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editorial

Jorge Paulo Colaço Rosa / Presidente da Câmara Municipal de Mértola /

Caras e caros munícipes,
Estando o nosso país novamente à beira de eleições legislativas, onde os votantes elegem
a Assembleia da República, de onde sai depois o Primeiro-ministro, alguns dos
governantes, e claro, os 230 deputados, os partidos políticos já ﬁzeram as suas escolhas,
os convites para as listas, distrito a distrito, de norte a sul do país, às pessoas que
consideram melhor colocadas, com maior experiência, imagem e com condições de bem
representar o respetivo distrito.
Fui um dos convidados a fazer parte da lista concorrente ao distrito de Beja, pelo partido
socialista, partido político que represento, para estas próximas eleições, o que muito me
honra.
Aceitei com agrado e sentido de estado este convite, mas informei que o meu
compromisso com Mértola e a minha ambição seria continuar nas funções de presidente
de câmara e terminar o atual mandato em Mértola. Assim irei ocupar o 3º lugar da lista, que
é um lugar muito diﬁcilmente elegível.
Acho que num distrito com catorze concelhos, é importante que Mértola ﬁque num dos
primeiros lugares na lista. Isso dá-nos notoriedade, maior proximidade em relação aos
deputados, à Assembleia da República, até ao próprio governo, e essa proximidade pode
ser importante para se conseguirem algumas novas conquistas para este concelho e para
este território.
Além de vos querer informar sobre este tema em primeira mão, quero evitar a
desinformação que possa eventualmente surgir, em relação a esta situação.
E também informar que a lei eleitoral obriga a que os presidentes de câmara que integrem
as listas às eleições legislativas suspendam o mandato, desde o dia em que essas listas
são presentes em tribunal e até ao dia das eleições. Não é escolha dos candidatos, é
obrigação legal, embora não fazendo muito sentido, que o mandato seja suspenso,
avançando a pessoa em segundo lugar na lista da câmara, e ﬁcando a exercer durante
esse período, as funções de presidente do órgão em regime de substituição. Felizmente a
autarquia de Mértola tem pessoas capazes e competentes nos eleitos a tempo inteiro,
que me podem facilmente substituir por este período, de 26 de agosto a 6 de outubro, e
tem para além dos vereadores, dirigentes e trabalhadores competentes, e uma situação
muito favorável ﬁnanceiramente, sem imbróglios jurídicos ou outros para resolver. Os
processos estão instruídos, os serviços organizados e a trabalhar, as iniciativas
municipais estão calendarizadas e a ser devidamente preparadas, e as obras a avançar. A
autarquia está devidamente organizada e a funcionar, nada irá parar ou atrasar.
Cumprirei com rigor a obrigação de suspensão de mandato, com a responsabilidade que
todos me conhecem, e regressarei às funções autárquicas a 7 de outubro.
Até lá, continuação de bom trabalho e boas férias, bom verão, e sejam felizes!
Com um abraço do amigo,
Jorge Paulo Colaço Rosa
Presidente da Câmara Municipal de Mértola
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azenhas

do guadiana

.património natural.
www.visitmertola.pt

As Câmaras Municipais de Mértola, Serpa,
Moura e Barrancos assinaram o protocolo
de criação do Geoparque do Vale do
Guadiana, para posterior candidatura à classiﬁcação de Geoparque da UNESCO. Este
é o primeiro geoparque a sul do Tejo. A assinatura do documento aconteceu no dia 11
de abril, no espaço da Casa do Guizo, em
Mértola, no decurso das jornadas “Vale do
Guadiana: Projeto para um geoparque”.
Os territórios do Vale do Guadiana e da faixa
piritosa ibérica possuem características
geológicas de grande importância e diversidade que aliados ao património cultural único, como é o caso do cante já classiﬁcado
pela Unesco, fazem de toda esta região um
local que desperta o interesse crescente
nos turistas.
A vereadora Rosinda Pimenta deu início às
jornadas com uma apresentação sobre os
geoparques e sobre o processo de candidatura do Vale do Guadiana à classiﬁcação de
Geoparque Unesco. As jornadas contaram
com a participação e comunicações das
diferentes entidades parceiras no processo, nomeadamente de João Matos, LNEG–
Laboratório Nacional de Energia e Geologia,
de Pedro Rocha, do ICNF – Parque Natural

Vale do Guadiana, de Pedro Beato, da
Turismo do Alentejo e Ribatejo, ERT e de
Jorge Ferreira, do CEHFC da Universidade
de Évora.
A rede de Geoparques da UNESCO é uma
marca consolidada e globalmente reconhecida. Aderir à rede é valorizar a notoriedade
do território a uma escala também ela global. Isto é particularmente importante para
territórios de interior como o dos Municípios
envolvidos. Este será certamente um fator
de atratividade turística para o território,
possibilitando a criação de novas empresas,
a valorização das já existentes, a criação
e/ou consolidação de emprego e a atração
de novos públicos turísticos, nomeadamente os turistas de natureza que têm uma
grande consciência ambiental.
No encerramento das jornadas, os presidentes das Câmaras parceiras neste projeto manifestaram o seu contentamento com
a criação do geoparque, salientando que
este vai criar mais oportunidades para
quem cá reside ou quem quer investir.
O programa incluiu uma visita de campo ao
troço da Serra Branca, guiada por João
Matos, do LNEG.
A candidatura decorre ao abrigo do projeto
4NATURE - Programa Alentejo 2020.

