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câmara delega competências
nas juntas de freguesia

editorial
caros e caras
munícipes
Vivemos em Mértola um momento de enorme atividade e de grande
dinâmica. Tudo acontece na nossa vila, no nosso concelho. Julgo que
nunca na história desta câmara municipal tanto acontecesse ao
mesmo tempo.
Estamos com uma oferta cultural, lúdica e desportiva enorme.
Criámos alguns projetos e candidaturas, que estamos a executar, e
mantivemos toda a atividade que já tínhamos. Vamos sempre
colaborando e ajudando entidades que pretendem fazer, aumentando
estas parcerias as nossas próprias dinâmicas, novas e já existentes.
No conjunto resulta uma dinâmica excelente e por todo o concelho.
Atingimos um nível de promoção e divulgação enorme, elevado, que
alicia e cria curiosidade em quem não conheça que venha conhecer, e
experimentar. Temos valores fantásticos, do ponto de vista patrimonial,
arqueológico, natural, gastronómico, que devidamente valorizados e
potenciados, nos dão uma notoriedade enorme, que resulta num
ganho de imagem e económico muito importante para Mértola. Tudo
porque há uma visão, uma estratégia, muito trabalho associado, do
município e de vários parceiros, que claramente estão a resultar. Cada
vez há mais turismo, mais pessoas a visitar a vila e o concelho, em
grupos e individualmente, num movimento quase diário.
Temos implementados diversos sistemas de apoio e auxilio, que quer
na área social, habitacional, educacional, suportam e ajudam no dia a
dia as famílias, no acesso a estas áreas, contribuindo para uma
melhor vivência, e com melhor conforto e condições de vida. Um
esforço grande do município, mas que se traduz num beneficio ainda
maior para as populações, que se deve manter.
Conseguimos executar ou ver executados os investimentos principais,
dos quais se vinha falando há décadas, e que apenas agora se
conseguiram realmente. Lar das Cinco freguesias, Pavilhão
ExpoMértola, saneamentos de Montes Altos, Alcaria Longa, e logo de

mértola sobe no índice de
transparência municipal
A Câmara Municipal de Mértola subiu
76 lugares, no ranking do Índice de
Transparência Municipal (ITM),
estando classificada no 124.º lugar a
nível nacional, e no terceiro lugar no
distrito.
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Alves e Picoitos, Casa Rosa, arruamentos, melhorias de estradas, e
muitos outros pelo orçamento municipal, bem como o Aumento da
Rede de Água em alta, para todo o concelho, ou a Requalificação
Ambiental em S. Domingos, a Eletrificação Agrícola e Rural em cerca
de 60 sítios, a Navegabilidade do Rio Guadiana, como exemplos de
investimento do Governo Central ou de parceiros estratégicos. E temos
muitos outros em preparação, que no seu conjunto são o maior volume
de investimentos infraestruturais que o concelho de Mértola já teve,
desde sempre!
Temos uma participação regional e nacional de referência, com provas
dadas, o que nos tem levado a assumir responsabilidades institucionais, tendo eu próprio vários cargos em resultado de votações, que muito
honram Mértola, como são exemplo: Presidência da Comunidade
Intermunicipal de Municípios do Baixo Alentejo, vogal não executivo do
Conselho de Administração das Águas Públicas do Alentejo, vogal no
Conselho Fiscal da Associação Nacional de Municípios Portugueses,
ou mais recentemente, numa votação partidária, membro na 6ª
posição da Comissão Nacional do PS, onde estão mais de 250
representantes. Todas estas representações nos dão peso institucional, nos dão estatuto e permitem-nos participar e opinar em temas
importantes, para Mértola e para a região.
O nosso concelho nunca havia vivido uma época de tanta dinâmica, de
tanto acontecimento, e importância regional e institucional.
Posso dizer que esta dinâmica, este estatuto, este elevado nível de
imagem institucional, se devem a interações, a colaboração coletiva.
Desde logo pela capacidade de escolha que os mertolenses tiveram
em nos eleger seus representantes. Pelo nosso empenho e trabalho
em dignificar essa confiança, e em liderar um conjunto de parcerias e
grupos de trabalho. Pela capacidade que os nossos funcionários e
colaboradores tiveram e têm em interpretar e aplicar a nossa estratégia
e as nossas politicas. Pela dimensão de trabalho dos nossos parceiros,
em todas as áreas, e pelo seu profundo conhecimento. Porque todos
sabemos trabalhar em equipa, temos essa capacidade, e porque
estamos focados num objetivo, genérico, mas condutor da nossa
atividade numa base diária, que é trabalhar para as pessoas e pelas
pessoas. As pessoas estão primeiro, o desenvolvimento do nosso
concelho está primeiro, o nosso futuro, dos nossos filhos e netos está
primeiro! Sempre por Mértola! Assim continuaremos!
Com um abraço do amigo,
Jorge Paulo Colaço Rosa / Presidente da Câmara Municipal

O ITM é desenvolvido pela Transparência e Integridade,
Associação Cívica (TIAC) e resulta da avaliação de sete áreas,
num total de 76 indicadores.
A disponibilização de conteúdos na página web da Câmara
Municipal relativos ao seu funcionamento é um processo constante e sempre em atualização, graças ao contributo de todos os
serviços municipais. A Câmara Municipal de Mértola congratula-se com a melhoria relativa ao ano anterior e irá continuar a trabalhar para uma melhor e maior transparência de todas as
áreas de atuação.

