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Câmara consegue
instalar em Mértola
Posto de Atendimento
da Autoridade Marítima

Reunião com Secretário
de Estado das infraestruturas
resulta em promessa de melhoria
dos acessos rodoviários

A Câmara Municipal de Mértola e a Capitania de Vila Real de Santo António
assinaram, no dia 15 de julho, um protocolo de colaboração, para a instalação na Vila de um Posto de Atendimento da Autoridade Marítima Nacional. A
cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado da Defesa
Nacional, Marcos Perestrelo.
O Posto de Atendimento irá funcionar nos serviços municipais, no edifício da
Casa da Floresta, e está disponível uma vez por mês.
O novo serviço na Vila de Mértola irá contribuir para a melhoria da qualidade
de vida e apoio à comunidade local ligada ao rio, quer na pesca, quer nas atividades de recreio.
A Câmara Municipal de Mértola continua assim a desenvolver todos os
esforços não só para a manutenção dos serviços importantes para a população, mas também para a captação de novas valências de proximidade.

Com o objetivo de analisar e discutir as acessibilidades rodoviárias ao
concelho o presidente da Câmara Municipal de Mértola, Jorge Rosa,
deslocou-se a Lisboa para reunir com o Secretário de Estado,
Guilherme d'Oliveira Martins.
Falaram sobre as estradas nacionais, 265 e 267 e a prioridade estratégica que é a continuação do IC 27 até Mértola.
Da reunião de trabalho resultaram fortes expetativas sobre o avanço
da requalificação da EN 265 (Mértola-Serpa), cujo projeto já se
encontra concluído, e a obra deverá ser lançada durante 2017.
Foi também assumido que a ligação ao Algarve (IC 27) está reconhecida como uma prioridade.

Presidente da Câmara
mantém contatos
regulares com o
deputado Pedro do Carmo
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola deslocou-se à Assembleia da República para
reunir com o deputado eleito pelo círculo de Beja, Pedro do Carmo, com o objetivo de abordar temas como a reforma do mapa judiciário, os diplomas em discussão sobre a defesa do
mundo rural.
Foram também discutidas outras questões associadas à defesa do mundo rural, poder local
e ambiente.
Ações inseridas num objetivo de governo de proximidade, facilitando a troca de opiniões e
definições de posições concretas em defesa dos interesses de Mértola e das suas populações.
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PARU - Plano de Ação de
Regeneração Urbana
de Mértola Aprovado
O Presidente do Municipio de Mértola, Jorge Rosa, assinou no dia
10 de agosto, o contrato de financiamento para recuperação integral
do edifício “Casa Cor de Rosa”, na medida PARU - Plano de Ação
de Regeneração Urbana, através da plataforma - Alentejo 2020,
num total de 850.000 euros de investimento público, com 722.500
euros de valor financiado.
A Sessão contou com a presença do Ministro do Planeamento e
Infraestruturas, Pedro Marques, e do Presidente da CCDR Alentejo,
Roberto Grilo, em Vila Nova de Milfontes.
Mais uma medida que contribui para a reabilitação do Centro
Histórico de Mértola.

Estação Biológica
de Mértola
Com o objetivo de consolidar e desenvolver o projeto
da estação biológica em Mértola, uma delegação da
Câmara Municipal de Mértola, liderada pelo presidente Jorge Rosa, acompanhado pelo vice-presidente da
CCDR Alentejo, Jorge Pulido Valente, promoveram
no passado mês de julho uma jornada de trabalho,
nas instalações da Universidade do Porto.
Para além de permitir detalhar questões sobre a instalação da própria estação biológica, foram também analisadas formas de financiamento para as diversas
ações em curso que a Câmara Municipal de Mértola
tem com o CIBIO, Centro de Investigação em
Biodiversidade da Universidade do Porto.
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obras municipais
Água da
barragem do
Monte da Rocha irá
abastecer zona sul do
concelho de Mértola
O Presidente da Câmara Municipal de Mértola
acompanhou no passado dia 20 de julho a inauguração da ETA do Monte da Rocha pelo Sr. Ministro
do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.
Localizada junto à barragem do Monte da Rocha,
esta nova Estação de Tratamento de Água (ETA)
já em funcionamento produz água para fornecimento aos municípios de Castro Verde,
Almodôvar, Ourique e parte do município de
Odemira.
Adicionalmente chegará também a Mértola beneficiando vários aglomerados na zona sul do concelho num total de 1100 habitantes.
A verba necessária será cofinanciada pela União
Europeia, através do Programa Operacional
Temático de Valorização do Território, no âmbito
do QREN.

