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///////////////////////////////////////// RECORTES DE IMPRENSA ///////////////////////////////////////////////////////////

Grandes Obras concluídas em 2020
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Mértola aprovaram, por maioria, o
orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2020, com um montante total de
19 milhões de euros. A Câmara Municipal irá ﬁnalizar várias obras estruturantes
para o desenvolvimento económico, cultural e social do concelho, com destaque
para o Pavilhão Multiusos de Mértola, o Lar de S. Miguel, a Estação da biodiversidade de Mértola e a pavimentação e saneamento de Picoitos.
A conclusão do Pavilhão Multiusos de Mértola e a sua entrada em pleno funcionamento irá permitir à Autarquia, por um lado introduzir importantes melhorias e alguma inovação aos eventos que organiza anualmente, sendo os de maior relevo, a
Feira do Mel, Queijo e Pão e a Feira da Caça, mas também aos agentes económicos
disporem de ume espaço ótimas para a realização de outros eventos e iniciativas
O ano 2020 deverá ﬁcar também marcado pelo avanço da obra do Lar de São
Miguel do Pinheiro, que é um equipamento importante para o concelho e para a
região, e que contará com as valências de Estrutura Residencial para Idosos
(ERPI), Centro de Dia (CD) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), com capacidade
para 63 utentes na valência ERPI e 30 utentes em SAD e Centro de Dia.
Prevendo-se ainda a criação de 35 a 40 posto de trabalho.
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A conclusão da recuperação da designada Casa Cor-de-Rosa, no Centro Histórico
de Mértola, onde será instalado o projeto do “HAMMAM” e “Casa de Chá”, será também um momento importante que ﬁcará associado ao ano 2020.
A recuperação do Edifício do Cineteatro da Mina de São Domingos, cuja intervenção já se encontra consignada e que terá no decurso do ano 2020 a sua conclusão, trata-se de uma intervenção enquadrada numa lógica de regeneração física,
económica e social deste importante núcleo urbano, que é a Mina de São
Domingos.
Outra das importantes obras que se encontra prevista no plano de investimentos
para 2020 é a intervenção ao nível das Infraestruturas de Abastecimento de
Água, Águas Residuais e Pavimentação na localidade de Picoitos. Está é uma
intervenção que já iniciou em 2019, mas que terá em 2020 a sua conclusão.
O arranque do projeto relacionado com o Centro de Valorização e Transferência de
Tecnologia com a criação da Estação Biológica de Mértola, nas áreas da
Biodiversidade, Agroecologia & Cinegética, perspetiva-se como dos projetos mais
decisivos para o futuro deste território e desta região. A Estação Biológica de
Mértola surge então numa lógica de continuidade, com a evolução e complemento natural de um projeto que extravasa os domínios da academia.
Outro dos projetos estruturantes cujo arranque se perspetiva já para 2020, é o
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Centro de Interpretação da Biodiversidade do Vale do Guadiana, com a criação
da designada Galeria da Biodiversidade de Mértola.
O Ano 2020, será também um ano decisivo para um novo impulso com vista a
concretização do CAO-Centro de Atividades Ocupacionais para Deﬁcientes de
Mértola. Trata-se de um projeto extremamente importante para o concelho e
para a região, que infelizmente tem sofrido alguns avanços e recuos fruto de
diversas vicissitudes relacionadas com a própria especiﬁcidade do projeto.
Em 2020, a Câmara irá concretizar mais algumas intervenções ao nível da pavimentação de arruamentos, à semelhança do que já se veriﬁcou noutros povoações cuja intervenção ao nível da rede de águas e de saneamento, não contemplou a componente de arruamentos, como é o caso de Alcaria Ruiva e São
Pedro de Sólis,
Ao nível das acessibilidades, no ano 2020, a Câmara continuará a assistir a um
forte investimento nesta área, com a repavimentação e alargamento, em algumas zonas, da EM 509, que liga São João dos Caldeireiros à EN 122 (Beja) junto
a Vale de Açor de Baixo, uma via de circulação estratégica dentro do território
pelo que esta intervenção irá revelar-se num importante investimento e uma
mais-valia, que potenciará o desenvolvimento económico de todo o território
servido pela mesma.
Um dos projetos que tem ganho alguma preponderância no último ano e que
em 2020 poderá ﬁnalmente começar a dar os seus frutos, é a estratégia de
implementação da Rede Alimentar de Mértola onde se integram iniciativas/projetos como o projeto “Mértola com gosto” ou “Frescos sobre Rodas”.
Esta estratégia pretende resgatar a identidade agroalimentar local e alcançar
ganhos em matéria de soberania alimentar, um dos pilares para o modelo de
desenvolvimento sustentável que compreenda modos de vida saudáveis, mais
ecológicos e mais ativamente implicados na viabilidade da economia local e
melhoria dos ecossistemas.
Outas das iniciativas lançadas recentemente que revelou importantes indicadores, e que terá em 2020 a sua segunda edição, é o Orçamento Participativo
Mértola.
No domínio da salvaguarda e valorização do património em presença, destacam-se dois projetos estruturantes que, encerram em si processos de reﬂexão, salvaguarda, valorização ação educativa conjunta: a candidatura de
Mértola a Património da Humanidade e a candidatura do Vale do Guadiana à
condição de Geoparque, ambas as “classiﬁcações” sob o desígnio da UNESCO.
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GRANDES OPÇÕES DO PLANO

VALOR

Serviços Gerais da Administração Pública

596.918 €

Segurança e Ordem Pública

173.000 €

Educação

594.950 €

Segurança e Ação Social

1.444.200 €

Habitação e Serviços Coletivos

2.429.255 €

Serviços Culturais Recreativos e Religiosos

1.490.750 €

Indústria e Energia

305.000 €

Transportes e Comunicações

1.495.000 €

Comércio e Turismo

1.482.400 €

Outras Funções Económicas

1.205.150 €

Transferências entre Administrações

185.000 €

Diversas Não Especiﬁcadas

685.000 €

Total ..................................................................................................................