projetos com
financiamento
comunitário aprovado
portugal2020
A execução de grandes obras no concelho de Mértola tem contado com o apoio de fundos comunitários. Atualmente, estão
aprovados cinco projetos no âmbito do POSEUR, seis pelo programa Alentejo2020 e um via POCTEP.
Os projetos aprovados pelo Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência de Recursos (POSEUR) são a
empreitada de saneamento e pavimentação em João Serra
(concluída em abril de 2017 - Valor final da empreitada executada: 675.205,53€; financiamento recebido: 415.518,62€; financiamento por receber: 8.299,92€; comparticipação municipal:
251.386,99€), a empreitada de saneamento e pavimentação
em Alcaria Longa (a obra teve inicio em fevereiro de 2018 e prevê-se que esteja concluída até ao final do ano, sendo o valor da
empreitada 931.606,64€ e o valor do financiamento aprovado é
de 763.891€), a empreitada de saneamento e pavimentação
em Montes Altos (a obra teve inicio em agosto de 2017 e prevêse que esteja concluída até ao final do mês de agosto de 2018,
com o valor global contratado da empreitada: 629.635,06€ e o
financiamento aprovado é de 318,502,02€), a empreitada de
saneamento e pavimentação em Picoitos (a empreitada encontra-se em fase de contratação, estando previsto início durante
este ano e a conclusão em 2019, sendo o valor global estimado
do contrato de 945.744,10€ e o financiamento aprovado de
432.406€) e o projeto GERAÇÃO BIO - Educar e sensibilizar
para a preservação da biodiversidade no Vale do Guadiana
(aprovado em 30/03/2016, com um investimento elegível:
214.664,52€ com taxa de co-financiamento 85%, sendo o financiamento aprovado de 182.464,84€). Este último projeto foi promovido pela autarquia e contou com a parceria do ICNF/PNVG,
o Agrupamento de Escolas do Concelho e dos agrupamentos
de escolas dos concelhos vizinhos. Das atividades incluídas na
operação fizeram parte a criação de duas Estações da
Biodiversidade (EBIO) na área do Parque Natural, um Guia de
Campo (em formato impresso e formato e-book), ações de informação/formação dirigidas a monitores, professores, auxiliares
de educação e animadores socioculturais, realização de um
documentário de natureza sobre a biodiversidade do Vale do
Guadiana pelo realizador Daniel Pinheiro, seis workshops criativos na área do vídeo/cinema, cinema de animação, fotografia

de natureza e artes performativas que orientem posteriormente
os jovens envolvidos para a criação de conteúdos efetivos nestas áreas com a temática de base da biodiversidade no Vale do
Guadiana. A operação incluiu um plano de comunicação e dinamização através das redes socias.
No programa ALENTEJO2020 foram aprovados os projetos
4Nature - Ecoturismo no Vale do Guadiana (investimento elegível: 134.140,88€ taxa de co-financiamento: 75%, financiamento aprovado: 100 605,66€, projeto em parceria com a Câmara
Municipal de Serpa). GO2Mértola (investimento elegível: 340
992,40 , taxa de co-financiamento: 75%, financiamento aprovado 227 219,31€, operação em parceria com ARPTA e ADPM);
Requalificação da EB1/JI da Mina de S. Domingos (valor elegível de 291.000 com taxa de co-financiamento de 85%; financiamento aprovado de 247.350€. A operação inclui parte da
empreitada de requalificação, dos arranjos exteriores, a aquisição do equipamento informático e material didático), reabilitação Integral da Casa Rosa (Valor global de 839.495,38€, com
taxa de co-financiamento de 85%, financiamento aprovado
713.571,07€), Plano Municipal de Combate ao Insucesso
Escolar do Concelho de Mértola (valor elegível do investimento:
228.696,48€; taxa de co-financiamento 85%; financiamento
aprovado:194.392€), Plano de ação integrado para a comunidade desfavorecida da Mina de S. Domingos (valor global de
investimento de 3.750.000€, com um montante de 500.000€ de
financiamento FEDER). As intervenções incluídas no Plano são
a reabilitação do Cine- Teatro (220.000€), requalificação do
Jardim do Coreto e envolvente (130.000€) e valorização do
espaço público a poente da rua Catarina Eufémia (250.000€).
No Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) foi
aprovada a candidatura do projeto Rota do Guadiana (Valor global de 133.332€, com taxa de co-financiamento de 75%, financiamento aprovado de 99.999€). Este foi candidatado em parceria com entidades espanholas e portuguesas, com o objetivo
de promover o Turismo Sustentável no Baixo Guadiana através
do itinerário ambiental e cultural como marco de uma estratégia
comum, em que as componentes do Municipio de Mértola incluem a identificação, sensibilização e integração dos operadores
turísticos locais associados ao itinerário da GR15, articulação
com parceiros e entidades gestoras da rota nos restantes territórios da GR15: Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo
António, articulação com entidade(s) gestoras da Via
Algarviana e Camiño Natural del Guadiana e a definição de
estratégia de implementação da rota no mercado do turismo de
natureza/pedestrianismo nacional e internacional. relacionada
com a ligação da GR 15 / Rota do Guadiana.

Pag | 03

obras municipais
OBRA

VALOR SEM IVA

PRAZO DE EXECUÇÃO

ESTADO

Saneamento e Pavimentação
de Montes Altos

579.341,96 €

210 dias

Em execução

Lar das Cinco Freguesias
S. Miguel do Pinheiro

2.869.999,29 €

450 dias

Em execução

Reabilitação e Refuncionalização da Casa Rosa

791.976,51 €

365 dias

Em execução

Pavilhão Multiusos
Largo da Feira - Mértola

2.484.482,57 €

270 dias

Em execução

Saneamento e Pavimentação
em Alcaria Longa

878.874,19 €

270 dias

Em execução

Segurança Viária em Moreanes
Pavimentação de acesso ao
caminho Moreanes-Guizo

66.500,00 €

120 dias

Em execução

Saneamento e Pavimentação
em Picoitos

1.140.000,00 €

315 dias

Em concurso

Saneamento e Pavimentação
em Alves

975.000,00 €

270 dias

Em concurso

Saneamento e Pavimentação em Alcaria Longa

Saneamento e Pavimentação em Montes Altos

Pavilhão Multiusos no Largo da Feira em Mértola
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Reabilitação da Casa Cor de Rosa em Mértola

