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editorial

Caras e caros munícipes,
Vivemos uma época atípica, que todos desejamos passe o mais rápido
possível, com os menores impactos. Mas tem havido, e manter-se-ão
até ao fim da situação, impactos muito negativos, na vida humana, na
sociabilização, no emprego e entidade patronal, na saúde e educação,
na economia, entre outros setores. É preciso que todos efetivamente
percebamos que esta doença só se cura, só desaparece com um
antídoto eficiente, eventualmente uma vacina, pelo que até esse
momento, temos que alterar os nossos hábitos, o nosso
comportamento, adequando mais a novas regras de higiene e
precaução, e usando proteções que são eficazes embora nunca a

100%. É uma situação nova, que nos desgosta a todos, mas contra a qual devemos ter
uma defesa atenta e ativa, ainda que isso nos afete os hábitos e costumes.
Também para os governos, nacional e locais, a situação obrigou a alterar paradigmas, a
adotar novas politicas, por forma a minimizar os impactos que acima referenciei. As
autarquias reinventaram-se, imaginaram e aplicaram medidas, apoios extraordinários,
fazendo o que estava ao seu alcance para ajudar as pessoas, as comunidades e a
economia.
Orgulhosamente refiro que a nossa autarquia foi uma das que geriu duma forma muito
responsável, ponderada e adequada a situação, respondendo prontamente aos níveis de
evolução da pandemia, com várias medidas, que desde o primeiro momento pretenderam
proteger os funcionários, os munícipes e as instituições, prevenir ocorrências futuras, e
num segundo momento agir na retoma económica, ajudando a economia local e o
comércio a reagir e a manter-se ativo, medidas essas que ainda se mantêm.
Outro aspeto essencial foi a manutenção dos serviços aos munícipes, fazendo com que o
impacto fosse mínimo, e mantendo ativas as intervenções e obras no concelho, pois a
paragem significava semanas ou meses de atraso. Entendemos que embora com todas
as precauções, devíamos reagir à situação duma forma que a mesma desestabilizasse o
menos possível a nossa missão, e os compromissos que mantemos com os
mertolenses. Isso foi também conseguido, e num momento em que todo o país faz um
enorme esforço para desconfinar, para retomar, o nosso é um pouco mais fácil, em
termos de autarquia, pois mantivemos uma grande estabilidade nos serviços.
Vemos claramente que as coisas melhoram, o que nos sugere que a sociedade em geral
aprendeu a viver com o vírus. Voltámos a ter alguma dinâmica em Mértola, e embora
diferente dos tempos pré-Covid, nota-se bem esse incremento no turismo e no
movimento de pessoas. Felizmente não tivemos nenhum caso de contaminação até ao
momento no concelho, e esperamos que assim se possa manter, pois o aproveitamento
que podemos fazer disso é também muito positivo para a nossa vida familiar, social e até
económica.
Mais uma vez esta autarquia provou aos mertolenses que podem contar connosco, que
conhecemos e sabemos desempenhar a nossa missão, e que estaremos sempre
atentos e disponíveis para ajudar e apoiar quem de nós necessite. Mas também as
pessoas, coletivamente, e individualmente, têm de saber reagir e proteger-se a si e aos
outros, quer do vírus quer do impacto que provocou na sociedade. Não basta a autarquia,
ou o governo, fazer isso. Temos que ser nós, enquanto indivíduos e seres humanos, a ter
essa atitude, e a colaborar, para que desse esforço coletivo resultem os melhores
resultados possíveis.
Por isso vos peço, não deixem de ter essa atitude, não descurem os cuidados de higiene,
protejam-se e saibam resguardar-vos. Mantenham-se saudáveis, para vencermos este
vírus, e depois, aí sim, voltarmos a viver sem estes condicionamentos.
Deixo a concluir os meus desejos de muita saúde para todos,
Com um abraço do amigo,
Jorge Paulo Colaço Rosa
Presidente da Câmara Municipal de Mértola
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arte
non
stop
Realizou-se em Mértola, no passado mês de
fevereiro, a edição da Arte Non Stop 2020.
Abordando diversas expressões artísticas a sua
programação foi pensada de forma a cativar a
participação da comunidade e proporcionar
momentos de reflexão em torno da Arte.
Iniciando no dia 1 de fevereiro, com a celebração
do 17º Aniversário da Casa das Artes Mário Elias,
a Arte Non Stop estendeu-se até dia 9.
A oficina de Cante, orientada por Celina da
Piedade, fez a abertura da programação que
incluiu concertos de música clássica, ballet,
cinema, e os habituais espaços reservados à
ArteAçorda, momento de tertúlia à volta de uma
açorda e da Arte&Periferia, este ano dedicada à
Educação Estética e Artística no campo das
experiências educativas e que teve a
colaboração das Dras Dalila d'Alte e Nádia Torres.
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mértolarte
A edição de 2020 do Mertolarte contou com mais de 100 trabalhos nas área da pintura,
escultura e desenho. Com esta iniciativa pretende-se dinamizar e valorizar no território
as artes plásticas e os novos artistas de modo a combater a interioridade e distância aos
grandes centros culturais. A inauguração da exposição e a atribuição dos prémios
aconteceu no dia 7 de março.
Os premiados foram:
1º Prémio - Carlos Pereira da Silva - Dom Quixote e os carneiros" -acrílico e carvão s/ tela
2º Prémio - Bela Branquinho - "untold stories" - acrílico s/ tela
3º Prémio - Anica Govedarica - "equilíbrio"- acrílico s/ tela
Foram ainda atribuídas as seguintes menções honrosas:
Menção honrosa - José Albarran Pino - "conexiones" - mista
Menção honrosa - Maria João Gromicho - "demeter" - acrílico s/ tela
Menção honrosa - Rui Saraiva - "aparição" - mista
Menção honrosa - Vanda Palma - "bibliophile" - ilustração 3D/ cerâmica..
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EVENTOS CULTURAIS

