Infraestrutura Tecnológica e Integração do Atendimento no
Balção Único de Mértola” Compete – Programa Operacional fatores de Competitividade, Sistema de Apoio à Modernização
Administrativa (SAMA) é uma operação financiada pelo programa
SAMA – COMPETE no valor global de 322.359,36 . O investimento é de total: de 389.701,31€, sendo a comparticipação da
Autarquia: 67.341,95€.

a voz de carlos guilherme
deu as boas-vindas ao ano
novo em mértola
O cine-teatro Marques Duque, em Mértola, encheu no dia 17 de
janeiro, para o concerto de ano novo com o tenor Carlos
Guilherme, a fadista Sara Gonçalves e a Banda Filarmónica 1.º de
Dezembro de Castro Verde.

arte non stop 2016 com
homenagem a mário elias
A iniciativa municipal Arte Non Stop 2016, que incluiu a celebração
do 13.º aniversário da Casa das Artes Mário Elias, teve lugar de 30
de janeiro a 14 de fevereiro, com um conjunto de iniciativas culturais e a colocação de uma lápide na campa do artista mertolense
Mário Elias.
Nos dias 30 de janeiro e 13 de fevereiro decorreram os workshops
sobre a história, modelagem e pintura de boneco ao modo de
Estremoz. Na Casa das Artes esteve presente uma exposição
sobre estes tão característicos bonecos alentejanos.

A cerimónia de colocação da lápide na campa de Mário Elias aconteceu no dia 1 de fevereiro e contou com a presença do executivo
municipal, da junta de freguesia e amigos do artista e patrono da
Casa das Artes.
Em frente ao Cine-Teatro Marques Duque tiveram lugar as iniciativas de Arte de Rua, com a participação dos alunos da Alsud e
Agrupamento de Escolas. Aqui os jovens puderam dar largas à
sua criatividade e pintar vários objetos de metal.
O encerramento da Arte Non Stop deste ano contou com o espetáculo “Olhares”, da Companhia de Bailado de Almada e a participação especial do Grupo Coral da Mina de S. Domingos.

visita à rede de museus
de almodôvar
Com o objetivo de conhecer outras realidades e de trocar experiências com técnicos de diversas áreas, o Setor de Informação
Turística e Museus (SITM) organiza regularmente visitas a locais
de interesse patrimonial, museológico e turístico, localizados
dentro da região Alentejo ou fora dela. Neste âmbito, no dia 22 de
fevereiro realizou-se uma visita à Rede de Museus de
Almodôvar, orientada pelos Drs. Rui Cortes e Joana Brandão,
colaboradores da Câmara Municipal de Almodôvar, que deram a
conhecer o Museu da Escrita do Sudoeste, o Museu Etnográfico
de Santa Clara-a-Nova e o sítio arqueológico de Mesas do
Castelinho. Participaram nesta visita os funcionários, colaboradores e estagiários do SITM, entre elas Claire Delery, estagiária
do Instituto Nacional do Património de França, as funcionárias e
colaboradoras da Fundação Serrão Martins, colaboradoras do
Campo Arqueológico de Mértola e as duas tecedeiras da Oficina
de Tecelagem. Tratou-se de um importante momento de convívio,
partilha e troca de experiências que, certamente, contribui para o
enriquecimento pessoal e profissional de todos.

crianças de mértola
desfilaram na avenida
O tradicional corso carnavalesco de Mértola com as crianças do
pré-escolar e primeiro ciclo encheu de cor e alegria a avenida
Aureliano Mira Fernandes, no dia 5 de fevereiro. As fantasias
escolhidas para este ano foram cozinheiros, saramugos, gotinhas de água acompanhadas pela mascote Carolina, laranjinhas, pastores e muitos outros.

