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O Festival Islâmico é único. e é em mértola

UM DIA DIFERENTE COM
OS SÉNIORES DE MÉRTOLA
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navegar no guadiana
será mais fácil em 2018
No dia 11 de maio, no Centro de Interpretação do Pomarão, teve
lugar uma importante reunião de trabalho sobre a navegabilidade no
rio Guadiana, cujo objetivo principal foi fazer o ponto de situação do
processo e programação das próximas fases. Na ocasião, estiveram
presentes diferentes representantes de entidades com participação
no processo.
Em 2018, a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e
Serviços Marítimos (DGRM) irá preparar o projeto e lançar a obra do
troço Alcoutim – Pomarão. Para o efeito foi aprovada uma candidatura Interreg, em abril passado, que permitirá financiar em 75% o
desenvolvimento do projeto e a realização da obra, com um custo previsto de 1.000.000 euros.
Para o troço Pomarão – Mértola já foi autorizado pelo Ministério do
Mar o levantamento topo-hidrográfico, que se inicia também já em
2018, etapa essencial e que determinará as intervenções necessárias para a definição da tipologia de intervenção e das soluções de
navegabilidade a adotar.
A navegabilidade no Guadiana é uma ambição antiga de Mértola e
essencial para o desenvolvimento turístico do concelho, em especial
das atividades náuticas de recreio.

recuperação ambiental
da antiga área mineira
de s. domingos avança
O dia 26 de maio de 2017 marcou o início de uma nova fase na história da Mina de S. Domingos e do concelho de Mértola com a consignação, da primeira fase da intervenção, da recuperação Ambiental da
Antiga Área Mineira de São Domingos, no valor de 3.429.252,30 euros.
A obra da responsabilidade da EDM – Empresa de Desenvolvimento
Mineiro está já a ser executada pela empresa Conduril.
O processo agora iniciado marca um caminho sem retorno para a
requalificação ambiental do parque mineiro de S. Domingos, para a
melhoria da qualidade de vida de todos os seus habitantes e segurança dos muitos visitantes que querem conhecer a história deste
local único.
A Câmara Municipal de Mértola, parceira ativa e empenhada, desde
sempre, no processo, congratula-se com este feito e com as valias
ambientais e económicas que daqui resultarão para o caminho e
estratégia de desenvolvimento traçados, pois finalmente neste mandato autárquico atingiu-se o objetivo há tanto tempo procurado.
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obras municipais
OBRA