//Música com Orquestra Clássica do Sul
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//Música com Micaela

//Stand Up Comedy com Aldo Lima
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EVENTOS CULTURAIS

//Música com Filomúsica
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//Música com David Fonseca

//Dança com Quorum Ballet
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Café Concerto com
Bossa & Morna e
Tejo 55 Quartet
Num espaço em obras, lugar icónico da outrora vida social de
Mértola, aconteceu música. As portas do Café Central,
encerrado há anos, abriram-se para este espaço pontualmente
ser palco de sonoridades mais alternativas e experimentais. A
iniciativa Café Concerto tinha a previsão de uma regularidade
mensal que foi interrompida pelas imposições de isolamento
que a pandemia instalou. O lugar acolheu dois concertos, o
primeiro a 24 de janeiro, trouxe à vila o som do jazz com o jovem
quarteto Tejo 55 Quartet e o segundo, a 29 de fevereiro,
misturou a bossa nova brasileira com o ritmo da morna de Cabo
Verde.

Repair Café
Mértola
Repair Café é um encontro onde os residentes locais reparam
objetos tais como aparelhos mecânicos, dispositivos
eletrónicos, eletrodomésticos, computadores, bicicletas,
mobiliário, vestuário, entre outros. Os objetivos principais da
iniciativa são a reciclagem e redução do desperdício por um
lado, e por outro fomentar as competências de reparação e
promover a coesão social. Em Mértola realizaram-se duas
iniciativas Repair Café a primeira dedicada ao vestuário, em
particular as gangas e a segunda dedicada à reparação de
mobiliário e criação de soluções de iluminação. O projeto Repair
Café é uma iniciativa da Câmara Municipal de Mértola em
parceria com a Associação Via Criativa.