Empreitada de saneamento e arruamentos em João Serra

Instalação dos cais flutuantes - Mértola

Ponte sobre a Ribeira de Oeiras

Ramal de ligação S. Miguel do Pinheiro - Estrada Nacional

Repavimentação estrada João Serra - Namorados

Pag | 04

Pavimentações em Santana de Cambas

obras municipais
OBRA

VALOR SEM IVA

PRAZO DE EXECUÇÃO

ESTADO

Ponte sobre o rio Oeiras
Reabilitação/reforço estrutural

218.533,57 €

180 dias

Concluída

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

Em execução

95.229,14 €

150 dias

Adjudicada

Saneamento e pavimentação
de Martinhanes

737.913,85 €

365 dias

Concluída

Saneamento e pavimentação
de Montes Altos

672.500,00 €

Abertura de concurso para
adjudicação

Rede de água e pavimentação
de S. Miguel do Pinheiro

694.500,00 €

Em concurso

Reforço de Muros –
Cemitério de Mértola

Construção de Drenos (2)
Corte de Gafo de Cima
EM 506 | EN122
S. Pedro de Sólis

15.099,00 €

30 dias

Consignada

950.000,00 €

150 dias

Em concurso

Saneamento e Pavimentação
em Alves

1.476.465,66 €

Em preparação para lançamento

Saneamento e Pavimentação
em Picoitos

1.342.273,49 €

Em preparação para lançamento

Saneamento e Pavimentação
em Alcaria Longa

1.241.483,99 €

Em preparação para lançamento

Pavimentação de arruamentos
em S. João dos Caldeireiros

843.255,39 €

300 dias

Aprovação de Projeto. Abertura
de concurso para adjudicação

Câmara reforça capacidade
operacional com aquisição
de nova máquina giratória
A Câmara Municipal adquiriu recentemente uma máquina giratória de 19 toneladas, com baldes e martelo, o que lhe irá permitir de forma direta a execução
de várias obras, nomeadamente o alargamento de estradas e movimentação
de terras.
Foi um investimento de aproximadamente 200 mil euros que reforça a capacidade de intervenção das equipas municipais, permitindo a realização de mais
intervenções com recurso a meios próprios da autarquia.
Em curso está a aquisição de duas novas carrinhas de transportes escolares e
um camião de carga.
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A Vila em Festa com
Sebastião Antunes & quadrilha,
UHF e José Cid
As tradicionais Festas da Vila de Mértola voltaram a ser o ponto de encontro
de residentes e naturais do concelho que escolhem esta ocasião para regressar à sua origem. O cais do Guadiana foi, de 23 a 26 de junho, o palco principal com os concertos de Sebastião Antunes & Quadrilha, com a atuação
especial do artista mertolense Bruno Batista, UHF e José Cid.
Após os concertos a música de baile animou o público presente até de
madrugada.
O programa das Festas da Vila de Mértola estendeu-se pelo mês de junho
com um leque variado de atividade, com destaque para a caminhada, pesca
desportiva, baile de mastro, aulas de zumba e a inauguração do painel de
azulejos “Mértola – Vila Museu”, no Parque Desportivo e de Lazer Municipal.
O fim-de-semana das festas encerrou com uma sardinhada no cais do
Guadiana, uma oferta da Câmara Municipal a todos os mertolenses.

Comitiva de Mértola
deslocou-se a
Chefchaouen - Marrocos
No âmbito do acordo de amizade e cooperação entre a Câmara Municipal de Mértola e a sua
congénere de Chefchaouen em Marrocos, deslocou-se no dia 4 de junho àquela localidade
uma delegação liderada pelo Vice-presidente da autarquia, o Chefe da Divisão de Cultura,
Desporto e Turismo e o Grupo Coral Guadiana de Mértola, grupo este convidado para atuar
num espetáculo em que participou igualmente um dos muitos grupos tradicionais daquela
localidade. Para além deste momento cultural, onde o cante alentejano foi mais uma vez
homenageado e promovido, foi aproveitada a deslocação para efetivar um conjunto de reuniões bilaterais com o objetivo de preparar a participação de uma comitiva de Chefchaouen na
próxima edição do Festival Islâmico e ainda preparar novas formas de cooperação.
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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 55 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.