Lar das 5 Freguesias em S. Miguel do Pinheiro

obras municipais

Limpeza do perímetro florestal - Mértola

Recuperação da Casa Matilde - Mértola

Recuperação do edifício dos Bombeiros Velhos
Mértola

Reparação da estrada de terra batida
Monte Velho - Espargosa

Construção de muro de suporte - Mina de S. Domingos

Reparação rotura e remodelação lote Encosta Noroeste
Mértola

Reparação estrada
Fernandes Rio Guadiana (junto à casa mortuária)

Reparação de estrada - Corvos

Reparação de estrada - Alves - Rio Guadiana

Reparação da estrada de terra batida
Martinhanes - Água Santa da Herdade
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eletrificação
rural no concelho
de mértola avança

A Câmara Municipal de Mértola e a EDP Distribuição, SA assinaram no dia 7 de março, uma adenda ao acordo de colaboração para dar início à segunda e terceira fases do processo de
eletrificação rural no concelho de Mértola.
A primeira fase do processo de eletrificação foi concluída em
outubro de 2017, prevendo-se que as restantes sejam executadas em 2018 e concluídas em março de 2019.
No dia 20 de dezembro de 2016 foi assinado o acordo entre o
Municipio de Mértola e a EDP Distribuição- Energia, SA para a
execução das infraestruturas de eletrificação rural e em 21 de
abril de 2017 foi celebrado o acordo com os beneficiários do
investimento (56).
O estudo prévio elaborado pela EDP Distribuição estimou o
custo global da intervenção em 1.300.000 euros, assumindo a
Câmara Municipal o pagamento do valor de 195.000€ a pagar
em 2017 e 2018, sendo parte deste valor comparticipado pelos
beneficiários à medida que as obras vão ficando concluídas.
No acordo celebrado inicialmente com a EDP prevê-se que, previamente ao início das fases seguintes, seriam assinadas adendas para atualizar os prazos e valores das infraestruturas.

mértola celebra dia
internacional da mulher
A Câmara Municipal de Mértola celebrou o Dia internacional da
Mulher com várias iniciativas, cujo objetivo foi a promoção do
bem-estar e o convívio entre as mulheres do concelho.
No dia Internacional da Mulher, 8 de março, decorrem, junto da
praça de táxis, uma aula de Belly Step Dance, e no cineteatro
Marques Duque, um espetáculo musical com o grupo “Os
Alentejanos”.
No dia 17 de março, 276 mulheres do concelho de Mértola participam numa visita cultural à Quinta da Regaleira, em Sintra, e
num almoço convívio.
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mértola promoveu
fórum social com
técnicos do alentejo
O Cine-Teatro Marques Duque, em Mértola, acolheu no dia 21 de
março o Fórum Social do concelho de Mértola, um encontro de técnicos da área social do Alentejo, que contribuiu para a reflexão e
troca de experiências com profissionais da área.
O Fórum deste ano foi bastante participado, contando com a presença de muitos técnicos em representação de instituições publicas
e privadas, nomeadamente das câmara municipais de Almodôvar,
Évora, Odemira e Mértola, do Diretor da Segurança Social de Beja,
do Núcleo de Voluntariado de Mértola, da Associação Suão, da
ACES de Évora, da CERCIMOR, da Santa Casa da Misericórdia de
Mértola, do Centro de Paralisia, da Cercibeja, dos Montes Altos, do
CAIM, da Alsud, da Escola EB 2,3 de S. Sebastião de Mértola, da
ADPM, da Associação de Empresários do Vale do Guadiana,
Unidade Domiciliária dos Cuidados Paliativas de Mértola, da Moura
Salúquia - Associação de Mulheres do Concelho de Moura e da
equipa técnica Inovação Social do Alentejo.

unidade móvel de
mértola cuida dos pés
A Câmara Municipal de Mértola organizou através da Unidade
Móvel a campanha “Cuide dos seus pés”, que terminou a 10 de
maio. Além de cuidar dos pés de quem mais precisa, a unidade
móvel desempenha um importante papel no contato com a população nos seus locais de residência.
Esta é uma iniciativa anual de grande importância, gratuita e é
dirigida à população em geral. A campanha tem como principal
objetivo alertar para os problemas mais comuns a ter com os
pés e proporcionar o tratamento dos pés, através de massagens, cuidados básicos de higiene e observação. Devido à especificidade da campanha em questão, foram recrutadas esteticistas do Concelho.
A Câmara Municipal de Mértola conta com a colaboração das
juntas de freguesia na divulgação da iniciativa.
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dias da educação
A Câmara Municipal de Mértola promoveu de 4 a 12 de maio uma
semana dedicada à educação, com um conjunto alargado de atividades, cujo objetivo foi criar um espaço de encontro, de partilha, de
reflexão e debate dos problemas e dos sucessos educativos do
concelho. Formações, workshops e palestras, dirigidas a alunos,
pais, professores e outros profissionais do setor educativo foram
algumas das atividades. Ao longo de uma semana a Câmara
Municipal, as escolas do concelho, pais/encarregados de educação e outras entidades abordaram assuntos de interesse educativo, de modo a despertar para metodologias e intervenções, permitindo novos conhecimentos que ajudem a tomar decisões mais diferenciadas. A atividade destinou-se a toda a comunidade educativa.
Para o vereador Mário Tomé o balanço é “extremamente positivo.
São dias de aprendizagem mútua, de partilha de experiências. São
fóruns de discussão fundamentais para os intervenientes de várias
áreas.”

