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02. Editorial

O orçamento que apresentámos para 2022, com valores
próximos dos 27 milhões de euros, é o maior orçamento da
história do município. É arriscado, ambicioso, mas assegura claramente a possibilidade de apostar nas áreas estratégicas para o desenvolvimento do território.
Importa destacar o seguinte:
- A adjudicação para a conclusão definitiva da obra do Lar
de São Miguel do Pinheiro;
- A Adjudicação e início da obra Estação Biológica de
Mértola, Galeria da Biodiversidade de Mértola e Reservas
do Museu de Mértola & Arquivo Municipal;
- A adjudicação e início da obra do Centro Escolar de
Mértola, Pré-Escolar e 1º Ciclo;
- Uma aposta constante na regeneração urbana e valorização do espaço público na Mina de São Domingos;
- O lançamento do projeto Estratégia Local de Habitação;
- A continua infraestruturação em várias localidades do
concelho, também integra o plano de investimentos para
2022;
- Acessibilidades viárias e transportes;

10. Cultura

Caras e caros Mertolenses / Amigos/as,

15. Desporto

Como é do vosso conhecimento, fruto do processo autárquico, em
setembro de 2021 iniciou-se um novo ciclo autárquico em Mértola.
Assumo desde essa data as funções de Presidente da Câmara
Municipal e é nesse papel que me dirijo a vocês via editorial do boletim
municipal. É com um enorme orgulho que o faço, ainda que não seja
menor a noção da responsabilidade que tenho em mãos, a de conduzir
os destinos do concelho de Mértola, do nosso concelho. Não o faço
sozinho, faço-o com uma enorme equipa em que os rostos mais visíveis são os da vereação que me acompanha: Rosinda Pimenta, Luís
Reis e António Cachoupo, mas que é extensível a todos os funcionários da autarquia. Uma equipa com uma vontade inquebrável de desenvolver ainda mais o concelho de Mértola.
Gerir um território exige uma estratégia muito bem definida e estruturada, uma estratégia que assegure a concretização do anteriormente
assumido, mas que simultaneamente permita projetar o futuro tendo
por base aquelas que foram as ideias e projetos largamente votados
pelos Mertolenses.

16. Caça
18. Vila Museu
20. Património
21. Turismo
22. Imprensa
24. Ambiente
28. Educação
30. Saúde
31. Social
33. Comunidade
34. Natal

- A nova zona industrial de Mértola;
No que toca à cultura, e quando em termos de pandemia
sentimos que vamos regressando à tão desejada normalidade, aproveito para vos informar que se a conjetura atual
se mantiver vamos durante 2022 retomar a organização
de todos os nossos eventos, com destaque para o regresso do Festival Islâmico. Sempre sob as orientações da
DGS, salvaguardando a saúde de todos nós.
Contamos estar sempre perto de vós, não só em 2022,
mas ao longo de todo o mandato, e para isso, iremos implementar o atendimento descentralizado pelas freguesias,
num esquema de rotação com periocidade mensal, numa
lógica de proximidade e partilha.
Por tudo isto, iniciamos o ano e o mandato com muita esperança, com a convicção que Mértola será todos os dias um
sítio melhor para se viver.
Um Abraço / Mário Tomé
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TOMADA DE POSSE
Decorreu a 15 de outubro, no Pavilhão Multiusos Expo Mértola, a cerimónia de
instalação dos Órgãos Autárquicos do Município de Mértola.
A cerimónia oficial, que foi conduzida pelo presidente cessante da Assembleia
Municipal, Mário Martins, elegeu 15 deputados para a nova Assembleia
Municipal de Mértola, 9 eleitos pelo Partido Socialista (PS) e 6 pela Coligação
Democrática Unitária (CDU). Jorge Rosa, foi eleito Presidente da Assembleia
Municipal com os secretários Afonso Domingos e Ana Patricia Candeias.
Mário Tomé tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Mértola,
pelo PS e Rosinda Pimenta, Luís Costa, Luís Reis e António Cachopo como vereadores.
A cerimónia contou também com a instalação dos novos eleitos para as Juntas
de Freguesia, nomeadamente Joaquim Pires (Alcaria Ruiva), Ricardo Godinho
(Corte do Pinto), Luís Caetano (Espirito Santo), Fernanda Veríssimo (Mértola),
Rui Colaço (Santana de Cambas), Mariana Costa (S. João dos Caldeireiros) e
António Peleija (União de Freguesias de S. Miguel, S. Pedro e S. Sebastião).
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Município de Mértola
com excelente
desempenho no
Anuário Financeiro
dos Municípios
Portugueses
No Anuário Financeiro dos Municípios
Portugueses relativo a 2020, o Municipio de
Mértola surge mais uma vez com excelente
desempenho em vários indicadores, obtendo
uma classificação final de 12.º, no ranking global
dos municípios de pequena dimensão integrados na lista dos 100 melhores classificados globalmente.
No ranking global dos Municípios do Distrito de
Beja, o Município de Mértola ocupa o 1º lugar,
com 1230 pontos.
Os resultados obtidos são muito gratificantes
para Mértola, já que são o reconhecimento
público pelo rigor e transparência.