VALOR SEM IVA

PRAZO DE EXECUÇÃO

ESTADO

Obras na Zona Expansão
Urbana 1 Mina S. Domingos

743.441,11 €

300 dias

Fase de conclusão
Receção Provisória

Saneamento e Pavimentação
de João Serra

645.509,37 €

270 dias

Fase de conclusão
Receção Provisória

Reforço de Muros
Cemitério de Mértola

95.229,14 €

150 dias

Concluída

Saneamento e Pavimentação
de Montes Altos

579.341,96 €

210 dias

Em concurso. Contrato celebrado
aguarda visto do Tribunal Contas

Rede de Água e Pavimentação
de S. Miguel do Pinheiro

547.945,39 €

180 dias

Em execução

Rede de Água de
S. Pedro Sólis

138.250,00 €

90 dias

Em execução

Saneamento e Pavimentação
em Alves

1.476.465,66

Projecto de execução em revisão

Saneamento e Pavimentação
em Picoitos

1.342.273,49 €

Projecto de execução em revisão

Saneamento e Pavimentação
em Alcaria Longa

1.241.483,99

270 dias

Em concurso
Apreciação de Propostas

Repavimentação da Estrada
Municipal EM 506 | EN 122

776.747,98 €

150 dias

Em execução

Caminhos Municipais
Obras de Conservação

85.500,00 €

60 dias

Em concurso
Fase de adjudicação

Reabilitação e Refuncionalização da Casa Rosa

959.891,78 €

365 dias

Em execução

Pavilhão Multiusos
Largo da Feira - Mértola

2.883.728,25 €

270 dias

Em execução

Lar das Cinco Freguesias
S. Miguel do Pinheiro - Mértola

3.031.879,65 €

450 dias

Aguarda compromisso para
adjudicação

Pavimentação de Arruamentos
em S. João Caldeireiros

636.861,79 €

300 dias

Em execução

Obras de Conservação junto à
Escola Primária/Centro de Dia

42.715,21 €

15 dias

Concluída

Iluminação Viária e Cénica
Ponte sobre o Rio Guadiana

89.918,24 €

30 dias

Contrato celebrado
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obras municipais

município de mértola
aposta na microgeração
A Câmara Municipal procedeu à instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios municipais, incluindo escolas, com objetivos
ambientais e económicos.

melhorias no
abastecimento de água
em mértola com reforço
da ligação ao
sistema do enxoé
O abastecimento público de água em Mértola irá beneficiar, em
breve, com o reforço da adução com origem na Estação de
Tratamento de Águas do Enxoé.

A microgeração fotovoltaica consiste na produção de energia elétrica, através de instalações de pequena escala, usando painéis
solares fotovoltaicos que captam a energia do Sol e a convertem
em energia elétrica.
A maneira como se utiliza a energia é uma questão chave no processo do aumento da eficiência energética, imprescindível para
se atingirem nos objetivos ambientais à medida que se melhoram os resultados económicos, com as poupanças conseguidas
ao nível da redução da fatura energética.

O troço intervencionado nesta fase corresponde à ligação entre
o reservatório de distribuição próximo das localidades de
Moreanes e Mértola. A obra é da responsabilidade da Empresa
Águas Públicas do Alentejo, que já lançou a empreitada de substituição do traçado e aumento de capacidade de transporte de
água.
A primeira fase dos trabalhos no concelho será entre os reservatórios de Mértola e Moreanes, com uma extensão de aproximadamente 11 Km, onde se inclui a travessia da ponte sobre o rio
Guadiana em Mértola e a construção de um Estação elevatória.
O preço base do concurso é de 1.080.000 (um milhão e oitenta
mil euros), com um prazo de execução de 365 dias.
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obras municipais

Pavimentação
Ledo

Piscinas Municipais
Mértola

Arruamentos
São João dos Caldeireiros

Alteração Funcional ao Triângulo na Estrada
Via Glória

Pavimentação Estrada Municipal 506 | EN 122
São Pedro de Sólis

Expo Mértola
Mértola

Casa Cor de Rosa
Mértola

Rede de Água e Pavimentação
São Miguel do Pinheiro

Rede de Água
São Pedro de Sólis

Casa Cor de Rosa
Mértola

Saneamento e Pavimentação
João Serra
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obras municipais