12.086.623,00€
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Desde novembro que se
Navega em segurança
até ao Pomarão
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A balizagem do canal de navegação do Guadiana, no troço internacional
entre Alcoutim e Pomarão, no concelho de Mértola, está concluída desde
ﬁnal de novembro, permitindo a navegação diurna e noturna em segurança. A informação foi partilhada na reunião dos parceiros do projeto Guad
20 “Guadiana: Património Natural Navegável”, do Programa de
Cooperação Interreg V-A Portugal-Espanha 2014-2020, que se realizou
no dia 7 de novembro, no Centro de Interpretação do Pomarão.
Estiveram presentes na reunião técnicos da DGRM - Direção-Geral dos
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, o Instituto
Hidrográﬁco de Portugal (IHPT]) e a Agencia Pública de Puertos de
Andalucía (APPA), assim como os presidentes das Câmaras Municipais de
Mértola e Alcoutim e a Alcaidessa de El Granado (Espanha).
A DGRM foi a primeira a tomar a palavra dando conta do avanço dos trabalhos, cuja colocação de estacas já está concluída, estando nesse momento
estava a ser montada a iluminação do canal de navegação.
O técnico da Agencia Pública de Puertos de Andalucía informou os restantes parceiros da necessidade de prorrogar o prazo para a execução das
obras de apoio à navegação, nomeadamente em Ayamonte, San Lúcar del
Guadiana e no Puerto de La Laja.
Relativamente à disponibilização das cartas náuticas com todas as informações sobre este troço, o Instituto Hidrográﬁco informou os parceiros que
estas devem estar concluídas até ao próximo verão.
No ﬁnal da reunião o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim salientou
que a “navegabilidade em segurança será uma realidade em breve”, mas que
é necessário “conciliar a navegação de recreio com a pesca de uma forma
equilibrada”.
Na sua intervenção Jorge Rosa, presidente da Câmara Municipal de
Mértola, destacou a “importância de comunicar com os parceiros nesta
fase de conclusão do projeto, embora seja necessário prorrogar o prazo,
devido as ações em curso em Espanha”. Referiu que “após a conclusão
deste troço, é necessário continuar a trabalhar, já no âmbito de outro projeto, a navegabilidade até Mértola”.
Outro dos assuntos que Jorge Rosa fez questão de partilhar com os parceiros pretende-se com a reparação dos apoios que existem ao longo do rio (na
sua maioria no concelho de Alcoutim) e do cais do Pomarão, que necessita
de requaliﬁcação e da construção de novas infraestruturas de apoio a quem
navega neste troço do rio. Lamentou que a instituição que tem competência para realizar estes trabalhos tenha abandonado o projeto.
Concluiu aﬁrmando que fez questão de estar presente na reunião já que “é
importante o contato com os técnicos que trabalham no projeto, porque muitos irão continuar na terceira fase que é o troço até Mértola”.
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Mértola prepara terceira fase de
desassoreamento do rio Guadiana
A Câmara Municipal de Mértola promoveu, no Salão Nobre, no dia 17 de dezembro
uma reunião preparatória da terceira fase de desassoreamento do rio Guadiana, no
troço entre o Pomarão e Mértola.
Na reunião estiveram presentes representantes das Câmaras Municipais de Mértola,
Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António, da APA- Agência Portuguesa do
Ambiente, da CCDRA - Comissão de Coordenação da Região Alentejo, da DGRM Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, do Instituto
Hidrográﬁco, do ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e o
Adjunto do Secretário de Estado das Pescas.

CÂMARA ENTREGOU CERTIFICADOS
AOS VENCEDORES DO OP
Os cinco vencedores do Orçamento Participativo de Mértola receberam os certiﬁcados de aprovação das suas propostas, no dia 30 de setembro, durante a reunião da
Assembleia Municipal. A edição 2020 do OP Mértola já a decorrer.
Os vencedores do Orçamento Participativo Geral foram Regina Mendonça, com a proposta “Escola Mais Activa”, José Romana, com a proposta de construção de um parque Infantil em Espírito Santo, e Luís Pernas, com a proposta de construção do xitódromo em Moreanes.
No Orçamento Participativo Jovem os vencedores foram Henrique Domingos e Luis
Martins, com as propostas “Canoagem para todos” e “Prémio Jovem Empreendedor” e
dinamização de ações de apoio ao empreendedorismo jovem/juvenil, respetivamente.
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obras municipais
Lar das 5 Freguesias - S. Miguel do Pinheiro

Designação

Valor c/IVA (€)

Observações

Saneamento/Pavimentação - Alcaria Longa

931.606,64 €

Concluída

Remodelação do Jardim do Coreto - Mina S. Domingos

155.373,05 €

Concluída

Arranjos exteriores - S. João dos Caldeireiros

52.999,47 €

Concluída

Pavilhão Multiusos Largo da Feira - Mértola

2.633.551,52 €

Receção Provisória

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

Reabilitação e Refuncionalização da Casa Rosa

839.495,10 €

Em execução

Pavimentação e Arruamentos - Alcaria Ruiva

290.763,94 €

Adjudicada

Cine-Teatro - Mina de São Domingos

264.808,10 €

Consignada. Execução

Pavilhão Multiusos - Mértola

Pavimentação de Arruamentos - S. Pedro de Sólis

Projeto Concluido

Repavimentação da estrada EM 509 - EN 122 - EN 267

Elaboração de Projeto

Arranjos em S. João dos Caldeireiros
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Pavimentação de Arruamentos em S. Pedro Sólis

Saneamento e Pavimentação em Picoitos

Pavimentação
Cine-Teatro -de
Mina
Arruamentos
S. Domingos
em Alcaria Ruiva
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Requaliﬁcação do Cineteatro - Mina S. Domingos

