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Compromisso assumido,

OBRA FEITA!

quadro, depois de algumas reprogramações que possam surgir, pois
manteremos capacidade financeira para isso.

editorial
caros e caras
munícipes
Mértola vive um período de enorme valorização. O nosso
trabalho tem sido muito apreciado e bastante reconhecido, o que nos
eleva a um patamar de excelência. No anterior editorial dei a notícia,
fantástica, de termos recebido o Prémio de Melhor Evento do Ano
2015 com o Festival Islâmico. Daí para cá já recebemos a Bandeira
Azul para a Praia Fluvial, o mais alto reconhecimento da qualidade e
boas condições das praias, o prémio Instituição atribuído pela
Associação Portuguesa de Museografia, e vimos incluída a nossa
candidatura de Mértola a Património da Humanidade na lista
nacional, obtendo aprovação da comissão da Unesco, para figurar
numa estrita lista de 22 bens excecionais, o que foi uma noticia
excelente, e que premeia um trabalho e empenho em querer fazer de
Mértola um exemplo, em querer elevar Mértola a um patamar que
todos os mertolenses merecem, e que certamente se irão orgulhar.
Todos estes reconhecimentos, a par de um trabalho constante de
promoção, fazem com que sejamos noticia a toda a hora, sempre
pelas melhores razões, o que valoriza e torna o nosso concelho muito
bem falado e conhecido. Agradeço a todos os que para isto
contribuem!
Depois de um período de grande dúvida por parte dos órgãos de
gestão, temos finalmente em abertura o quadro comunitário 20142020, que devendo ter iniciado em 2014 está a iniciar apenas agora.
Obviamente que este atraso obrigou a que todos os municípios do
país sofressem um atraso no planeamento dos seus investimentos,
de quase dois anos. No caso de Mértola a situação é semelhante,
apesar de termos avançado com alguns, apenas na dimensão da
nossa capacidade financeira própria, pois como temos feito uma
gestão rigorosa e equilibrada, conseguimos criar essas condições.
Mas é nesta fase que estamos finalmente a avançar com grande
parte dos investimentos, conseguindo finalizar algumas obras até
final do atual mandato autárquico, tendo que outras continuar e serem
concluídas no seguinte. Apesar de tudo, e destes atrasos provocados
pelo grande atraso de arranque do quadro comunitário, somos uma
das autarquias mais dinâmicas do país, e estamos com diversas
obras em execução, antecipando algum tempo para a sua conclusão.
Previmos conseguir mais de dez milhões de euros de fundos
comunitários, o que se traduzirá num investimento de cerca de
treze milhões de euros, isto até 2018/19, podendo eventualmente
ainda alcançar mais financiamento, e logo investimento até final do
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Quero também dar-vos nota da nossa relação com o atual
governo. Temos conseguido obter deste governo compromissos
para com Mértola em diversas áreas, o que não estávamos a
conseguir com o anterior. Tenho feito várias reuniões, onde vou
obtendo sintonia e boa vontade em resolver problemas. Sobre a
Reforma do Mapa Judiciário, tendo já obtido a confirmação de
voltar a ter julgamentos no Tribunal de Mértola, estamos em vias de
conseguir que fiquemos classificados como Tribunal de Competência
Genérica ao invés de Seção de Proximidade. Nas acessibilidades
obtive confirmação na obra de requalificação da Estrada Nacional
265, Mértola-Serpa, e ainda intenção de voltar ao projeto do IC 27,
que está em avaliação, e que pode ser reiniciada a fase de Alcoutim
(Santa Marta) até à vila de Mértola, entre outras intervenções
pontuais de menor monta nos troços nacionais. Na eletrificação
agrícola e rural também parece estar para breve a execução desta
obra, por conta do Estado Português, e tendo como parceiros
também financiadores a EDP, a Câmara Municipal e os beneficiários.
Na recuperação ambiental do Parque Mineiro de S. Domingos,
intervenção que está programada há anos, foi recentemente
aprovada pelo POSEUR a candidatura da 1ª fase da obra, de cerca de
4,3 milhões de euros, que vai agora ser lançada, e que pode entrar em
execução ainda este ano. No abastecimento de água em alta,
pretendendo substituir os furos artesianos, que não dão garantias de
quantidade nem de qualidade, irão avançar também ainda este ano
as obras a cargo das Águas Públicas do Alentejo, da qual somos
parceiros, de adução de água a partir de Mértola às zonas norte, até
Vale de Açor, e centro do concelho, até Penilhos, e a partir de
Almodôvar à zona sul, por S. Pedro de Sólis. Também a obra de
desassoreamento do Rio Guadiana, falada há vinte e tal anos, está
a avançar agora. Está uma candidatura submetida a fundos
comunitários, pelos governos de Portugal e Espanha, que visa
financiar a próxima fase, que será de Alcoutim até ao Pomarão,
estando também a ser preparada a solução da última fase, desde o
Pomarão até Mértola, unicamente dentro do concelho.
Todos estes desenvolvimentos, em assuntos que estavam parados
há dezenas de anos, ou que não havia vontade política de resolver,
nos dão agora novas perspetivas de finalmente os vermos executados, a bem do concelho e dos mertolenses. Isto tem sido possível pela
confiança e relação politica mais próxima que tenho com o atual
governo, o que obviamente favorece nos contatos e influência que se
possa exercer.
Estou com enormes expetativas no futuro próximo, temos conseguido
fazer-nos ouvir, e vamos conseguir executar obra neste concelho
numa dimensão nunca antes conseguida. Porque Mértola merece!
Com um abraço do amigo,
Jorge Paulo Colaço Rosa
Presidente da Câmara Municipal

lembrar
serrão martins
A iniciativa Lembrar Serrão Martins, que
recorda a vida e obra de António Serrão
Martins, antigo autarca, decorreu de 19 a 29
de março com atividades culturais e desportivas em Mértola e Mina de S. Domingos.
Este ano escolhemos as palavras de António
Palma Santos, funcionário da Câmara
Municipal.