Arranjos no Anfiteatro
Mina de São Domingos

Arruamentos
Amendoeira da Serra

Arruamentos
Benviúda

Arruamentos
Monte Góis

Cobertura em Pré-Fabricado
Mértola

Estrada EN122
S. Pedro de Sólis

Arranjos na Estrada de Terra Batida
Santana de Cambas | Montes Altos

Intervenção no
Estaleiro Municipal | Mértola

Limpeza da ETAR
Corte do Pinto

Novos Chapéus de Sol
Mina de São Domingos

Passadiço na Alcáçova do Castelo
Mértola

Pavimentação junto ao Café Milénio
Mina de São Domingos
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feira do mel, queijo e pão
a melhor montra dos
produtos tradicionais
Os produtos tradicionais de excelência do concelho de Mértola,
como o pão, o mel, os queijos, os enchidos e os vinhos foram
mais uma vez os protagonistas da Feira do Mel, Queijo e Pão,
que teve lugar no último fim-de-semana de abril. A música tradicional com destaque para o concerto dos Adiafa e o desfile de
Grupos Corais, no domingo à tarde, complementaram um programa repleto de atividades.
A inauguração oficial, um dos momentos altos do certame
decorreu no dia 28, ao final da tarde, e contou com a presença
dos presidentes da Câmara Municipal, Jorge Rosa, e da
Assembleia Municipal, Mário Martins, e de muitos convidados
em representação das instituições do concelho. A cerimónia
incluiu, como é tradição dos eventos do concelho, a visita a todos
os expositores presentes e a degustação dos produtos em exposição e venda na feira.
A Feira do Mel, Queijo e Pão já vai na sua XIX edição e tem vindo
a afirmar-se como uma montra privilegiada do melhor que se produz no concelho e todos os anos conta com novos produtores e
novidades. O aumento de produtos em exposição é acompanhado pelo aumento do numero de visitantes e consequentemente
de vendas. A qualidade dos produtos atraiu portugueses, mas
também, muitos espanhóis que aproveitam a ocasião para visitar
Mértola e comprar muitos produtos, em especial pão e queijo.

pão de mértola vence
ouro e prata em
concurso nacional
Duas padarias do concelho de Mértola foram premiadas no 6º
Concurso Nacional de Pães, Broas e Empadas Tradicionais
Portugueses, na Categoria Pão de trigo alentejano, promovido
pela Associação Qualifica. A empresa Costa, Esperança, Dias e
João Lda, sediada em S. Pedro de Sólis, venceu a medalha de
ouro, e a empresa Seara de Pão de São Miguel, em S. Miguel do
Pinheiro, a medalha de prata.
As padarias premiadas, assim como outras de excelente qualidade, estiveram presentes da Feira do Mel, Queijo e Pão, que
teve lugar em Mértola, de 28 a 30 de abril.
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festas da vila de mértola
com expensive Soul
e joão pedro pais
As tradicionais Festas da Vila de Mértola, que tiveram lugar de
23 a 25 de junho, foram mais uma vez o ponto de encontro de
naturais e residentes do concelho. Com muito público presente,
os concertos no cais do Guadiana com Expensive Soul e João
Pedro Pais foram um dos momentos altos da festa. No domingo
à tarde, dia 25, decorreu a sardinhada, oferta da Câmara
Municipal.
Para além da música, as Festas da Vila deste ano contaram com
várias atividades como a deposição de uma coroa de flores em
homenagem aos antigos combatentes, junto ao monumento,
uma aula “Be Fit”, no Parque de Lazer, um concurso de pesca
desportiva, teatro para crianças, bailes tradicionais e a inauguração do Mural da História, na Rua Dr. Afonso Costa.

Pag | 09

“festival islâmico
é em mértola”
Mértola voltou a celebrar a herança Islâmica no 9.º Festival
Islâmico, que decorreu de 18 a 21 de maio, uma organização da
Câmara Municipal de Mértola. Apesar do mau tempo que se fez
sentir em Mértola, na última tarde do Festival e que obrigou ao
encerramento antecipado, a edição de 2017 voltou a registar um
aumento de visitantes. Foram dias e noites intensas, de celebração e de partilha, que fazem de Mértola um local ainda mais único.
Durante quatro dias, mais de 50 mil pessoas, desfrutaram de um
programa cultural extenso, com música, dança, cinema, exposições, teatro, histórias e do souk instalado no Centro Histórico.
Uma das muitas novidades desta edição foi o novo pórtico, instalado no Largo Vasco da Gama. A inspiração para este novo elemento e para todos os materiais gráficos do Festival Islâmico foi
mais uma vez a coleção cerâmica do Museu de Mértola.
No dia 18, o Festival teve como primeiros visitantes os alunos das
escolas de Mértola, que aproveitaram para conhecer o souk, os
produtos e as atividades que aí tiveram lugar. Também foram à