Remodelação Jardim do Coreto - Mina S. Domingos

Saneamento e Abastecimento Água - Lombardos

Arranjo de Pontões - EM 265

Arrecadação no Armazém de Plásticos

Sinalética de Segurança - Complexo Mineiro

Pavimentação de Rua - Mina S. Domingos

Reparação de Estrada - Boisões / Via Glória

Substituição de Rede de Águas - Penedos

Arranjos de Estrada - Penilhos / S. João Caldeireiros

Reparação de Estrada - Vale Açor Cima/Atafona

Reparação de Bancos e Mesas - Parque de Lazer

Arranjos junto ao Pavilhão Multiusos - Mértola

Saneamento e Pavimentação - Alcaria Longa

Muro de Reforço junto ao Centro de Saúde - Mértola

feira da caça

de mértola

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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“Mértola, Capital da Caça” celebrou a atividade cinegética do concelho na décima edição da Feira da Caça de
Mértola, que se realizou nos dias 25, 26 e 27 de outubro,
no pavilhão desportivo municipal. Foram três dias intensos com colóquios, caçadas, exposições, demonstrações, gastronomia, música e venda de produtos relacionados com a caça.
A primeira iniciativa do programa da Feira da Caça de
Mértola de 2019 foi o colóquio sobre segurança em
caça maior, com Albert Ituren, e a apresentação da
Escola de Caça e Pesca da Alsud.
A Feira da Caça completou dez anos, um marco muito
importante, conforme realçou Jorge Rosa, presidente
da Câmara Municipal de Mértola, durante a sua intervenção na inauguração oﬁcial. A cerimónia de inauguração contou também com as intervenções de António
Ceia da silva, presidente da Entidade Regional de
Turismo do Alentejo e Ribatejo, e Mário Martins, presidente da Assembleia Municipal de Mértola. Na ocasião
estiveram representadas muitas instituições do concelho e da região.
Nesta primeira noite do certame, a tenda encheu para
provar as iguarias das tasquinhas e assistir à animação
circulante dos Terra Bela, à atuação em palco do Grupo
Coral da Mina de S. Domingos e ao espetáculo de
Augusto Canário e Amigos. A gastronomia é uma das
apostas do certame e um dos principais atrativos do
evento, já que muitos visitantes aproveitam a ocasião
para degustar carne de caça, como o coelho, a lebre, perdiz, veado ou javali.
O programa do segundo dia da Feira começou na Zona
de Caça Municipal com a 10.ª Taça Ibérica de St. º
Humberto e nas Romeiras com a Montaria de Caça
Maior. No Campo de Tiro “O Alhinho” teve lugar a prova
de tiro aos pratos que já vai na décima edição. As portas
do pavilhão desportivo municipal abriram ao meio dia
com muito publico à espera para mais um dia de festa,
com demonstrações de caça ao coelho com cachorros,
de falcoaria/cetraria e a exposição de matilhas de caça
maior. A música esteve a cargo de Ventos Alentejanos,
Rosinha e à noite da banda algarvia Íris.
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Domingo realizou-se o Campeonato Nacional de Caça
de Salto “Fernando Pereira”, na Zona de Caça Turística
Moinho do Monte Novo, em Moinhos de Vento.
No último dia da Feira da Caça de Mértola o recinto contou com animação musical da Trupe da Cana Rachada e
do Grupo Coral Guadiana de Mértola. O programa incluiu
também o showcooking de Leopoldo Calhau dedicado a
sugestões de caça com vegetais e o concurso de Mel
do Parque Natural do Vale do Guadiana. Foram distinguidos seis apicultores, nas categorias de mel de rosmaninho e multiﬂoral. Na categoria de mel de rosmaninho o vencedor da edição deste ano foi Luís Palma,
seguido de Pedro Pernas e Pedro Palma, premiados em
segundo e terceiro, respetivamente. O vencedor na
categoria multiﬂoral foi o apicultor João Vaz. O mel produzido por Nelson Felício ﬁcou classiﬁcado em segundo lugar e José Machado recebeu o prémio de terceiro
classiﬁcado nesta categoria. O 3.º concurso de mel contou com a participação de 10 produtores e estiveram
em concurso 21 amostras.
A edição deste ano foi a última realizada no espaço do
pavilhão, sendo que no próximo ano a Feira da Caça de
Mértola vai ter lugar na Expo Mértola, uma oportunidade
para crescer e continuar a melhorar e inovar.
A Câmara Municipal de Mértola contou com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Mértola,
Apiguadiana, Associação de Galgueiros do Sul, Capital
Cinegética, Escola Proﬁssional Alsud, ICNF, Fencaça,
LPN/Life Imperial, Matilha Caça Menor do Algoz,
Romeiras, Caça e Turismo, Turismo Rural “O Alhinho”,
Zona de Caça Associativa Cerro do Moreno, Zona de
Caça da Dorde/Santana de Cambas, Zona de Caça
Turística “Moinho Monte Novo”.

Cerimónia de Inauguração da X Feira da Caça de Mértola

Cerimónia de Inauguração da X Feira da Caça de Mértola

Grupo Coral da Mina S. Domingos

Atuação do artista Augusto Canário

Grupo de Participantes na Taça Ibérica St.º Huberto
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Entrega de Prémios - Taça Ibérica St.º Huberto

Corrida de Cães Galgos

Visitantes da X Feira da Caça

Entrega de Prémios - Concurso de Mel

Atuação da Banda Íris

Entrega de Prémios - Prova Caça de Salto ‘Fernando Pereira’

Showcooking com Leopoldo Calhau

Demonstração de Cães de Parar

Atuação da artista Rosinha
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feira da caça de mértola

Participantes na Prova de Caça de Salto ‘Fernando Pereira’

Participantes na Prova de Largada de Patos, Perdizes, Pombos e Faisões

Vencedores da Corrida de Cães Galgos

Participantes na Prova de Tiro aos Pratos
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Associações do Concelho
de Mértola reunidas na Mesquita
A Câmara Municipal de Mértola organiza, há mais de uma década, o Encontro
de Associação Culturais e Recreativas do Concelho, uma iniciativa que tem
por objetivo informar e promover a troca de experiências entre as várias associações do concelho, numa lógica de capacitação dos seus dirigentes para a
construção de estratégias de intervenção. Este ano, já na sua 12ª edição, o
Encontro decorreu no dia 16 de novembro, na Sociedade Recreativa
Mesquitense, na Aldeia da Mesquita, freguesia de Espírito Santo, subordinado ao tema “Participação Associativa e Desenvolvimento Local”.
O encontro deste ano contou com a participação de 25 associações e ainda
representantes das juntas de freguesia de Espírito Santo, Alcaria Ruiva, São
João dos Caldeireiros e Corte do Pinto.
Os problemas da interioridade e abandono populacional que caracterizam este
território, classiﬁcado como um dos mais despovoados e envelhecidos do País,
coloca um ênfase muito especial na participação efetiva das suas comunidades, nomeadamente por intermédio do movimento associativo. As associações representam um papel determinante na preservação da identidade e
memória desta comunidade rural, no entanto podem igualmente constituir-se
como agentes de ação capazes de contrariar a tendência de despovoamento e
empobrecimento deste território, ao participarem ativamente nos seus próprios processos de desenvolvimento territorial/local. Porém, a participação não é
espontânea, portanto é necessário comunicar, motivar e estabelecer formas
de trabalho para permitir a mobilização dos associados e da comunidade.

Neste Encontro de Associações Culturais e Recreativas do Concelho de Mértola pretendeu-se discutir a Participação Associativa como base do processo de desenvolvimento, visando igualmente promover uma maior consciencialização do movimento
associativo para a importância do trabalho em rede e consequente contributo para o
desenvolvimento local sustentável. Para esta conversa foram convidados o Prof. Dr.
Rogério Roque Amaro, do ISCTE-IUL e o Prof. Dr. António Covas, da Universidade do
Algarve, e ainda os dinamizadores Allan Sousa e Thaís Costa, que desenvolveram um
momento de partilha e convívio muito enriquecedor para as associações presentes.
Neste dia, integrou o programa a inauguração do “Albergue da Nossa Sra. das Neves”,
na Mesquita, um projeto de desenvolvimento local promovido em parceria pela
Sociedade Recreativa Mesquitense, Turismo de Aldeia / Alenprimium, Lda. e
Associação Cultural Alavanca, integrado no projeto dos Caminhos de Santiago
Alentejo Ribatejo, que está a ser desenvolvido e implementado pela Entidade
Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