exposições na casa das
artes mário elias
A Casa das Artes Mário Elias é o principal palco das exposições
na vila de Mértola. Desde o início de 2016 já recebeu três exposições. A primeira, que teve lugar de 19 a 28 de janeiro, apresentou
ao público os trabalhos de gravura elaborados pelos alunos do
jardim-de-infância de Mértola. Em fevereiro, no âmbito da iniciativa Arte Non Stop, deu a conhecer os Bonecos de Estremoz. A
exposição seguinte, que pôde ser visitada de 17 de fevereiro a 12
de março, mostrou vários trabalhos de Geradine Zwanikken. No
próximo trimestre a Casa das Artes irá promover outras exposições, permitindo que o público do concelho possa conhecer diferentes artistas e expressões artísticas.
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o núcleo museológico de
alcaria dos javazes
integra a rede de museus
rurais do sul
A Rede de Museus Rurais do Sul nasceu da iniciativa da Câmara
Municipal de Castro Verde, através do Museu da Ruralidade, e
pretende dinamizar uma plataforma de discussão e cooperação
entre museus que abordem temáticas relacionadas com a “ruralidade”. Trata-se de uma rede informal que procura promover
uma prática de trabalho cooperativa e efetiva entre projetos
museológicos que possibilite a partilha de conteúdos, o desenvolvimento de projetos de investigação e a dinamização de
ações ligadas às unidades museológicas aderentes. Integram
esta Rede o Museu da Ruralidade (Entradas – Castro Verde), o
Museu da Abela (Santiago do Cacém), o Museu da Farinha (S.
Domingos – Santiago do Cacém), o Núcleo de Ervidel do Museu
de Aljustrel, o Museu Rural de Pias (Serpa), o Museu Etnográfico
de Estremoz, o Museu de Santa Clara-a-Nova (Almodôvar) e o
núcleo museológico de Alcaria dos Javazes.

O Museu de Mértola, através do núcleo museológico de Alcaria
dos Javazes, integrou este projeto desde o primeiro momento,
tendo participado em reuniões técnicas e apresentado uma
comunicação no I Colóquio de Museus Rurais do Sul, realizado
em Castro Verde no dia 21 de janeiro. Na publicação periódica
Cadernos do Museu, do Museu da Ruralidade, participou com o
artigo:
“O núcleo museológico de Alcaria dos Javazes”, da autoria de
Lígia Rafael, Manuel Passinhas Palma, Orlando José e Santiago
Macias, texto que reflete claramente o que se pretende com esta
rede e o importante papel que desempenham os pequenos
museus com coleções representativas das comunidades rurais:
“o Museu serve de instrumento e de meio para juntar pessoas,
transmitir saberes e criar fortes ligações entre gerações e grupos
diferenciados. Por seu turno, o pequeno museu pode, e deve,
ser o local onde se “guardam” as memórias coletivas e onde se
transmitem os saberes e as experiências de outros tempos. O
Museu é uma entidade viva, onde se guarda, se estuda, se divulga e se troca”.

câmara mostra na btl a
razão de mértola ser um
destino de excelência
Mértola esteve presente na BTL 2016 (Bolsa de Turismo de
Lisboa), inserida no espaço de promoção turística do Alentejo
ERT. A participação da Câmara Municipal de Mértola pretendeu
promover a oferta turística do concelho, quer de infraestruturas
quer de eventos culturais, e aproveitar a feira para estabelecer
contactos com diferentes operadores turísticos, nacionais e internacionais, com vista ao estabelecimento de parcerias futuras.
O ano de 2015 foi, para o concelho de Mértola, o melhor ano
turístico com um registo de quase 40 mil visitantes.
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de pequenino
se faz o leitor

expressão musical para
pré-escolar de mértola
À semelhança do que já acontecia com a dinamização de outras
expressões, desde o início do segundo período letivo que a
autarquia proporciona às crianças do pré-escolar atividades relacionadas com a expressão musical. Esta atividade assume relevante importância. O gosto pela música é algo inato nas crianças,
normalmente gostam de cantar e de ouvir vários sons/canções,
mas é também uma atividade que lhes permite a aquisição e o
desenvolvimento de múltiplas competências e aprendizagens.
Esta atividade é participada por 40 crianças dos Jardins de infância de Algodôr, Mina S. Domingos, Penilhos, Santana de Cambas
e S. Miguel do Pinheiro e são dinamizadas por um professor de
música, através da Escola profissional Alsud. O Jardim de
Infância de Mértola tem igualmente esta atividade, mas promovida por uma professora do Agrupamento de Escolas de Mértola.