PAG.
PAG.08

MÉRTOLA . INFORMAÇÃO MUNICIPAL

Terras

sem
Sombra

O Festival Terras sem Sombra reúne, desde 2013, música,
património e biodiversidade num acorde sereno, que soa para
além da planície. Com o objetivo de partilhar o legado cultural e
natural do Alentejo, o Festival dá a conhecer o que aqui há de
mais fascinante, dos centros históricos às áreas rurais, da vida
selvagem às etnografias locais. A ambição é a de projetar esta
região, nacional e internacionalmente, como um território de
identidade ímpar, que se afirma como um notável “destino de
arte e natureza”. O Terras sem Sombra é um festival com um
carácter itinerante que percorre um conjunto de Municípios em
toda a região Alentejo. Em Mértola, esteve presente a 15 e 16 de
fevereiro, com um programa que incluiu o concerto "Nas Asas
do Espírito: Voz e Silêncio" com contratenor José Hernández
Pastor e uma ação educacional na área da sustentabilidade
que incluiu a visita ao projeto hortas-floresta na escola do 1º
ciclo de Santana de Cambas e à Horta da Moura e Horta da
Malhadinha para conhecer as experiências de regeneração e
produção sustentável em curso.
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Comemorações
Dia Internacional da Mulher
O Autarquia de Mértola, assinala esta data há cerca de vinte anos, através da
organização de iniciativas que promovem o encontro, a partilha, experiências
e o conhecimento dirigidas a todas as mulheres residentes e recenseadas no
concelho.
Este ano, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Mulher,
presenteou-se todas as mulheres que estiveram presentes no dia 06 de
março no Cineteatro Marques Duque com um espetáculo da cantora Micaela,
e contou também com a habitual oferta de gerberas as todas as mulheres.
No dia 08 de março, o Património da Fundação Eugénio de Almeida em Évora
foi o local escolhido para dar a conhecer às cerca de 200 participantes na
iniciativa. Do programa, constou uma visita guiada, pelos mediadores
culturais da FEA, ao Paço de S. Miguel, Arquivo e Biblioteca Eugénio de
Almeida, Coleção de Carruagens, o Jardim das Casa Pintadas e o Centro de
Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida.
Porque consideramos uma mais valia o convívio, a confraternização, os
momentos de partilha e de “pôr a conversa em dia”, o período da tarde foi
preenchido por um almoço, num espaço bastante agradável e espaçoso de
forma a que a fosse possível dançar ao som das mais diversas e variadas
músicas, executar coreografias divertidas, apresentar performances e cantar
canções de vários géneros e gostos musicais!
A animação que se prolongou durante toda a tarde, esteve a cargo da
empresa de animação Crazy Day.
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Estação Biológica
de Mértola & Galeria da
Biodiversidade
O Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do
Ordenamento do Território, João Catarino, esteve em março em Mértola e
reuniu com o Executivo Municipal e a Comissão Instaladora da Estação
Biológica de Mértola. Durante a reunião foram apresentados o projeto da
Estação Biológica de Mértola e Galeria da Biodiversidade de Mértola com
vista ao estabelecimento de protocolos e parcerias para o seu futuro
funcionamento e articulação com as políticas de conservação e
salvaguarda da biodiversidade e capital natural de âmbito nacional.
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DE MERTOLA
TRAIL RUN
A quinta edição dos Trilhos de Mértola – Trail Run realizou-se a 1 de março, com 930 inscritos confirmados. A prova
incluiu três percursos de Trail (curto, longo e ultra), com
diferentes distâncias e graus de dificuldade, inseridos no
Circuito Nacional de Trail e na Taça Alengarve. Um dos
locais mais emblemáticos do concelho, o Pulo do Lobo
recebeu as partidas do Ultra Trail (45km) e do Trail Longo
(28km). O Trail Curto (15km) e a Caminhada (9km)
tiverem início nas Azenhas do Guadiana. A organização do
Trilhos de Mértola é da responsabilidade da Câmara
Municipal de Mértola, em parceria com o Clube de Futebol
Guadiana.
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Município promove
o Birdwatching
Tim Appleton e Steve Shunk dois nomes influentes no
mercado de turismo do birdwatching estiveram, no início do
ano, em Mértola integrados em 2 ações promocionais,
dedicadas à promoção do território de Mértola enquanto
destino de excelência para a prática do Birdwatching.
Tim Appleton é um reconhecido influencer no turismo
ornitológico e foi durante muitos anos o Presidente do Comité
de organização da British Birding Fair. Steve Shunk é um guia
internacional de birdwatching, responsável pela operadora
americana Paradise Birding.