Lembrar Serrão Martins
É nunca esquecê-lo na vida
Também com eles os que morreram
Esta homenagem é sentida
Tantos anos já passaram
Mas não tens sido esquecido
Serás sempre lembrado
Por este povo tão amado
Tua esposa e filho querido
Eras sério e honesto
Um homem competente
Da forma como partiste
Deixas-te tanta gente triste
És lembrado por toda a gente
Àquilo que te propuseste
Deixando tanto por fazer
Mas outros têm conseguido
Esse caminho ser seguido
Sem nunca te esquecer
Todos os anos és Homenageado
Pela Câmara Municipal
Trabalhadores da Autarquia
Nunca esquecendo esse dia
Que para ti foi tão fatal
António Manuel Serrão Martins
Hoje mais uma vez reconhecido
Pela tua força de ser
Que todos sabias receber
Por isso é mais que merecido

Porque eu bem me lembro
De quando eras presidente
Olhando para a tua pessoa
Porque gente assim tão boa
Não deveria partir tão de repente
Foi o destino que assim quis
Tinhas o teu dia marcado
Na flor da tua idade
Deixas-te um concelho com saudade
Mas teu nome está gravado
Tua Esposa e teu Filho
Esse dia não vão esquecer
Da forma como correu
Onde mais gente morreu
Foi triste a notícia receber
Com estas minhas palavras
Sei que é triste neste nome falar
Desde o dia em que partiu
Esposa e Filho nunca mais viu
Recordam-no sempre a chorar
De todos me quero despedir
Com esta minha grande emoção
Também vos quero dizer
Que nunca me vou esquecer
Deste Guerreiro chamado Serrão
António Palma Santos
14 de fevereiro de 2016

LEMBRAR

serrãomartins
MARÇO ’16
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sabores do rio
à mesa no pomarão
O Festival do Peixe do Rio completou a sua 13.ª edição nos dias
2 e 3 de abril. Desde a primeira edição que este certame, que
decorre anualmente no Pomarão, se assumiu como uma montra
privilegiada dos produtos tradicionais do Guadiana e das artes
de pesca da região.
Este ano o espaço instalado à beira rio, onde outrora os barcos
atracavam para levar o minério extraído em São Domingos, recebeu centenas de visitantes vindos de Portugal e Espanha para
apreciarem iguarias como a lampreia, o muge, as enguias e
outras espécies que habitam esta zona do rio Guadiana.
A animação musical foi outra das apostas da Câmara Municipal
de Mértola, entidade organizadora, com destaque para o espetáculo de sábado à noite com o artista popular Toy. À meia noite e
como já é tradição neste evento, o céu da aldeia ribeirinha voltou
a encher-se de luz e cor com um espetáculo de fogo de artificio.
A Caravana do Ambiente e a mascote Carolina também estiveram presentes nesta edição do Festival do Peixe do Rio com muitas atividades para os mais novos.
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feira do mel, queijo e pão
De 22 a 24 de abril, Mértola recebeu mais uma edição da Feira
do Mel, Queijo e Pão, uma organização da Câmara Municipal de
Mértola, que há 18 anos mostra e valoriza o que de melhor este
território produz. A Feira é atualmente, também, um expositor de
outros produtos tradicionais de excelência como os enchidos e
os vinhos.
A programação cultural da Feira, como é costume, contou com
muita música tradicional e no domingo um desfile de vários grupos corais vindos do Alentejo e da margem sul. No sábado, dia
Mundial do Livro, a Biblioteca Municipal associou-se ao evento e
levou atividades e livros sobre os produtos em destaque na
Feira.

vinhos de mértola
premiados na
viniportugal
No concurso Vinhos de Portugal, dinamizado pela viniportugal,
foram distinguidos com medalhas de ouro e prata quatro vinhos
produzidos no concelho de Mértola.
Os vinhos da Bombeira do Guadiana Escolha Syrah 2014 e
Escolha Trincadeira 2014 foram galardoados com as medalhas
de ouro e são produzidos pela empresa Bombeira do Guadiana Investimentos Imobiliários e agroturísticos.

As medalhas de prata foram atribuídas aos vinhos HDL Reserva
Syrah 2011 e Seleção 2013 produzidos pela Sociedade Agrícola
Herdade dos Lagos.
Os excelentes resultados obtidos pelos vinhos produzidos no
concelho, num certame que contou com 1320 vinhos inscritos
em representação de 379 produtores nacionais, é um motivo de
orgulho para a Câmara Municipal, que integra a Associação
Portuguesa de Municípios com Vinho desde 2015 numa aposta
no setor dos vinhos e no enoturismo.
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25 de abril em mértola
recorda e homenageia
poder local
Nas comemorações de mais um aniversário do 25 de Abril, a
Câmara Municipal de Mértola decidiu também celebrar a história
e a herança dos autarcas mertolenses dos últimos 100 anos, com
uma sessão solene, um livro e uma exposição.
A sessão solene começou às 16h00, de dia 25 de abril, na Praça
Luís de Camões, em frente ao edifício dos Paços do Concelho,
com a presença dos capitães de Abril Carlos Beato e Manuel
Monge, de antigos autarcas e dos atuais e de munícipes que quiseram desta forma assinalar o 25 de Abril.
Os capitães de Abril partilharam as suas memórias com os presentes. Carlos Beato recordou alguns episódios da organização e
da madrugada da Revolução, enquanto que Manuel Monge optou
por refletir sobre o País que temos hoje. Ambos também referiram
as suas ligações familiares ao concelho.
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O presidente da Câmara, Jorge Rosa, e da Assembleia
Municipal, Mário Martins, também tiveram a palavra nesta sessão
solene que homenageou todos os autarcas eleitos. Em representação desses autarcas estiveram os ex-edis Matias José da
Palma e Jorge Pulido Valente que foram agraciados com medalhas de elevado mérito municipal .
Na cerimónia o historiador Joaquim Boiça apresentou o trabalho
encomendado pela autarquia num livro intitulado “Mértola da
República à Democracia (1910-2014) O Poder Municipal e as
suas Figuras”, onde dá a conhecer todos aqueles que estiveram à
frente do poder local no último século. A encerrar a cerimónia, os
convidados foram conhecer a exposição sobre os autarcas que
está patente ao público no Salão Nobre da Câmara Municipal.
Ainda no âmbito das celebrações de mais um aniversário do 25
de Abril, o Cine-teatro Marques Duque recebeu no dia 24 um
espetáculo com músicas de Abril.