Vale do
Guadiana
Candidato a
Geoparque
da Unesco

Candidatura para criação do 1º Geoparque a sul do Tejo

Secretário de Estado da Energia em Mértola na
II fase da recuperação da área mineira de S. Domingos
O projeto de requaliﬁcação da antiga área mineira de S. Domingos entrou na segunda fase, no dia
5 de junho, com a apresentação pública e consignação da obra. A cerimónia realizou-se no edifício do Musical, na Mina de S. Domingos, e contou com a presença do Secretário de Estado da
Energia, João Galamba.
A apresentação do projeto de requaliﬁcação esteve a cargo do presidente da EDM – Empresa de
Desenvolvimento Mineiro SA, Rui da Silva Rodrigues, a que se seguiu a assinatura do auto de consignação da empreitada.
Após a consignação da obra e as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Mértola e do
Secretário de Estado, a comitiva visitou a área mineira de S. Domingos já recuperada, onde decorreu
o lançamento da 1.ª pedra da segunda fase da obra de recuperação ambiental.
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obras municipais
Designação

Valor c/IVA (€)

Saneamento/Pavimentação - Alcaria Longa

931.606,64 €

Segurança Viária / Pavimentação Acesso a Caminho - Moreanes

58.361,00 €

Concluída

Reabilitação e Refuncionalização da Casa Rosa - Mértola

839.495,10 €

Em execução

Pavilhão Multiusos Largo da Feira - Mértola

2.633.551,52 €

Em execução

Lar das Cinco Freguesias - S. Miguel do Pinheiro

3.042.199,25 €

Em execução

Saneamento e Pavimentação - Alves

931.492,28 €

Em execução

Saneamento e Pavimentação - Picoitos

1.048.372,73 €

Em execução

Remodelação do Jardim do Coreto - Mina S. Domingos

155.373,05 €

Em execução

Pavimentação e Arruamentos - Alcaria Ruiva

322.737,59 €

Em concurso

Cine-Teatro - Mina de São Domingos

266.696,00 €

Em concurso

Arranjos exteriores - S. João dos Caldeireiros

52.999,47 €

Em concurso

Obras de conservação nas muralhas - Lanço Rua Alves Redol

154.230,00 €

Projeto concluído. Abertura
de Concurso

Observações

Lar das 5 Freguesias - S. Miguel do Pinheiro

Concluída. Ensaios e
arranque de equipamentos

Pavilhão Multiusos - Mértola

Jardim do Coreto - Mina S. Domingos

Substituição passagem hidráulica na EM 505 Mina S. Domingos - Corte do Pinto

Elaboração de Projeto

Obras de Conservação - Casa dos Azulejos - Mértola

Elaboração de Projeto

Repavimentação da estrada EM 509 - EN 122 - EN 267

Elaboração de Projeto
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Cine-Teatro - Mina S. Domingos

MÉRTOLA . INFORMAÇÃO MUNICIPAL

Saneamento e Pavimentação - Picoitos

Reabilitação da Casa Cor de Rosa - Mértola

Saneamento e Pavimentação - Alcaria Longa

Construção de Passadiço - Praia Fluvial Mina S. Domingos

Saneamento e Pavimentação - Alves

Reparação Estrada de Terra Batida - Pulo do Lobo

Substituição Rede Águas - Penedos

Remodelação da entrada sul - Moreanes

Reparação de Estrada - Sapos/Santana de Cambas

Construção de Passeios e Pavimentação - Mina S. Domingos

Novo Mobiliário e Corte de Ervas - Azenhas do Guadiana

Reparação de Estrada - Formoa/Picoitos

obras municipais
Rede de Águas e Bocas de Incêndio - Rua da Igreja

Novo Edifício da Presidência-DPETAJ
(Antigo Quartel Bombeiro)s

Câmara incentiva melhorias
no Centro Histórico de Mértola
Melhoria de Parque de Estacionamento - Mértola

Melhorias junto ao Hotel Museu - Mértola

Melhorar a imagem do Núcleo Urbano do Centro Histórico da Vila
de Mértola é um dos objetivos da Câmara Municipal, tendo em
vista a candidatura de Mértola a Património Mundial pela
Unesco. Para isso, está a incentivar os proprietários a realizarem
melhorias nos seus prédios usufruindo de vários apoios disponibilizados pela Câmara.
Os prédios localizados na ARU - Área de Reabilitação Urbana
podem beneﬁciar de vários apoios, nomeadamente benefícios ﬁscais e redução de taxas.
A Câmara Municipal de Mértola solicita a todos os proprietários,
cujos prédios estão em mau estado de conservação, que procedam à execução de obras de conservação.
Se necessitar de cal, pode solicitar gratuitamente a mesma junto
dos serviços Municipais.
Todas as informações sobre a ARU – Área de Reabilitação Urbana
de Mértola estão disponíveis em www.cm-mertola.pt.

Reparação de Inﬁltração em Habitação Social
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Mel, Queijo, Pão e muito mais produzido em Mértola
Nos dias 26, 27 e 28 de abril a tenda multiusos de Mértola foi palco da Feira do Mel,
Queijo, e Pão, um certame da responsabilidade da Câmara Municipal de Mértola, que
há 21 edições mostra o que de melhor esta região produz. Além dos produtos alimentares, o certame aposta em artesanato e música tradicional.
Ao longo de três dias, a Feira recebeu milhares de visitantes, muitos dos quais já são clientes habituais do certame e deslocam-se a Mértola para adquirir vários produtos, em
especial queijo, mel, enchidos e vinhos do concelho. Os produtores também aproveitam
a ocasião para dar a conhecer os seus produtos e apostam sempre no melhor e em algumas novidades. Este ano, a Feira do Mel, Queijo e Pão apresentou pela primeira vez aos
visitantes do certame a cerveja artesanal de Mértola, Estroina. Todos os dias, o cheiro
do pão quente, das várias padarias presentes, invadiram a tenda e chama a atenção

para a excecional qualidade de um dos mais emblemáticos produtos do concelho.
O Museu de Mértola também esteve presente no evento, com um espaço dedicado ao
núcleo de tecelagem, com uma tecedeira a trabalhar ao vivo. A Associação de
Empresários do Vale do Guadiana promoveu durante o certame várias ações de valorização de produtos locais.
Para além das iguarias à mesa que os visitantes poderam comprar ou provar na Feira, a
Câmara Municipal promove um programa cultural com música tradicional, cujo ponto
alto aconteceu no domingo com o desﬁle dos grupos corais.
A Feira do Mel, Queijo e Pão é um certame que consegue todos os anos atrair consumidores e mostrar a vitalidade empresarial na área dos produtos tradicionais de elevada
qualidade.