A Biblioteca Municipal de Mértola tem, como uma das suas prioridades a promoção da leitura junto dos mais jovens. Procura,
nesse sentido, em colaboração com a Escola e as famílias criar,
nas crianças, hábitos de leitura, ao mesmo tempo que vão adquirindo as competências necessárias ao seu exercício.
A leitura é um pilar determinante do desenvolvimento pessoal. A
compreensão do mundo e de si próprios, bem como a aquisição
da informação em todas as áreas do conhecimento, requerem um
bom domínio desta competência.
É, por isso, muito importante que as crianças adquiram a prática e
o gosto da leitura desde os primeiros anos de escolaridade.
Na prossecução deste objetivo, a biblioteca promove mensalmente, desde 2013, o Sábado em família, oferecendo sessões de contos, teatro ou outras atividades que remetem para o universo da
literatura e dos livros; porque a partilha e o afeto são fundamentais
nesta matéria.
Ainda com o objetivo de promover a leitura, como ocupação saudável dos tempos livres, e dar a conhecer os muitos e variados
livros que disponibiliza para empréstimo, a Biblioteca Municipal
de Mértola iniciou, recentemente, a ação Ler (com prazer) faz
crescer e criou um Passaporte da leitura.
Durante a primeira semana de cada mês, a biblioteca organiza
várias sessões de animação e incentivo à leitura, com atividades
variadas, depois do horário escolar e em articulação com as famílias. Uma funcionária acompanha as crianças da escola até à
biblioteca e os pais encarregam-se de as recolher posteriormente. Para esse efeito, passou a ocupar, também, um dos espaços
disponíveis no Mercado Municipal.
Para que possam guardar o seu percurso de leituras, a Biblioteca
criou um Passaporte, no qual irão ser registadas todas
as aventuras literárias dos pequenos leitores. No final de cada
mês será identificado e simbolicamente premiado o melhor/maior
leitor do mês.
A Câmara Municipal de Mértola espera, assim, dar o seu contributo para assegurar que no futuro possamos contar com
cidadãos informados, com espírito crítico, conscientes do
seu papel no mundo que os rodeia.

bruno afonso: do banho
no rio guadiana à seleção
nacional de canoagem
Bruno Afonso, 21 anos, natural de Mértola, canoísta de alta competição, estudante de engenharia informática, é um jovem que começou ainda criança no Clube Náutico de Mértola e integra a seleção
portuguesa de canoagem desde 2012. Sereno, muito disciplinado
e focado nos objetivos, são algumas das suas características, que
fazem dele um atleta de exceção e um exemplo para as gerações
mais novas de Mértola e do país.
O Mértola-Informação Municipal(MIM) foi conhecer melhor o Bruno
Afonso à Mina de S. Domingos, local onde esteve a estagiar com a
seleção nacional. Aqui sente-se em casa, ao contrário de outros sítios onde já estagiou, explica que na Mina de S. Domingos não é
necessário o processo de adaptação ao plano de água, porque
conhece as águas da tapada grande, mas também porque tem a
companhia da família. Apesar da enorme dedicação à canoagem,
Bruno Afonso afirma que não descura a sua atenção ao curso de
engenharia informática a finalizar na Universidade de Coimbra.
Bruno conta que antes de descobrir a paixão pelas canoas, a entrada no mundo da canoagem começou pela simples vontade de
tomar banho no rio Guadiana, durante o verão e a mãe sempre preocupada e cuidadosa não o deixava ir. Resolveu, então, inscreverse no Clube Náutico de Mértola. Mas nem tudo foi fácil, como todas
as crianças a iniciação fez-se em caiaques, conhecidos por K1. As
primeiras aventuras forma difíceis, caía muitas vezes à água e apanhou um grande susto e não voltou mais depois do verão. No ano
seguinte, voltou, participou nos Torneios Abertos, em K1, mas
virou-se três vezes na prova. Mais uma vez, no final do verão desistiu e regressou ao futebol.
‘O Clube Náutico sempre me apoiou, a eles devo a minha formação. Foi aqui que criei as minhas bases, que agora me valem muito’
O empenho, a dedicação, a disciplina e a persistência que tem hoje
já o acompanhavam no início, o que fez com que regressasse no
ano seguinte, mas desta vez pediu ao treinador para se iniciar em
C1. As dificuldades fizeram com que se dedicasse cada vez mais.
Ao longo do ensino secundário, a canoagem sempre fez parte da
sua vida. A chegada do Treinador Thomas Homoki, em 2010,
mudou o seu percurso e aí decidiu que queria ser bom e conseguir
algo grande.
Em 2012, participou 1ª vez numa prova pela seleção. Em 2015 conquistou a 1ª medalha internacional, bronze, em C2. Humilde, garante que esta não teve muito significado, porque a competitividade
não era elevada, os melhores países não estiveram presentes.
A entrada no ensino superior parecia o fim da canoagem. Ia dedicar-se a 100 por cento à escola.