em mértola “a minha
escola tem um museu”
O Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, foi este ano assinalado em Mértola com a atividade “A minha Escola tem um Museu”,
desenvolvida na escola sede do agrupamento de Escolas de
Mértola, onde se situa o núcleo museológico da Ermida e
Necrópole de S. Sebastião e contou com o envolvimento de todos
os parceiros intervenientes neste projeto - Câmara Municipal de
Mértola, Agrupamento de Escolas de Mértola, Campo
Arqueológico de Mértola e Escola Profissional ALSUD, e da
Fundação Serrão Martins.
O objetivo desta atividade foi sensibilizar a comunidade escolar
para a importância da preservação do património e para a mais
valia que representa a existência de um núcleo museológico na própria escola. Por outro lado, foram também apresentados os recursos educativos disponíveis, como forma de sensibilizar a comunidade educativa para a importância dos núcleos museológicos do
Museu de Mértola e para as ações que se podem desenvolver em
termos de complemento de informação e aprofundamento de
conhecimentos nas mais diversas áreas. Os museus são espaços
dinâmicos, de partilha de conhecimentos e experiências, que
devem ser vivenciados e utilizados pela comunidade.

museu de mértola
inaugura 14.º
núcleo museológico
A Câmara Municipal de Mértola inaugurou no dia 29 de março o
Núcleo Museológico da Igreja Matriz, o 14.º núcleo a integrar o
Museu de Mértola. A cerimónia de inauguração de mais uma página da história da Vila de Mértola contou com as presenças de,
entre outros, da Diretora Regional de Cultura, Ana Paula
Amendoeira e do Diretor do Campo Arqueológico de Mértola,
Cláudio Torres, que sublinhou a importância deste ciclo de 40 anos
de trabalho e de descoberta da história
A Diretora de Cultura do Alentejo destacou na sua intervenção o
desenvolvimento de Mértola e como este é importante para o
Alentejo e para o país, como provam as muitas dezenas de milhares de visitantes do Museu de Mértola, em 2015.
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festival mur animou
espaço entre muralhas
A primeira edição do Festival MUR, que decorreu de 13 a 15 de
maio, no espaço entre muralhas do Centro Histórico da Vila de
Mértola trouxe a este local música, multimédia, teatro, cinema,
desenho, e muita animação.
A Câmara Municipal de Mértola, entidade organizadora do evento,
pretende, que em anos que não há Festival Islâmico, promover um
evento de cariz cultural, que traga novidades e atraia novos público
para este espaço tradicional.
O castelo de Mértola foi o palco do espetáculo dos Três Bairro, um
concerto que levou muito público ao castelo no sábado à noite.
Nesta mesma noite, a fachada da Igreja Matriz de Mértola serviu de
cenário para um espetáculo multimédia magnífico, que incluiu imagens, música e teatro.
No âmbito do MUR decorreu no sábado e domingo um workshop
de desenho gráfico, com Eduardo Salavisa, com duas dezenas de
artistas a desenharem a sua visão do centro histórico da vila.
O Festival Mur encerrou no domingo à noite com uma peça de teatro e um filme na Praça Luís de Camões.
O balanço desta primeira edição é bastante positivo, quer pela
diversidade de atividades culturais que Mértola recebeu nesse fim
de semana, quer pela elevada adesão de público local e turistas às
iniciativas. Para o ano, Mértola recebe mais uma edição do Festival
Islâmico e o Festival Mur estará de regresso em 2018.
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mértola incluída na lista de portugal ao património
mundial da humanidade (Um marco para o futuro, uma data histórica para Mértola)

Foi recentemente divulgada a Lista Indicativa de Portugal ao
Património Mundial pela Comissão Nacional da UNESCO.
Trata-se de um momento histórico para Mértola, já que, por um lado
este reconhecimento, a par de mais 21 bens nacionais, onde se contam a Baixa Pombalina de Lisboa, os Caminhos Portugueses de
Peregrinação a Santiago de Compostela, ou as Lavadas da
Madeira entre outras, consolida em definitivo a importância e o reconhecimento do património de Mértola, por outro lado, a inclusão
nesta lista é mais uma etapa ganha no processo de candidatura do
Bem “Mértola” a Património Mundial.

contagem decrescente
para o festival islâmico
Em maio de 2017, o Festival Islâmico de Mértola regressa a
Mértola e a apresentação da 9.ª edição foi no dia 13 de maio, integrado na programação Cultural do festival Mur. O evento contou
com um espetáculo musical e uma apresentação de dança a cargo
da Dansul, assim como da apresentação da nova imagem gráfica.
Esta é mais uma vez inspirada na herança islâmica presente nos
achados arqueológicos, expostos no Núcleo Islâmico do Museu de
Mértola.