Finanças
Mértola tem o ‘maior orçamento de sempre’
A Câmara de Mértola vai ter neste ano de 2022 o “maior orçamento de sempre”, de 26,8 milhões de euros, tendo
a conclusão de um novo lar de idosos, a criação do novo Centro Escolar, da Estação Biológica de Mértola, da
Galeria da Biodiversidade e Reservas do Museu de Mértola, como investimentos “marcantes”.
O Orçamento e Grandes Opções do Plano da autarquia para este ano prevê um aumento de 3,9 milhões relativamente ao de 2021 e será, para o presidente da Câmara Municipal, Mário Tomé, um orçamento “marcante” para
Mértola, pois “traduz aquilo que são as grandes ações” que a sua equipa colocou no programa apresentado nas
eleições autárquicas de setembro passado.
No que toca a investimentos mais significativos, o destaque é a criação da Estação Biológica de Mértola, avaliada
em cerca de 3,6 milhões de euros e com financiamento comunitário garantido através do Programa Operacional
Alentejo 2020. O projeto será desenvolvido nos antigos celeiros da EPAC em Mértola, na margem do rio Guadiana,
e inclui também a criação da Galeria da Biodiversidade e uma nova área para as reservas do arquivo e do museu
municipais, que custarão mais 3,7 milhões de euros.
Em 2022 a Câmara de Mértola conta igualmente concluir as obras de construção do Lar das Cinco Freguesias,
estrutura residencial para pessoas idosas que está a ser erguida na localidade de São Miguel do Pinheiro, num
investimento de 3,7 milhões de euros.
Nos planos do Município para este ano está ainda o lançamento do projeto para a construção de um novo centro
escolar (3,3 milhões de euros), assim como, várias ações de requalificação urbana em Mértola e Mina de São
Domingos incluindo arruamentos e a reabilitação de edificado degradado.
A Estratégia Local de Habitação é outro importante processo que terá o arranque das suas ações em 2022 como
a reabilitação do parque da habitação social ou a recuperação de imóveis devolutos para arrendamento acessível.
A Câmara de Mértola vai também avançar
com a requalificação da estrada internacional que liga a aldeia de Pomarão à sede
de concelho e, concretizar os saneamentos básicos nas localidades de Sapos (freguesia de Mértola), Sapos (freguesia de
Santana de Cambas), Azinhal (freguesia
de Alcaria Ruiva) e Monte Góis (União de
Freguesias de São Miguel do Pinheiro,
São Pedro de Sólis e São Sebastião dos
Carros).

Saiba mais, descarregue
o ficheiro em .pdf
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Programas de Apoio
à Retoma da Economia
Local
Em virtude da pandemia provocada pela COVID-19, o Município de
Mértola implementou, assim, medidas de apoio às empresas no combate aos efeitos económicos negativos.

Programa de Apoio aos Empresários:
O Município atribui um apoio financeiro às empresas e empresários
em nome individual que tenham estabelecimentos no concelho e, que
estiveram encerradas por obrigação legal ou sofreram uma redução
superior a 40% da sua faturação no primeiro trimestre de 2021.

1001 Noites em Mértola
No âmbito do apoio ao setor turístico e, de forma a dinamizar a atividade turística do concelho, o município promoveu entre 15 de maio e 30
de junho de 2021 uma nova campanha que premiou os turistas hospedados em alojamentos do concelho, por duas ou mais noites, com
vales de desconto para usufruir em restauração ou atividades de animação turística.

Apoie Local e Ganhe Vales de Compras
Entre 1 de junho e 31 de dezembro de 2021, a Câmara Municipal implementou, a campanha de apoio ao consumo no comércio local, onde
era possível ganhar vales de compras.
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CICLO URBANO DA ÁGUA – 2016 A 2022
FINANCIAMENTOS COMUNITÁRIOS
Para melhoria da qualidade dos serviços de abastecimento de água e tratamento das
águas residuais das povoações do concelho, no atual quadro comunitário de apoio, a
Câmara Municipal de Mértola apresentou várias candidaturas ao Programa Operacional
da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, desde 2016, tendo aprovado e
executado sistemas em João Serra (2), Alcaria Longa (2), Montes Altos (2) e Picoitos (1),
conforme quadro.
Tendo em conta a tipologia dos avisos das candidaturas – os sistemas de abastecimento
de água e os sistemas de tratamento de águas residuais são aprovados em separado,
afetando parte dos arruamentos a cada um dos sistemas.
Os sistemas estão todos executados e em funcionamento e, os financiamentos comunitários recebidos cumprindo os objetivos do POSEUR e do Município, contribuindo para
o uso mais eficiente do recurso Água e para a melhoria da sustentabilidade dos sistemas.
No período de 2016 a 2022 o Município de Mértola tem aprovados financiamentos do
Fundo de Coesão atribuídos no âmbito do POSEUR no valor global de 1.821.992,93 €,
na sua maioria já recebidos no Orçamento Municipal.

Empreitadas Municipais

Valor c/IVA (€)

Observações

Substituição de passagem hidráulica na EM 505

52 808,27 €

Concluído

Núcleo do Museu Islâmico - Trabalhos de Conservação

69 414,50 €

Concluído

Recuperação do edifício do Cine Teatro de Mina de S. Domingos

264 808,10 €

Concluído

Pavimentação de arruamentos em Alcaria Ruiva

290 763,94 €

Concluído

Saneamento e Pavimentação em Alves

931 492,28 €

Concluído

Saneamento e Pavimentação em Picoitos

1 048 372,73 €

Concluído

Designação da Operação

Data de
Aprovação

Pavimentação de arruamentos em S. Pedro de Sólis

736 095,91 €

Concluído

Sistema de Abastecimento
de Água de João Serra

08/03/2017

Repavimentação da estrada EM 509

1 022 869,89 €

Concluído

Valorização Espaço Público - Rua Catarina Eufémia

634.048,55 €

Em execução

Conservação de Caminhos em Terra Batida

145 569,80 €

Em execução

304 332,84€

Conservação de Vias Municipais

Em execução

Sistema de Saneamento de 16/12/2016
Águas Residuais João Serra
Sistema de Abastecimento
de Água de Alcaria Longa

Financiamento Total de
POSEUR
Fundos

239907,16€ 203921,09€
423818,54€
258702,89€ 219897,45€
275775,51€ 235886,09€
569460,57€