Verão em Mértola e
na Mina de S. Domingos
Para animar as noites quentes que se sentem no concelho, a
Câmara Municipal de Mértola preparou um programa cultural e desportivo que decorre em Mértola e na Mina de S. Domingos. O objetivo deste extenso programa é proporcionar atividades de lazer para
todas as idades e preferências.
A vila de Mértola já recebeu no adro da igreja matriz o espetacular
concerto Amália Sempre e o interior da Igreja foi o palco do Tributo a
Mértola, de Silvestre Fonseca. O Parque Desportivo e de Lazer
Municipal foi o local escolhido para o torneio de mini golfe e fitbal. Até
ao final do mês este espaço vai receber teatro e a ação para os mais
novos “Vamos brincar aos cientistas”.
A Mina de S. Domingos, um dos locais preferidos por muitos para as
suas férias, já acolheu mais uns jogos aquáticos, a biblioteca de praia
e o jump. O grupo musical ATOA também já esteve na Mina, com um
concerto no campo de futebol. Agendados para este mês estão
ainda teatro música, cycling e cinema.
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Amantes dos desportos
radicais de todo o país
convergiram para Mértola
Em agosto, de 12 a 15, o Mértola Radical proporcionou aos residentes
do concelho e aos muitos que escolhem este local, para as suas férias
ou fim-de-semana prolongado, um conjunto de atividades radicais,
onde não faltou a boa disposição e a adrenalina.
Como é habito, a Câmara Municipal, entidade organizadora do evento, pretendeu trazer novidades ao Mértola Radical, de modo a diversificar as experiências a quem habitualmente participa nas atividades.
Os palcos deste ano foram a Serra de Alcaria, o Parque Desportivo e
de Lazer e a ponte do Guadiana, em Mértola, e a Praia Fluvial da Mina
de S. Domingos.
Este ano, o Mértola Radical iniciou com paintball noturno, no Parque
Desportivo e de Lazer, em Mértola. No sábado teve lugar o encontro
de parapentes e bilugares, na Serra de Alcaria, e a catapulta na Praia
Fluvial da Mina de S. Domingos.
Domingo os fãs mais radicais reuniram-se na ponte do Guadiana, em
Mértola, para o salto pendular e à noite para uma caminhada noturna,
de 23 km, na Mina de S. Domingos.
No último dia do Mértola Radical os mais aventureiros puderam experimentar o slide até à agua na praia fluvial.
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Mértola
nas redes sociais
O facebook da Câmara Municipal é uma das várias
ferramentas de comunicação utilizadas para divulgar
informação sobre a atividade municipal, mas principalmente sobre os eventos e potencialidades do concelho.
Esta imagem, da praia Fluvial, foi uma das mais
recentes publicações divulgadas e que registou um
maior número de gostos e partilhas. Até ao momento
já foi vista por mais de 184 mil pessoas e contou com
mais de 1450 partilhas.
À exceção das publicações durante as várias edições do Festival Islâmico, esta imagem superou
todos os números alcançados nesta rede social.
No total a Câmara Municipal de Mértola tem quase 12
mil fãs, que diariamente acompanham o nosso trabalho.
Se ainda não conhece esta plataforma, deixamos
aqui o convite para que nos faça uma visita e nos
acompanhe pelo facebook.
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Câmara entrega
sete casas para
habitação social
A Câmara Municipal de Mértola entregou, no
dia 11 de julho, sete casas para habitação
social, em regime de arrendamento apoiado,
a famílias carenciados do concelho. O apoio
habitacional é uma das prioridades da
Câmara na área social.
A cerimónia de entrega das casas decorreu
no salão Nobre da Câmara Municipal de
Mértola com a presença das famílias e do
vice-presidente, João Serrão Martins. Após a
entrega das chaves e da assinatura dos contratos de arrendamento, os técnicos da
Câmara acompanharam as famílias aos seus
novos lares.
As habitações localizam-se na vila de Mértola
e permitem que sete famílias do concelho
residam em habitações com todas as condições, 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.

Ocupação Municipal
temporária para
desempregados
Até dia 7 de setembro estão abertas as inscrições para os programas de ocupação municipal temporária de jovens e desempregados de longa duração, uma iniciativa da Câmara Municipal de
Mértola. Para mais informações e inscrições contate o Gabinete de
Atendimento.
Os regulamentos estão disponíveis em www.cm-mertola.pt
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Jogos aquáticos
na Mina de S. Domingos

Residência Artística
RésVés

A Praia Fluvial da Tapada Grande, na Mina de S. Domingos, recebeu no dia 16
de julho, mais uma divertida edição dos jogos aquáticos.
Os jogos aquáticos são uma das muitas iniciativas municipais para animar a
praia fluvial durante os meses de verão. A praia irá receber também espetáculos
e cinema.