A Comissão Nacional da UNESCO, entidade responsável pelo
acompanhamento em Portugal da Convenção para a Proteção do
Património Mundial, Cultural e Natural coloca assim Mértola no
mapa mundial dos bens com condições para aceder à classificação
de património mundial da humanidade.
Será com o foco neste objetivo, que autarquia de Mértola e as
Comissões Executivas e Científicas para a Candidatura de Mértola
a Património Mundial, continuarão o trabalho desenvolvido até ao
momento.

pista de canoagem e remo
da mina de são domingos
A Pista de Canoagem e Remo da Mina de S. Domingos foi oficialmente inaugurada no dia 26 de março, com a presença do secretário de Estado do Desporto, João Menezes, do presidente da
Federação Portuguesa de Canoagem, Vitor Felix, do diretor regional da Juventude e Desporto, João Araújo, do deputado eleito pelo
circulo de Beja Pedro do Carmo, do presidente da Câmara
Municipal, Jorge Rosa e do Presidente do Clube Náutico de
Mértola, Carlos Viegas.
Esta nova infraestrutura é a segunda pista do país e está preparada
para receber provas nacionais e internacionais, o quem também
possibilita que a albufeira da Tapada Grande da Mina de S.
Domingos possa, igualmente, receber estágios de canoagem,
tendo já recebido as duas principais seleções, a masculina e a feminina.
Vitor Felix, presidente da Federação portuguesa de canoagem
“O Municipio e o Clube Náutico de Mértola estão de parabéns
pela iniciativa e coragem na construção da segunda pista de
canoagem no país e fazer da nossa modalidade uma modalidade estratégica para o concelho”
João Menezes, Secretário de Estado da Juventude e Desporto
“A Pista de canoagem deste Mina de S. Domingos tem todas as
condições para apoiar a pratica desportiva das gentes de
Mértola e não só, pode representar uma mais valia para o
desenvolvimento do turismo do pendor ecológico e desportivo
nesta vastíssima e belíssima região do país.”
Jorge Rosa, presidente da Câmara Municipal de Mértola
“A pista, a renovação do anfiteatro, as melhorias no bar e os balneários de apoio à pista tiveram um custo total de 370 mil euros,
cabendo à Autarquia de Mértola uma comparticipação de 206
mil euros”
“Estamos felizes por termos este equipamento e duplamente felizes por este investimento ser na Mina de S. Domingos”
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SUPER TaÇA DISTRITAL
EM MÉRTOLA
O Campo de Jogos Municipal de Mértola foi no dia 21 de maio o
palco escolhido para a final da Super Taça Distrital de futebol, entre
as equipas do aljustrelense e Piense. A equipa de Aljustrel sagrouse vencedora ao bater o Piense por 4-2.

trilhos de mértola
trail run
A Câmara Municipal de Mértola, em colaboração com o Clube de
Futebol Guadiana, realizou no dia 8 de maio a atividade Trilhos de
Mértola – Trail Run. Esta primeira edição foi composta por um Ultra
Trail de 44 km, um Trail Longo de 23 km e uma caminhada de 10 km
e contou com a presença de mais de 300 participantes que puderam desfrutar da beleza da paisagem e ao mesmo tempo confirmar
a dificuldade dos trilhos traçados. As margens do rio Guadiana e da
ribeira de Oeiras, as zonas florestais, os caminhos romanos, as
muralhas e todo o património histórico e paisagens espetaculares,
aliados a um percurso duro e exigente resultaram num excelente e
surpreendente evento destacado e enaltecido por praticamente
todos os participantes.
O vencedor do Ultra Trail, Manuel Augusto da equipa Intermarché
VRSA Trail Runners, estava extremamente satisfeito e surpreendido com a qualidade dos percursos, referenciando que o Trilhos de
Mértola tem tudo para se tornar numa referência a nível nacional.
A organização congratula-se com o sucesso do evento e assume
agora a responsabilidade de organizar as futuras edições, tendo
em conta que tem um potencial paisagístico incrível para a realização deste tipo de provas.
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mértola recebe
visita de governantes
Nos meses de março, abril e maio o concelho de Mértola foi visitado por vários membros do Governo, quer para a inauguração de
importantes obras, quer para assinalar momentos importantes da
vida da região. Os governantes quiseram conhecer de perto o trabalho que está a ser desenvolvido no concelho, bem como as suas
potencialidades.
O Secretário de Estado da Juventude e Desporto, na altura, João
Meneses, deslocou-se à Mina de S. Domingos, no dia 26 de março,
para conhecer a nova Pista de Canoagem e Remo da localidade,
assim como participar na inauguração desta importante infraestrutura desportiva. No mesmo dia, o governante deslocou-se a
Mértola para visitar a sede do Clube Náutico e a sua história.
A Chefe da Unidade de Missão para a Valorização do Interior,
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Helena Freitas, esteve em Mértola reunida com o presidente e
vice-presidente da Câmara para avaliar diversas questões relativas
ao território, nomeadamente a navegabilidade do Guadiana, os
acessos rodoviários, o combate à desertificação, entre outras.
Por ocasião da libertação de mais um lince no território de Mértola,
o Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e a Secretária de
Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da
Natureza, Célia Ramos, estiveram em Mértola a assistir a mais um
importante momento do processo de reintrodução deste felino no
território. Na sede do Parque Natural do Vale do Guadiana participaram também num encontro que debateu o lince ibérico.
A inauguração do saneamento básico e pavimentação em
Martinhanes, freguesia de S. João dos Caldeireiros, contou com a
participação Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins.
O deputado eleito pelo distrito de Beja, Pedro do Carmo, é outra
presença assídua em Mértola, mostrando assim o seu interesse e
atenção ao concelho e à sua população.

comitiva de
autarcas de cabo verde
visitam mértola
No âmbito do Fórum Lusófono, organizado pelo Instituto politécnico
de Beja, os presidentes e representantes das autarquias de Cabo
Verde (São Salvador do Mundo, Ribeira Grande de Santiago, São
Miguel, Ribeira Brava, Boavista e Sal) visitaram no dia 29 de abril, a
vila de Mértola.