950044,05€
389281,22€ 333574,71€

27/12/2016

Sistema Saneamento Águas 12/03/2018
Residuais de Montes Altos

Custo
Elegível

668582,33€

21/12/2016

Sistema Saneamento Águas 20/12/2016
Residuais Alcaria Longa
Sistema de Abastecimento
de Água de Montes Altos

Custo da
Empreitada

72760,42€

63794,71€
335775,84€

636736,40€
315611,68€ 271981,13€

Sistema Saneamento Águas 21/03/2018
992643,73€ 507930,87€ 492937,98€
Residuais de Picoitos
Total

3248006,5€ 2059969,8€

492937,98€
1821992,9€

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Pavimentação/Arruamentos

Estradas em Alcatrão

Estradas em Terra Batida

Fernandes - Areia Gorda
Monte do Guizo - Fornalha

Lombardos

Monte Negas (por concluir)

Lombardos

Acesso a Pulo do Lobo

Rua de Paymogo_Corte do Pinto
Amendoeira do Campo

Acesso a S. Barão

Ramais

Corte Pequena - Sr.ª Aracelis

Outras Obras

Alcaria Ruiva

Amendoeira do Campo

Venda Salgueiros - Corte Gafo Cima

Corte de ervas nas bermas do concelho

Corte Pequena

Acesso Espargosa

Monte do Troviscal

Sombras no Jardim de Infância de Mértola

Monte da Corcha

Monte da Corcha

Vale Pereiro

Pontão sobre linha de água - Amendoeira Campo
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Saneamento e Pavimentação - Alves

Saneamento e Pavimentação - Picoitos

Saneamento e Pavimentação - S. Pedro Sólis

Cine-Teatro da Mina S. Domingos

Estrada 509 Penilhos - Vale de Açor

Sombras no Jardim de Infância de Mértola

Núcleo Islâmico de Mértola

Av. Aureliano Mira Fernandes Mértola

Substituição de Passagem Hidráulica MSD
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Estradas de Terra Batida
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Saneamento e Pavimentação - Alcaria Ruiva

Pavimentação Monte da Corcha

Rua de Paymogo - Corte do Pinto

Estrada em alcatrão - S. Pedro de Sólis

Arruamentos Lombardos

Arruamentos Corte Pequena

Pontão Amendoeira do Campo (por concluir)

Estrada Alcatrão - Monte Negas (por concluir)
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Risco de Incêndio:
Equipamentos de
Proteção para Aglomerados
Populacionais

O município de Mértola recebeu equipamentos destinados à Proteção de Aglomerados Populacionais no concelho, inseridos numa candidatura conjunta pela CIMBAL.
A receção destes equipamentos tem por objetivo criar condições que otimizem a segurança e proteção das populações no que respeita ao risco de incêndio, cumprindo-se
assim as metas estabelecidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta e Combate a Incêndios.
O município recebeu um biotriturador para a eliminação de sobrantes, o que representa uma excelente alternativa ao uso de fogo, diminuindo assim o número de queimas.
Na mesma sequência e por necessidade da proteção civil municipal, foi ainda rececionada uma sirene, que servirá como mais um canal de aviso e alerta de extrema eficácia
em caso de incêndio, e dois kits de 1ª intervenção para combate aos incêndios.
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Assista ao vídeo promocional
Arte Non Stop 2021

De 5 a 19 de junho, Mértola celebrou o Arte Non Stop, um evento que comemorou o 18º aniversário da Casa das Artes Mário Elias através de várias iniciativas centradas na mediação cultural. A
pandemia impediu a sua realização em fevereiro, mas em junho a autarquia manteve a programação adaptando-a ao atual contexto.
Além da diversificada programação cultural que, abarca várias disciplinas e linguagens artísticas
contemporâneas do espetro das artes visuais e performativas, como o cinema, o teatro, a dança e
o circo contemporâneo, o programa contou ainda com vários encontros e conversas entre artistas
convidados, organizações, personalidades locais e público.
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Cultura

ARTE NON STOP 2021
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PROJETO
FUTURAMA
Futurama é um projeto que promove a colaboração entre municípios do Baixo Alentejo (Serpa,
Mértola, Castro Verde e Beja) em torno do património cultural, natural e mineiro, apostando numa
programação cultural de cruzamentos disciplinares (artes visuais, artes performativas, música, cinema, arquitetura, arqueologia e ciência) atenta ao diálogo entre as práticas culturais tradicionais da
região e as práticas artísticas contemporâneas. Um projeto que pretende trazer ao território vários
artistas de geografias mais urbanas para interagirem em projetos com a comunidade e os seus agentes culturais. O projeto é financiado pela DGArtes e conta com o apoio dos municípios envolvidos.
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FEIRA DO LIVRO
Mértola acolheu de 28 de novembro a 5 de dezembro, no Pavilhão Multiusos mais uma edição da
Feira do Livro. A edição deste ano, contou com exposições, sessões de contos, apresentações
de livros, cinema, oficinas, conversas e espetáculos de teatro e música.
O município de Mértola reafirma, assim, o propósito em democratizar o acesso ao Livro enquanto
produto cultural, promover a literacia e mediação cultural, fomentando a leitura enquanto prática
transformadora de cada sujeito e de cada território.
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Cultura

MALACATE
REGENERAÇÃO PELA ARTE
NA MINA DE S. DOMINGOS

O Malacate é um projeto de intervenção artístico-cultural na Mina de
S. Domingos promovido pela Companhia Cepa Torta em parceria com
a Câmara Municipal de Mértola, ao abrigo do programa EEA Grants Connecting Dots - Mobilidade Artística e Desenvolvimento de
Públicos. No âmbito da candidatura pressupõe uma parceria (tipo
geminação) com a cidade mineira de RØros na Noruega, Património
Mundial da Humanidade.
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CONCERTOS DE SÃO JOÃO
Para assinalar as Festas da Vila, a Câmara Municipal promoveu dois concertos
no Cais do Guadiana. Garantindo as medidas de segurança e respeitando as normas da DGS, foi possível assistir ao concerto de Luís Trigacheiro no dia 23 de
junho e dos Virgem Suta no dia 27 de junho.