FEIRA DO LIVRO DE MÉRTOLA
O salão dos Bombeiros Voluntários de Mértola recebeu de 24 de novembro a 1
de dezembro mais uma edição da Feira do Livro, uma iniciativa que mais uma
vez promoveu os livros e a leitura junto dos mertolenses.
O programa da edição 2019 contou com a apresentação do livro “Contos
Assesta: Água”, com a presença dos autores Luís Miguel Ricardo, Maria Morais e
Vítor Encarnação, com sessões de contos dirigidos à Universidade sénior, espetáculos de teatro com o Teatro Aguarela e Arte Pública, cinema de animação e
poesia com o espetáculo “Poetas Vestidos com Música”, de José e Miguel Rego.
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Repair Café de Mértola
O conceito de Economia Circular está cada vez mais na ordem do dia. Os problemas ambientais que aﬂigem o planeta estão certamente na origem desta
nova forma de contribuir para uma gestão racional dos recursos naturais.
O ﬁm-de-linha dos materiais e objetos é alargado criando-se um ciclo de vida
com várias etapas que vão desde a recuperação até às formas mais criativas de
conceber novas utilizações para os objetos. Assim, a economia circular assenta
na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia.
Passando dos conceitos para as práticas, os “Repair Café”, com origem na
Holanda, têm feito o seu percurso por toda a Europa existindo um movimento
bastante ativo em Lisboa. São espaços abertos a todas as pessoas que neles
queiram participar. Aí se fazem reparações de pequenos eletrodomésticos e

ferramentas elétricas, se reparam móveis, se costura, se dá vida nova a um qualquer objeto porque a sua função original já não é possível.
Recentemente foi organizada a primeira edição do Repair Café de Mértola.
Pioneira no Alentejo, esta acção contou com a organização conjunta da Via
Criativa e da Câmara Municipal de Mértola tendo lugar no antigo Café Central.
Em 2020 serão organizadas doze “Repair Café de Mértola” ﬁcando aqui o convite à participação a todos os interessados. Esta actividade será seguida por
voluntários com conhecimentos nas mais diversas áreas estando disponível
um conjunto de ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento das várias
tarefas. A transmissão de conhecimentos, a experimentação e a criatividade, aliados a um profundo desejo de contribuir para um planeta cada vez mais limpo
estarão sempre presentes no “Repair Café” num ambiente descontraído onde
todos são bem-vindos.

JOVENS DE MÉRTOLA VISITARAM RIGA
Riga, capital da Letónia, foi o destino escolhido para a viagem cultural com
jovens de Mértola este ano. De 26 a 29 de setembro, 32 jovens de todas as freguesias, com idades entre os 16 e os 28 anos, acompanhados por três monitores e os vereadores Mário Tomé e Rosinda Pimenta, visitaram a cidade banhada
pelo mar Báltico. Promover novas experiências e o conhecimento de outras realidades sociais e culturais continua a ser os grandes objetivos desta atividade
promovida pela Câmara Municipal.
A viagem com jovens residentes no concelho às capitais europeias é uma iniciativa 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.
MÉRTOLA . INFORMAÇÃO MUNICIPAL
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Mês da Música

percorreu vários palcos no concelho
De outubro a dezembro a iniciativa Mês da Música apresentou em vários
locais do concelho diferentes sonoridades e um convite para as explorar.
Do jazz à música de raiz popular, da bossa nova à música clássica e ao
fado, as propostas foram várias. O desaﬁo da Câmara Municipal aos mertolenses foi para que explorassem novos ritmos, não se ﬁcando pelo que
conhecem ou pelo que já gostam.
Na edição de 2019, a Câmara Municipal incitou os novos talentos e deu palco, no dia 18 de outubro, nas antigas instalações do Café Central da Vila, a
artistas emergentes, com ou sem trabalhos editados, para que num espaço intimista e de maior proximidade, partilhassem o seu gosto e talento
para a música.
Em novembro, no dia 1, o Cine-Teatro Marques Duque, com muito público
presente recebeu o espetáculo de revista à portuguesa Revist'ó Fado, com
António Pinto Bastos. No dia 16, na Igreja de Espírito Santo, teve lugar o
concerto do Agrupamento de Câmara da Orquestra Clássica do Sul. No ﬁm
de semana seguinte foi a vez da cantora Chilena Francesca Ancarola subir
ao palco em Mértola. Já no dia 30, o espetáculo com Malino – Duo de
Guitarras aconteceu no Museu de Arte Sacra.
Os espetáculos do mês de Natal iniciaram no dia 7, no Musical da Mina de S.
Domingos, com Pedro Mestre e a apresentação do Mercado dos Amores. O
Cine-teatro Marques Duque foi o palco escolhido para o musical infantil
“Onde está o Pai Natal?”, no dia 15. O concerto de Natal com a Orquestra
Clássica de Almodovâr, na Igreja Matriz da Mina de S. Domingos, realizouse no dia 21 de dezembro, e encerrou o Mês da Música 2019.
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S. MARTINHO EM MÉRTOLA
Como é já tradição na vila de Mértola, a Câmara Municipal voltou a promover
um magusto para celebrar o S. Martinho, no dia 11 de novembro. O convívio
aconteceu na tenda multiusos da vila e apesar do frio dezenas de pessoas
celebraram a data.
Castanhas e chouriças assadas, caldo verde e vinho novo foram os principais
ingredientes desta noite onde a música, ao som do acordeão de Sérgio
Conceição, teve lugar de destaque.
Mais uma vez o Centro de Apoio Social dos Trabalhadores da Câmara Municipal
de Mértola e o Sr. Amândio (Nicolau) colaboraram com a autarquia na implementação desta atividade tão característica e tão acarinhada nesta região.
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Caminhada noturna, descida do rio
Guadiana em stand up paddle, scad
dive, wake winch e slide foram as
modalidades da última edição do
Mértola Radical, que teve lugar de 15
a 18 de agosto de 2019. O balanço
de mais esta edição, que contou com
505 participantes, de várias faixas
etárias, é muito positivo.
O Mértola Radical é uma iniciativa da
Câmara Municipal de Mértola que
anima o concelho no principal ﬁm de
semana de agosto e dá a conhecer
novas modalidades desportivas cheias de adrenalina a residentes e a centenas de turistas que estão no concelho.
A descida do rio em stand up paddle
realizou-se em Mértola, permitindo
que todos os participantes pudessem desfrutar de uma nova modalidade e de uma perspetiva diferente
do Centro Histórico. As restantes atividades tiveram lugar na Mina de S.
Domingos.

Mértola
Radical
atrai residentes e turistas
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Atividades enriquecimento curricular
para os alunos de Mértola
No ano letivo de 2019/2020, a Câmara Municipal de Mértola proporciona
aos alunos do 1.º ciclo dos centros educativos do concelho várias atividades de enriquecimento curricular, cujo objetivo e complementar a oferta
formativa, promover novas experiências e a aquisição de conhecimentos
diversos.
As atividades escolhidas para o presente ano letivo são: atividade física e
desporto; atividades Lúdico-expressivas; Cante Alentejano; ciências experimentais; horta ﬂoresta sintrópica; educação ambiental e cidadania; ensino da música.
No total são abrangidos pelas atividades de enriquecimento curricular 155
alunos, que frequentam o 1.º ciclo em Algodôr, Mina de São Domingos,
Mértola (cinco turmas), Santana de Cambas e S. Miguel do Pinheiro.
As atividades são dinamizadas por entidades locais, designadamente o
Agrupamento de Escolas de Mértola, a Escola Proﬁssional Alsud, o Clube
Náutico de Mértola, o Clube de Futebol Guadiana, o Grupo Coral “Guadiana
de Mértola”, a Santa Casa da Misericórdia de Mértola, a Life in Syntropy, a
Junta de Freguesia de Mértola e a Associação Cultural Os Caldeireiros de
S. João. O investimento nestas atividades é de 24 451.23 €.
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Centenas de reformados, pensionistas e idosos do
concelho de Mértola reunidos em almoço convívio
No dia 19 de outubro o Pavilhão Desportivo de Mértola recebeu o XXIII Encontro de
Reformados, Pensionistas e Idosos do concelho de Mértola, uma iniciativa da
Câmara Municipal, que juntou quase seis centenas de mertolenses.
O encontro é já uma tradição e um momento especial de convívio e de reencontro de
amigos e familiares. Durante a manhã, a Câmara Municipal promoveu um programa
com várias iniciativas. A entrada no pavilhão começou por volta das 12h00, momento
em que o executivo municipal recebeu os participantes e distribuiu uma lembrança
da iniciativa.
Após o almoço e os discursos de boas-vindas a festa prosseguiu com um animado
baile com Tiago Catarino.
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Oﬁcina Brincosoﬁas e Saltologias