A comitiva foi recebida pelo vice-presidente da autarquia, João
Miguel Serrão, que durante a visita ao novo núcleo museológico da
igreja matriz apresentou a política de desenvolvimento cultural da
autarquia mertolense.
A Escola Profissional ALSUD também marcou presença através de
algumas professoras e alunos, uma vez que desde há anos que
existe uma parceria ao nível do ensino profissional, com a autarquia
de Ribeira Grande de Santiago.
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obra de reabilitação da ponte da ribeira
de oeiras concluída

A obra de reforço estrutural da ponte sobre a ribeira de Oeiras, em
Mértola, está concluída. O valor da intervenção ultrapassa os
218.000 euros
A ponte localiza-se na EM-122 ao quilómetro 51+600, no concelho
de Mértola a montante da confluência do rio Oeiras com o rio
Guadiana. A sua construção data de finais do século XIX, com um
projeto original que faz hoje parte Arquivo Histórico das Estradas
de Portugal e data de 1874.

A Ponte sobre o rio Oeiras possui uma extensão de tabuleiro de
63m, com 4.6m de largura útil.
A estrutura da ponte, de características singulares, é formada por
cinco arcos de alvenaria com 10m de diâmetro. Os arcos e os elementos verticais são rematados por cantaria e os pilares têm uma
altura variável entre 13 e os 17 m.
A solução de reforço estrutural agora desenvolvida, permitiu dotar a
estrutura de maior capacidade de suporte com recurso a injeção de
calda para consolidação do solo entre tímpanos, complementada
por atirantamento transversal com varões de aço protegidos.
Os trabalhos de reforço estrutural procederam ainda à reconstrução
dos arcos, reforço do sistema de drenagem e aplicação de tapete
betuminoso, entre outros trabalhos de reabilitação e conservação.

câmara inaugura maia uma obra de saneamento e
pavimentação em martinhanes
A Câmara Municipal de Mértola inaugurou dia 27 de maio a obra de
saneamento básico e pavimentação em Martinhanes, freguesia de
S. João dos Caldeireiros. A cerimónia contou com a presença do
secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins.
Esta obra de saneamento e pavimentação é a 26.ª a estar concluída e é o reflexo do esforço que o Municipio tem feito para dotar o
maior número de localidades, com todas as infraestruturas necessárias para as populações. Para assinalar a conclusão de mais
uma obra, a Câmara preparou uma celebração em conjunto com a
população e com a Junta de Freguesia, que incluiu música, um passeio pela localidade e um lanche convívio.
A obra representa um investimento superior a 700 mil euros.
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obras municipais
OBRA

VALOR SEM IVA

PRAZO DE EXECUÇÃO

ESTADO

Ponte sobre o rio Oeiras
Reabilitação/reforço estrutural

218.533,57 €

180 dias

Em conclusão

Obras na Zona Expansão
Urbana 1 Mina S. Domingos

743.441,11 €

300 dias

Em execução

Saneamento e Pavimentação
de João Serra

645.509,37 €

270 dias

Contratado, a iniciar

Construção de Catacumbas
Cemitério de Mértola

45.791,79 €

90 dias

Concluída

Saneamento e pavimentação
de Martinhanes

737.913,85 €

365 dias

Concluída

Saneamento e pavimentação
de Montes Altos

672.500,00 €

Projecto de Execução. Pedidos
de parecer e licenciamentos

Rede de água e pavimentação
de S. Miguel do Pinheiro

694.500,00 €

Projecto de Execução

Construção de Drenos (2)
Corte de Gafo de Cima

15.100,00 €

EM 506 | EN122
S. Pedro de Sólis

950.000,00 €

Obra em lançamento

Saneamento e Pavimentação
em Alves

1.476.465,66 €

Projecto de Execução. Revisão.
Pedidos de parecer

Saneamento e Pavimentação
em Picoitos

1.342.273,49 €

Projecto de Execução. Revisão.
Pedidos de parecer

Saneamento e Pavimentação
em Alcaria Longa

1.241.483,99 €

Projecto de Execução. Revisão.
Pedidos de parecer

30 dias

Em fase de concurso

Ampliação da Casa Mortuária | Mértola
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obras municipais

Habitação rés-do-chão na rua 5 de Outubro
Mértola

Parque de estacionamento junto à casa mortuária
Mértola

Habitação no Centro Histórico
Mértola

Preparação de arruamentos
Corte do Pinto

Bases para exposição geológica
Mina S. Domingos

Construção de rampa na Praia Fluvial
Mina S. Domingos

Limpeza de vegetação
Mina S. Domingos

Obras no Cais
Mértola
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obras municipais