XIII ENCONTRO
DE ASSOCIAÇÕES
Realizou-se no dia 13 de novembro, no Pavilhão
Multiusos, em Mértola, o XIII Encontro de Associações
Culturais e Recreativas do Concelho, subordinado ao
tema "Gestão Associativa, Apoios Municipais e
Desafios".
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CLUBE DO ANO 2021

Desporto

Clube de Pesca Desportiva de Mértola

O Clube de Pesca Desportiva de Mértola, alcançou o título de Clube do
Ano pela Federação Portuguesa de Pesca Desportiva.
A Câmara Municipal de Mértola felicita a direção e todos os atletas
envolvidos pela excelente prestação e representação do município na
modalidade da pesca desportiva.

MUNICÍPIO APOIOU ATLETA DA TERRA
A Câmara Municipal de Mértola atribuiu um apoio financeiro ao atleta
Bruno Afonso, canoísta do Clube Náutico de Mértola, que esteve
muito perto da qualificação para Jogos Olímpicos Tóquio 2021. O
apoio no valor de 4.000€ foi atribuído em sinal de reconhecimento
pela qualidade do seu percurso desportivo, títulos alcançados, empenho e dedicação ao desporto.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO:
DESPORTO ESCOLAR RECEBE
EQUIPAMENTO NÁUTICO
No âmbito do projeto Orçamento Participativo Jovem, foi entregue o equipamento náutico
adquirido para reforço desta componente do Desporto Escolar e iniciação da formação desportiva na área da canoagem. O equipamento compreende kayaks de iniciação, pranchas de
paddle, pagaias, coletes e um atrelado para apoio ao transporte.
O projeto foi apresentado pelo jovem Henrique Domingos, atleta do Clube Náutico de Mértola,
com o objetivo de incentivar a prática de desportos náuticos em particular a canoagem. O
material facultado pela Câmara Municipal ao Desporto Escolar e às associações, clubes e
outras entidades com competências na área da formação desportiva da canoagem está
agora disponível para todos os que o solicitem
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Capital Nacional Caça

Feira da Caça
A XII edição da Feira da Caça de Mértola decorreu de 22 a 24 de outubro no Pavilhão
Multiusos: Expo Mértola, tendo como principal
objetivo a celebração e promoção do património cinegético do concelho e as suas potencialidades turísticas e económicas.
Ao longo de três dias intensos, realizaram-se
colóquios, caçadas, exposições, demonstrações, venda de produtos cinegéticos, venda de
produtos gastronómicos e animação musical.
À semelhança de anos anteriores, a XII edição
da feira contou com várias provas, entre as
quais 9º Campeonato Nacional de Salto "Fernando Pereira"; Largada de Perdizes, Patos,
Faisões e Pombos; Montaria de Javalis, Veados
e Gamos e a 11ª Taça Ibérica de Stº Huberto.

Assista ao vídeo promocional da
XII Feira da Caça de Mértola

Inauguração Oficial do Certame

Prova St.º Huberto

Caça de Salto

Montaria

Entrega de Prémios St.º Huberto

Concurso de Mel

Espetáculo com Miguel Moura

Entrega de Prémios Caça de Salto

Visita da Secretária de Estado
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Vila Museu
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Arqueologia em Construção:
trabalhos arqueológicos na
necrópole da Idade do Ferro no
Largo do Terreiro da Feira
Decorre desde 17 de agosto, trabalhos de escavação arqueológica na necrópole da Idade do Ferro situada no Largo do Terreiro
da Feira. Esta intervenção enquadra-se num projeto de investigação financiado pela FCT, intitulado O Baixo e Médio Guadiana
(séculos VIII a.C. – I d.C.): Percursos de uma fronteira, cujo principal objetivo é analisar o povoamento desta área durante o
período assinalado. A escavação arqueológica faz parte de um
projeto de Campo Escola, financiado pelo município de Mértola,
no qual participam estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento da Universidade de Sevilha, sendo o projeto gerido
por Francisco Correia e dirigido pelos arqueólogos Lúcia Miguel
e Pedro Albuquerque.

PRÉMIO MEMÓRIA E
IDENTIDADE PARA
CLÁUDIO TORRES
O Professor Cláudio Torres recebeu, no dia 22 de julho, o Prémio
Nacional “Memória e Identidade” atribuído pela Associação
Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico.
O prémio “Memória e Identidade” instituído em 2012, pretende destacar a carreira de quem se dedicou ao longo da vida, nas áreas da
arquitetura, da engenharia, da história e das artes, pela defesa e pela
divulgação e valorização dos centros históricos, enquanto conjuntos
representativos de valores culturais e artísticos
MÉRTOLA . INFORMAÇÃO MUNICIPAL

Escavações Arqueológicas em
Cercas das Alcarias de Mesquita
Decorreram, até dia 17 de setembro, os trabalhos arqueológicos
referentes à escavação na zona designada Cercas da Alcarias na
aldeia da Mesquita, Espírito Santo, com a coordenação científica
de Fátima Palma (CAM-UGR) e Bilal Sarr (UGR – Universidade de
Granada). A escavação de carácter internacional junta arqueólogos, estudantes e voluntários de Portugal e Espanha, das
Universidades de Granada, Évora e Porto, do Campo
Arqueológico de Mértola e da Câmara Municipal de Mértola.
Esta intervenção faz parte do projecto IACAM apoiado pelo
Ministério da Cultura espanhol e com a colaboração do Campo
Arqueológico, da Junta da Freguesia Espírito Santo e da Câmara
Municipal de Mértola.