25 de Abril em Mértola com “Juntos pela Liberdade”
A Câmara Municipal de Mértola comemorou o 45.º aniversário do 25 de Abril com várias iniciativas no concelho, com destaque para o concerto “Juntos pela Liberdade”, com Bruno Batista e Luís Galrito, no dia 24
de abril, no Cine-teatro Marques Duque.
A vila de Mértola foi palco, no dia 25, da tradicional Corrida da Liberdade para todas as idades e este ano, além
da caminhada, incluiu também uma cãominhada. No Parque Desportivo e de Lazer Municipal a junta de freguesia de Mértola promoveu torneios de xito e sueca, assim como um arraial popular à hora de almoço.
Nas restantes freguesias do concelho realizam-se lanches, torneios de xito, espetáculos, todos com o objetivo de promover o desporto, o bem-estar e o convívio da população.
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Biblioteca no
Centro de Saúde de Mértola
Desde dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, a Biblioteca
Municipal de Mértola disponibiliza mais ponto de leitura, ao
serviço da comunidade, no Centro de Saúde de Mértola.
Os utentes têm ao seu dispor um conjunto de livros, para
todas as idades, que podem ler no local ou levar para casa.
Porque ler é um ato de liberdade e cidadania.
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Pomarão voltou a acolher nos dias 6 e 7 de abril o Festival do Peixe do Rio, um evento organizado
pela Câmara Municipal de Mértola, com o objetivo de valorizar os recursos do Guadiana e promover a gastronomia da região, em especial o peixe do rio, e a oferta turística.
O certame voltou a contar com uma programação variada, com atividades desportivas e culturais
para receber os milhares de visitantes portugueses e espanhóis que todos os anos visitam a aldeia
ribeirinha e provam as iguarias da gastronomia local. Aqui os reis da mesa são a lampreia, a enguia,
o muge e a saboga confecionados de variadas formas. Este ano o Festival contou com a participação de três restaurantes do concelho e de uma associação.
O recinto apresentou também vários stands institucionais, de artesanato e de produtos tradicionais, como os queijos, vinho, mel, enchidos e pão do concelho. Este ano, a novidade foi um pequeno
mercado de produtos biológicos produzidos localmente.
No antigo espaço da sociedade recreativa do Pomarão, a Associação de Empresários do Vale do
Guadiana promoveu algumas iniciativas, como a projeção do ﬁlme de Daniel Pinheiro, Guadiana
Selvagem.
A música é sempre uma componente muito importante do certame e este ano a animação esteve
a cargo de José Malhoa, dos grupos de música tradicional “Extravagante”, “Oh Laurinda”, “Ventos
do Alentejo”, “Vozes do Sul”, Grupo Coral “As Rabilongas”, do Rancho Folclórico de Santa Catarina
da Fonte do Bispo e da Orquestra Espanhola “Millennium”. No sábado à noite, como já é uma tradição, o espetáculo de fogo-de-artiﬁcio iluminou o céu do Pomarão e deu o mote para uma noite
longa e animada.
O Festival do Peixe do Rio conta já com 17 edições, sendo um evento que todos os anos conquista
novos visitantes em busca dos sabores do Guadiana e de Mértola.

Festival do Peixe do Rio
continua a promover sabores do Guadiana

PAG.10

MÉRTOLA . INFORMAÇÃO MUNICIPAL

Atuação do Grupo ‘As Rabilongas’ de Santana de Cambas

Vista geral do Certame

Rancho Folclórico de Santa Catarina de Fonte do Bispo

Grupo de Música Tradicional ‘Vozes do Sul’

Atuação do artista José Malhoa

Atuação do Grupo de Música Tradicional ‘Extravagante’

Cerimónia de Inauguração do Festival

Passeio de BTT

Tertúlia sobre Produtos Endógenos
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Festival Islâmico de Mértola
celebrou 10 edições
O Mundo do Mediterrâneo voltou a Mértola de 16 a 19 de maio na 10.ª edição do
Festival Islâmico, uma organização da Câmara Municipal. O souk- mercado de
rua foi o coração de um evento com muitos palcos e muitas iniciativas, todas
elas uma celebração do importante legado islâmico da vila, na arquitetura, na
gastronomia, na língua e em muitos outros hábitos que os mertolenses ainda
conservam dessa vivência com outros povos. Mértola, graças à estrada do
Guadiana, é desde a antiguidade uma vila aberta ao mundo, à tolerância religiosa e à multiculturalidade.
A cerimónia oﬁcial de inauguração do Festival Islâmico de Mértola teve lugar no
dia 16 de maio, ao ﬁnal da tarde, e contou com as intervenções de Jorge Rosa, presidente da Câmara Municipal de Mértola, de Luqman Nieto, representante da
Comunidade Islâmica em Espanha, de António Ceia da Silva, presidente da
Entidade Regional de Turismo do Alentejo, de Carlos Miguel, Secretário de Estado
das Autarquias Locais, e de dezenas de convidados em representação do
Municipio de Chefchaouen, Marrocos, e de instituições do concelho e da região.
O Festival Islâmico de Mértola é desde a primeira edição um evento maior no concelho e na região, conseguindo atrair muito público. Aqui não existe uma recriação
histórica, mas a réplica de um souk – mercado de rua, como aqueles que hoje
podem ser encontrados em qualquer cidade de Marrocos ou da Tunísia. Os
comerciantes apresentam cerâmicas, especiarias, tecidos, frutos secos, gastronomia tradicional, artigos em couro e dezenas de outros produtos. Este ano, a
organização apostou no trabalho dos artesãos ao vivo, com destaque para o oleiro, latoeiro, tecelão, entre outros. Para além dos artesãos presentes no souk, o
Projeto TASA – Técnicas Ancestrais Soluções Atuais dinamizou o pátio das Artes
e Ofícios, com oﬁcinas de empreita, buinho, latoaria e azulejaria.
As escolhas musicais para os espetáculos procuraram trazer a Mértola a tradição
e a modernidade dos sons que se escutam em Portugal e no mundo islâmico. Por
aqui já passaram centenas de músicos e alguns desses regressaram a Mértola,
como é o caso de Bombino. Este ano, o Festival contou também com a participação de Ricardo Ribeiro, Ganhões de Castro Verde, Omiri, Udjat, O Gajo, Speed
Caravan, 47 Soul, Belectronic, Cantadores do Alentejo, Três Bairros, Sebastião
Antunes, Douud, DJ Le Mood Du Mahmood, Coro Islmaili de Portugal, Os
Alentejanos, Adufeiras do Rancho Folclórico de Monsanto Idanha-a-Nova, Grupo
Coral da Mina de S. Domingos, Grupo Coral Guadiana de Mértola, Grupo Coral Os
Caldeireiros de S. João e Companhia Al Yamal. Na cerimónia de encerramento, a
música assumiu o papel principal num momento especial de comunhão de sonoridades e também de gente, quando o cante se uniu à dança e aos sons de
Marrocos.
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Grupo de Animação circulante