combate ao
insucesso escolar
A candidatura para a elaboração do Plano Municipal de Combate
ao Insucesso Escolar do Concelho de Mértola foi aprovada, com
um valor elegível do investimento de 228.696,48 e uma taxa de
co-financiamento 85%, sendo o valor aprovado de194.392.
A operação será para implementar nos três anos letivos, de 2017
a 2020, e visa operacionalizar um conjunto de medidas identificadas nos planos de ação estratégicas do Agrupamento de Escolas
do Concelho e nas medidas propostas pela Escola Profissional
ALSUD e da própria autarquia, com vista à melhoria do sucesso
dos alunos e suas famílias, à promoção da igualdade de oportunidades de acesso à educação.
Estão previstas várias atividades: projeto anual de promoção da
leitura e da escrita nas escolas do primeiro ciclo e jardins de infância; “Vai e Vem de livros. Baús com passaporte para a leitura”;
Feira do livro de Mértola- Livros à procura de leitores; a palavra
nas suas diferentes expressões; “Sábado em família”; Baús de
Experiências para os dois níveis de ensino; Fórum anual de educação e jornadas de educação que incluem seminários e ações
de capacitação para professores e a restante comunidade educativa; projeto de apoio ao aluno e à família, que incluem intervenção
psicológica, psicopedagógica e sócio-educativa junto do aluno e
da família; visitas de estudo dentro e fora do concelho.
O Plano já está em execução.

câmara apoia alunos
A Câmara Municipal de Mértola volta a apoiar os jovens do concelho que pretendam participar nos cursos de verão das universidades de Coimbra, Algarve, Aveiro e Porto. Estes cursos têm como
principal objetivo proporcionar aos jovens a oportunidade de contactar com o universo universitário, nas diferentes áreas de ensino

e ajudá-los na escolha vocacional do seu percurso para o ensino
superior. Os Cursos de Verão destinam-se aos estudantes do ensino secundário que residam no concelho de Mértola. O programa
possibilita ainda a oportunidade de participar em atividades de
caráter lúdico e também o convívio com jovens de outros pontos
do país.

abril, "mês da prevenção dos maus-tratos na infância"
A Câmara Municipal de Mértola e a Comissão Proteção de
Crianças e Jovens de Mértola realizam, durante o mês de abril,
uma campanha de alerta para prevenção dos maus-tratos de crianças e jovens. A iniciativa integra várias ações nas escolas e
espaços culturais do concelho.
Para alem das representações teatrais alusivas à temática, os
alunos vão realizar vários trabalhos criativos, como os murais
na oficina de criança em Mértola, na Escola EB da Mina de S.
Domingos e no Centro Polivalente da Corte do Pinto. Todos os
trabalhos realizados pelos alunos vão estão expostos de 23 de
abril a 18 de maio.

festival do peixe do rio a promover os
sabores do guadiana há 16 anos
O Pomarão acolheu mais uma edição do Festival do Peixe do Rio, um certame promovido pela
Câmara Municipal de Mértola. Há 16 anos que o Festival acontece com o propósito de valorizar
a gastronomia ribeirinha e todos os sabores do concelho de Mértola. Aqui os sabores do rio e da
terra unem-se em pratos únicos, atraindo todos os anos centenas de visitantes do Alentejo,
Algarve e Espanha.
As tasquinhas foram da responsabilidade da Casa do Povo de Santana de Cambas, da
Associação de Caçadores da Braciais, da Associação Cultural e da Recreativa de Espírito
Santo e do Centro Recreativo e Cultural de Picoitos/Comissão de Festas. As propostas gastronómicas foram muitas e variadas, com destaque para a lampreia com arroz, a caldeirada de
enguias e muge frito.
A tenda que alberga os expositores e as tasquinhas teve este ano como novidade uma instalação com peixes, da autoria de Guida Rosário. No Centro de Interpretação do Pomarão teve
lugar um workshop, com Nuno Fernandes, dedicado ao rio Guadiana e às novas oportunidades
do turismo náutico.
A animação musical do recinto do festival foi uma constante ao longo dos dois dias, com as atuações de Leo e Leandro, Os Carraceiros, Cantadeiras da Minha Terra, Rancho Folclórico do
Azinhal, O Cruzeiro, Miguel Oliveira, Os Caprichosos, Trigo Roxo e a Orquestrada Espanhola
“Trio Azul”.
O balanço de mais esta edição foi bastante positivo, sendo este um evento que continua a atrair
muitos visitantes, a envolver as associações e os seus sócios e a oferecer o que de melhor
Mértola tem para oferecer a quem nos visita.

câmara de mértola
delega nas juntas
de freguesia
A Câmara Municipal de Mértola assinou no dia 30 de abril os
contratos interadministrativos de delegação de competências
nas juntas de freguesia do concelho, nas áreas de abastecimento público de água, ambiente e saneamento básico.
Na ocasião foram, também, assinados os acordos de execução
para a delegação legal de competências, de modo a permitir
que as juntas realizem pequenas reparações, nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino
básico, e assegurem a limpeza das vias e espaços públicos, de
sarjetas e sumidouros e mantenham, reparem e substituam o
mobiliário urbano instalado no espaço público.

Junta de Freguesia de Espírito Santo

Acordos de Execução
(1) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e
promover a manutenção dos espaços envolventes;
(2) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidoros e manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão.

EDIFÍCIO

COMPARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA ANUAL (1)

COMPARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA ANUAL(2)

Junta de Freguesia de Mértola

Escola 1º Ciclo Ensino Básico
Jardim de Infância de Mértola

5.866,55€

21.180,82€

Junta de Freguesia
de Alcaria Ruiva

Centro Educativo de Algodôr

2.482,65€

15.110,617€

Junta de Freguesia
de Santana de Cambas

Centro Educativo
de Santana de Cambas

2.563,30€

12.524,05€

Junta de Freguesia
de São João dos Caldeireiros

Centro Educativo de Penilhos

1.779,50€

9.266,55€

Estabelecimento de Educação
Pré-Escolar e do 1º Ciclo do
Ensino Básico

3.006,50€

10.288,72€

Mercado Municipal da Mina
S. Domingos - Gestão e
Manutenção Corrente

5.392,21€

Centro Comunitário de Corte
do Pinto e Posto Médico da
Mina S. Domingos- Limpeza
Diária dos Edifícios