Decorreu em Mértola, de 18 a 31 de julho, a 2ª fase da Residência Artística
RésVés, inserida no ciclo de residências artísticas transdisciplinares da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, um projeto de promoção e
desenvolvimento da atuação cultural e valorização da prática artística em envolvimento com a comunidade local. Durante este período, 12 alunos daquela
Faculdade de diferentes áreas de estudo, acompanhados por 3 professores, efetivaram vários trabalhos transdisciplinares, todos eles tendo Mértola como referência. Os trabalhos podem ser vistos em vários espaços (Casa das Artes Mário
Elias, Criptopórtico, Réplica da Casa Islâmica, Muralha - Torreão, Ermida Nª Sª
das Neves) até 30 de agosto.

Passeio de Barco pela
Costa Algarvia contou com
mais de 400 idosos do concelho
Nos dias 29 de junho e 1 de julho teve lugar o tradicional Passeio de
Barco, destinado a Idosos e Pensionistas residentes no concelho.
A viagem realizou-se entre Vila Real de Santo António - Ilha de Tavira
num ambiente de grande animação e partilha sendo servida a bordo
uma sardinhada.
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V Encontro Mineiro
de São Domingos
A Fundação Serrão Martins promoveu nos dias 9
e 10 de junho o V Encontro Mineiro de S.
Domingos, um evento que celebrou os antigos
mineiros, a história e o património da Mina de S.
Domingos.
O Encontro iniciou com um English Tea no
Centro Educativo da aldeia. À noite no anfiteatro
da Praia Fluvial foi projetado o documentário “Pedra e Cal”, uma oportunidade para conhecer um
pouco mais sobre o concelho de Mértola.
O segundo dia do Encontro recordou os antigos
mineiros com uma missão em sua honra na
Igreja da Mina de D. Domingos. O encontro
encerrou com um baile tradicional no Largo do
Centro Republicano 5 de outubro.

Encontro de Primavera do NUOME
“A vida para além da Mina - as memórias
nas sociedades do século XXI”
No dia 9 de junho de 2016 realizou-se na Mina de S. Domingos (Mértola), o
Encontro de Primavera do NUOME, com o tema “A vida para além da Mina – as
memórias nas sociedades do século XXI”, organizado pelo MINOM-NUOME, pela
Câmara Municipal de Mértola e pela Fundação Serrão Martins. O objetivo principal
centrou-se na abordagem de temáticas diversas relacionadas com a vida na Mina
durante o período de laboração balizado pelas datas de 1920 a 1968 e pretendia
reunir informação sobre as memórias de vivência na Mina de S. Domingos neste
período. O Encontro assumiu-se desde o início como uma conversa informal que
proporcionasse o diálogo e a partilha de experiências entre os técnicos das organizações presentes e os membros da comunidade, estes os principais interlocutores
uma vez que personificam toda a informação que se pretende preservar. Entre os
intervenientes foi possível perceber, apesar de todas as dificuldades identificadas,
um certo saudosismo, que parece relacionado com as condições de vida criadas
pela Empresa na Mina, uma camaradagem e partilha entre as pessoas, uma preocupação com o coletivo em detrimento do individuo e uma grande necessidade de
ocupar o tempo fora da Mina com atividades que fizessem esquecer o trabalho
árduo e perigoso que desenvolviam.
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Encontro com a História
Campanha de voluntariado
nas escavações do batistério
da encosta do Castelo - 2016
Está a decorrer o segundo turno de voluntariado na campanha de escavação no batistério da encosta do Castelo de Mértola. Os dois turnos de
escavação neste local, que pretende dar continuidade à investigação acerca desta importante estrutura batismal da Antiguidade Tardia, contam
com cerca de 2 dezenas de jovens oriundos de diversas zonas do país e
de Espanha e jovens estudantes de Mértola, que iniciam assim um contacto com a arqueologia e aprofundam conhecimentos acerca da história
local.
A campanha de escavação tem a responsabilidade científica do Campo
Arqueológico de Mértola e o apoio da Câmara Municipal de Mértola que, à
semelhança do que aconteceu desde os primeiros momentos do projeto
Mértola Vila Museu, pretendem envolver a comunidade local, com especial enfoque nos jovens que iniciam o secundário, e futuros investigadores,
no trabalho que se realiza em termos de estudo, valorização e divulgação
do património histórico e arqueológico desta Vila. Trata-se de uma experiência interessante que visa a sensibilização, a experiência, a partilha de
conhecimentos e a motivação para áreas e problemáticas relacionadas
com as questões patrimoniais aos mais diversos níveis.