Reconstrução de habitação em Além Rio
Mértola

Demolição de ruínas
Mértola

Pavimentação do acesso ao Hotel
Mina S. Domingos

Corrimão de proteção em Cerro do Benfica
Mértola

Obras na rua de S. Pedro
Mina S. Domingos

Obras no Mercado
Mina S. Domingos

Igreja da N. Sr.ª das Nerves
Mértola

Habitação na Avenida
Mértola
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atividades cpcj
11 DE ABRIL» DISTRIBUIÇÃO DE T-SHIRTS» alunos /as préescolar e ensino básico | Colaboração do agrupamento de escolas de Mértola e Santa Casa da Misericórdia | Foram distribuídas 530 t-shirts.
15 DE ABRIL» APRESENTAÇÃO DO LIVRO “A VIAGEM DE
PELUDIM” » Biblioteca Municipal
Colaboração com o Plano Municipal de Igualdade de Género
29 ABRIL» A IMPORTÂNCIA DE SABER DIZER NÃO
(SENSIBILIZAÇÃO PARA PAIS/MÃES | comunidade geral
Salão Nobre da Junta de Mértola | ação promovida pela Santa
Casa da Misericórdia de Mértola
30 DE ABRIL» PERTURBAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO
DE CRIANÇAS E JOVENS | sensibilização para pais/mães
comunidade geral | Cine Teatro Marques Duque | Mértola
17 DE MAIO» OS DESAFIOS À PARENTALIDADE POSITIVA
sensibilização para pais/mães / comunidade geral
Salão Nobre da Junta de Mértola
Ação proposta pela associação de pais e promovida pela CPCJ

cpcj de mértola alerta
para os maus tratos
na infância
A Comissão de Proteção de Criança se Jovens de Mértola
(CPCJ), associou-se à campanha Nacional ABRIL - Mês da
Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, através da dinamização de um conjunto de iniciativas que visaram sensibilizar a
comunidade, para os maus-tratos na infância e na juventude e
para a importância da prevenção.
Esta iniciativa pretendeu consciencializar a comunidade para a
importância da prevenção dos maus-tratos na infância; o fortalecimento das famílias, no sentido de uma parentalidade positiva numa perspetiva de empowerment e fortalecimento das próprias crianças.
A primeira iniciativa “Sou do tamanho do que vejo” foi dirigida ao
público escolar. Na Biblioteca Municipal de Mértola decorreu a
apresentação do livro “A Viagem de Peludim”, com a presença
de Vânia Beliz, uma das autoras. Seguiram-se ações de sensibilização sobre parentalidade positiva e a importância de dizer
não às crianças. No dia 30 de abril, no Cine-teatro Marques
Duque realizou-se uma ação com a presença de Nuno Lobo
Antunes, que abordou as perturbações de desenvolvimento em
crianças e jovens.

CPCJ
mértola
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‘há um artista
dentro de nós’
pelas crianças de Mértola, Mina de
S. Domingos e Santana de Cambas
Entre 23 de maio e 4 de junho esteve patente ao público na Casa
das Artes Mário Elias, a exposição “Há um artista dentro de nós”.
Os trabalhos foram realizados no âmbito do projeto “Plano de
Promoção de Empreendedorismo nas Escolas do Baixo Alentejo” e
teve como objetivo desenvolver uma cultura “empreendedora” nas
crianças e nos jovens. Esta atividade foi implementada pela autarquia no Jardim de Infância de Mértola, Jardim de Infância de Mina
S. Domingos e Jardim de Infância de Santana de Cambas.
Os trabalhos resultaram do desejo manifestado pelas crianças de
“ser pintores” e ter a sua própria exposição.

dia mundial da criança
celebrado em mértola
Para comemorar o Dia Internacional da Criança no dia 1 de
junho, a Câmara Municipal de Mértola promoveu algumas atividades de animação, dirigidas a todas as crianças do pré escolar
e 1º. Ciclo.
Insufláveis, pinturas faciais, pinturas de camisolas, flores de
papel e atividades desportivas fizeram as delícias de todas as
crianças. O dia foi ainda animado com o espetáculo Mickey
Mouse – o Musical.
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programa “cidadania
marítima” em mértola
O Comando-local da Polícia Marítima (PM) de Vila Real de Santo
António, com e Professora Maria do Céu Kemp, estiveram no dia 29
de abril, na Escola EB 2,3 de Mértola a promover uma ação de
divulgação inserida no Programa Cidadania Marítima (PCM).
O PCM é um programa de dimensão nacional, desenvolvido pela
Polícia Marítima, destinado a fomentar iniciativas e projetos direcionados para a promoção de valores de cidadania e de civismo no
meio marítimo, fluvial e lacustre, tendo em vista proporcionar aos
cidadãos um maior conhecimento destes valores, a par de um usufruto em segurança da orla costeira e fluvial do país.

informar para melhorar
hábitos alimentares
A alimentação é uma das principais determinantes da saúde e muitos dos problemas surgidos, mesmo nos adolescentes e jovens é
contributo de uma má alimentação. A autarquia enquanto entidade
consciente desta situação e responsável para contribuir para uma
população mais saudável está a promover, durante o ano de 2016,
algumas ações sobre “hábitos alimentares / alimentação saudável”
dirigida a vários públicos.
A primeira parte desta iniciativa realizou-se durante o mês de abril.
Teve como destinatários alguns elementos da comunidade educativa (pessoal auxiliar dos estabelecimentos de ensino e pessoal que
trabalha em refeitórios escolares).
Estão previstas mais duas partes destas sessões, uma a realizar
em setembro, numa campanha da Unidade Móvel, dirigida a toda a
população e outra, em outubro, dirigida às crianças, nas escolas.
Pretende-se assegurar que todos os grupos da população sejam
informados, tenham acesso e sejam apoiados na utilização de
conhecimentos básicos sobre a saúde, para que façam escolhas alimentares conscientes.
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município de mértola e
campo arqueológico
de mértola na festa da
arqueologia 2016
A Festa da Arqueologia é um evento organizado trienalmente
pela Associação dos Arqueólogos Portugueses no Museu
Arqueológico do Carmo, em Lisboa, em colaboração com as
principais instituições públicas e privadas do setor e destina-se
a divulgar a atividade arqueológica, nas suas múltiplas facetas,
junto do público em geral, e das famílias com crianças e jovens
em particular.
Este evento decorreu nos dias 4 e 5 de junho sendo o espaço de
Mértola dinamizado pelo Município e pelo Campo Arqueológico
de Mértola. Foi recriado um pátio de uma casa islâmica onde se
apresentaram diversos materiais educativos, jogos, réplicas de
ourivesaria e cerâmica e uma estratigrafia representativa dos
níveis de escavação deste período. Para além disso decorreram
diversas sessões de divulgação, entre elas uma apresentação
da atividade do Campo Arqueológico de Mértola e os materiais
educativos recentemente desenvolvidos, a apresentação do
Festival Islâmico 2017 e o lançamento das Atas do X Congresso
sobre Cerâmica Medieval no Mediterrâneo.
Foram dois dias intensos de partilha de conhecimentos e experiências e uma excelente oportunidade para divulgar o trabalho
que se faz em Mértola, não só no âmbito da atividade arqueológica mas, também, da requalificação e divulgação patrimonial.