Souk

Atividades para escolas e crianças

Oﬁcina de Cante Alentejano

Escrivão no souk

Passeios de Barco no rio Guadiana

Cerimónia de Inauguração

Cerimónia de Inauguração

Oﬁcina de viola campaniça
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Com um componente eminentemente cultural, o Festival
aposta também em conferências, exposições e apresentações de livros. Este ano, as conferências decorrem no
auditório do Parque Natural do Vale do Guadiana e abordaram temas, como a água no mundo romano e antiguidade
tardia, a agricultura, a educação no islão, entre outros. A
galeria do Castelo de Mértola, a Casa das Artes Mário Elias
e a sala de exposições da Casa dos Azulejos receberam as
exposições “Onde a Escuridão se Torna Mágica”, de Miguel
Claro, “Al borde de un poema” de Jesus Botaro e “Instrumentos de Corda do Médio Oriente, do Al-Andaluz e do
Magreb”, respetivamente. A Biblioteca Municipal foi o
palco para a apresentação dos livros “Quatro cantos e
outros tantos: cancioneiros originais”, de Joaquim Caeiro,
e “Mesquitas”, de Santiago Macias.
Apesar do Festival Islâmico de Mértola coincidir com o
período de Ramadão, a Comunidade Islâmica em Espanha
fez questão de estar presente, embora com atividades mais
discretas, do que em edições anteriores.
A decoração do Festival Islâmico de Mértola é, desde o seu
início, uma prioridade da organização, que todos os anos
aposta em diferentes estilos e linguagens. Este ano, a decoração assumiu um papel ainda mais preponderante, pelo
imponente painel, inspirado numa talha exposta no Museu
de Mértola, que estava instalado no torreão da antiga porta
de Beja, ao lado do primeiro pórtico que assinalava a entrado no Souk.
Também a fonte, e todo o seu enquadramento, no Largo
Vasco da Gama, e as portas espalhadas pelo souk ﬁzeram
as delícias dos visitantes, sendo estes alguns dos locais
mais fotografados do Festival.
A decoração cénica do Festival e a colocação dos panos no
souk foram inteiramente realizados por funcionários municipais.

Oﬁcina de óleos essênciais

Espetáculos de Música no Cais do Guadiana

Gruta das Histórias

Concertos na Praça Luís de Camões

Animação circulante pelo souk

Oﬁcina de dança oriental

O Festival Islâmico regressa
a Mértola em maio de 2021.
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FESTAS DA VILA
Enchem cais do Guadiana
Os concertos de Anjos, Gipsy Kings e The Black Mamba animaram o principal ﬁm de semana das festas da Vila de
Mértola deste ano, de 21 a 24 de junho, uma organização da
Câmara Municipal. O magníﬁco cenário do cais do Guadiana
recebeu os concertos, os bailes que duraram até de manhã
e a sardinhada convívio, no dia de S. João, ao ﬁnal da tarde.
Este é um evento que reúne residentes e naturais do concelho, assim como cada vez mais turistas.
A edição 2019 das Festas da Vila apresentou um programa
recheado de animação ao longo do mês de junho com vários
eventos desportivos, uma edição de À Noite no Mercado e
exposições.
A organização das Festas da Vila de Mértola é da Câmara
Municipal com a colaboração de Associação Empresários
Vale do Guadiana, Alsud - Escola Proﬁssional, Capitania do
Porto de Vila Real St. António, Clube de Futebol Guadiana,
Clube Náutico de Mértola, Clube de Pesca Desportiva 'Os
amigos do Guadiana', Comissão de Festas do Baile de S.
Pedro, Escola EB 2,3 S Sebastião de Mértola, Liga
Portuguesa contra o Cancro - Delegação de Mértola,
Motoclube 'Os Falcões das Muralhas', Núcleo de
Voluntariado de Mértola, Pureland - Animação Turística,
Santa Casa da Misericórdia de Mértola.
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VIII Encontro Mineiro

de São Domingos

Nos dias 7, 8 e 9 de junho, na Mina de S. Domingos, decorreu o VIII Encontro
Mineiro de S. Domingos, um evento que celebra todos os anos os antigos mineiros, a história e o património da localidade.
O programa deste ano do Encontro Mineiro teve início com a inauguração da exposição “Uma viagem à memória escrita da Mina”, da responsabilidade do Centro de
Documentação da Mina de S. Domingos, no Edifício do Musical. No mesmo local,
teve lugar o encontro técnico “Recuperação paisagística da paisagem mineira de S.
Domingos: que soluções para uma regeneração verde”. Na sexta-feira, dia 7 de
junho, no Mercado da aldeia realizou-se mais uma edição de “À Noite no Mercado”,
com o tema “Da horta para a cozinha: tomates, tomatadas, gaspachos e aﬁns”. Na
ocasião teve lugar um ensaio aberto do Grupo Coral da Mina de S. Domingos.
No sábado, as atividades iniciaram com o II torneio de futebol veterano “Inter-vivos”.
Do programa constou, também, a apresentação do livro “A Família Farrica”, da autoria de Rui Canja, a iniciativa “Não são conversas ﬁadas”, dedicada aos remédios,
mezinhas e outras aplicações da ﬂora medicinal e aromática local, e o concerto de
“Os Vocalistas”.
Domingo, como é tradição no Encontro Mineiro realizou-se a missa do mineiro, com
a participação do Grupo Coral da Mina de S. Domingos. O encontro encerrou com
uma caminhada ao luar com histórias de arrepiar | Rota do Minério e do Contrabando
com Nuno Roxo, guia local, e Rita Sales, contadora de histórias.