4.257,33€

Centro Educativo de
S. Miguel do Pinheiro

1.741,65€

JUNTA FREGUESIA

Junta de Freguesia
de Corte do Pinto

União de Freguesias S. Miguel
do Pinheiro, S. Pedro Sólis e
S. Sebastião Carros
Junta de Freguesia
de Espírito Santo

21.828,88€

8.545,30€

Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva

Junta de Freguesia de Corte do Pinto

União Freguesias S. Miguel do Pinheiro,
S. Pedro de Sólis e S. Sebastião dos Carros

Junta de Freguesia de S. João dos Caldeireiros

Junta de Freguesia de Mértola

Junta de Freguesia de Santana de Cambas

mértola
lembrou serrão martins
De 17 a 29 de março Mértola lembrou António Serrão Martins,
primeiro autarca eleito em democracia. O programa das comemorações, à semelhança das edições anteriores, incluiu várias
atividades culturais em Mértola e na Mina de S. Domingos.
Integrado no programa Lembrar Serrão Martins, a vila de
Mértola acolheu a exposição de fotografia de João Cutileiro, na
Casa das Artes Mário Elias, a peça de teatro “Apareceu a
Margarida”, no dia 17 de março, pelo grupo de teatro BAAL 17, o
espetáculo Tango e Fado – Dois Puertos, com Mariana
Abrunheiro e Walter Hidalgo, no dia 21 de março, ambos no cineteatro Marques Duque. No dia 21 de março, na tenda multiusos
da vila teve lugar o Mercado Rural do início do século XX. As
comemorações do Lembrar Serrão Martins terminaram em
Mértola com o espetáculo “Poderia a Poesia”, de Gisela
Cañamero, no dia 22 de março, na Biblioteca Municipal.
No dia 29, o Mercado da Mina recebeu mais um “À noite no mercado”, dedicado ao que se comia no tempo em que a mina laborava. Este foi mais um momento de convívio e de encontro de
memórias à volta dos produtos e petiscos que fizeram e ainda
fazem parte do quotidiano dos habitantes da região.
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mértola,
a casa do
lince ibérico
O território do Parque Natural
do Vale do Guadiana é desde
dezembro de 2014 casa do
Lince Ibérico, o felino mais
ameaçado do mundo. Desde
então foram soltos 33 linces
ibéricos e nasceram 16 crias. A
reintrodução da espécie que
se encontrava em vias de
extinção está a ser um sucesso, facto comprovado pela
reduzida taxa de mortalidade e pelos novos nascimentos.
Atualmente, a área por onde circulam estes felinos territoriais e
curiosos estende-se pelos concelhos vizinhos.
Jacarandá e Katmandú foram o primeiro casal de linces ibéricos
solto no concelho de Mértola em dezembro de 2014 em recinto
cercado. Pedro Rocha, Diretor do Departamento de
Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo conta que “foram realizadas quatro campanhas de solta, tendo sido libertados 10 linces em 2015, nove em 2016, oito em 2017 e seis em
2018. Dos 33 animais tivemos quatro baixas, duas por atropelamento, uma por envenenamento, uma por doença e uma provavelmente por uma armadilha, tendo sido encontrado o colar.
Destes, vários estabeleceram os seus territórios, sendo que até
2017, foram registados 16 nascimentos na área da reintrodução, não só no concelho de Mértola, mas também nos concelhos limítrofes de Serpa e Castro Verde. Pedro Rocha afirma que
é uma “situação favorável, porque já temos nascidos em cativeiro. O Lince é o felino mais ameaçado do mundo e, de certa forma, com o esforço que está a ser desenvolvido em Portugal, em
conjunto com o que está a ser desenvolvido em Espanha, estamos a reverter o processo da extinção, facto que muita gente,
mesmo investigadores tinham dúvidas que fosse possível.
As áreas em que os linces foram reintroduzidos foram muito
bem escolhidas, um ponto essencial para o sucesso deste processo. Tinham uma boa densidade de coelho, um bom habitat e
uma boa gestão cinegética, agricola e florestal. Eram também
áreas em que tínhamos acordos com os proprietários e gestores. Só fizemos estas soltas em locais onde obviamente tínhamos, autorização, consentimento e apoio de quem geria o território. Fizemos contratos de colaboração numa área superior a
20 mil hectares”.
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Os técnicos do Parque Natural acompanham diariamente os animais que vivem em total liberdade. Pedro Rocha explica que “há
um seguimento da população, quase diário, através dos colares.
Os linces que são soltos têm um colar emissor que emite uma
frequência VHF e o sistema GSM, como os telemóveis, o que
permite saber a localização dos linces através das antenas.
Também seguimos por foto-armadilhagem, ou seja, nós colocamos câmaras que disparam quando passa um animal. Este
seguimento é importante para saber o estado dos animais. O
que as pessoas podem fazer é sempre que avistam um lince
que comuniquem ao Parque Natural, pois permite obter informação que não é possível com o seguimento”. Pedro Rocha destaca outro ponto importante que é a sinalização nas estradas. “É
uma forma de evitar as fatalidades e ter cuidado a conduzir. É
bom para as pessoas e para os animais em geral. O Diretor do
ICNF considera que “as pessoas podem começar a tirar uma
mais valia pelo facto do lince estar no território, é relevante perceber que ele está aí mesmo para isso. Não é só ficar no contexto de quem o estuda ou das autoridades, mas também para usufruto da comunidade”.
Para Pedro Rocha “a opinião da comunidade sobre a presença
dos linces tem melhorado. De início não se sabia se a presença
do lince iria trazer restrições às atividades, nomeadamente da
atividade cinegética. Se era possível continuar a caçar com linces no território. Hoje em dia acho que é mais que evidente que
é perfeitamente compatível. As pessoas aperceberam-se que
podem continuar a ter as suas atividades. Outro dos medos é
que o lince pudesse trazer problemas na gestão das espécies
cinegéticas, se ia predar o coelho e a perdiz. Hoje, verificamos
que os linces estão onde há muito coelho, mas continua a haver
muito coelho nessas áreas. O lince até tem outra característica
que as pessoas estão a aperceber. Nos sítios onde as fêmeas
reprodutoras e os animais estão de uma forma mais territorial,
há uma diminuição de outros predadores, como é o caso da
raposa e do saca-rabos. Os linces são muito territoriais e não
suportam a existência de determinados predadores nas redondezas.
Os linces já percorreram uma área muito extensa nos concelhos
vizinhos, mas o mais importante é ver que se estabeleceram. Já
percorrem quase todos os concelhos do Alentejo. Os linces têm
uma fase dispersante, a partir um ano começam a emanciparse das mães e fazem grandes dispersões. Quando são mais
novos também são mais suscetíveis de ter problemas. E nessas
alturas que estão à procura de territórios e percorrem distâncias
enormes, é o caso do que se passou com o lince que morreu na
via do infante. Em termos de área, os linces ocupam uma área
nuclear do parque, que está sempre a mudar, à volta de 15 a 20
mil hectares e depois ocupam pequenas áreas no concelho de
Serpa, Castro Verde e nos limites de Almodôvar”.