NÚCLEO DE ATENDIMENTO À VÍTIMA
sensibiliza funcionários
Como forma de assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência
Contra as Mulheres, celebrado a 25 de novembro, a Associação Moura
Salúquia – Associação de Mulheres do Concelho de Moura, instituição que
gere o Núcleo de Atendimento à Vítima em Beja (NAV), esteve em Mértola a
sensibilizar os/as munícipes para a violência doméstica. Além de alertar que a
violência doméstica é um crime público, as técnicas distribuíram informação
sobre a instituição que representam e sobre o que fazem.
O NAV disponibiliza de forma gratuita e conﬁdencial atendimento a vítimas de
violência doméstica, procurando uma visão global e integrada da problemática
da violência, providenciando os necessários encaminhamentos e apoios de
outras estruturas e mecanismos.
Os contatos do NAV são os seguintes: telefone – 284341726 ou 968441691;
e-mail navbeja@gmail.com

Organizado pela Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlentejo), o
Programa de Sensibilização para a Educação patrimonial surgiu da necessidade de formar públicos e de sensibilizar a faixa etária infantojuvenil para a importância da preservação e valorização do património cultural, associando-se à
comemoração de datas consideradas relevantes para a cultura e a cidadania.
A 8ª edição deste Programa encerrou no dia 19 de novembro no recinto exterior
da EB1 de Mértola, e contou com o envolvimento dos alunos e professoras do 1º
ano do 1ª Ciclo. A ação de colaboração entre a DRCAlentejo, a Câmara Municipal
de Mértola/Museu de Mértola e o Agrupamento de Escolas de Mértola, traduziu-se na realização da Oﬁcina Brincosoﬁas e Saltologias, dinamizada pelo
Grupo Terra.Corpo (www.terracorpo.pt ).
Esta Oﬁcina associou-se às comemorações do Dia Internacional dos Direitos
da Criança e, num cenário privilegiado de importância patrimonial, dinamizou
jogos que permitiram às crianças brincar como “antigamente”, através de jogos
tradicionais e jogos de mesa gigantes, cooperativos e intergeracionais, onde
ninguém perdeu ou ﬁcou de fora.

DIA INTERNACIONAL
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
ASSINALADO EM MÉRTOLA
No dia 3 de dezembro a Rede Social, em parceria com o Projeto Capacitar+, assinalou o Dia Internacional da Pessoa com Deﬁciência, com workshops de informação e capacitação para pais e proﬁssionais da área social ao longo do dia.
A Câmara Municipal ofereceu o almoço aos participantes, proporcionando
momentos de animação e socialização entre utentes, famílias e técnicos. No
ﬁnal do dia o Núcleo de Voluntariado de Mértola ofereceu um lanche que encerrou as atividades.

Mértola novamente reconhecida como
“Autarquia Familiarmente Responsável 2019”
A Câmara Municipal de Mértola foi pela nona vez
distinguida como uma autarquia familiarmente
responsável, um galardão atribuído pelo
Observatório das Autarquia Familiarmente
Responsáveis, e já recebeu a bandeira verde com
palma (por receber o prémio por três ou mais anos
consecutivos) pelas boas práticas em relação às
famílias.
A bandeira foi entregue no dia 27 de novembro, no
Auditório da Fundação FEFAL, em Coimbra, ao
vereador responsável pelo pelouro, Mário Tomé. A
bandeira será hasteada no edifício dos Paços do
Concelho, em Mértola. Para a atribuição desta distinção, o Observatório avaliou vários critérios,
nomeadamente o apoio à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, a educação, a habitação, os transportes, a
saúde ou a cultura e o desporto. értola ofereceu
um lanche que encerrou as atividades.

Mudança de
Instalações do
NEDS
A Câmara Municipal de Mértola informa que o Núcleo de Educação e Desenvolvimento
Social (NEDS) mudou de instalações e está agora na antiga Casa Vargas, junto ao
Largo Vasco da Gama, em Mértola. O acesso às novas instalações é efetuado pela Rua
da República.
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Crianças de Mértola recebem
fruta e produtos hortícolas
nas escolas

A Câmara Municipal de Mértola começou, no dia 11 de
novembro, a distribuir, gratuitamente, fruta e produtos
hortícolas, duas vezes por semana, a todas as crianças
que frequentam o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo do
ensino básico. A iniciativa que se prolonga até ao ﬁnal
deste ano letivo irá beneﬁciar cerca de 116 alunos do ensino pré-escolar e 155 alunos do primeiro ciclo.
A alimentação saudável é um fator determinante para a
promoção e proteção da saúde, desta forma, o projeto
Regime de Fruta Escolar (RFE), assegurado conjuntamente pelos Ministérios da Agricultura e do Mar, da Saúde, e da
Educação e Ciência, consiste na distribuição gratuita de
duas peças de fruta por semana, aos alunos do 1.º ciclo do
ensino básico, considerando, também a aplicação de medidas de acompanhamento de caráter pedagógico, que promovam o consumo.
Atendendo à importância do consumo de hortofrutícolas,
desde cedo, e considerando o dever de disseminar hábitos
saudáveis junto da população, a Autarquia, alargou o programa referido, a todos os alunos do ensino pré-escolar do
concelho de Mértola.
Quanto aos produtos, e sempre que possível, serão preferencialmente, locais, sazonais e biológicos. Para além da
distribuição de fruta e legumes, duas vezes por semana,
também serão distribuídos frutos secos (amêndoas,
nozes, passas), uma vez por mês.
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A visita ao Museu Coleção Berardo, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, foi o local escolhido
para os Passeios de Inverno 2019, destinados aos idosos, pensionistas e reformados do concelho de Mértola. Aos participantes foi colocada a questão ‘O que é Arte?’
No passado dia 30 de novembro, para os residentes nas freguesias de Espirito Santo e União de
freguesias, a proposta foi realizar o percurso aos mais signiﬁcativos movimentos artísticos da
primeira metade do século XX: Dadaísmo, Construtivismo, De Stijl, Abstração, Surrealismo,
Figuração no Pós-Guerra, Informalismo, Cobra, Expressionismo Abstrato, Nova Escola De paris,
Arte Cinética e Op Art, Grupo Zero, Figuração Existencialista, Nouveau Réalisme, Neodadaísmo,
entre outros até à Pop Art Inglesa e Americana.
Para ajudar a responder à questão inicial foi realizada uma visita guiada pelos monitores do
museu em que através de uma abordagem discursiva sobre as diferentes temáticas e movimentos patentes na exposição, de forma a despertar no público uma reﬂexão sobre as mesmas.
No dia 05 de dezembro foram os munícipes residentes nas freguesias de Corte Pinto, Mértola e
Santana de Cambas e no dia 7 de dezembro as freguesias de Alcaria Ruiva e São João dos
Caldeireiros