prémio instituição da
associação portuguesa
de museologia
Os prémios da Associação Portuguesa de Museologia (APOM)
visam incentivar e premiar a imaginação e a criatividade dos
museólogos portugueses e o seu contributo efetivo na melhoria
da qualidade dos Museus em Portugal, sendo também uma
forma de dar visibilidade ao que de melhor se faz no âmbito da
museologia.
A edição de 2016 dos Prémios APOM distinguiu a Câmara
Municipal de Mértola com o Prémio instituição. Trata-se de um
Prémio de prestígio que reconhece o trabalho realizado em
Mértola nas últimas décadas e que é um incentivo para a implementação de ações de melhoria que permitam transformar o
Museu de Mértola numa unidade museológica de excelência.
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como adquirir o
“passaporte para a
passaporte para a leitura leitura” é um sucesso
O Passaporte da Leitura destina-se a crianças dos 6 aos 10 anos
que possuam o Cartão de Leitor da Biblioteca Municipal e que desejem participar no concurso Melhor Leitor do Mês, designado “Ler...
(com prazer), faz crescer!”
A criança que deseje participar deverá dirigir-se à Biblioteca
Municipal, solicitar o seu passaporte e por cada livro requisitado o
seu passaporte será carimbado no mês em questão.
Terminado o mês serão contabilizadas as leituras de cada utilizador
e será atribuído um prémio ao melhor leitor do mês.
Se por ventura houver empate o desempate far-se-á por sorteio.
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A iniciativa da Biblioteca Municipal de Mértola “Passaporte para a
leitura” está a ser um sucesso. Atualmente conta com 50 crianças
inscritas, o que significa que 54 por cento dos alunos que frequentam a EB 1 de Mértola participam na atividade que estimula a leitura e o contato com os livros e o conhecimento. De acordo com os
dados da Biblioteca estes “viajantes” já percorreram as páginas de
543 livros.
A iniciativa que tinha sido inicialmente pensada para 20 crianças,
devido à oferta diversificadas de atividades pós-horário escolar,
teve que ser repensada e ajustada às necessidades das crianças,
com mais sessões.
Nas sessões as técnicas da Biblioteca desenvolvem várias atividades como contos, jogo da glória sobre o fundo documental, pinturas, artes plástica, entre outros.

câmara atribui sete casas passeios de verão para
para habitação social
idosos do concelho
A Câmara Municipal de Mértola atribuiu, por concurso, sete
casas para habitação social, em regime de arrendamento apoiado, a famílias carenciadas do concelho. O apoio habitacional é
uma das prioridades da Câmara na área social.
Esta necessidade prende-se com o facto de muitas destas famílias não usufruírem de rendimentos que lhe permitam arrendar
no mercado livre.
As habitações localizam-se na vila de Mértola e irão permitir que
sete famílias do concelho residam em habitações com todas as
condições de segurança e higiene e de acordo com as suas
necessidades.
No total, a Câmara Municipal dispõe de 49 casas, em regime de
arrendamento social, e nas quais são beneficiadas 112 pessoas.

Os passeios de verão para idosos, reformados e pensionistas
do concelho começaram a 31 de maio, com uma visita ao
Planetário e ao Museu da Marinha, uma iniciativa da Câmara
Municipal de Mértola. A primeira viagem foi com os residentes
da União de Freguesias.
Ao longo do mês de junho os residentes das restantes freguesias do concelho também irão visitar estes locais, permitindo que
passem um dia de convívio e com muitas descobertas.
A Câmara Municipal conta com a colaboração das Juntas de
Freguesia.

mértolarte 2016
com 167 participações
No passado dia 9 de abril inaugurou a edição da MertolArte 2016,
bienal de artes plásticas, ato que contou com a presença de cerca
de noventa artistas e acompanhantes. Participaram nesta edição
167 autores oriundos de todo o país, contando ainda com algumas
participações do país vizinho.
A pintura foi a modalidade mais concorrida com 125 obras sendo
de assinalar a crescente participação de escultura/ instalações com
24 obras, as restantes obras distribuíram-se por técnicas mistas e
desenho. Os trabalhos estiveram patentes ao público na Casa das
Artes Mário Elias, na Basílica Paleocristã, na sala de exposições
temporárias do Castelo de Mértola, entre outras, até dia 30 de abril
A inauguração contou com a atuação do Grupo Coral de Mértola.
Listagem dos premiados:
1 Prémio» “ Non habitable structure… “ da autoria de Rui Tavares
2 prémio» “ Balão” da autoria de Samuel Silva
3 Prémio» “Liberta-te” da autoria de Manuel Carvalho
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mértola com recolha
seletiva de têxteis
O concelho de Mértola já tem pontos de recolha seletiva de têxteis. Estão instalados oito equipamentos, em Mértola, Fernandes,
Santana de Cambas, Algodôr, Mina de S. Domingos, S. Miguel
do Pinheiro e S. João dos Caldeireiros.
A instalação destes contentores é o resultado do protocolo estabelecido entre o Município de Mértola e a H Sarah Trading, Lda.
que assim garante o fornecimento continuado de roupa, calçado e brinquedos usados ao Município de Mértola, bem como às
IPSS's/associações que atuam dentro do concelho, em função
do stock disponível.
Em termos ambientes este protocolo permitirá ainda retirar têxteis dos aterros e proporcionar o correto encaminhamento dos
têxteis com todos os benefícios sociais e ambientais associados.
A H Sarah Trading, Lda., é uma empresa que está preparada e
vocacionada para a recolha de roupas, calçado e brinquedos
usados para posterior tratamento e reencaminhamento para
que possam, de imediato, ser reutilizados ou, caso não apresentem condições, recicladas.