DIA INTERNACIONAL
DOS MUSEUS
(18 MAIO)
No âmbito do Dia Internacional dos Museus (criado em 1977 pelo
ICOM – Conselho Internacional de Museus), o Campo Arqueológico
de Mértola e a Câmara Municipal promoveram a atividade “O Museu
vai à Oficina da Criança”, com o objetivo de envolver as crianças nas
temáticas relacionadas com o acervo do Museu de Mértola e manter o contacto com eventos locais importantes, como é o caso do
Festival Islâmico.
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Co-développer le Patrimoine Mondial
en Méditerranée
A Associação COPAM foi criada com o propósito de reforçar o diálogo intercultural e a cooperação entre parceiros da bacia ocidental do mediterrâneo na realização de projetos de salvaguarda
e valorização do património cultural material e imaterial, em presença, particularmente o património classificado UNESCO.
A Câmara Municipal de Mértola integra o conselho de administração como um dos membros fundadores da associação e a sua
adesão decorre do interesse estratégico em manter a ligação cultural e de cooperação com países do Mediterrâneo, bem como, o
de fortalecer o seu processo de candidatura a património
UNESCO.

Protocolo de Colaboração
com a Fábrica da Igreja

Património

Mértola integra a
Associação COPAM

No âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado entre o município de Mértola e a Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Mértola, a 28 de janeiro de 2021, e considerando a importância
da conservação e reabilitação do património imóvel religioso, a autarquia comparticipou financeiramente os trabalhos nas igrejas do concelho.
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CICLO DE
CONVERSAS

Hammam
& Concerto

Turismo
No âmbito da parceria estabelecida entre o município de Mértola, a
Turismo do Alentejo ERT e a Agência Regional de Promoção
Turística do Alentejo, Mértola recebeu no dia 20 de novembro, um
grupo de jornalistas franceses, associados a meios de comunicação ligados ao setor do lazer, património, natureza e turismo. De
acordo com o observatório local para o turismo, os dados referentes à procura turística em Mértola, no primeiro semestre de 2021
referem que o mercado francês tem vindo a crescer quer ao nível
de visitação aos núcleos museológicos, quer ao nível da estada
turística declarada pelas unidades de alojamento no concelho.

MÉRTOLA ACOLHE
COMITIVA DE IMPRENSA
FRANCESA ESPECIALIZADA
EM TURISMO

Realizou-se no dia 21 de maio a primeira sessão de um ciclo de conversas em torno do projeto
Hammam & Casa de Chá de Mértola. Este é um projeto que integra a reabilitação do edifício
Casa Cor-de-Rosa no centro histórico de Mértola para instalação no r/c dos serviços do
Hammam e no 1º piso a Casa de Chá de Mértola, espaço cultural que irá complementar a oferta
do Hammam. Esta primeira conversa contou com a presença de diversos convidados dos quais, Susana Gómez Martinez, Prof. Maria Cardeira da Silva, Dália Paulo e Arq. Vitor Mestre e Arq.
José Alegria e Lina Costa Gomes. Seguiu-se uma visita ao pátio e jardim da Casa de Chá para
uma prova de chá marroquino. O programa incluiu também o concerto de Eduardo Paniagua
no dia seguinte.
O projeto Hammam & Casa de Chá de Mértola é financiado pelo ALENT2020 na sua componente de reabilitação e pelo Turismo de Portugal na sua componente de animação.
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Imprensa
MÉRTOLA_PATRIMÓNIO

MUSEU
MÉRTOLA

TOP 10
“Em Mértola o Museu
é a própria Vila...”

«Em Mértola, aposta-se no mercado do
turismo de birdwatching como fonte
geradora de valor económico num
território cada vez mais desertificado"

Museu de Mértola no Guia Visão
A Revista Visão publicou o Guia Visão – Museus Tesouros Escondidos onde seleciona para sugestão de visita algumas unidades museológicas do norte, centro e sul de
Portugal. Mais uma vez o Museu de Mértola encontra-se no TOP 10 dos Museus do
Sul com outros importantes museus como o Museu do Oriente, o Museu Nacional
do Azulejo, o Museu Nacional de Arqueologia, o Museu Bordalo Pinheiro, o Museu
Nacional dos Coches, o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Calouste
Gulbenkian, o Museu de Lisboa e o Museu-Biblioteca Casa de Bragança. Para além
disso Mértola Vila Museu aparece também como destaque. “Em Mértola o Museu é
a própria Vila. O Centro Histórico é um importante conjunto cénico onde o edificado se relaciona na perfeição com a envolvente paisagística, tendo no Rio Guadiana
a justificação da sua existência e da sua importância ao longo dos tempos”.
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DESTAQUE

VINHOS DE
MÉRTOLA
_No Guia de Vinhos da
Revista Visão

Mértola no
Dois às 10
da TVI
O município de Mértola fez-se representar no programa da TVI Dois às 10 através de várias personalidades.
Estiveram presentes com o apoio da autarquia o
Grupo Coral de S. João dos Caldeireiros, a Oficina da
Tecelagem, o Sr. Amândio com os Gelados Nicolau, a
Ana Rita Barbosa do projeto A Cozinha da Avó da Casa
do Povo Santana de Cambas e o mestre das artes de
pesca Sr. José Augusto Confeiteiro.
MÉRTOLA . INFORMAÇÃO MUNICIPAL

" (...) Sobranceira ao Rio Guadiana, a vila de Mértola oferece o encanto
do seu casario branco disposto no socalco das ruas adornadas de
laranjeiras. O horizonte convida a vaguear pela paisagem, ora de relevos
suaves e planícies ondulantes, ora de escarpas abruptas e densas
vegetações que ladeiam o Guadiana." (Fonte Visão)