Início do Ano letivo da Universidade Sénior
O Cine - Teatro Marques Duque, em Mértola, recebeu, no dia 14 de novembro, a
cerimónia de início do ano letivo da Universidade Sénior de Mértola, assim como
a apresentação do plano de atividades.
A Universidade Sénior de Mértola é um projeto promovido pela Câmara
Municipal de Mértola, no qual a Escola Proﬁssional Alsud detém a gestão e organização do plano anual de atividades.
A Universidade Sénior de Mértola desenvolve a sua atividade em 11 polos distribuídos pelo concelho e conta com 200 alunos inscritos.
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Passeios de Inverno para conhecer

Arte Moderna e Contemporânea
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Rede Mértola Free-WIFI

disponível no Centro Histórico de Mértola
A Câmara Municipal de Mértola reforçou
recentemente a sua oferta de wiﬁ gratuito
na área do centro histórico de Mértola, com a
instalação de seis novos equipamentos de
distribuição de acesso aberto à Internet.
A disponibilidade da rede Mértola Free WIFI
integra o projeto MÉRTOLA, GoSmart –
Tourism, que a Câmara Municipal promove ao abrigo da Linha de Apoio à
Disponibilização de Redes Wi-Fi do Turismo de Portugal. Para além do acesso gratuito à internet disponível a residentes e visitantes; o sistema instalado permite recolher um conjunto de informação importante para o conhecimento do perﬁl de quem
nos visita, nomeadamente nacionalidade, faixa etária, cidades ou regiões de proveniência.
Numa preocupação constante pela melhoria das condições de conectividade disponíveis no concelho, a Câmara Municipal tem já em marcha um novo projeto de distribuição Wiﬁ gratuito em outros locais da vila de Mértola e Mina de S. Domingos. Este
reforço integra o programa WiFi4EU da União Europeia destinado à oferta de acesso
aberto à Internet em zonas de interesse público e centros de vida social local.
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Câmara deu a conhecer

Estação Biológica de Mértola
A Estação Biológica de Mértola é a “concretização de um sonho”, “um projeto
muito querido pelos mertolenses”, “um dia muito feliz” e mais um “patamar no
processo de desenvolvimento iniciado há mais de 40 anos”, são algumas das
expressões mais proferidas na apresentação pública da Estação Biológica de
Mértola, que aconteceu dia 13 de dezembro, no seu futuro espaço, o antigo edifício dos Silos da EPAC, em Além-rio, um local emblemático da história recente
do concelho e com vista privilegiada sobre o Centro Histórico e o rio Guadiana.
Na sessão inaugural estiveram presentes Jorge Rosa, presidente da Câmara
Municipal, Pedro Rodrigues, Vice-reitor da Universidade do Porto, Nuno
Ferrand, Coordenador Cientíﬁco do CIBIO-InBio da Universidade do Porto, e
Jorge Pulido Valente, Vice-presidente da CCDRA. A cerimónia contou com a
participação de quase uma centena de representantes de várias instituições
locais, regionais e nacionais.
A apresentação da Estação Biológica de Mértola, que será um centro de valorização e transferência tecnológica, esteve a cargo de Rosinda Pimenta,
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vereadora da Câmara Municipal de Mértola, e de Paulo Célio, da CIBIO-InBio da
Universidade do Porto, instituição que trabalha e estuda o território de Mértola há mais
de duas décadas.
O investimento neste projeto ultrapassa os três milhões de euros, com ﬁnanciamento
do Alentejo 2020, no qual estão incluídos a reabilitação do edifício para as suas novas
funções, designadamente a Estação Biológica, com as suas valências para os estudos
cientíﬁcos, o núcleo museológico da Galeria da Biodiversidade, onde será possível
conhecer melhor a região e os ecossistemas do Vale do Guadiana e do Baixo Alentejo, e
ainda uma zona dedicada a albergar as reservas do Museu de Mértola e o Arquivo
Municipal.
Este é um projeto que ﬁsicamente estará localizado em Mértola, com os seus propósitos ultrapassam os limites territoriais do concelho, da região e até mesmo de Portugal,
tendo inclusive já despertado interesse em várias universidades europeias.
Em Mértola o estudo cientiﬁco, a ligação às universidades e o desenvolvimento do território continuam a estar unidos, num caminho de preservação da biodiversidade, do
fomento da agroecologia e do combate às alterações climáticas. Com a Estação também se pretende capacitar o setor empresarial e promover a atração e ﬁxação de quadros técnicos qualiﬁcados no território.
O programa de reabilitação do enorme edifício dos antigos silos e armazéns foi apresentado pela empresa aNC arquitetos, um projeto que irá respeitar a integridade do
complexo e dotá-lo de todas as valências que as suas novas funções necessitam.
A cerimónia de apresentação da Estação Biológica encerrou com a exibição do ﬁlme
“Guadiana Selvagem” e algumas palavras do seu realizador Daniel Pinheiro.
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Mértola participa em Feiras de Caça
em Portugal e Espanha
O Município de Mértola sob a égide “Mértola, Capital Nacional da Caça “continua a marcar presença assídua em eventos de destaque no panorama do
setor cinegético a nível nacional e internacional, dando continuidade à aposta
estratégica de promoção e divulgação da atividade cinegética, e do sector
turístico e económico do concelho.
Promover as excelentes condições que o território aufere para a caça, a beleza
e autenticidade das suas paisagens, bem como, a qualidade das suas espécies
cinegéticas, foram demais motivos de visitação aos espaços stands, onde centenas de visitantes identiﬁcam e reconhecem a qualidade da caça no concelho,
salientando o contributo dado pelo Município de Mértola na promoção e notoriedade da atividade cinegética.

“Turismo do interior – novas visões,
novos negócios” em Mértola
Mértola recebeu, no dia 27 de novembro, um Observatório com o mote “Turismo do
interior – novas visões, novos negócios”, promovido pelo Jornal Económico e o
Crédito Agrícola.
Na sessão foram abordados temas como o Programa “Valorizar” – linha de apoio à
valorização turística do interior; os mercados turísticos alternativos náutico, cultural,
equestre, cinegético, ﬂuvial e enoturismo; questões ambientais; a oferta disponível e
conquista de mercado: estratégia para divulgação de novos destinos turísticos; os
fatores diferenciadores do Turismo do interior; a importância do património Histórico
e Cultural; e ainda a temática central da inovação no turismo.