Feira de Turismo Vakantiebeurs
em Utrecht na Holanda
No âmbito da estratégia de promoção do destino Alentejo no mercado holandês, o Município de
Mértola esteve presente, de 14 a 17 de janeiro, na Vakantiebeurs, feira de turismo de Utrecht na
Holanda. Esta participação esteve integrada na representação da região Alentejo coordenada
pela ARPTA (Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo). O mercado dos Países Baixos é
muito importante para a região Alentejo e encontra-se em perfeita expansão no território. No final
de 2019, o Benelux (Holanda-Bélgica) representava cerca de 14% dos turistas estrangeiros que
nos visitava.
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// Azenhas do Guadiana

COVID-19

PREVENÇÃO
// Jorge Seguro Sanches, Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, na qualidade de ´Autoridade de Coordenação Regional', Jorge Rosa, Presidente da Câmara Municipal de
Mértola e Mário Tomé, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mértola //
PAG.
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MÉRTOLA ENFRENTOU PANDEMIA
COM MEDIDAS RÁPIDAS E EFICAZES
Em resposta à COVID – 19, a Câmara Municipal de Mértola tomou um conjunto de
medidas de acordo com as exigências da situação. Numa primeira fase preparou um
plano de contingência com todos os procedimentos e posteriormente implementou
medidas de apoio social, educativo e económico, de modo a ajudar a população que
teve de alterar as suas rotinas e ficar em confinamento. Com o desconfinamento e a
retoma da atividade regular, ainda que com muitas medidas de segurança, os serviços
municipais, como a Biblioteca, os Museus, o Posto de Turismo e os atendimentos
presenciais abriram as suas portas ao público em junho.
Todos os habitantes do concelho, dos mais novos aos mais velhos, viram o seu dia-adia alterado, assim como a sua forma de relacionamento com a restante família,
vizinhos e amigos. Também a maneira como as instituições se relacionam com o seu
público, nomeadamente escolas, administração pública e instituições de solidariedade
social, foi obrigada a mudar. Muitos serviços municipais estiveram sempre em
funcionamento e a dar apoio, como é o caso da área social, recolha de lixo,
abastecimento de água, obras e proteção civil.
A Câmara Municipal assumiu o seu papel e começou a tomar medidas preventivas
mesmo antes de ser declarado o Estado de Emergência. Do ponto de vista da
comunicação municipal foram emitidos vários avisos à população de modo a informar
sobre a situação e também numa perspetiva de sensibilização para a pandemia. Outras
das medidas tomadas em fase inicial foi o encerramento das fronteiras do Pomarão e
da Volta Falsa.
Em complemento às medidas do Governo, a Câmara Municipal decidiu tomar medidas
extras de apoio aos empresários, assim como de incentivo ao comércio local.
As plataformas digitais como a página web, o Facebook, o Twitter e o Instagram foram,
durante o período de confinamento, um veículo de comunicação privilegiado com os
munícipes, dando a conhecer todas as medidas, informando de forma rápida e clara
sobre a evolução da situação, mas também na disponibilização de outros conteúdos
como propostas de ocupação nas suas casas.
Com o retorno à normalidade no concelho e com os comércios e serviços em
funcionamento, é importante relembrar que o vírus continua ativo e que ainda não foi
descoberta a respetiva vacina. Por isso, todos os cuidados de higiene devem ser tidos
em conta e lembrar que a proteção depende de cada um de nós.
Atualmente, todos os serviços públicos municipais voltaram a funcionar, ainda que
com muitas medidas de segurança e distanciamento social.
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obras municipais
Lar das 5 Freguesias - S. Miguel do Pinheiro

Designação

Valor c/IVA (€)

Observações

Pavilhão Multiusos Largo da Feira - Mértola

2.633.551,52 €

Concluída

Lar das Cinco Freguesias - S. Miguel do Pinheiro

3.042.199,25 €

Novo concurso

Pavimentação e Arruamentos - Alcaria Ruiva

290.763,94 €

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

Cine-Teatro - Mina de São Domingos

264.808,10 €

Em execução

Pavimentação de Arruamentos - S. Pedro de Sólis

765.136,67 € €

Concurso

Repavimentação da estrada EM 509 - EN 122 - EN 267

1.290.020,00 €

Concurso

Pavilhão Multiusos - Mértola

Núcleo do Museu Islâmico

Concurso

Parque de Autocaravanas - Mina de S. Domingos

Concurso

Conservação de Caminhos de Terra Batida

Elaboração do projeto

Repavimentação da Estrada EM 509 - EN 122 - EN 267
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Pavimentação em Manuel Galo