Biblioteca Municipal escutar histórias de camelos. A inauguração
oficial contou com as intervenções do presidente da Entidade
Regional de Turismo, António Ceia da Silva, da diretora Regional
de Cultura, Ana Paula Amendoeira, de Jalid Nieto, líder da
Comunidade Islâmica em Espanha e do presidente da Câmara
Municipal de Mértola, Jorge Rosa. Entre as dezenas de convidados estava a Embaixadora da Indonésia em Espanha, que fez
questão de conhecer Mértola e o Festival que celebra a cultura e
os pontos de união dos países do Mediterrâneo.
A música foi outra das apostas deste evento, com espetáculos
diversos e palcos também eles muito diferentes. Na primeira
noite Sebastião Antunes e Bruno Batista apresentaram Omar
Khayyam, na Praça Luís de Camões. No dia 19, o cais do guadiana recebeu Pedro Mestre e o Rancho de Cantadores da Aldeia
Nova de S. Bento, a que se seguiu as nigerianas Les Filles de
Illighadad. Quando a noite já ia adiantada o Grupo Aqui há Baile
encheu a Praça Luís de Camões para mais um espetáculo. Na
última noite e com o cais do Guadiana e o Centro Histórico cheios
de vida decorreram os espetáculos de Hamid Ajbar Sufi
Ensemble, vindos de Marrocos/Espanha, e de Kel Assouf, do
Niger.
O Festival foi uma festa e o souk o seu coração com dezenas de
comerciantes portugueses, espanhóis e marroquinos a mostrar e
vender produtos variados, como especiarias, cabedais, cerâmicas, panos e muita quinquilharia. Foi também aqui no Centro
Histórico que tiveram lugar exposições, espetáculos de dança,
conferências, diversas oficinas e muita animação musical.
A Câmara Municipal, entidade organizadora, agradece a todos
os que escolheram visitar Mértola nesta ocasião, aos residentes,
naturais do concelho e funcionários que se empenharam para
que o Festival Islâmico fosse uma festa e um momento de união
de culturas único.
A Câmara Municipal já esta a preparar a 10.º edição do Festival
Islâmico de Mértola, a ter lugar em maio de 2019.
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António Ceia da Silva
Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e
Ribatejo

“Mértola é dos sítios mais emblemáticos do nosso
território, que nos deve orgulhar a todos. Feiras
Medievais há muitas, mas Festival Islâmico é em
Mértola”.

Ana Paula Amendoeira
Diretora Regional de Cultura do Alentejo

“Um acontecimento único, verdadeiro e muito distinto.
Mértola com este trabalho desenvolvido ao longo dos
anos fez mais pelas relações com o mundo do islão, do
que o resto do país”.

mértola celebrou
dia da criança
Mértola celebrou o Dia Mundial da Criança, no dia 1 de junho,
com muitas atividades para os mais novos, no Pavilhão
Desportivo Municipal e no Cine-teatro Marques Duque.
Proporcionar um dia diferente, onde não faltou o convívio entre
os alunos das escolas do concelho, a diversão e a alegria foram
alguns dos objetivos da Câmara Municipal.
Os alunos das escolas de Algodôr, da Mina S. Domingos, de
Penilhos, de Santana Cambas, de S. Miguel do Pinheiro, de
Mértola e da Santa Casa da Misericórdia de Mértola tinham à
sua espera várias atividades, como o jogo da quinta, pinturas faciais, atelier de construção de brinquedos, atelier de pintura, o jogo
da cidadania e insufláveis.
No Cine-teatro Marques Duque teve lugar o espetáculo “A
Libelinha de Alcaria”, uma performance artística, que incluiu técnicas como teatro de sombras, luz negra, música, movimento e
projeção de imagem, dos alunos a do 2º e 3º ano do Curso de
Animação Sociocultural da Escola Profissional ALSUD.