A estudar em Coimbra, Bruno sentia falta da sua atividade física de
eleição e de treinar. Começou por treinar três vezes por semana.
Sentia falta da competitividade.
Não gosta de ir as provas sem lutar pelos primeiros lugares. Foi aí
que falou com o presidente da federação e passados poucos
meses de estar na cidade dos estudantes, mais precisamente em
janeiro, muda-se para o Centro de Estágio de Canoagem, em
Montemor-o-Velho, e começa a remar, ainda, com mais afinco. Em
breve, os resultados mostraram todo o seu esforço. Conta, ainda,
que antes de se mudar conversou com a mãe e assegurou que o
curso continuava a ser muito importante, mas que ia demorar um
pouco mais. Neste momento faltam somente quatro cadeiras.
‘A canoagem tem uma grande importância, sem a canoagem a
minha vida não era igual’
No próximo mês de maio, Bruno e o colega Nuno Silva vão participar numa prova, que ainda lhes pode dar a possibilidade de representar Portugal nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Afirma, que
apesar dessa possibilidade, não sente pressão, porque não estão
no grupo dos favoritos. Nas provas de sub 23 é que sente uma responsabilidade maior. Diz, ainda, que a prova do campeonato da
europa do ano passado, em Montemor-o-Velho, foi a que sentiu
maior pressão e aí foi onde cometeu mais erros. Mesmo assim conseguiu ir à final. Com um sorriso tímido diz que são muito consistentes, sempre conseguiram ir à final.
Bruno sonha com os jogos Olímpicos, mas tem consciência que
este ano é muito complicado. No final da época ele, o colega, e o
selecionador vão ponderar, mas pensa que vão lutar por 2020.
Também diz que se sente mais confiante e quer mesmo tentar.
Bruno conta com o apoio da Câmara Municipal de Mértola com
uma bolsa de mérito desportivo.