Arruamentos em S. Pedro Sólis

Pavimentação
Cine-Teatro -de
Mina
Arruamentos
S. Domingos
em Alcaria Ruiva
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Guardas de Proteção - Mina s. Domingos

Pavimentação - S. João Caldeireiros

Saneamento e Pavimentação - Alves

Reparação de Estrada - Vale de Açor

Saneamento e Pavimentação - Picoitos

MÉRTOLA
NÃO
PAROU
Saneamento - Lombardos
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Substituição da Rede de Águas - Penedos
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Mértola, um porto
seguro à sua espera!
No âmbito da campanha de relançamento do setor do
turismo local após os meses de confinamento, o
Município de Mértola lançou nas redes sociais e
media a campanha Mértola, um porto seguro à sua
espera! O objetivo é afirmar Mértola como um destino
turístico seguro e tranquilo. Assente no facto de
Mértola, até ao momento, não ter registado casos de
contaminação COVID e, no esforço de várias
entidades e empresários locais em criar as condições
de segurança necessárias para atribuição do selo
Clean&Safe, esta campanha apela de forma
responsável à visita ao território de Mértola. Convida à
visita, ao desfrute dos diferentes atrativos locais e à
degustação da gastronomia local, ao mesmo tempo,
que apela ao sentido cívico de quem acolhe e de quem
nos visita, e recomenda a todos o cumprimento
rigoroso das regras de higiene e segurança emanadas
pela DGS.
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Praia da Tapada Grande
da Mina de S. Domingos
em tempos de Covid
A praia da Tapada Grande da Mina de S. Domingos, foi mais uma vez,
reconhecida como uma praia acessível e agraciada com a Bandeira Azul e
Bandeira Qualidade de Ouro. Este ano a época balnear iniciou a 20 de junho
com novas regras e uma capacidade de acolhimento limitada, por conta do
cumprimento das regras de segurança e higiene definidas para estes
espaços pela DGS. De entre as novidades, destaque para a definição de
limites de lotação para a praia, a delimitação dos espaços entre guardasóis para garantir o distanciamento social, a criação de circuitos de
circulação distintos, a implementação de equipamentos de higienização e
desinfeção das mãos ou o reforço das equipas de praia com pessoal de
limpeza e assistentes de praia. A fim de garantir a segurança de todos, a
equipa de nadadores frequentou ainda ações de capacitação e foi
submetido à realização de testes de despistagem ao Covid-19.
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Biblioteca Municipal
reabre ao público

Posto de Turismo e Museu com selo
“Clean&Safe“
O selo “Clean&Safe” é atribuído pelo Turismo de Portugal e reconhece as entidades do setor do
Turismo que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação
dos espaços com o SARS-CoV-2 (novo coronavírus). O Posto de Turismo de Mértola e o Museu de
Mértola implementaram um conjunto de medidas de segurança que incluíram a formação do pessoal
ao serviço, para que a retoma da atividade turística pudesse ser feita em segurança para quem
trabalha e para quem nos visita.
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A Biblioteca Municipal de Mértola reabriu ao
público no dia 1 de junho, com novo horário e
novas regras, de modo a cumprir todos os
procedimentos de segurança recomendados pela
DGS. Ainda que com algumas restrições, mas em
segurança, os utilizadores, poderão usufruir dos
serviços e aproveitar as férias para colocar a
leitura em dia. O número de unidades por
empréstimos aumentou (5 livros + 2 DVD´s + 2
CD-áudio) assim como o seu prazo de entrega
para 30 dias. Os leitores podem fazer as suas
escolhas através do catálogo online
( h t t p : // b i b l i o t e c a m u n i c i p a l . c a t a l o g o . c m mertola.pt) por email (biblioteca@cm-mertola.pt)
ou telefone (286 610 108). O horário de
funcionamento é de 2ª a 6ª feira, das 10h00 às
12h30 e das 16h00 às 18h00. Exceto no período
de férias que acontecerá entre 17 e 31 de agosto.
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Um guia local não é apenas um guia turístico. É alguém da comunidade que conhece o território de uma forma pessoal e
única. Que além da História conhece as estórias; que além das figuras históricas conhece as pessoas que fazem o
quotidiano; que além dos factos conhece as curiosidades e o “dizem que …” e que além dos lugares comuns conhece
recantos e sítios fora dos circuitos mais turísticos. No âmbito de um projeto financiado pelo programa ALENT 2020 o
Município de Mértola realizou um programa de capacitação dirigido a um conjunto de pessoas locais que manifestaram
interesse e disponibilidade para desenvolver esta função de guia local. Deste programa resultaram, numa primeira fase, 5
guias locais que estão já a operar no território. Pode conhecer os guias locais de Mértola no site www.visitmertola.pt
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Conhecer
Mértola através
de um guia local
PAG.23