roteiro cidadania
em portugal em mértola
No dia 16 de maio de 2017 decorreu a ação de sensibilização
sobre “Interculturalidade”, uma parceria entre o Plano Municipal
para a Igualdade de Género, o Roteiro Cidadania em Portugal e
a ALSUD. A Ação de sensibilização foi direcionada aos jovens da
escola profissional ALSUD, com o objetivo de dialogar, partilhar
informação e conhecimento acerca da Cidadania e Igualdade,
pensar conjuntamente com as comunidades e as redes locais, e
agir em prol da Cidadania e Igualdade.
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projeto sorrir à vida “prevenção do risco de queda dos
indivíduos com 65 ou mais anos
no concelho de mértola”.
No âmbito do Projeto Sorrir à Vida, a Autarquia em parceria com
o Centro de Saúde de Mértola dinamizou, nos meses de maio e
junho, uma campanha, nos meses de maio e junho uma campanha intitulada “Prevenção do risco de queda dos indivíduos com
65 ou mais anos no concelho de Mértola”. A campanha visa reduzir o risco de queda na população com 65 e mais anos do concelho, através da diminuição de fatores externos e internos.
O projeto consistiu, essencialmente, em dotar os participantes
de estratégias que diminuam o risco de queda, através de avaliações da tensão arterial, peso, e avaliação dos riscos habitacionais, no início e no final do mesmo. Na fase final do projeto, foi realizado um levantamento dos equipamentos necessários para diminuir os riscos de queda, e posterior instalação, com vista à promoção da qualidade de vida e segurança da população.
A campanha decorreu junto da população da Via Glória, e pretende-se que seja replicada noutras localidades do concelho.

fórum sobre educação
em mértola
A Câmara Municipal de Mértola promoveu nos dias 10 e 11 de
maio, no cine-teatro Maques Duque, um fórum dedicado à educação. A iniciativa teve como propósito pensar a educação no
concelho, numa perspetiva integrada com as instituições locais e
convidados externos.
O fórum debateu quatro temas principais: os serviços educativos
municipais; opções e alternativas curriculares; descentralização
de competências; sucesso e inovação educacional.
Para Mário Tomé, o balanco de mais este fórum da área que coordena, é extremamente positivo, com um elevado número de participantes ao longo do dia, com oradores de nível nacional com
responsabilidades na área da educação e com parceiros locais
entusiasmados. Estes momentos de reflexão são sempre importantes. Destaca, também o facto de Mértola, quer ao nível de
desempenho da Autarquia, quer das entidades locais, como o
Agrupamento de Escolas e a escola Alsud terem desempenhos
fantásticos.

mértola viva, pelos valores de abril!
A Câmara Municipal de Mértola iniciou o programa das comemorações do 25 de Abril com a iniciativa “Mértola Viva, pelos valores de
Abril!”, que decorreu no dia 11 de abril, no cineteatro Marques Duque,
em Mértola. O evento contou com a participação do Secretário de
Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.
“Mértola Viva, pelos valores de Abril” incluiu um conjunto de apresentações na área social, mobilidade, urbanismo e a assinatura do protocolo de constituição do Gabinete de Apoio ao Emigrante, em Mértola.
Ainda no âmbito do 25 de Abril aconteceram uma série de iniciativas
culturais, desportivas e lúdicas, grande parte organizadas pelas
Juntas de Freguesia, com destaque para a noite de dia 24, onde
mais uma vez um artista da terra, Bruno Batista, deliciou os presentes com um grande espetáculo.