Mértola, turismo de natureza
em destaque no FUGAS
A oferta de turismo de natureza, observação de aves e o turismo cultural apareceram em destaque na edição do FUGAS suplemento do Jornal Público. Numa
produção da responsabilidade da Portugal Wilscapes com a colaboração do município são dadas a conhecer as diversas ofertas turísticas do território, com especial destaque para os programas que promovem o contacto com a nossa biodiversidade e paisagens naturais.
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Praia
Qualidade de
Ouro 2021

Ambiente

A Albufeira da Tapada Grande na Mina de São
Domingos foi mais uma vez galardoada com
a distinção "Praia Qualidade de Ouro 2021”.
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O município de Mértola recebeu o Certificado Internacional dos 10 Anos da Praia da
Albufeira da Tapada Grande pelas mãos de Mrs. Lesley Jones Presidente da FEE (Fundação para a Educação Ambiental).
No dia 19 de novembro, decorreu a Conferência de Comemoração dos 35 Anos do
Programa Bandeira Azul, na qual se pretendeu festejar a crescente sustentabilidade das
nossas Praias, Marinas e Embarcações, as condições de segurança, serviços, proteção
e conservação ambiental e social. Foi também um momento de reflexão sobre o Futuro,
servindo ainda para honrar todos os Promotores do Programa Bandeira Azul, que tornam
real o Programa Bandeira Azul em Portugal.
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Oferta de Coletes
Insufláveis e
Radiobalizas aos
pescadores locais

Rio Guadiana

Nos últimos anos, os pescadores têm-se deparado com vários obstáculos para assegurar a sua atividade, quer seja pelo declínio das
populações de peixe, quer pela legislação aplicável à prática. Nesse
sentido, o município de Mértola iniciou a entrega de conjuntos “Colete Insuflável + PLB” aos pescadores locais com Licença de Pesca
ativa, equipamentos de cariz obrigatório para a manutenção da atividade, e cobriu também a despesa das emissões de Licença de
Estação.
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Processo de Navegabilidade
do Rio Guadiana
No dia 25 de junho, o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, esteve em
Mértola para uma reunião que teve como principal objetivo a análise do processo de navegabilidade do troço Pomarão-Mértola. O projeto que conta
com um investimento de 3 milhões de euros é a última fase do processo de
navegabilidade até Vila Real de Santo António.

Docapesca vai realizar estudo sobre navegabilidade
do Guadiana até Mértola
A empresa Docapesca assinou no passado dia 11 de novembro, um protocolo que potencia a cooperação com os municípios de Mértola, Alcoutim, Vila
Real de Santo António e Castro Marim, no que concerne à realização de um
estudo de identificação das infraestruturas de apoio necessárias à navegabilidade do rio Guadiana.
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Os municípios de Águeda, Lagoa (Açores), Loulé,
Mértola, Oeiras, Oliveira de Frades, Ponte de Sor e
Guimarães, compõem a rede CApt2 –
Circularidade da Água, por todos e para todos
que, a 15 de setembro deu o pontapé de saída na
iniciativa que nasceu de uma candidatura aprovada no âmbito da Iniciativa Nacional Cidades
Circulares (InC2), da Direção Geral do Território na
área temática do Ciclo Urbano da Água. Como parceiro-líder o Laboratório da Paisagem recebeu a
reunião inicial, que juntou, presencialmente e por
videoconferência, os vários parceiros, bem como
representantes da Direção-Geral do Território e o
perito de rede que acompanhará a execução do
projeto.
A Rede CApt2 assenta a sua estratégia no
desenvolvimento de um modelo de governança
local que integre os diferentes agentes responsáveis pela gestão da água e que pretende incluir
o cidadão como indutor de transformação para
um modelo circular e participativo. Como objetivo
último, está a conceção de um plano de ação
local para o Ciclo Urbano da Água que contribua
para as políticas de gestão da água e a orientação dos municípios na transição para uma economia circular.
A 10 de novembro realizou-se em Mértola o Fórum de
ação local com a participação da equipa do projeto e os
parceiros locais
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Protocolo para promoção da cogestão no
Parque Natural do Vale do Guadiana
A Câmara Municipal de Mértola assinou o protocolo para a cogestão do Parque Natural do Vale do
Guadiana, com o Fundo Ambiental, representado pela Secretária-Geral do Ambiente, Maria Alexandra
Carvalho, e com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, representado pela Diretora
Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, Olga Cristina Carrasco Martins.
Esta cerimónia realizada no auditório do Parque Natural do Vale do Guadiana, contou com a presença do
Presidente da Câmara Municipal de Serpa, João Palma, do Presidente do Conselho Diretivo do ICNF e do
Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João
Paulo Catarino que presidiu à cerimónia de assinatura.

Ambiente

Capt2 deu o pontapé
de saída com reunião
entre parceiros
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Constituição da EBM
Associação Estação Biológica de Mértola
Foi constituída, a 18 de junho, a EBM - Associação Estação Biológica de Mértola, entidade sem fins lucrativos, que será responsável pela gestão futura da Estação Biológica de Mértola. Constituem a Associação,
como sócios fundadores, a Associação BIOPÓLIS (entidade gestora do CIBIO – Centro de Investigação
em Biodiversidade e Recursos Genéticos/InBIo Laboratório Associado), a Câmara Municipal de Mértola, a
Universidade do Porto e a EDIA, S.A.
A Estação Biológica de Mértola é um projeto com enfoque na biodiversidade, monitorização ambiental,
agroecologia e gestão dos recursos silvestres. A assinatura da escritura da EBM proporcionou a visita do
Senhor Reitor da Universidade do Porto, Professor Doutor António Manuel de Sousa Pereira a Mértola,
que visitou as instalações provisórias da EBM e as futuras, no edifício da EPAC que será reabilitado no
âmbito do projeto.
Imagem 3D do Projeto de Remodelação do Antigo Edifício EPAC,
futura Estação Biológica de Mértola (EBM)
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Estação Biológica
de Mértola
4TH EUROWILDCAT
MEETING
Realizou-se de 24 a 26 de novembro, em
Mértola a 4ª edição da reunião europeia de
investigadores ligados ao estudo e
conservação do gato-bravo. Esta espécie,
relativamente desconhecida que ocorre na
área do Parque Natural Vale do Guadiana,
enfrenta uma crescente ameaça à sua
conservação, devido, essencialmente, à
miscigenação com gato doméstico e à perda
de habitat.
Esta é uma organização integrada no projeto
da Estação Biológica de Mértola que contou
com mais de 40 participantes vindos de toda
a Europa.
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O município de Mértola assinou um protocolo de cooperação com a DireçãoGeral da Educação, através da sua
Equipa de Educação Artística, para o
apoio à implementação local do
Programa de Educação Estética e
Artística. Esta iniciativa integra um conjunto de ações que pretendem enriquecer as experiências de educação,
das crianças e jovens do concelho nas
áreas das Artes Visuais, Dança,
Expressão Dramática/Teatro e Música.