Concertos de São João

Mértola
Fica em Casa
com Cultura

Depois de tanto tempo limitados na possibilidade de realizar eventos culturais com a
participação presencial de público, decorreram nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho os concertos
de S. João. Em palco estiveram Os Cantadores do Alentejo e os fadistas Carlos Leitão e Sofia
Varela que abrilhantaram as noites com cante e fado, dois símbolos da cultura nacional, ambos
reconhecidos como património mundial. Nos concertos foram cumpridas todas as regras de
segurança e higiene em vigor para evitar o contágio do novo coronavírus.

Vivemos tempos difíceis e incertos. Tempos inéditos que nos
obrigam ao recolhimento, que nos afastam do contacto com
os outros, com os que nos são próximos: família, amigos,
vizinhos e comunidade. Tempos que nos privam de muitas
das coisas que fazíamos antes, entre as quais, o tempo que
dedicávamos ao lazer e à cultura.
Na sequência das medidas de contingência, a Câmara
Municipal de Mértola e todos os outros agentes culturais do
concelho tiveram de cancelar ou adiar toda a atividade
cultural já agendada. Por forma a manter algum nível da
atividade cultura, a Câmara Municipal de Mértola, lançou o
programa #MértolaFicaEmCasa com Cultura, que fez chegar
à casa das pessoas, por via das redes sociais, um conjunto de
conteúdos culturais.
Com estes conteúdos pretendeu-se, também ser uma
companhia e minimizar o isolamento social e cultural a que
fomos votados como comunidade. De entre as iniciativas
destaque para a exposição virtual Mértol'Arte, artigos de
índole cultural, receitas, a iniciativa da Minha Janela e
intervenções musicais de alguns artistas do território como
Celina da Piedade, Cantadores do Alentejo, Bruno Batista,
Miguel e José Rego, Tó Zé Bexiga, Pedro Mestre e Arlindo
Costa.
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"Apoie Local
e Ganhe Prémios
A Câmara Municipal de Mértola começou no dia 1 de junho uma campanha de
dinamização da economia local do concelho, com o lema “Apoie local e ganhe
vales de compras”. A campanha tem como objetivo incentivar o consumo nos
estabelecimentos comerciais e empresas locais que estão a retomar a sua
atividade económica, mas também premiar todos os que escolhem o
comércio de proximidade.
De 1 de junho a 31 de outubro quem realizar as suas compras no concelho
habilita-se a ganhar vales de compras, a sortear mensalmente, e que podem
ser utilizados para fazer novas compras no comércio local. O tecido
empresarial do concelho de Mértola é composto na sua larga maioria por
pequenos empresários e por produtores tradicionais em áreas de grande
tradição nesta região, alguns deles com acrescidos problemas nesta fase,
nomeadamente por terem estado sem atividade.
Esta campanha surge enquadrada na resposta municipal aos problemas
sociais e económicos provocados pela pandemia do COVID-19.
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"Volta a Portugal de
Bicicleta -Audiovisual"
recolhe alimentos
em Mértola
A “Volta a Portugal de Bicicleta - Audiovisual”, com o ciclista Tiago Cação,
passou hoje, dia 5 de junho, em Mértola, para recolher bens alimentares. A
iniciativa teve início ontem, na Comporta, e termina no próximo dia 10 de
junho, na praia da Tocha. No total o ciclista irá percorrer oito etapas com
uma distância total de 2200kms, com vários pontos de recolha de
alimentos.
Este grupo, criado no facebook, serve única e exclusivamente para dar
ajuda a quem trabalha no ramo audiovisual, que esteja a precisar de BENS
ALIMENTARES desde o início desta crise por causa de cancelamentos
recentes de espetáculos. O objetivo primordial do grupo é e será a recolha
e distribuição de bens alimentares de uma lista que iremos apresentar e
atualizar semanalmente.
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Projeto ‘Não saia de
casa...nós vamos até si’
A Câmara Municipal de Mértola desenvolveu o projeto “Não saia
de casa… Nós vamos até si” durante o período de quarentena
obrigatória, uma vez que se verificou uma enorme necessidade
de intervir junto dos munícipes que mais precisavam. Este
projeto apresentou-se como sendo uma resposta rápida e