vi encontro mineiro
de são domingos
A Fundação Serrão Martins e a Câmara Municipal de Mértola promoveram nos dias 9 e 10 de junho o VI Encontro Mineiro de S.
Domingos, uma iniciativa que celebrou, com um programa de atividades diversificado, a herança e as tradições da aldeia mineira.
O programa do primeiro dia do encontro mineiro incluiu uma visita
ao complexo industrial, a conferência “A Faixa Piritosa Ibérica –
Presente e Futuro”, a apresentação do livro e da exposição de
fotografia “Carvão do aço”, de Adriano Miranda e o anúncio do lançamento da 2.ª fase da obra de requalificação do parque mineiro
de S. Domingos, com a presença do Secretário de Estado da
Energia, Jorge Seguro Sanches. No dia 10 o programa iniciou
com uma missa em honra dos antigos mineiros, a que se seguiu a
iniciativa “Mãos na massa” e um baile tradicional.
O Encontro Mineiro contou com a colaboração da Associação
Vidas com Garra, Dark Sky Alqueva, Empresa de
Desenvolvimento Mineiro, Paróquia de Mértola, Junta de
Freguesia de Corte do Pinto e Roteiro das Minas e Pontos de
Interesse Mineiro e Geológico de Portugal.

noites brancas na
rota do minério
No âmbito do VI Encontro Mineiro, teve lugar no dia 9 de junho
uma caminhada noturna pelos antigos trilhos do minério, onde
não faltaram as histórias de contrabando e mineiros com uma visita ao Museu do Contrabando, petiscos aos luar e observação de
estrelas.
Ao longo de cerca de 14 km, os participantes calcorrearam os antigos trilhos de contrabando e caminhos de minério. Em Santana
de Cambas saborearam petiscos e gaspacho e na Achada do
Gamo, já a noite ia longa, o grupo pôde ver de perto a Lua,
Saturno e várias constelações.
A iniciativa contou com o apoio da Rede Turismo Dark Sky
Alqueva.
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clube 2cv/dyane portugal
comemorou aniversário
em mértola
Mértola acolheu, de 29 de abril a 1 de maio, o encontro comemorativo do 35º Aniversário do Clube 2CV/Dyane de Portugal. A iniciativa juntou 80 automóveis e 200 participantes e integrou o programa da Feira do Mel, Pão e Queijo, sendo uma excelente oportunidade para dar a conhecer aos participantes a oferta turística
do concelho.
Ao longo dos quatro dias do encontro, os participantes circularam
pelos vários itinerários de interesse histórico, cultural e paisagístico do concelho, saborearam a gastronomia e os produtos locais,
ouviram “cante” e outras músicas tradicionais, conviveram com a
comunidade local e desfrutaram do bom acolhimento de Mértola.

geração bio
concurso bio
instagram
e bio curtas
Já são conhecidos os
vencedores dos concursos BIO INSTAGRAM e BIO CURTAS promovidos pela Câmara Municipal de Mértola em parceria com a
ALSUD ao abrigo do projeto Geração Bio (Operação POSEUR03-2215-FC-000018).
Bio Instagram:
1. Prémio Júri: Nuno Castanho, "Marshmallow"
2. Prémio Likes: Diogo Marques, "Às costas de uma abelha"
Menção Honrosa: Micael Marques, "A grande caminhada»
BioCurtas:
1. Prémio Júri: Diogo Marques, "Biodiversitatis"
2. Pémio Likes: Nuno Porfírio, "Cágados"
A todos os vencedores os nossos parabéns! A todos(as) os(as)
concorrentes o nosso agradecimento pela participação e ajuda
na divulgação da biodiversidade do Parque Natural Vale do
Guadiana.
Para conhecer os trabalhos vencedores consulte:
www.geracaobio.pt