Mértola leva Jovens
do concelho a Riga,
capital da Letónia
MÉRTOLA . INFORMAÇÃO MUNICIPAL

O destino 2019 para a viagem cultural com jovens do concelho de Mértola é a cidade de Riga, capital
de Letónia. A viagem realiza-se de 26 a 29 de setembro. Podem participar na iniciativa jovens dos 16
aos 30 anos.
A viagem com jovens residentes no concelho às capitais europeias é uma atividade que se realiza interruptamente desde o ano 2000, ano em que um grupo de 150 jovens visitou Madrid. Ao longo de quase
duas décadas, a Câmara Municipal de Mértola proporcionou, a mais de um milhar de jovens, experiências
que os enriqueceram social e culturalmente, contribuindo deste modo para a sua formação.
O regulamento da viagem está disponível em www.cm-mertola.pt.
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Projeto Creactivity
da Fundação “la Caixa” em Mértola

Alunos de Mértola

participam nos cursos
de verão das universidades
De 1 a 26 de julho, cerca de 20 alunos do ensino secundário do concelho de Mértola participaram na iniciativa cursos de verão 2019,
promovida pela autarquia. O primeiro curso teve lugar na
Universidade do Algarve e contou com a participação de uma dezena de alunos da escola secundária de Mértola.

Os cursos de verão, destinaram-se a alunos do ensino secundário e
tiveram como principal objetivo promover o conhecimento em
diversas áreas de ensino e investigação desenvolvidas, permite também ajudar os alunos no processo de escolha vocacional do seu percurso no ensino superior. Esta iniciativa possibilita ainda aos estudantes do ensino secundário a vivência de uma experiência em contexto universitário, num misto de pedagógico e lúdico.
Este ano a iniciativa decorreu nas Universidades do Algarve, de 01 a
05 de julho, do Porto, de 15 a 19 de julho, e de Coimbra, de 21 a 26 de
julho.

A Fundação "la Caixa" esteve em Mértola, de 20 a 24 de maio, com o projeto Creactivity, um espaço
desenhado para despertar o engenho, a destreza e a criatividade das crianças das escolas do concelho. O projeto Creactivity ganhou forma dentro de um autocarro, que esteve estacionado junto à
tenda multiusos da vila.
O espaço divide-se em quatro áreas: Mecânica, Vento, Eletricidade e Luz. Em cada um deles as
crianças poderão ter diferentes experiências que envolvem a ciência, a tecnologia, a engenharia, a arte e a matemática. O veículo está equipado com bancos, mesas de trabalho e
diversas provas para as crianças.
O projeto tem por objetivo estimular a capacidade de desenho e o desenvolvimento de soluções originais para problemas simples. As crianças em idade escolar
participam em ateliês com materiais do quotidiano e ferramentas com diferentes graus de tecnologia para dar vida às suas próprias ideias. De
uma forma lúdica e colaborativa, o projeto permite explorar os
materiais, planear, criar novos desenhos, utilizar materiais comuns e dar-lhes novas funções, através de
propostas abertas e interdisciplinares.
Este projeto itinerante da Fundação
"la Caixa" vai passar por todo o
País até ao ﬁnal do ano.

Câmara oferece cadernos de atividades para o ano 2019/2020
A Câmara Municipal vai voltar a apoiar as crianças e jovens do concelho com a oferta de
cadernos de atividades para o ano letivo 2019/20120. A educação é fundamental para o
crescimento e formação de todos, sendo a oferta dos cadernos de atividades uma das muitas
medidas de apoio às famílias com crianças a frequentar as escolas do concelho.
Aos alunos do 1.º e 2.º ciclos serão oferecidos todos os cadernos de atividades, sendo os restantes
manuais também entregues de forma gratuita.
Todos os alunos que frequentam o 7.º ano vão receber os cadernos de atividades de português, matemática, história, geograﬁa e inglês. Os que frequentam o 8.º e 9.º ano de escolaridade recebem os
cadernos de atividades de português, inglês, história e matemática.
As inscrições para o 2.º e 3.º ciclo decorrem até dia 19 de julho, no serviço de atendimento e no
formulário disponibilizado em www.cm-mertola.pt. Todos os pedidos efetuados após o encerramento das inscrições, os pedidos não serão considerados válidos
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Câmara leva Idosos de Mértola
a navegar na Ria Formosa
A Câmara Municipal de Mértola promoveu nos dias 27 e 28 de junho o tradicional passeio
de barco pela Ria Formosa, com início em Olhão, destinado aos reformados, pensionistas e idosos do concelho.
No dia 27 o passeio destinou-se aos residentes nas freguesias de Alcaria Ruiva,
S. João do Caldeireiros, Santana de Cambas, S. João dos Caldeireiros e União
de Freguesias. No dia seguinte foi a vez dos residentes nas freguesias de
Corte do Pinto, Espírito Santo e Mértola desfrutarem da magníﬁca paisagem da ria e da brisa do mar.
Após a viagem de barco teve lugar um almoço convívio com peixe grelhado. O passeio tem como
objetivo proporcionar um dia diferente,
com muita animação, assim como
dar a conhecer uma das
zonas mais bonitas
do Algarve.
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Mértola iluminou de azul
ponte sobre o rio Guadiana
A ponte sobre o rio Guadiana, em Mértola, esteve iluminada de azul, durante o mês
de abril. para assinalar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, celebrado
a 2 de abril.
A iniciativa inseriu-se no “Movimento Light it up Blue”, ao qual a Câmara Municipal de
Mértola aderiu, de modo a sensibilizar e consciencializar a população para esta problemática, que afeta cada vez mais as crianças de hoje.
O Movimento Light it up Blue consiste na iluminação de azul vários monumentos no
mundo inteiro, com o intuito de sensibilizar a população para a problemática do
Autismo.