6.ª jornada interdisciplinar da Mina de S Domingos

Caravana Agroecologica em Mértola
Realizou-se em Mértola no passado dia 27 de novembro uma sessão participativa de preparação da iniciativa Caravana Agroecologica, que irá percorrer o
país em junho de 2020. Esta iniciativa é promovida pelo CE3c da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, em parceria com várias organizações nacionais, regionais e locais, com o objetivo de dar a conhecer um conjunto de boas
práticas nacionais em agroecologia, de promover uma reﬂexão nacional sobre a
temática da transição agroecologica e de desenhar um conjunto de propostas
de medidas e políticas públicas de apoio a esta transição.
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A Mina de São Domingos recebeu no dia 29 de novembro, no edifício do Musical, a
6a Jornada Interdisciplinar "Minas, tecnologias e educação: convergências". A jornada foi dedicada à história da Mina de São Domingos, dando ênfase às interligações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e a sua aplicação num contexto educativo / museológico.
A edição deste ano contou com duas sessões de comunicações. A primeira foi dedicada à atividade mineira nas fontes: história e educação e a segunda abordou os projetos, geossítios e um geoparque no vale do Guadiana. A jornada encerrou com uma
saída de campo para observar as sequências sedimentares e vulcânicas do Pulo do
Lobo e Serra Branca.
A jornada é uma organização do Instituto de História Contemporânea, Universidade
de Évora-Cehfcí (Ciência, Estudos de História, Filosoﬁa e Cultura Cientíﬁca),
Faculdade de Ciências Sociais Humanas em parceria com Fundação Serrão Martins
e Câmara Municipal Mértola.
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Jornadas do Mundo Rural em Mértola
As Câmaras Municipais de Mértola e Alcoutim promoveram as II Jornadas do
Mundo Rural, nos dias 19 e 20 de novembro, em Mértola, dedicadas ao tema da
Transição Agroecológica - Resiliência e Sustentabilidade na resposta às alterações climáticas e desertiﬁcação.
As Jornadas do Mundo Rural voltaram a ser um momento de reﬂexão conjunta
sobre a necessidade de transição para um sistema agrícola e alimentar, cujo
valor acrescentado resida na gestão sustentável dos recursos naturais vitais
do território, como são o solo, a água e a sua biodiversidade, salientando-se a
urgência desta transição enquanto estratégia de mitigação/adaptação do território ao desaﬁo das alterações climáticas.
As Jornadas do Mundo Rural são uma organização conjunta das Câmaras
Municipais de Mértola e Alcoutim que contou, nesta edição, com o apoio da
Associação de Empresários Vale do Guadiana e Associação Terra Sintrópica.
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Workshop Agricultura Sintrópica em Mértola

Guadiana Selvagem na Universidade de Coimbra

Decorreu de 16 a 20 de novembro mais um workshop de Agricultura
Sintrópica em Mértola. A organização foi da ALSUD e Life in Syntropy e
contou com a colaboração da Câmara Municipal de Mértola. A componente prática da formação ocorreu no espaço da Horta da Moura em
Mértola e no espaço da horta da Escola da Mina de S. Domingos. No curso
estiveram 19 participantes provenientes vários locais: Mértola, Serpa,
Aljezur, Lisboa, Viana do Castelo, Brasil, México, Suíça, Itália, entre outros.
A agricultura sintrópica, também descrita como agroﬂoresta sucessional
é um sistema de cultivo inspirado na dinâmica do ciclo de vida das ﬂorestas. Assenta a prática nos processos naturais de sucessão ecológica e
estratiﬁcação, dando às plantas condições ideais para seu desenvolvimento, cada qual ocupando sua posição natural no espaço (estratiﬁcação) e no tempo (sucessão). A plantação faz-se em simultâneo com espécies de ciclo de vida curto, médio e longo, ocupando-se todos os estratos,
como numa ﬂoresta (rasteiro, baixo, médio, alto e emergente). E no sistema todas as plantas têm uma função: umas são produtivas (como as hortícolas ou as árvores de fruto), outras servem para fazer sombra, criar
matéria orgânica e outras para afastar alguns infestantes. A base é a cooperação e funcionalidade de cada planta e não a competição entre elas. A
agricultura Sintrópica usa o principio da regeneração pelo uso, isto é para
além da produtividade, ela presta serviços ao ecossistema, com especial
destaque para a formação de solo, a regulação do microclima e o favorecimento do ciclo da água. Ou seja, é uma prática agrícola concomitante à
regeneração de ecossistemas.
O curso de agricultura sintrópica integrou a programação das Jornadas
do Mundo Rural, como exemplo de uma prática agrícola agroecológica.

No passado dia 23 de novembro foi realizada uma sessão de apresentação do
Documentário Guadiana Selvagem, integrada no evento Meet-Eco organizado pelos
alunos de biologia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
com o apoio do Centro de Ecologia Funcional. Com esta apresentação pretendeu-se
dar a conhecer o elevado valor natural e biodiversidade do Parque Natural Vale do
Guadiana e o importante trabalho de conservação que tem vindo a ser desenvolvido
desde a criação do Parque em parceria com várias organizações e comunidade.
Pretendeu-se ainda cativar novos públicos para o território quer para a visitação quer
para a investigação.
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Na sequência dos trabalhos de monotorização dos 10 percursos pedestres, na continuidade da estruturação e apoio à Grande Rota 15 e aos Caminhos de Santiago de
Compostela, foram realizados trabalhos de requaliﬁcação da sinalética direcional e
dos de painéis de informação turística que se apresentam em estado de degradação.

Requaliﬁcação dos equipamentos
e estruturas de informação turística
ao dispor do visitante

RECOLHA DE RESÍDUOS PORTA-A-PORTA
no Centro Histórico de Mértola é projeto piloto da RESIALENTEJO
O Centro Histórico da vila de Mértola foi o local
escolhido para o projeto piloto de recolha de resíduos porta-a-porta, que a RESIALENTEJO começou, no dia 2 de outubro, a implementar em conjunto com a Câmara Municipal de Mértola.
Com o lema “À sua porta. Pague menos, recicle
mais!” este é um projeto PAYT (Pay-As-You-Throw)
ou seja, os munícipes só pagam os resíduos por si
produzidos, beneﬁciando todos os que fazem a
separação corretamente.
Para além de visar o aumento da deposição correta
deste tipo de resíduos com vista à sua reciclagem,
este sistema é mais justo para o cidadão, que pode ver deste modo o seu
esforço recompensado. Quem mais reciclar menos vai pagar pelo seu lixo.
Os residentes no Centro Histórico apenas irão pagar os sacos destinados
aos resíduos indiferenciados. Os sacos destinados aos resíduos recicláveis
são gratuitos e podem ser adquiridos no Gabinete de Atendimento e no

MÉRTOLA APOSTA NA PROMOÇÃO TURÍSTICA
Na continuidade da estratégia de promoção da oferta turística de Mértola
junto dos mercados externos, o Município de Mértola em parceria com a
ARPTA – Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, dinamizou
desde o início de 2019 um conjunto de 20 ações promocionais, junto de jornalistas e operadores turísticos europeus especializados que se deslocaram ao concelho para conhecer as potencialidades da sua oferta turística.
Os produtos em destaque nestas ações foram em particular o Turismo
Cultural, o Turismo Cinegético e o Turismo de Natureza. Desde o início do
ano foram já rececionados jornalistas e operadores de mercados emissores como a França, a Alemanha, a Finlândia, a Noruega, a Holanda, a
Bélgica, a Rússia e o Brasil. Na sequência destas visitas foram já publicados vários artigos em jornais, revistas e blogues acerca das potencialidades turísticas de Mértola e da região.