turismo do alentejo
distingue 8.º festival
islâmico de mértola como
MELHOR EVENTO DE 2015
O 8.º Festival Islâmico de Mértola, organizado pela Câmara
Municipal, foi distinguido pela Entidade Regional de Turismo do
Alentejo/Ribatejo como o melhor evento da região Alentejo em
2015. O prémio, partilhado com as Festas do Povo de Campo
Maior, foi entregue, ontem, na gala que decorreu em Sines.
O prémio foi entregue ao presidente da Câmara Municipal de
Mértola, Dr.º Jorge Rosa, o rosto mais visível de uma extensa
equipa, que, ao recebê-lo sublinhou: “este é um prémio merecido, por tudo o que o Festival representa, pela história, a identidade de um povo, a força de uma expressão cultural e a sua valorização”.
Trata-se de um evento, no qual, a crescente melhoria organizacional soube fazer evoluir e crescer, tornando-o internacional, sem
com isso perder o seu rigor e autenticidade.
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola destacou ser um
prémio que seguramente constituirá um estímulo e uma motivação para continuar a fazer mais e melhor.
Trata-se de um evento que traz a Mértola cerca de 50 mil pessoas de todo o mundo, o que faz com que o Festival Islâmico não
seja apenas de Mértola, do Alentejo, de Portugal, mas um evento
de escala além-fronteiras.
A Câmara Municipal agradece aos parceiros, aos funcionários
municipais e aos milhares de visitantes que contribuíram para o
sucesso de todas as edições do Festival islâmico.
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canoísta olímpica
birgit fischer
vista mértola
A canoísta Olímpica Birgit Fischer, uma das mais destacadas
atletas mundiais, visitou no dia 25 de fevereiro o Centro de
Formação Desportiva em Canoagem, do Agrupamento de
Escolas de Mértola, e o Clube Náutico de Mértola. Na ocasião teve lugar uma pequena conferência para os alunos do
Agrupamento de Escolas.
A visita da atleta contou com a presença do Delegado
Regional do Instituto da Juventude e Desporto, bem como
alguns dos responsáveis regionais e nacionais do desporto
Escolar. O Clube Náutico de Mértola atribuiu à convidada o
título de Sócia Honorária do Clube e o Agrupamento de
Escolas deu o nome da canoísta ao Centro de Formação
Desportiva em Canoagem. Foi, também, anunciado o patrocínio ao Centro por parte de uma empresa de turismo da
região.
Na sexta-feira, dia 26, o presidente do Comité Olímpico de
Portugal, os presidente e vice presidente da Federação
Portuguesa de Canoagem, bem como o Chefe da Missão
Olímpica Portuguesa visitaram a Pista de Canoagem da Mina
de São Domingos, onde decorreram vários estágios internacionais de Canoagem e da seleção nacional feminina e de
canoas.

obras municipais

Frente Ribeirinha | Mértola

Casa Branca | Mértola

Martinhanes
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forúm social 2016 reuniu
parceiros da rede social
do concelho de mértola
A Câmara Municipal de Mértola promoveu o Fórum Social 2016,
no dia 27 de janeiro de 2016,de modo a partilhar o conhecimento
de todos os projetos, ações e/ou atividades, a desenvolver para
este ano, entre os parceiros da rede social do concelho de
Mértola.
O Fórum social 2016 teve como objetivos: conhecer os planos de
atividades ou projetos/ações que se considerem estruturantes
para o desenvolvimento social do território; partilhar ideias e conjugação de esforços entre parceiros, de forma a otimizar os projetos,
ações ou atividades; conhecer os projetos ou ações da área social
para interligação nos documentos de planeamento da rede social;
promoção de projetos/ações e/ou atividades entre os parceiros.

plano municipal para a
igualdade de género
celebrou o amor e as
relações saudáveis
Como forma de celebrar o Dia dos Namorados, o Plano
Municipal para a Igualdade de Género, em parceria com a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mértola, realizou uma ação de sensibilização com o objetivo de celebrar o
AMOR, as relações saudáveis.
O Plano contou com o apoio do comércio local para entregar
aos/às clientes chupa-chupas em forma de coração, em que
cada um deles tinha um cartão com uma frase dedicada ao
amor. Durante o dia 12 de fevereiro foi decorada uma carrinha
com vários corações que continham frases alusivas ao amor e,
através de um sistema de som, passaram várias músicas, também elas dedicadas ao amor. A carrinha visitou todas as sedes
de freguesia, distribuindo esses mesmos chupa-chupas, de
forma a que a ação chegasse o mais longe possível e alcançasse o maior número de munícipes.

cpcj de Mértola apresenta
espaço “ser feliz”
filme para sensibilizar
sobre violência doméstica

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) esteve
presente nas comemorações do dia do agrupamento de escolas de Mértola celebrado a 20 de janeiro 2016. A CPCJ de
Mértola levou a toda a comunidade escolar o espaço “Ser Feliz”,
bem com uma sessão de relaxamento, dirigido ao pessoal
docente e não docente. Esta ação contou com a presença de 18
participantes.
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Através do Plano Municipal para a Igualdade de Género, em parceria com a Universidade Sénior de Mértola, foi realizada no dia 3
de fevereiro uma sessão de cinema com o filme “Dou-te os meus
olhos”. O filme em questão tinha como tema a violência doméstica, assunto controverso que foi debatido entre todos/as os/as presentes. A atividade encerrou com um lanche convívio