A Câmara Municipal de Mértola, no
âmbito do apoio económico que presta às famílias, procedeu novamente à
oferta de Cadernos de Atividades
para o ano letivo de 2021/2022
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Plano Local de
Leitura a construir
uma comunidade leitora
No âmbito da estratégia local de mediação cultural, o
município de Mértola desenvolve, em parceria, com várias
entidades locais um Plano Local de Leitura que tem por
objetivo o desenvolvimento de uma ação integrada de promoção da leitura e da escrita e das múltiplas literacias,
nomeadamente, a cultural.
Os trabalhos compreendem, entre outras ações, um conjunto de sessões com diferentes grupos da comunidade
local: professores e educadores, auxiliares de educação;
crianças e jovens dos diferentes níveis de ensino; seniores e comunidade em geral.

Educação

Oferta de
Cadernos de
Atividades

Protocolo com
a Direção Geral
da Educação
para apoio
ao ensino
das artes
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MÉRTOLA_EDUCAÇÃO

Comemorações do
Dia Mundial da Criança
A Câmara Municipal de Mértola promoveu, em todas as escolas básicas e jardins
de infância do concelho, um dia diferente, cheio de diversão, brincadeira e muitas
gargalhadas!
Este ano, ainda não foi possível juntar todas as crianças do concelho! No entanto,
manteve-se a comemoração de um dia tão importante para todas as crianças.
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Saúde
Surgiu, entretanto, uma proposta de protocolo através da Associação Nacional de Farmácias que, de alguma
forma irá promover um maior sucesso quanto à vacinação. Assim, o município passará a pagar a administração da vacina nas farmácias, para pessoas com menos de 65 anos, com patologias crónicas ou com outras
condições abrangidas pela vacinação gratuita. Esta população em questão teve que aguardar pela sms enviada pela DGS para validar o direito das pessoas à vacina anti gripe gratuita, ou solicitar ao médico de família
essa mesma informação através de uma declaração enviada também por sms.

Natal sem Covid em Mértola, assista ao vídeo da RTP

Mértola, Natal sem Covid

Protocolo
Associação
de Farmácias
Vacinação Anti Gripe

Vamos receber e visitar os nossos familiares e amigos em segurança! Adote os comportamentos de segurança indicados pela DGS! Não corra riscos desnecessários! Foi este o mote da campanha que tinha como
principal objetivo travar a entrada do vírus, que poderia ser transportado por pessoas que vinham passar o
Natal com os seus familiares a Mértola.
A Unidade Móvel Médico Social, deslocou-se até às casas das pessoas, com equipamento e equipa de
enfermagem para testar, mediante agendamento, 1 teste por pessoa e de forma gratuita!
A campanha decorreu de 20 a 23 de dezembro, 27 a 30 de dezembro, e de 3 a 7 de janeiro.

Sendo a gripe uma das maiores causas de morte no
nosso país, devido à sua fácil transmissão, e às inúmeras
complicações que podem surgir e evoluir daí, é de extrema
importância prevenir e/ou atenuar através da vacinação
anual das populações.
Tendo em consideração que a Direção Geral de Saúde alterou o formato de vacinação anti gripe, devido à vacinação
Covid, tornou-se inexequível a realização da campanha
“Vacinação anti gripe”, que tem vindo a ser feira desde
2002 pela Unidade Móvel Médico Social.
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É com orgulho e sentido de responsabilidade que a Autarquia de Mértola recebeu, pelo
11º ano consecutivo a bandeira de “Autarquia + Familiarmente Responsável”, na cerimónia que decorreu no dia 25 de novembro, em Coimbra.
Em representação do município de Mértola estiveram presentes no evento o
Presidente da Câmara Municipal, Mário Tomé, e o Presidente da Assembleia Geral,
Jorge Rosa.
Esta distinção é atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente
Responsáveis (OAFR) e é de enorme importância para a Autarquia, pois vê reconhecidas as boas práticas e políticas desenvolvidas que se concretizam na melhoria do
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Social

Mértola: uma “Autarquia
+ Familiarmente Responsável”

bem-estar e da qualidade de vida das famílias que residem no concelho de Mértola.
No seguimento das medidas implementadas pelo município para estabelecer estratégias de mitigação dos eventuais impactos negativos decorrentes desta pandemia tão
duradoura, a Autarquia entende que é importante reforçar o apoio ao tecido social.
Assim, indo ao encontro das necessidades auscultadas junto destas instituições, promoveu um novo reforço de apoio financeiro extraordinário no valor de cinquenta e dois
mil euros (52.000€) a serem disponibilizados às Instituições Particulares de
Solidariedade Social e Entidades Equiparadas com atuação no concelho de Mértola.
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Município de Mértola reforça apoio extraordinário
a Instituições Particulares de Solidariedade Social