Campanha Mértola +H2O sensibiliza turistas
em Mértola para a poupança de água
A Câmara Municipal de Mértola, no âmbito do projeto de sensibilização Mértola +H2O
iniciou uma campanha de sensibilização e capacitação da comunidade local para a
adoção de práticas de poupança no consumo de água, incentivando uma atitude cívica mais assertiva e colaborativa da comunidade na valorização do recurso água. A
campanha dirige-se a vários grupos, de entre os quais destacamos os turistas que
nos visitam regularmente e que ocupam os diferentes estabelecimentos de alojamento turístico do território.
O objetivo é sensibilizar este público para um uso regrado da água aquando da sua
estadia em Mértola, sugerindo pequenas “dicas” de poupança.

Parque Experimental
do Perímetro Florestal
Reunião colaborativa

Decorreu no dia 16 de outubro uma reunião de trabalho, entre diferentes entidades e técnicos, com o objetivo de recolher ideias e conhecimento para o planeamento da área experimental do Perímetro Florestal de Mértola.
Esta iniciativa integra o projeto Life Adaptate que discute e ensaia soluções de
adaptação às alterações climáticas. Nesta ação pretendeu-se experimentar
diferentes soluções em matéria de regeneração dos ecossistemas, incluindo
melhoria da capacidade de retenção de água, da matéria orgânica do solo, da biodiversidade e da produtividade. Esta área experimental integra a estratégia local
de especialização territorial nas áreas da agroecologia, biodiversidade e recursos silvestres.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MÉRTOLA TRAIL RUN
No âmbito da Candidatura ao Programa Portugal 2020 e inspirado na edição
anual da prova Trilhos de Mértola, há um novo trilho a percorrer à volta de
Mértola. São cerca de 13km de aventura e paisagens deslumbrantes!
Se o património e a natureza são produtos caracterizadores da vila de Mértola,
fazendo dela um destino turístico bastante procurado, as excelentes condições que os seus arrabaldes oferecem para a prática de atividades de ar livre
são, sem sombra de dúvida, uma motivação extra para descobrir este desaﬁante Trilho de Mértola – Trail Run.
Tendo como pano de fundo a vila de Mértola e integrado no Parque Natural do
Vale do Guadiana, o percurso Trilhos de Mértola- Trail Run incita os mais ativos a
explorar os seus limites e a descobrir espaços de história e paisagens de beleza
singular.
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Sorteio da campanha
"Neste Natal compre no comércio
local e ganhe prémios"
Realizou-se no dia 6 de janeiro, ao ﬁnal do dia, no Gabinete de Atendimento
da Câmara Municipal o sorteio da campanha “Neste Natal compre no comércio local e ganhe prémios”. No total foram premiados 74 participantes, que
durante a época natalícia efetuaram as suas compras no comércio tradicional
da vila de Mértola, com vales de compras e outros bens oferecidos pelos
comerciantes locais. O sorteio contou com a presença dos vereadores Mário
Tomé e Rosinda Pimenta.
O sorteio de Natal é uma iniciativa da Câmara Municipal cujo objetivo é promover, incentivar e dinamizar as compras no comércio local na vila de Mértola.

Presépio de
António Costa
regressou a Santana de Cambas
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O presépio “Do Lixo Faço Arte” da autoria de António
Costa regressou ao salão de festas da Casa do Povo
de Santana de Cambas, de 1 de dezembro a 6 de janeiro de 2020. Num ambiente mágico, o artista celebrou a sagrada família e o espírito de natal num cenário executado com materiais reciclados.
Esta é a quarta vez que o Presépio “Do Lixo faço arte”
é apresentado ao público e a segunda neste espaço.
Todos os anos o artista renova a exposição com
novas imagens e novos cenários. Este ano o presépio
contou com 38 imagens integralmente elaboradas a
partir de objetos que já não cumpriam a sua função
original, como tecidos, papel, objetos cerâmicos e
motores de eletrodomésticos. Com muita arte, engenho e imaginação, António Costa deu vida às personagens ao apostar no movimento, nos sons, nos cheiros e na iluminação de um cenário que lembra uma
gruta.
António Costa, 52 anos, é um artista natural de
Moreanes e funcionário da Câmara Municipal de
Mértola.
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e natureza

www.visitmertola.pt

agenda

2020
Festival Peixe do Rio
04 e 05 abril

Arte Non Stop
01 a 09 fevereiro
Trilhos de Mértola
01 de março
Festival FITA
05 a 14 março
MértolArte
06 a 31 março
Lembrar Serrão Martins
21 a 27 março

Presidente da Câmara
Jorge Paulo Colaço Rosa
Secretariado Maria Emília Pires Ruivo
Vereadores
Mário José Santos Tomé
Secretariado Sandra Cristina Candeias Gomes
Rosinda Maria Freire Pimenta
Secretariado Sílvia Cristina Felipe Veríssimo

Apresentação
Festival Islâmico
23 maio

Vereadores sem pelouro
Orlando Manuel Fonseca Pereira
Lígia Isabel da Silva Rafael
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara
Luís Miguel Martins Madeira Santos
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Mértola
José Eduardo Fernandes Sequeira Costa

Mértola Radical
13 a 16 agosto

Telefones
Geral 286610100 – Fax 28610101
E-mail geral@cm-mertola.pt
Web: www.cm-mertola.pt
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

Programação de Verão
junho a setembro

Feira de Vale do Poço
11 a 13 setembro

Viagem Cultural Jovens
02 a 05 outubro
Feira da Caça
23 a 25 outubro
Mês da Música
outubro a dezembro

/ Atendimento público com marcação prévia/

Festival Mur
21 a 24 maio

Feira do Mel, Queijo e Pão
24 a 26 abril
Comemorações 25 Abril

Festas da Vila
19 a 24 junho

INFORMAÇÕES ÚTEIS

São Martinho
11 novembro

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

Feira do Livro
22 a 29 novembro
Natal no Comércio Local
novembro e dezembro
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