Dias da Educação em Mértola
Os Dias da Educação começaram no dia 2 de maio, em Mértola, com um fórum que
reﬂetiu sobre vários temas, nomeadamente os perﬁs de alunos de professores no
século XXI, o futuro da educação em territórios de baixa densidade, o papel das bibliotecas públicas e as estruturas e equipamentos de ensino em Mértola.
O tema deste ano foi “Pensar a educação, para promover a inclusão” e incluiu workshops, palestras e debates dirigidos aos vários protagonistas educativos (pessoal
docente e não docente, pais, alunos/as, técnicos). Esta iniciativa pretendeu ser um espaço de encontro, de partilha, de reﬂexão e debate dos problemas e dos sucessos educativos, tendo como prioridade, sempre, o sucesso das nossas crianças e jovens. As atividades prolongaram-se até dia 13 de maio.
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Escola de Santana
conquista 2.º Lugar com
Projeto Pequenos Agricultores
Os alunos do 1º ciclo da Escola Básica de Santana de Cambas,
Mértola, conquistaram o segundo lugar, na categoria Missão UP,
da Fundação Galp, com o projeto Pequenos Agricultores, na apresentação que decorreu no dia 29 de maio, na CEiiA em
Matosinhos.
No âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular – Hortaﬂoresta Sintrópica, implementada em todas as escolas do 1º ciclo do
concelho pela Autarquia de Mértola, a Escola Básica de Santana de
Cambas concorreu com o projeto Pequenos Horticultores, uma iniciativa para a sustentabilidade do planeta.
O projeto ﬁcou entre os cinco melhores projetos de sustentabilidade desenvolvidos pelas novas gerações das escolas portuguesas,
cujos objetivos primordiais são fomentar a interação dos alunos
com a natureza, por meio da atividade agrícola adaptada às mudanças climáticas, estimular o sentido crítico sobre o uso consciente
dos recursos naturais, com destaque para o solo e para a água, dar a
conhecer a origem e a sazonalidade dos alimentos, dar a oportunidade às crianças para ampliarem o paladar, reconhecerem a importância de uma alimentação variada, o valor dos alimentos livres de
agroquímicos e deixar como resultado permanente para a escola
novas áreas de sombreamento e drenagem de calor.
A organização das Atividades de Enriquecimento Curricular pressupõe uma resposta focalizada na criação de contextos de aprendizagem informal e de sociabilidade complementares à escola e à família
focalizados, ainda, na criação de uma relação afetiva e vinculativa
com o território, sendo esta a estratégia adotada no sentido de capacitar as nossas crianças aos níveis académico, pessoal e social, dando-lhes ferramentas para que desenvolvam competências estruturantes para a sua formação.
São parceiros neste projeto a Câmara Municipal de Mértola, o
Agrupamento de Escolas de Mértola, a Escola Básica de Santana de
Cambas, a Escola proﬁssional ALSUD e a Associação Life in
Syntropy.
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Praia da Albufeira da Tapada
Grande mantém a Bandeira Azul
A Praia da Albufeira da Tapada Grande, na Mina de S. Domingos,
recebeu pelo oitavo ano consecutivo a Bandeira Azul, o mais
importante galardão de qualidade para uma Zona Balnear. Este símbolo de qualidade é atribuído anualmente às praias e marinas, distinguindo o esforço de diversas entidades em tornar possível a coexistência do desenvolvimento local a par do respeito pelo ambiente.
Em 2019, a Câmara Municipal disponibiliza aos utilizadores da praia
ﬂuvial um leque alargado de atividades de animação, com destaque
para o cinema, espetáculos, atividades desportivas, entre outros.
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Mértola
em destaque
no Porto Canal
A promoção da oferta turística de Mértola é realizada
em diferentes canais e meios de distribuição, que vão
ao encontro das necessidades de satisfação turística
de determinados mercados emissores de turistas e visitantes. Por turistas entenda os que visitam e dormem no
território com recurso a uma determinada resposta de
alojamento turístico, por visitantes entenda-se os que
visitam mas não pernoitam. Considerando a estratégia
de promoção dirigida ao mercado interno, estão deﬁnidos como estratégicas as zonas do Algarve - destino de
muitos turistas e residentes estrangeiros que manifestam apetência para visitar territórios de interior com grande potencial para o turismo cultural e de natureza; e as
zonas urbanas de Lisboa e Porto onde se concentra um
signiﬁcativo volume de pessoas, marcadamente urbanos, com preocupações cada vez maiores na área da sustentabilidade que apresentam, também, uma crescente
apetência para a procura de destinos turísticos genuínos,
culturais, de grande valor natural e patrimonial. Por esta
via, torna-se importante desenvolver iniciativas promocionais dirigidas a estes públicos, fazendo-lhes chegar
informação e conteúdos sobre as potencialidades de visita, experiência e estadia que este concelho pode proporcionar.
Foi no âmbito desta estratégia que a Câmara Municipal
de Mértola estabeleceu parceria com o Porto Canal para
a realização de um episódio da serie “Pontos Cardeais”
dedicado ao concelho de Mértola, que tem já divulgação
nas redes sociais e foi ainda emitido com várias apresentações ao longo do mês de julho.
Ainda em colaboração com o Porto Canal e a Turismo do
Alentejo e Ribatejo, ERT está a ser preparada uma serie
de programas dedicada ao turismo de natureza no
Alentejo, que terá também conteúdo relacionado com a
oferta de turismo de natureza em Mértola.
Com estas iniciativas a Câmara Municipal de Mértola procura dar a conhecer a oferta turística local por forma a
potenciar o número de turistas no território e melhorar o
desempenho turístico da região.
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Mértola: candidaturas
aprovadas ao Programa
Valorizar do Turismo
de Portugal

PEDESTRIANISMO:
Novos projetos estruturantes
para o concelho: GR15 Rota do
Guadiana, Caminhos de Santiago
e Trail Run à volta de Mértola
O nicho de pedestrianismo é seguramente uma aposta ganha quando falamos de oferta turística na área do turismo de natureza. Tem
sido notório o aumento de turistas e visitantes relacionados com este
nicho, pelo que a aposta do Município de Mértola tem versado na criação de novos e estruturantes percursos pedestres. Destaque nesta
estratégica para a GR 15 Rota do Guadiana, itinerário que conta já
com 131 kms sinalizados desde Vila Real de Santo António até
Mértola, via margem esquerda do Guadiana; destaque ainda para a
sinalização breve do Caminho de Santiago – Caminho Nascente que
ligará Mértola a Vila Velha de Ródão e para o percurso de Trail Run À
Volta de Mértola, também em fase de implementação de sinalética. A
acompanhar este trabalho de estruturação de novos itinerários
pedestres está a ser desenvolvida uma estratégia de marketing que
inclui, além de outras ações, a criação do site GR 15 Rota do Guadiana,
a criação do catálogo Walking Mértola e a realização em outubro/novembro de uma visita de operadores turísticos ao território.