excecional, tendo como principal objetivo garantir a saúde e
segurança da população.
Numa primeira fase, a intervenção foi junto da população idosa,
existindo uma distribuição de produtos alimentares e
medicação. Devido ao distanciamento com as famílias que
residem noutros pontos do país ou mesmo no estrangeiro, a
Câmara Municipal de Mértola disponibilizou-se a realizar vídeo
chamadas de forma a que os idosos mantivessem contacto
com os seus familiares.
Existiu também uma intervenção junto da população portadora
de deficiência, levando o atelier Capacitar+ a estes munícipes,
de forma a que permanecessem também em segurança.
Numa segunda fase a intervenção incidiu na área da educação,
existindo primeiramente uma avaliação das necessidades dos
alunos, de forma a que estes pudessem continuar com o ensino
à distância. Como forma de combater essas mesmas
necessidades, o Município emprestou computadores e routers
disponibilizando ainda fotocópias em papel para que os alunos
tivessem acesso a todo o material providenciado pelos
professores. Esta intervenção incidiu ainda junto dos alunos do
ensino superior que devido a todo o panorama se deslocaram
para junto dos familiares.
Foi ainda criado um circuito de transportes, um de manhã e
outro de tarde, para que os alunos do 11º e 12º anos estivessem
o menor tempo possível expostos aos riscos, quando
regressassem ao ensino presencial.
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Câmara Municipal
entrega material de
proteção a bombeiros
e IPSS's do concelho
A Câmara Municipal de Mértola entregou no dia 17 de abril, 1200
máscaras, 1200 pares luvas, 75 litros de gel desinfetante, 80 viseiras
aos Bombeiros Voluntários de Mértola e às IPSS's do concelho
(Santa Casa da Misericórdia de Mértola, Centro Social dos Montes
Altos e Centro de Apoio a Idosos de Moreanes)
Na entrega às instituições estiveram o presidente da Câmara
Municipal, Jorge Rosa, e o vereador, Mário Tomé.
A entrega dos materiais de proteção às instituições do concelho está
de acordo com as últimas recomendações da Direção Geral da
Saúde, no âmbito do combate à pandemia do Covid-19.
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Algarve Biomedical Center
testou utentes e funcionários
do Centro Social de Montes Altos
Inserida no Programa de Intervenção Preventiva em Estruturas Residenciais para
Pessoas Idosas e Lares Residenciais no Baixo Alentejo, foi realizada no dia 26 de maio,
uma testagem ao COVID-19 aos utentes e funcionários do Centro Social dos Montes
Altos.
A acompanhar a realização dos testes estiveram presentes Jorge Seguro Sanches,
Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, na qualidade de ´Autoridade de
Coordenação Regional', Jorge Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Mértola e
Mário Tomé, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mértola.
Tendo todos os testes realizados no âmbito deste programa de solidariedade dado
negativo.
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Autarquia entregou
computadores a alunos
do concelho
Tendo como objetivo apoiar os alunos e famílias, na realização dos trabalhos”
estudo em casa”, a Câmara Municipal emprestou computadores e routers de
acesso à internet, aos alunos que não dispunham de recursos informáticos,
para execução dos seus deveres escolares. Além disso apoiou, também, na
distribuição de fotocópias ao domicílio para realização dos trabalhos
enviados pelos professores.
A entrega dos computadores iniciou-se na última semana de abril, com os
equipamentos que estavam disponíveis na altura. Foram seguidos os
critérios definidos, pelo que a prioridade foram os alunos do ensino
secundário, sobretudo os alunos do 11º. Ano e 12º. Ano, seguindo-se os
restantes alunos, ordenados por ano de escolaridade e escalão de auxílio
económico. Para que fosse possível abranger todos os interessados foram
adquiridos a maior parte dos equipamentos, tendo autarquia feito um
investimento de 20.000 euros.
Esta medida está integrada no projeto “Não saia de casa…Nós vamos até si!”
na vertente “Apoio à Educação”, em articulação com o Agrupamento de
Escolas e Escola Profissional Alsud.