Nos dias 17 e 18 de junho de 2016, o Campo Arqueológico de Mértola, com a colaboração da Câmara Municipal, da Direção Regional de Cultura do Alentejo e das
Universidades do Algarve, Évora, Coimbra e Lisboa, organizou o “Encontro com a
História”, importante momento de partilha de conhecimentos sobre história e arqueologia, organizado para homenagear uma geração ímpar de historiadores e arqueológos:
António Borges Coelho, José Luís de Matos, José Mattoso, Jorge de Alarcão, Juan
Zozaya e Cláudio Torres.
Este encontro científico internacional teve como objetivo homenagear esta Geração de
Mestres, figuras que formaram e marcaram gerações de investigadores, mas também
debater e refletir sobre temáticas por estes abordadas e perceber as vias de investigação que abriram. Para além da sessão de homenagem e da visita aos núcleos museológicos do Museu de Mértola, este Encontro, que contou com dezenas de participantes, estruturou-se em quatro sessões temáticas: território e povoamento, formas de
habitar e amanhar a terra, o aproveitamento de recursos e o quotidiano e os seus artefactos, tendo sido também palco da apresentação das Atas do Congresso
Internacional sobre a Cerâmica Medieval no Mediterrâneo e do N.º 13 da Revista
Arqueologia Medieval.
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Rafael Jesus e António Fernandes
vão representar Portugal
nos “Olympic Hopes”
Os atletas Rafael Jesus e António Fernandes, do Clube Náutico
de Mértola, foram convocados para a Seleção Nacional de
Cadetes, para participar e representar Portugal na prova
"Olympic Hopes", que decorrerá entre os dias 23 e 25 de
Setembro 2016, em Szeged, Hungria.
Estão ainda convocados para os dois estágios de preparação
antecedentes à prova, que decorrerão em Montemor-O-Velho
nos dias 15 a 27 Agosto e de 5 a 20 Setembro 2016.
O Clube Náutico de Mértola volta a mostrar o bom trabalho desenvolvido não só nas canoas, como também nos kayaks, com o
António a representar as canoas depois de um ano em que
ganhou todas as provas do seu escalão em que participou, e com
o Rafael a representar os kayaks, logo no seu primeiro ano de
cadete, demonstrando assim a sua grande qualidade e o seu enorme potencial. Na época passada conseguiu ganhar praticamente
todas as provas em que participou, ainda, no escalão de infantil e
tendo já este ano conseguido estar presente em finais A, entre os
cadetes de 2º ano, e mesmo assim debatendo-se com enorme
valor e demonstrando que merece esta chamada pois é o melhor
K1 cadete de 1º ano de Portugal em 1000m.
A Câmara Municipal dá os parabéns ao melhor K1 cadete 1º ano
1000m de Portugal e ao melhor C1 cadete de Portugal.

Diogo Godinho, António Fernandes, Henrique Domingos, Rafael Jesus, Alexandre Inácio,
Afonso Alho, Manuel Inácio e Miguel Batista

Jovens Pescadores de Mértola
conquistam medalha de bronze
no Campeonato de Pesca desportiva
Os jovens pescadores do Clube de Pesca Desportiva de Mértola, João Encarnação e
Luís Palma, de 13 anos, conquistaram no Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva
de água doce, que decorreu em Coruche, nos dias 6 e 7 de agosto, a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Jovens 2016 por equipas no escalão de Sub 14.
Parabéns aos dois!
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Equipa Olímpica de
canoagem do Uzbequistão
faz último estágio na
Mina de S. Domingos
A equipa olímpica de canoagem do Uzbequistão escolheu a
Pista de Canoagem e Remo da Tapada Grande, na Mina de S.
Domingos, para o último estágio antes da sua participação nos
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A escolha deste local, já
conhecido do treinador Michal Brazuchalski, deve-se ao clima e
às excelentes condições da pista a prática da modalidade.
Os atletas estiveram a treinar na Mina de S. Domingos até dia
11 de agosto, alojados no Alentejo Star Hotel, com o apoio do
Grupo Duna Parque e do Clube Náutico de Mértola, este último
gestor da Pista de Canoagem e Remo.

agenda
Feira Agropecuária Pecuária Tranfronteiriça de Vale do Poço» 09 a 11 setembro
Viagem com Jovens» 22 a 25 setembro
XX Encontro de Reformados/as, Pensionistas e Idosos/as do Concelho de Mértola» 01 outubro
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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