A Câmara Municipal de Mértola recebeu a
aprovação de duas candidaturas submetidas ao Programa Valorizar do Turismo de
Portugal. Na candidatura Mértola,
Património de Todos submetida à Medida
Turismo Acessível serão desenvolvidas
ações de capacitação da equipa e estrutura
do Museu de Mértola; ações de melhoria da
acessibilidade física ao Centro Histórico de
Mértola, nomeadamente a intervenção na
rua da Igreja já em curso. O projeto inclui
ainda a estruturação do produto estágios
desportivos em paracanoagem e a melhoria
da acessibilidade à praia ﬂuvial da Mina de S.
Domingos e à Pista Internacional de
Canoagem.
Na candidatura Mértola do Gharb alÂndalus / Do Património ao Turismo Criativo
e Experiencial, apresentada no âmbito da
Medida de Valorização Turística do Interior
está integrado todo o equipamento do futuro Hammam de Mértola, bem como, toda a
estruturação da oferta turística e cultural
associada à Casa de Chá e Hammam. No
âmbito deste projeto, está também prevista
a implementação da Rota das Vilas de
Charme do Gharb al-Andaluz (Rota Islâmica).
No total as duas candidaturas representam
um investimento total de 380. 849, 38€ e
um apoio ﬁnanceiro do Turismo de Portugal
no montante de 342. 764,43€.
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darksky
mértola

www.darkskyalqueva.com

Clube Náutico de Mértola:
Henrique Domingos no Campeonato
Europeu de maratonas em canoagem
Henrique Domingos, do Clube Náutico de Mértola, e Tiago Lopes, do Clube
Náutico de Crestuma, sagraram-se campeões nacionais de maratona – k2
júnior, na prova que se realizou dia 16 de junho, em Crestuma, no rio Douro. A
dupla participou no campeonato da Europa, que terá lugar em Decize, França,
de 25 a 28 de julho, não tendo concluído a prova porque a sua embarcação foi
abalroada.
Com este excelente resultado, o Clube Náutico de Mértola conta com dois atletas a defender as cores de Portugal em provas internacionais. Bruno Afonso
em C2 1000m (em dupla com Marco Apura, também, do Clube Náutico de
Crestuma) e Henrique Domingos em K2 – maratona. Bruno Afonso classiﬁcou-se em 10.º lugar nos jogos europeus, em C2 1000m, que decorreram em
Minsk, na Bielorrússia.

Jogos Concelhios de Mértola
envolveram centenas de participantes
De 6 de abril a 1 de junho, a Câmara Municipal de Mértola promoveu os Jogos
Concelhios, uma iniciativa que aconteceu em vários locais do concelho, com uma dezena de modalidades e mais de 400 participantes de todas as idades. A cerimónia de
abertura teve lugar, no Pomarão, com uma aula aberta de ﬁtness e as demonstrações
de Karaté e ginástica acrobática.
Os Jogos Concelhios contaram com a colaboração das juntas de freguesia e de várias
associações culturais e desportivas, criando uma dinâmica associativa de grande
impacto junto dos residentes, ao mesmo tempo que se valorizava a atividade física, os
jogos tradicionais e o convívio e bem-estar de todos.
Este ano realizaram-se torneios de xito, ténis de mesa, malha, basquete 3X3, pesca, snooker, BTT, tiro aos pratos, sueca e futebol.
A Câmara Municipal de Mértola faz um balanço muito positivo dos Jogos Concelhios
2019 e agradece a todos os envolvidos, que contribuíram decisivamente, para que este
fosse um evento de sucesso.
Para o ano os Jogos Concelhios regressam.

Parque de Autocaravanas
na Mina de S. Domingos
A Câmara Municipal de Mértola assinou, no dia 25 de junho, com o Turismo de
Portugal um protocolo para a Estação do futuro Parque de Autocaravanas da
Mina de S. Domingos, um equipamento fundamental para as necessidades
dos muitos caravanistas que escolhem esta região, mas também para melhorar a oferta turística e assim gerar riqueza no tecido empresarial local.
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Trilhos
de Mértola
com mais de 800 atletas

A quarta edição do Trail Trilhos de Mértola 2019, que aconteceu no dia 3
de março, contou com a participação de 850 participantes nas quatro
provas: trail curto, trail longo, ultra trail e caminhada.
Nesta edição, o ultra trail partiu da localidade de Mesquita, freguesia de
Espírito Santo, e as restantes provas saíram da zona das Azenhas, em
Mértola. Os percursos escolhidos para este ano foram todos na margem
direita, onde as encontas íngremes junto ao rio e ribeiras proporcionaram
vistas deslumbrados e desaﬁaram os atletas.
A organização dos Trilhos de Mértola é do Clube de Futebol Guadiana,
com a promoção da Câmara Municipal de Mértola.
RESULTADOS ABSOLUTOS
Ultra trail (46 quilómetros) masculinos: 1.º Luís Cunha (Coimbra Trail
Running), 4h.57.36. 2.º João Ferreira (Coimbra Trail Running), 5h03.20. 3.º
Armindo Antunes (Coimbra Trail Running), 5h23.54. Femininos: 1.ª
Catarina Fernandes (Viriathvs Runners Viseu), 6h48.55. 2.ª Maria João
Fernandes (Glória Ribatejo), 7h30.26. 3.ª Filomena Silva (Run & Fun Team),
7h36.29.
Trail longo (26 quilómetros): masculinos: 1.º Pedro Gomes (Monsanto
Running Team), 2h33.29. 2.º Ricardo Garção (AR São Miguel), 2h42.41. 3.º
João Paulo Correia (VRSA Trail Runners), 2h44.47. Femininos: 1.ª Susana
Echeverria (Coimbra Trail Running), 2h53.54. 2.ª Inês Jordão (Monsanto
Running Team), 3h19.46. 3.ª Teresa Afonso (Coimbra Trail Running),
3h30.52.
Trail curto (16 quilómetros): masculinos: 1.º Cristiano Reis (Trail Running
Algarve), 1h09.58. 2.º Luís Campaniço (CB Reguengos Monsaraz),
1h09.59. 3.º Fábio Cunha (Beja Atlético Clube), 1h12.24. Femininos: 1.ª
Silva (Furões Alentejo), 1h33.54. 2.ª Cirlei Neves (individual), 1h38.01. 3.ª
Stefanie Freiberg (individual), 1h40.38.
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Trilhos de Mértola - Trail Run
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água e alimentos//