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Comemorações do
Dia Mundial da Criança
No âmbito da celebração do Dia Mundial da Criança, a Câmara Municipal de
Mértola distribuiu máscaras reutilizáveis e bonés às crianças do concelho,
nas suas casas e nos estabelecimentos de ensino pré-escolar.
A distribuição contou com a presença do vice-presidente Mário Tomé,
acompanhado por vários técnicos do Município e representantes das juntas
de freguesias.
A autarquia promoveu, ainda, um passatempo destinado às crianças do préescolar e primeiro ciclo, com o objetivo de incentivar os mais novos a
expressarem as suas emoções com a pintura de t-shirts.
A votação decorreu no facebook da Câmara Municipal e as t-shirts
vencedoras, por cada ano de escolaridade, foram as que reuniram um maior
número de “gostos”. Todas as crianças, tal como em anos anteriores,
receberam uma lembrança e os vencedores do passatempo receberam um
vale no valor de 50€ para usufruir de um jantar com as suas famílias, num
restaurante do concelho.
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Transporte assegurado
para os alunos do
11.º e 12.º ano
A Câmara Municipal de Mértola assegura até ao final do ano letivo o
transporte escolar dos alunos do 11.º e 12.º ano para a Escola EB 2,3 de S.
Sebastião de Mértola, serviço anteriormente assegurado pela empresa de
transportes públicos. Um total de sete circuitos diários dispersos por todo o
concelho. Uma medida que serve para dar resposta ao reinício das aulas
nestes dois anos escolares. Tendo por base a premissa de garantir a
segurança e o máximo distanciamento possível entre todos, e em articulação
com o Agrupamento de Escolas, foram organizados horários específicos que
permitem o menor tempo possível de estadia na escola. Após o final das
aulas, os alunos regressam de imediato a casa.
As viaturas municipais disponibilizadas para o efeito cumprem as regras
decretadas pelo Governo.
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Autarquia disponibiliza
Plataforma Educativa
O Município de Mértola, no âmbito do Plano de Combate ao Insucesso
Escolar, financiado pelo programa operacional Alentejo 2020, disponibiliza a
todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico a Plataforma Educativa:
Mértola Educação.
Esta plataforma é de acesso gratuito, é também um espaço seguro de
aprendizagem e partilha de conteúdos.
Estão disponíveis, jogos, atividades multimédia e desafios dinâmicos,
interativos e lúdicos, relacionados com as temáticas de Educação para a
Cidadania e Conteúdos Curriculares, através dos quais os alunos vão
aprender, rever e consolidar aprendizagens ao seu ritmo.
A utilização desta plataforma, constitui, nesta fase de Combate à Pandemia
do Coronavírus, uma ferramenta fundamental para o acesso, de todos os
alunos/as do 1.º ciclo do EB, às Atividades de Enriquecimento Curricular. As
atividades são propostas, semanalmente, pelos vários técnicos/as das AEC –
Cante Alentejano; Atividades Lúdico-Expressivas; Horta Floresta Sintrópica;
Cidadania e Educação Ambiental; Ensino da Música; Atividade Física e
Desporto e Ciências Experimentais .
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
/ Atendimento público com marcação prévia/
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
Vereadores sem pelouro
Orlando Manuel Fonseca Pereira
Lígia Isabel da Silva Rafael
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
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

A Câmara Municipal de Mértola declara a intenção de realizar a
Feira da Caça em 2020.
Este é um certame que consistentemente se foi afirmando
como um dos maiores eventos do Concelho e da Região.
A autarquia mantém, portanto, a esperança de realizar o evento
que será certamente diferente em muitos aspetos, mas que à
semelhança de outros anos pretende celebrar o património
cinegético do concelho e continuar a divulgar as potencialidades
turísticas e económicas associadas a esta atividade. A autarquia
está atualmente a trabalhar no sentido de saber quando e em
que condições se poderá realizar a Feira da Caça que celebra
este ano 11 anos de existência.
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