Sobre o futuro do lince ibérico no território português, Pedro
Rocha salienta que “a solta dos linces é um processo a que tem
que ser dada continuidade para alcançar um objetivo de uma
população estável e que, muito importante, que esta não esteja
isolada. E nisso que vamos trabalhar agora, garantir que esta
população não está isolada, contata com as populações vizinhas de Espanha. É importante que haja um fluxo genético, com
as regiões de Doñana e da Extremadura. Nós já sabemos que
existe esse contato, porque um macho selvagem veio até ao território do parque, no concelho de Serpa, reproduziu-se com
uma fêmea que foi solta em Mértola e teve quatro crias, que
estão bem. É isso que permite uma continuidade no processo
de estabelecimento da população no nosso país”.
Pedro Azenha Rocha afirma que “o lince faz, cada vez mais,
parte da identidade do território, que as pessoas falam cada vez
mais do lince. A presença deste felino é uma forma de trazer
mais dividendos ao concelho, porque há um potencial ecoturismo associado. Onde há lince acaba por se ver e mesmo quando
não se vê pode-se gerir a expetativa de o ver. É sempre algo favorável que temos no território e que mostra que é um concelho
com muitos atrativos e vale a pena visitar. Também o lince tem
vindo a ajudar nesse processo”.
Pedro Rocha agradece a forma como a população tem aceite a
presença do lince ibérico e como tem sido entusiasta no processo. “O parque vai tentar envolver mais as pessoas e comunicar
cada vez melhor”. Por último, deixa uma mensagem de agradecimento, garantindo que “estamos aqui para continuar e que o
território vai agradecer o facto de ter aqui o lince radicado”.
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ccdr alentejo reúne
em mértola com o
executivo municipal
O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo, Roberto Grilo, acompanhado pelos vicepresidentes, Jorge Pulido Valente e Carmen Carvalheira, e dos
representantes da Autoridade de Gestão do Alentejo 2020,
Filipe Palma e Hélder Guerreiro, reuniu com o executivo da
Câmara Municipal de Mértola. A reunião teve lugar no dia 2 de
maio, com o objetivo de dar a conhecer o processo de desassoreamento do Rio Guadiana e procurar linhas de financiamento
para o troço Pomarão – Mértola.

ministro da cultura
visita mértola
O Ministro de Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, visitou a vila de
Mértola no dia 6 de março, com o propósito de reunir com as entidades locais e conhecer o património cultural.
O programa da visita teve como primeiro ponto da agenda uma
reunião com o presidente da Câmara Municipal, Jorge Rosa, a
Diretora Regional do Património Cultural, Ana Paula Amendoeira,
a Diretora Geral do Património Cultural, Paula Silva, e o diretor do
Campo Arqueológico de Mértola, Cláudio Torres. Após o almoço,
o governante visitou alguns monumentos da vila-museu, nomeadamente o Castelo, a Igreja Matriz, a Alcáçova, a réplica de uma
casa islâmica e a Casa Cor de Rosa, local onde foram recentemente encontradas as magníficas estátuas do período romano.

25 de abril em mértola
Mértola celebrou o aniversário da revolução de Abril com um leque alargado de iniciativas culturais e desportivas, cujo destaque foi o
espetáculo de dia 24 à noite, em que o Grupo Contrabando apresentou “Zeca”.
A primeira iniciativa das celebrações foi uma sessão de “Filmes com Conversa”, com o filme “Comboio Noturno para Lisboa”, no
Musical da Mina de S. Domingos. Mário Martins, presidente da Assembleia Municipal de Mértola partilhou memórias e conversas
sobre o 25 de Abril. No dia 21, na Biblioteca Municipal de Mértola, teve lugar a apresentação do livro “Memórias do Exílio” de Ana
Aranha e Carlos Ademar com Cláudio Torres.
Como é tradição na vila de Mértola, no dia 25 de abril pela manhã decorreu a Corrida da Liberdade, uma ação promovida pela Câmara
Municipal e a Junta de Freguesia de Mértola. Nas freguesias do concelho a revolução dos cravos também foi muito celebrada com desporto e muito convívio.