mértola está na moda, edição júnior
A iniciativa “Mértola, Está na Moda!” está de volta, para mais uma
vez promover de forma criativa e participativa o comércio local, os
nossos produtos e produtores, desta vez com uma edição júnior.
Para além de outras iniciativas, o “Mértola, Está na Moda!” prevê a
realização de um catálogo fotográfico ilustrativo dos vários artigos e
produtos à venda no comercio local e um desfile de moda.
À semelhança da edição anterior, a fase de casting de modelos teve
grande adesão da comunidade local, registando-se 50 inscrições.
Perante a elevada adesão e qualidade de todos os participantes e,
porque para todos há um papel a desempenhar em prol da promoção dos recursos, produtos e potencialidades do concelho, o júri
decidiu criar dois grupos de selecionados: um para a edição do catálogo, distinguindo-se a sua expressividade e capacidade de comunicação perante a câmara fotográfica e outro para a realização de
um desfile de moda, salientando-se nesses, o à vontade, singularidade e empatia da sua presença ao vivo.
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revista bbc wildlife magazine visitou mértola
A editora chefe da revista BBC Wildlife Magazine, Sheena
Harvey, visitou Mértola, entre 11 e 13 de abril, a convite da
Câmara Municipal de Mértola. A visita integra a estratégia de promoção do produto birdwatching, que o Municipio tem vindo a
desenvolver desde 2008, junto dos principais meios de comunicação e líderes de opinião deste nicho de mercado.
Para além da visita a diferentes pontos do concelho para fazer
observação de aves e desfrutar da beleza da paisagem primaveril, foi ainda feita uma apresentação do histórico dos projetos de
conservação, de educação ambiental e de turismo de natureza,
que a Autarquia e o Parque Natural Vale do Guadiana desenvolveram e estão a desenvolver com vista à preservação da biodiversidade e avifauna locais.
Na sequência da visita, está já agendada a publicação de uma
reportagem na revista BBC Wildlife Magazine dedicada a Mértola
e ao trabalho que, localmente, tem sido desenvolvido para preservar e valorizar os recursos naturais.

leitores da revista
americana bird watcher's
visitaram mértola
Portugal recebeu de 17 a 24 de abril a 1ª viagem internacional
Reader Rendenvouz, com os leitores da revista norte americana
Bird Watcher's Digest. A viagem surgiu na sequência da visita, em
2016 a Portugal, do editor chefe da revista, Bill Thompson III, a
convite da Câmara Municipal de Mértola.

A visita contemplou quatro dias e quatro noites, em Mértola, onde
um grupo de 19 birdwatchers americanos, incluindo dois guias
profissionais desfrutou, não só de excelentes observações de
aves, mas também da história local, da boa gastronomia e do
cante alentejano.
Na mesma data, também, estiveram em Mértola um grupo de 18
birdwatchers, vindos do norte da Europa, que viajaram até ao concelho, com a empresa Scan Bird que, desde 2015 inclui regularmente Mértola nos seus tours de birdwatching. O diretor desta
empresa, Erik Mølgaard visitou Mértola, a convite da parceria
Visit Portugal Birdwatching, em 2014.
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sítio da câmara
classificado em 7.º lugar
a nível nacional no
critério “conteúdos:
tipo e atualização"

O sítio da Câmara Municipal de Mértola na web ficou classificado em 7.º lugar a nível nacional, no critério “Conteúdos: Tipo e
Atualização” - estuda os conteúdos disponíveis nos sítios Web
das câmaras municipais a dois níveis, nomeadamente, da existência de determinados conteúdos considerados importantes e
ao nível da atualidade desses mesmos conteúdos.

benjamins do c. f. guadiana campeões da série c
A equipa de benjamins do Clube de futebol Guadiana sagrou-se
campeã da série C, da liga de formação distrital, com 12 vitórias,
um empate e uma derrota, tendo marcado 73 golos e sofrido 24.
Os atletas vencedores são: Guilherme Santos, João Pedro
Alves, Pedro Mestre, Miguel Cavaco, Leandro Gomes, Inês
Raposo, Jenifer Sequeira, Gabriel Pinheiro, Afonso Ramos,
José Miguel Caetano, António Suarez, Gonçalo Costa e Diogo
Sousa. A equipa é orientada pela treinadora Inês Miguel. Os
delegados que acompanham a equipa são a Ivone Raposo, o
Carlos Alves, o Luciano Encarnação e a Marcelina Filipa, com a
colaboração de Patrícia Pinheiro e Chari Suarez.