praia da albufeira da
tapada grande volta a
hastear bandeira azul
A Praia da Albufeira da Tapada Grande, na Mina de S.
Domingos, recebeu pelo quinto ano consecutivo a Bandeira
Azul, um símbolo de qualidade atribuído anualmente às praias e
marinas que distingue o esforço de diversas entidades em tornar possível a coexistência do desenvolvimento local a par do
respeito pelo ambiente.
A praia é um espaço de lazer com muitas atividades ao longo do
verão. Este ano a praia já pode contar com a ampliação da
esplanada, anfiteatro recuperado, entre outras melhorias, e claro, a Pista de Canoagem e Remo , tudo para que as férias no interior sejam perfeitas.
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mértola adere ao projeto
dark sky® alqueva
O Município de Mértola e a Rede de Turismo de Aldeia do Alentejo
– Genuineland (associação gestora do território certificado Dark
Sky® Alqueva) assinam, no dia 28 de abril, um acordo de cooperação para expansão da certificação Dark Sky® Alqueva ao concelho
de Mértola.
A Reserva Dark Sky® Alqueva, da qual já fazem parte os
Municípios de Portel, Reguengos de Monsaraz, Alandroal, Mourão,
Moura e Barrancos foi reconhecida em 2011 como a primeira
reserva do mundo a obter a Certificação Starlight Tourism
Destination atribuída pela Unesco e pela Organização Mundial do
Turismo.
O projeto de certificação desenvolvido pela Genuineland – Rede de
Turismo de Aldeia do Alentejo inclui ainda a implementação da
“Rota Dark Sky® Alqueva” que concentra um conjunto de serviços
e atividades relacionadas com o turismo astrológico desenvolvidas
por empresas das áreas do alojamento, da restauração e da animação turística, certificadas pela Reserva Dark Sky.
A Rota dinamiza ainda um conjunto de atividades de promoção e
conhecimento do “património astrológico” do território, bem como,
ações de sensibilização para a minimização da poluição luminosa.
Esta adesão do Município de Mértola integra a estratégia municipal
de estruturação de produtos de nicho turístico com elevado potencial de progressão nos mercados nacionais e internacionais. O território de Mértola pela sua extensão, baixa densidade populacional,
reduzida densidade urbanística, recursos naturais e clima apresenta um elevado potencial de certificação starlight.
No acordo de cooperação está prevista a organização e apresentação do dossier de candidatura do concelho de Mértola à
Certificação Starlight Tourism Destination; o desenvolvimento de
um plano de combate à poluição luminosa; a elaboração de um
plano de integração do território de Mértola na “Rota Dark Sky®
Alqueva”; a realização de ações de formação inicial e contínua para
os empresários locais e a comunidade em geral sobre as temáticas
Dark Sky® Alqueva (Astro turismo, poluição luminosa, entre
outras); e a dinamização de ações de animação e eventos alusivos
ao Dark Sky® Alqueva.
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câmara apoia alunos de
mértola nos cursos de
verão da universidade
do algarve
A Câmara Municipal de Mértola e a Universidade do
Algarve assinaram um protocolo de colaboração com vista
à participação de alunos do concelho nos cursos de verão
e desta forma promover o gosto pelas diversas áreas de
ensino e investigação, assim como, ajudá-los no processo
de escolha vocacional do seu percurso no ensino superior
Até ao máximo de 20 alunos, que residam no concelho há
mais de dois anos e que frequentem os estabelecimentos
de ensino locais, a Câmara Municipal poderá comparticipar em 50 por cento do valor global da propina dos jovens
estudantes selecionados que optem pelo programa residencial ou comparticipar na totalidade do valor global da
propina dos jovens estudantes selecionados que optem
pelo programa não residencial. O transporte de ida e volta,
no primeiro e último dia do programa também é garantido
pela Câmara.
Os Cursos de Verão da Universidade do Algarve decorrem
de 4 a 8 de julho e de 11 a 15 de julho, em diversas áreas de
estudo: Design e Comunicação; Ciências; Desporto;
Ciências Sociais, Economia e Gestão; Engenharias;
Saúde.

mértola continua
a levar os seus jovens a
percorrer o mundo.
próxima paragem,
amesterdão
Amesterdão é a cidade escolhida este ano para a viagem cultural
com jovens do concelho, promovida pela Câmara Municipal de
Mértola. A viagem terá lugar de 22 a 25 de setembro, com jovens
dos 16 aos 30 anos.
Proporcionar novas experiências culturais e dar a conhecer
novas realidades é o objetivo desta iniciativa que vai para a décima oitava edição.
As inscrições decorrem de 13 a 30 de junho na Divisão de
Cultura, Desporto e Turismo da Câmara Municipal.

agenda
Mértola Radical»12 a 15 agosto
Feira Agropecuária Pecuária Tranfronteiriça de
Vale do Poço» 09 a 11 setembro
Viagem com Jovens»22 a 25 setembro
Feira da Caça» 21 a 23 outubro

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, Ligía Rafael,
Manuel Marques, Margarida Guerreiro, Nuno Sequeira
Colaboração // Serviços Municipais
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