campeão do mundo
de ralis escolhe mértola
para testes
A equipa oficial de ralis da Ford, com o atual campeão do mundo, Sebastian Ogier e o seu navegador, Julien Ingrassia, estiveram, de 11 a 13 de abril, na zona de Vale Romeiros, freguesia de
Corte do Pinto, a testar o comportamento do carro e fazer as respetivas afinações para o Rali da Argentina e Portugal.
O francês, Sebastien Ogier, mostrou enorme satisfação pela
hospitalidade e pela qualidade dos troços do concelho, tendo
prometido voltar as estradas de Mértola. Para Mértola este é
mais um motivo de orgulho pela escolha do concelho e pela
satisfação demonstrada pela equipa durante os testes.
A vinda do campeão do mundo ao concelho de Mértola foi possível graças ao empenho da empresa Crazyspeed, na pessoa
do João Luz, ao qual a Câmara Municipal agradece. O concelho
está disponível para receber esta e/ou outras equipas do mundial de ralis.
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biblioteca municipal
na rede de bibliotecas
comissão nacional da unesco
A Biblioteca Municipal de Mértola passou, recentemente, a integrar a Rede de Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da
UNESCO.
Esta situação representa, simultaneamente, um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos e o reafirmar de um compromisso, relativo ao cumprimento dos valores e princípios preconizados no Manifesto da
UNESCO sobre Bibliotecas Públicas, colocando no centro da
sua atividade o desenvolvimento dos temas definidos, como prioritários, por aquele organismo internacional.
Assumindo-se como uma porta de acesso local à informação, à
cultura e ao conhecimento, a Biblioteca Municipal de Mértola,
procura de igual modo preservar e valorizar os saberes e as
memórias locais. Nesse sentido, o seu trabalho vai muito para
além da recolha, seleção e disponibilização local da informação,
centrando-se uma parte importante da sua atividade no desenvolvimento de projetos direcionados para públicos específicos,
com vista à reflexão e partilha de ideias, em torno das grandes
questões da atualidade.
Temas como a educação para a cidadania, a defesa do meio
ambiente, a diversidade cultural estão, a par com a preservação
da memória coletiva, no centro dos projetos desenvolvidos.

“afinal…o gato”
na biblioteca de mértola
A Biblioteca Municipal recebeu, no dia 11 de abril, o pré-escolar
do concelho de Mértola. 89 crianças acompanhadas por 14 adultos deslocaram-se à Biblioteca para assistir ao espetáculo “Afinal…o Gato?”, que esteve a cargo do Grupo Andante (interpretação de Cristina Paiva e encenação de Fernando Ladeira).
Este espetáculo que integra poemas de Fernando Pessoa, música de Joaquim Coelho e imagens de Mafalda Milhões aconteceu
no âmbito do projeto de promoção da leitura, designado “Histórias
da nossa terra” que a biblioteca Municipal está a desenvolver ao
longo do ano letivo junto do pré-escolar e do 1º Ciclo. A ação está
integrada no Plano Municipal de Combate ao insucesso escolar.
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inauguração
da estação da
biodiversidade do vascão
No dia 20 de abril, a Câmara Municipal de Mértola e o Parque
Natural do Vale do Guadiana convidaram a população a participar
num passeio para conhecer a nova Estação da Biodiversidade
(EBIO) do Vascão. As Estações de Biodiversidade (EBIO) são percursos pedestres curtos (máximo de 3 km), sinalizados no terreno através de painéis informativos sobre os valores naturais a
observar pelos visitantes.
O passeio teve lugar entre o Moinho das Relíquias e o Moinho do
Alferes na ribeira do Vascão, um itinerário de descoberta da biodiversidade de um habitat ribeirinho, com especial destaque para
os insetos e plantas. O passeio foi guiado pela equipa de biólogos
da TAGIS.
Em Mértola, o projeto GERAÇÃO BIO implementou duas
Estações de Biodiversidade: a EBIO da Bombeira do Guadiana e
a EBIO do Vascão. Estas duas EBIOS integram a rede nacional
de EBIOS.

mértola
regulamenta mercado
local de produtores

terras sem sombras
festival do baixo alentejo
em mértola
No âmbito do 14.º Terras Sem Sombra – Festival do Baixo
Alentejo, Mértola foi palco de três iniciativas, nos dias 14 e 15 de
abril, dedicadas ao património, à biodiversidade e à música.
No dia 14 de abril, realizou-se uma visita guiada pelo centro histórico da vila com os arqueológos Susana Goméz e Virgílio
Lopes, cujo tema foi “Reescrever o passado: novos olhares
sobre a história de Myrtilis”. Também neste dia, na Igreja Matriz
de Nossa Senhora Entre as Vinhas, teve lugar o concerto “Aos
quatro ventos: Palimpsestos musicais da Europa Central (séculos XIX-XXI)”.
No domingo, na Herdade das Romeiras, a atividade foi dedicada
à biodiversidade da região e teve como tema “Sob a égide de
Diana: A gestão cinegética e a salvaguarda da biodiversidade”.
A orientação da visita esteve a cargo da Associação Nacional de
Proprietários Rurais e do CIBIO/INBIO.

O projeto de Regulamento do Mercado Local de Produtores de
Mértola foi publicado em Diário da República e encontra-se em
fase de discussão pública. O documento está disponível em
www.cm-mertola.pt.
A produção agrícola e agropecuária do concelho, assegurada
maioritariamente por agricultura de cariz familiar e por pequenas empresas, assume uma importância relevante na economia
local, nomeadamente em termos de produtividade, emprego e
diminuição da dependência externa. As vendas diretas e as
cadeias curtas agroalimentares contribuem para valorizar e promover os produtos locais e, simultaneamente, estimular a economia local, criar emprego, reter valor e população no território.

pão de trigo de mértola
volta a conquistar
medalha de ouro
em concurso nacional
O pão produzido pela empresa Costa, Esperança, Dias e João,
Lda, sediada em S. Pedro de Sólis, concelho de Mértola, voltou
a conquistar a medalha de ouro, na categoria de pão de trigo, no
7.º Concurso Nacional de Pão Tradicional, que teve lugar no dia
6 de março, promovido pela Associação Qualifica/oriGIn
Portugal, no Centro Nacional de Exposições – CNEMA .
A industria da panificação é uma das mais importantes e representativa da qualidade dos produtos tradicionais confecionados
no concelho de Mértola.
O pão produzido pode ser adquirido nas padarias e nos vários
estabelecimentos comerciais do concelho .