CALOR

Beba com frequência água ou sumos
naturais sem adição de açúcar, de maneira
a prevenir a desidratação - mesmo que
não sinta sede!

saiba os efeitos graves
sobre a saúde e

Evite bebidas alcoólicas, bebidas
gaseiﬁcadas, com cafeína ou ricas em
açúcar - pois aumentam a desidratação

COMO PROTEGER-SE!
O calor intenso constitui uma agressão para o organismo.
Situações de exposição intensa e continuada ao calor
podem desencadear efeitos graves como desidratação,
agravamento de doenças crónicas ou insolação.
As crianças, idosos, mulheres grávidas e pessoas com
doenças crónicas são especialmente vulneráveis aos
efeitos nocivos do calor, sendo necessário dar-lhes um
maior apoio e atenção.
Perante o aumento da temperatura, o organismo transpira
para conseguir manter a sua temperatura dentro de
parâmetros normais. No entanto, quando a perda de água
pela transpiração é excessiva pode haver desidratação.
Também pode acontecer que o mecanismo de
transpiração não seja suﬁciente para baixar a temperatura
corporal. Uma elevada temperatura corporal e um grau
excessivo de desidratação podem provocar danos
irreversíveis no organismo, podendo mesmo conduzir à
morte.
Existem algumas medidas que devem ser tomadas nos
períodos de maior calor, especialmente nos grupos de
indivíduos mais vulneráveis.

Faça refeições leves e mais frequentes,
com pouca gordura e poucos condimentos
Ricardo Lourenço da Silva
/ Médico Interno de Medicina Geral
e Familiar Centro de Saúde de Mértola /

em casa//
Procure permanecer em ambientes
frescos ou climatizados
Evite que o calor entre em sua casa!
Nos períodos de maior calor, feche as
persianas ou portadas, mas mantendo a
circulação de ar
À noite, com a temperatura exterior mais
baixa, abra as janelas para facilitar a
diminuição da temperatura no interior da
casa
Use menos roupa na cama, sobretudo das
crianças e doentes acamados

no carro//
Escolha horas de menor calor para viajar
de carro
Se o carro não tiver ar condicionado não
feche completamente as janelas
Beba água frequentemente
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Não permaneça dentro de viaturas
expostas ao sol, principalmente nos
períodos de maior calor

em atividades de exposição ao sol//
Praia, piscina, campo ou montanha
Evite a exposição solar durante as horas
de maior calor e intensidade da radiação
UV - entre as 11 e as 17 horas!
Use roupa leve e solta, de cores claras e
opacas e que cubra a maior parte do
corpo, bem como chapéu de abas largas

O QUE FAZER
PERANTE UMA
SITUAÇÃO DE
MAL-ESTAR DEVIDO
AO EXCESSO
DE CALOR?

Aplique um protetor solar nas áreas
expostas, contendo ﬁltro para UVA e UVB
e com Fator de Proteção Solar (FPS) igual
ou superior a 30
Renove a sua aplicação de 2 em 2 horas e
depois de nadar, mergulhar, transpirar, usar
a toalha…
Proteja os olhos com óculos de sol
contendo também ﬁltros para UVA e UVB
Beba água e líquidos frequentemente para
manter a hidratação

Transporte a pessoa para a sombra ou
para um local fresco e alivie-lhe o
excesso de roupa

Evite, sempre que possível, atividades que
exijam grandes esforços físicos durante os
períodos de calor, nomeadamente
atividades e desportos ao ar livre, ou
trabalhos no exterior

Pulverize o corpo com água fresca

As crianças com menos de 6 meses não
devem estar sujeitas a exposição solar,
direta ou indireta

Contacte um médico ou
ligue para o serviço Saúde 24
(808 24 24 24) ou para o
Número Nacional de Emergência
(112)

Fonte: https://www.dgs.pt/saude-ambiental/areas-de-intervencao/calor.aspx

Se a pessoa estiver consciente,
ofereça água
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praia ﬂuvial
da albufeira da tapada grande
mina são domingos

agenda

INFORMAÇÕES ÚTEIS
/ Atendimento público com marcação prévia/

2019

Presidente da Câmara
Jorge Paulo Colaço Rosa
Secretariado Maria Emília Pires Ruivo

Mértola Radical
15 a 18 de agosto

Vereadores sem pelouro
Orlando Manuel Fonseca Pereira
Lígia Isabel da Silva Rafael
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara
Luís Miguel Martins Madeira Santos

Verão em Mértola e na
Mina de São Domingos
julho a setembro

Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Mértola
José Eduardo Fernandes Sequeira Costa
Telefones
Geral 286610100 – Fax 28610101
E-mail geral@cm-mertola.pt
Web: www.cm-mertola.pt

Encontro Reformados
18 de outubro
X Feira da Caça
25 a 27 de outubro
Mês da Música
outubro a dezembro

Vereadores
Mário José Santos Tomé
Secretariado Sandra Cristina Candeias Gomes
Rosinda Maria Freire Pimenta
Secretariado Sílvia Cristina Felipe Veríssimo

Feira do Livro
24 Nov. a 01 Dez.
Natal no Comércio Local
24 Nov. a 06 Jan.

Biblioteca Municipal 286610108
Canil Municipal: 286611120
Posto de Turismo 286610109
Piscinas 286610106
Espaço Jovem de Mértola 286612836
Espaço Jovem da Mina de S. Domingos 286647673
Fundação Serrão Martins para a Mina de S. Domingos
Coordenador Executivo Rosinda Pimenta
Telefone 286647534
Ficha Técnica
Edição GCIM – Gabinete de Comunicação, Imagem e Multimédia
Coordenação Luís Madeira e Margarida Guerreiro
Redação/Fotograﬁa/Maquetagem: Ana Horta, Fernando Adanjo, Jorge Branco, Manuel Marques,
Margarida Guerreiro, Nuno Sequeira.
Colaboração Serviços Municipais
O Boletim Municipal está disponível em www.cm-mertola.pt. no facebook e no twitter
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