DIA MUNICIPAL
PARA A IGUALDADE
Como forma de assinalar o Dia Municipal para a
Igualdade – 24 de outubro, foi pintado um banco de
jardim na Avenida Aureliano Mira Fernandes, com as
cores LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero, intersexual, e o + para incluir alguma minoria
que não esteja identificada).
O objetivo passa pela sensibilização à comunidade
em geral relativamente à igualdade de direitos, ao
respeito pelo outro, à promoção e aceitação. A atividade decorreu em parceria com o Agrupamento de
Escolas, através da professora Regina Mendonça e
da turma 10º A.
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O município de Mértola criou um apoio extraordinário às Instituições Particulares de Solidariedade Social
e Entidades Equiparadas do concelho em virtude da continuidade das dificuldades financeiras provocadas
pela pandemia COVID-19.
As Instituições Particulares de Solidariedade Social implementadas no território do concelho de Mértola têm
tido das tarefas mais difíceis desta pandemia tão duradoura, reunindo os esforços máximos para garantirem
a continuidade das respostas sociais que desenvolvem e que permitem fazer frente às necessidades mais
básicas de populações vulneráveis e dependentes e, em simultâneo, a tarefa tão importante de garantir que
os serviços prestados por estas entidades são feitos nas máximas condições de segurança para os utentes
e para os colaboradores.
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Comunidade
A Cozinha da Avó
1º PRÉMIO ODS LOCAL
NA CATEGORIA PESSOAS
O projeto A Cozinha da Avó recebeu o 1º Prémio na Categoria
Pessoas, da plataforma ODS Local. Esta plataforma reúne um
vasto conjunto de projetos nacionais que contribuem para a
concretização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Social
(ODS) que integram e definem as prioridades e aspirações do
desenvolvimento sustentável global para 2030. O projeto A
Cozinha da Avó tem o seu foco na promoção de uma alimentação de base local, sazonal, tradicional e regenerativa. Integra a
Rede Alimentar de Mértola e é promovido pela Casa do Povo de
Santana de Cambas, ao abrigo do Programa Inovação Social
com o apoio da Câmara Municipal de Mértola (investidor social).

Assista ao vídeo

Peixe do Rio à Mesa
No ano de 2021, com a impossibilidade de realizar o habitual Festival do Peixe do
Rio no Pomarão, não deixamos de celebrar os pescadores tradicionais e a riqueza
da gastronomia associada ao rio.
Fomos ao encontro de alguns dos cozinheiros e cozinheiras que já marcaram presença no certame e pedimos uma receita! Pode ver os vídeos e receitas na página
web da Câmara Municipal em www.cm-mertola.pt
Assista à Cozinha da Avó em vídeo
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CASA DO NATAL
MINA S. DOMINGOS
A Casa do Natal regressou mais um ano durante o mês de
dezembro, à Mina de S. Domingos.
Este presépio contou com mais de 3000 peças, e através
do qual era contada um pouco da história da Mina de S.
Domingos e do concelho de Mértola. Para além do presépio as crianças podiam escrever uma carta ao Pai Natal e
desfrutar da magia do Natal com várias diversões.

Natal

Assista à Casa de Natal na
Mina de S. Domingos em vídeo

Assista ao vídeo promocional do presépio

Presépio "Do Lixo Faço Arte"
O presépio "Do Lixo Faço Arte" da autoria de António Costa em colaboração com a
Câmara Municipal de Mértola, pôde ser visitado até 6 de janeiro, na Tenda Multiusos.
Todos os anos o artista renova o Presépio com novos cenários, utilizando materiais que já
não cumprem com a sua função original, como é o caso de tecidos, papel, objetos cerâmicos e motores de eletrodomésticos.
Com muita arte, dedicação, engenho e imaginação, o artista dá vida às personagens ao
apostar no movimento, nos sons, nos cheiros e na iluminação num cenário único e deslumbrante. Através da criação de um ambiente mágico, executado a partir de materiais
reciclados, o artista pretende celebrar a sagrada família e o espírito de natal.
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Turismo

GUIA ‘NATURALMENTE MÉRTOLA’
Esta nova edição billingue
PT/ENG compila toda a oferta
turística associada ao Turismo de
Natureza, é uma ferramenta
essencial para o visitante/turista
poder usufruir em segurança de
todo o vasto território do concelho de Mértola.
Neste seguimento foram também
reeditados os folhetos de apoio
ao troço GR 15 “Grande Rota do
Guadiana”, e consequentemente
toda informação associada à rede
de dez percursos pedestres que
temos disponíveis na área protegida do Parque Natural do Vale do
Guadiana.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
/ Atendimento público com marcação prévia/
Presidente da Câmara
Mário José Santos Tomé
Vereadores
Rosinda Maria Freire Pimenta
Luís Miguel Cavaco dos Reis
António José Guerreiro Cachoupo
Vereador em regime de não permanência
Luís Miguel Braz Morais Costa
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Mértola
Sandra da Cruz Gonçalves
Descarregue o guia
em formato .pdf

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

Conhece as nossas apps?

Fundação Serrão Martins para a Mina de S. Domingos
Coordenador Executivo Rosinda Pimenta
Telefone_286647534

Aceda facilmente a toda a informação turística e eventos e marque
já as suas reservas!

Ficha Técnica
Edição NCI_ Núcleo de Comunicação e Informática
Coordenação_ Fernando Adanjo, Luís Martins
Redação/Fotografia/Maquetagem_Ana Horta, Cláudia Bento,
Fernando Adanjo, Jorge Branco, Manuel Marques, Nuno Sequeira.
Colaboração_Serviços Municipais
O Boletim Municipal está disponível em:
www.cm-mertola.pt. no facebook e no twitter
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