estocolmo é o
destino da viagem
cultural com jovens
A cidade de Estocolmo, capital da Suécia, é o destino escolhido
para a viagem cultural com jovens do concelho, uma iniciativa da
Câmara Municipal de Mértola, que tem como objetivo proporcionar aos mais novos uma experiência cultural enriquecedora. A viagem terá lugar de 14 a 17 de setembro e destina-se a jovens entre
os 16 e os 30 anos.
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mértola participou no
fórum internacional
de vilas antigas

comissão municipal
de defesa da floresta
de mértola

O vice-presidente da Câmara Municipal de Mértola, João
Serrão Martins, participou, a convite da Rede Mediterrânica de
Medinas e Desenvolvimento Patrimonial, no “5º Forum
Internacional des Villes Antiques” que decorreu entre 27 e 29
de abril em Larache, Marrocos. O tema desta edição foi “Património Durável: financiamento e governança.

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
reuniu pela segunda vez, no dia 10 de abril, com o propósito principal de discutir e aprovar o Plano Operacional Municipal para
este ano.
O Plano foi aprovado por unanimidade e visa, essencialmente, a
recolha e levantamento da máxima informação disponível, no
que diz respeito aos meios envolvidos diretamente na Defesa da
Floresta Contra Incêndios.
Na reunião estiveram presentes representantes dos Bombeiros
Voluntários de Mértola, da Câmara Municipal de Mértola, do
Exército Português R.I.1, da Junta de Freguesia de Corte do
Pinto (Representante das Juntas de Freguesia) e a Guarda
Nacional Republicana (SEPNA).

câmara municipal
previne incêndios no
perímetro florestal
de mértola
A Câmara Municipal de Mértola procedeu, como tem sido prática
habitual nos últimos anos, à realização de trabalhos de execução
de faixas de gestão de combustíveis, vulgarmente denominados
por aceiros, nos terrenos da sua propriedade, designados por
Perímetro Florestal de Mértola e previstos no PMDFCI – Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Os trabalhos
incindem numa área aproximada de 500 hectares em redor do
perímetro urbano de Mértola, um investimento que ultrapassa os
sete mil euros.
Os trabalhos de limpeza e manutenção são uma mais-valia, já que
funcionam como primeira barreira de proteção contra a propagação dos incêndios florestais, nomeadamente, nas zonas de maior
adensamento florestal e de grande declive no terreno.
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Espírito Santo» 30 junho a 02 julho
Lombardos» 07 a 09 julho
Fernandes» 14 a 16 julho

Festas e
Romarias
Populares

Santana de Cambas» 28 a 30 julho
Corvos» 04 e 05 agosto
Penedos» 04 e 06 agosto
Corte Gafo de Cima» 11 a 14 agosto
Corte do Pinto» 11 a 15 agosto
Moreanes» 11 a 15 agosto
Picoitos» 18 a 20 agosto
Corte Sines» 25 a 27 agosto

agenda
Verão em Mértola e na Mina» julho e agosto » Mértola e Mina de São Domingos
Concerto com Carlão» 06 agosto » Mina de São Domingos
Mértola Radical» 12 a 15 agosto » Mértola e Mina de São Domingos

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
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Telefones
Geral 286610100 | Fax 28610101
E-mail geral@cm-mertola.pt
Biblioteca Municipal 286610108
Posto de Turismo 286610109
Piscinas 286610106
Espaço Jovem de Mértola 286612836
Espaço Internet da Mina de S. Domingos 286647673
Fundação Serrão Martins para a Mina de S. Domingos
Coordenador Executivo João Miguel Palma Serrão Martins
Telefone 286647534
Ficha Técnica
Edição // GCIM . Gabinete de Comunicação, Imagem e Multimédia
Coordenação // Margarida Guerreiro e Rui Marreiros
Redação // Fotografia // Maquetagem // Ana Horta, Jorge Branco,
Manuel Marques, Margarida Guerreiro, Nuno Sequeira
Colaboração // Serviços Municipais