O “sonho” concretizou-se
para os residentes de
s. miguel do pinheiro

workshop sobre demência
com profissionais
e cuidadores

Nos dias 5 e 6 de março os habitantes da aldeia de S. Miguel do
Pinheiro concretizaram o seu sonho coletivo de conhecer o
Minho e a cidade do Porto. Este foi o prémio da Fundação Inatel,
concedido no âmbito da Iniciativa “Aldeia dos Sonhos 2015”,
cujo objetivo é permitir que os residentes de aldeias com reduzido número de habitantes e isoladas possam concretizar os seus
sonhos.
Para o grupo de 30 pessoas, com idades muito diferentes, a viagem começou de madrugada. O primeiro local de visita foi o
Bom Jesus de Braga, seguindo-se à tarde a visita ao Santuário
de Santa Luzia, em Viana do Castelo. Domingo, foi inteiramente
dedicado à cidade do Porto, com visitas à Casa da Música, à
Torre dos Clérigos e às caves do vinho do Porto.
A candidatura foi elaborada pela Câmara Municipal de Mértola
em conjunto com a União de Freguesias, com a colaboração da
população da aldeia.

A Rede Social do Concelho de Mértola/Grupo de apoio a idosos
e população dependente promoveu no dia 19 de fevereiro dois
workshops centrados na pessoa com demência, de forma a contribuir para o enriquecimento e valorização dos recursos humanos das Instituições Particulares de Solidariedade Social,
Instituições de Saúde e outros serviços de apoio à comunidade
do concelho de Mértola.
Durante a manhã teve lugar o workshop dedicado à “estimulação cognitiva centrada na pessoa com demência”, dirigido a técnicos/as das instituições e serviços do nosso concelho, no qual
participaram 17 profissionais;
No período da tarde decorreu o Workshop sobre “Estratégias de
maior bem-estar para a pessoa com demência”, destinada a 25
ajudantes familiares e colaboradores de serviços sociais e de
saúde do concelho de Mértola.

mértola celebrou dia internacional da mulher com
visita ao museu dos coches
A Câmara Municipal de Mértola, à semelhança dos anos anteriores, celebrou o Dia Internacional da Mulher com várias atividades culturais. No dia 8 de março decorreu um espetáculo musical e no dia 12 uma viagem cultural e de lazer a Lisboa e ao
Museu dos Coches. O objetivo foi proporcionar às mulheres mertolenses um dia diferente repleto de animação e convívio.

mértola ambiente
global ensina a jogar
A equipa do projeto Mértola Ambiente Global promoveu, durante o mês de fevereiro, nas escolas do pré-escolar e primeiro
ciclo, a quarta ação do projeto dedicada ao ciclo da água.
De forma divertida e muito didática, com a ajuda de um vídeo
que relata a viagem de uma gotinha de água, de um teatro de
fantoches, em que os protagonistas Carolina e João sensibilizam o jovem público sobre os perigos de beber água não tratada, e de um pequeno sistema que simula a viagem da água
desde as barragens até as torneiras as crianças vão aprendendo o ciclo da água.
Após as apresentações, os alunos são divididos em grupos,
para o divertido jogo da água, em que os conhecimentos são testados e reforçados pelas técnicas.
Até ao final do ano letivo o projeto Mértola Ambiente Global vai
regressar às escolas do concelho com outras atividades, para
que a conscientização ambiental seja reforçada.

técnicos de mértola
conhecem sistemas
de recolha de lixo
porta a porta
A RESIALENTEJO proporcionou aos seus municípios, nos
quais Mértola está incluído, o contacto com a Associação do
Porta a Porta da Catalunha (Espanha), para uma visita técnica a
alguns municípios da região que já têm uma vasta experiência
em sistemas de recolha porta a porta de recicláveis.
A visita teve lugar de 16 a 18 de fevereiro e contou com a presença de dois técnicos de Mértola.
Outra das mais valias deste visita é o facto dos municípios, que
adotaram estes sistemas, serem de dimensões similares aos
dos municípios da RESIALENTEJO.

workshop sobre
alterações climáticas
estabelece 10 pontos
consensuais
Mértola recebeu, no dia 15 de fevereiro, um dos workshops do
projeto Adpat to Change, que teve como tema central planear a
adaptação da floresta e agricultura às alterações climáticas. No
total o grupo alcançou 10 pontos consensuais.
Muitos outros pontos foram mencionados pelos grupos.
Para André Vizinho, da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, e dinamizador do workshop, o trabalho desenvolvimento ao longo do dia foi muito rico, o que irá permitir iniciar a
elaboração de uma visão conjunto e plano estratégico para a
adaptação do território de Mértola às alterações climáticas.
O trabalho desenvolvido irá igualmente definir medidas que
poderão ser implementadas a curto, médio e longo prazo, assim
como elaborar candidaturas.

Os 45 participantes, em representação de instituições, incluindo
a Câmara Municipal, associações locais, empresas e agricultores debateram ao longo dia, divididos em seis grupos, quais os
pontos fundamentais para que o território se possa preparar
para adaptar as novas realidades climáticas previstas. Os pontos de consenso foram: regenerar a floresta natural nas zonas
de elevado potencial; gerir a atividade cinegética de forma sustentável (tendencialmente de origem endógena); incentivar a
exploração de energias renováveis (fotovoltaica) para auto consumo e complemento de rendimento: diversificar as espécies
arbóreas e arbustivas, prioritariamente autóctone, adaptadas
ao clima futuro, promover a utilização eficiente da água da
chuva (captação e armazenamento); promover a capacidade de
retenção da água no solo; promover a qualidade do solo; promover as pastagens permanentes e promover o sequeiro assistido
por rega pontual nos períodos críticos.
Os restantes assuntos que não foram consensuais voltaram a
ser alvo de análise pelos participantes, de modo a conseguir
mais pontos em comum e elaborar a visão estratégica para fazer
face aos problemas que a agricultura e florestas de Mértola irão
enfrentar com as mudanças climáticas previstas.

“os amigos do guadiana” foi o clube do ano 2015 para
a federação portuguesa de pesca desportiva
Realizou-se em Melides, no dia 16 de janeiro, no Parque de
Campismo da Praia da Galé, a XIII Gala dos Campeões e
Premiados do ano de 2015, da Associação Regional do Baixo
Alentejo de Pesca Desportiva, na qual os atletas do Clube de
Pesca Desportiva de Mértola “Os Amigos do Guadiana” estiveram presentes a receber os seus prémios individuais e colectivos.
O Clube de Pesca Desportiva de Mértola “Os Amigos do
Guadiana” recebeu uma placa comemorativa da Associação
Regional do Baixo Alentejo de Pesca Desportiva, em reconhecimento dos resultados obtidos, nomeadamente o título de clube
do ano para a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva e o de
Campeão Nacional no Campeonato Nacional de Achigã de
Margem, conquistado pelo atleta Valter Silvestre.
Coletivamente o clube de Mértola ficou classificado em terceiro
lugar no Regional, por equipas, e venceu a Taça da ARBAPD.

O Clube conquistou, também, os títulos de campeões individuais no Campeonato Regional de Jovens, nas categorias de esperanças, juvenis e iniciados e em séniores no Campeonato
Regional de Achigã de Margem, obtendo ainda individualmente
outros lugares de relevo.
Valter Silvestre» Campeão Regional de Achigã de Margem
Júlia Costa» Campeã Regional na categoria de Esperanças
João Encarnação» Campeão Regional na categoria de Juvenis
Luís Filipe Palma» 2º Classificado no Regional na categoria de Juvenis
Tomás Candeias» 3º Classificado no Regional na categoria de Juvenis
Ricardo Ferreira» 4º Classificado no Regional na categoria de Juvenis
Tiago Candeias» 5º Classificado no Regional na categoria de Juvenis
Pedro Mestre» Campeão Regional na categoria de iniciados
Luciano Encarnação» 2º Classificado no Regional na categoria de
séniores

agenda
A Feira do Mel, Queijo e Pão terá lugar de 22 a 24 de
abril, em Mértola, uma iniciativa que apresenta o que
de melhor se faz na área dos produtos tradicionais.
A exposição mértolarte 2016 decorre
de 9 a 30 de abril

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