Pag | 17

feira do mel, queijo e pão

A vigésima edição da Feira do Mel, Queijo e Pão realizou-se nos
dias 27, 28 e 29 de abril, na tenda multiusos da vila, uma organização da Câmara Municipal, que contou com a participação de
mais de 40 produtores. Este certame é a principal montra dos produtos tradicionais de excelência do concelho.
A Feira do Mel, Queijo e Pão abriu as portas ao público na sextafeira à tarde e a inauguração teve lugar às 19h00 com a presença
do executivo municipal e convidados. À semelhança dos outros
certames do concelho, a comitiva visitou todos os expositores e
teve oportunidade de provar o que de melhor este território produz. A música tradicional é outra componente muito importante
do certame e neste primeiro dia foi da responsabilidade dos grupos Brasa Doirada e Terra Bela. Além do mel, queijo e pão a feira
contou com a presença de outros produtos como vinho, enchidos,
doces, licores e artesanato.
O Museu de Mértola marcou presença na Feira do Mel, Queijo e
Pão com uma exposição temática sobre os produtos tradicionais,
sendo o principal motivo de atração para o seu espaço uma talha
meleira do século XV. A Biblioteca Municipal foi outro serviço que
marcou presença no certame com um espaço dedicado aos mais
novos e uma exposição bibliográfica sobre o pão, o queijo e o mel.
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No sábado, o certame contou com a animação musical de A
Chiclateira, Os Amigos da Pinguinha, Mata Bicho e
D'Empreitada. Pelas 15h00, decorreu uma discussão aberta
sobre “O pão nosso de cada dia”, uma organização da
Associação de Empresários do Vale do Guadiana, com a presença de produtores e da secretária geral da Associação Qualifica,
Ana Soeiro. No final os participantes fizeram uma prova de produtos com pão acabado de cozer.
Como é já uma tradição na Feira do Mel, Queijo e Pão, o último
dia do certame é dedicado ao cante alentejano, com um encontro
de grupos corais. Este ano estiveram presentes o Grupo Coral
Guadiana de Mértola, o Grupo Coral Feminino Vozes de
Barrancos, Grupo Coral Rosas de Abril/Rio de Moinhos, as
Cantadeiras do Redondo, e o Grupo Coral da casa do Povo da
Amareleja.
A Feira do Mel, Queijo e Pão é um evento de sucesso que todos
os anos atrai centenas de visitantes, que assim aproveitam o passeio a Mértola para adquirir produtos de elevada qualidade, cuja
produção é ainda feita de modo artesanal e em que os sabores
são únicos. A próxima edição da feira terá lugar no novo Parque
de Exposições de Mértola.

céu noturno de mértola certificado como destino
turístico starlight
A Fundación Starlight emitiu no dia 22 de março, o parecer positivo para a certificação da extensão da Reserva Darksky Alqueva a um
conjunto de municípios da raia onde se integra o concelho de Mértola.
Esta é uma certificação reconhecida pela Organização Mundial de Turismo e pela UNESCO que engrandece o território e cria novas atratividades e oportunidades para o setor do turismo. A candidatura do céu de Mértola à certificação Destino Turístico Starlight integra o conjunto de ações de estruturação do produto astroturismo que a Câmara Municipal de Mértola e a Genuineland – Turismo de Aldeia têm
vindo a dinamizar no âmbito do projeto GO2MÉRTOLA (Operação financiada pelo Programa Alentejo 2020).

mértola promoveu a sua
oferta turística na btl
A Câmara Municipal de Mértola promoveu mais uma vez a oferta turística do concelho na Bolsa de Turismo de Lisboa que se
realizou de 28 de fevereiro a 4 de março. No âmbito desta participação foi dada especial atenção à promoção da oferta de turismo de natureza que o concelho proporciona: birdwatching, caminhadas, astroturismo, passeios no rio, canoagem entre outras
modalidades.
A presença do município integrou a representação conjunta da
região Alentejo e Ribatejo liderada pela Entidade Regional
Turismo do Alentejo e Ribatejo.

Pag | 19

museu de mértola regista mértola na ovibeja
aumento de visitantes
O Museu de Mértola registou em 2017 o maior número de visitantes de sempre. Foram registadas 46426 entradas, mais 8071
que no ano anterior. Este total reporta-se apenas às entradas no
núcleo da Igreja Matriz, o mais visitado, contudo o acréscimo de
visitação verificou-se em todos os núcleos.
Deste total 52% reportam-se a visitantes de nacionalidade
estrangeira e 48% a visitantes nacionais. Dos mercados externos destaque para a Alemanha que representa 28% dos visitantes estrangeiros, a França 17%, a Espanha 14%, o Brasil 9% e a
Holanda 7%. De salientar ainda o crescimento do mercado da
América do Norte com os Estados Unidos e Canada a representarem 4% dos visitantes e o mercado italiano também a registar
4% no total de visitantes estrangeiros.
O crescimento significativo de turistas no território decorre do
trabalho contínuo e articulado do Município, empresas e entidades de tutela para estruturar e promover a oferta turística de
Mértola e da região Alentejo nos mercados interno e externo.

Mértola marcou presença na 35.ª edição da Ovibeja, que decorreu de 17 de abril a 1 de maio, em Beja, com um stand que dava
a concelho as potencialidades turísticas do concelho. Durante a
cerimónia de inauguração do certame, o edil de Mértola, Jorge
Rosa, recebeu no espaço do concelho o Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Ministro da
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas
Santos.

entrega
de prémios da ‘tourism
train experiences’

O Municipio de Mértola esteve presente no dia 2 de março, no
auditório da FIL, em Lisboa no decorrer da gala da entrega dos
prémios da 3.ª edição da Tourism Train Experiences, numa iniciativa dinamizada pela Universidade Europeia, em parceria com
o Turismo de Portugal e a CP. Na ocasião foram entregues os prémios aos vencedores, tendo o Municipio sido distinguido pela
forma singular como acolheu esta iniciativa.

Pag | 20

trilhos de mértola
trail run com 540 atletas
Os Trilhos de Mértola – Trail Run decorreu no dia 4 de março, em
Mértola, e contou com mais de 540 atletas inscritos. A prova foi
composta pelo Ultra Trail (46 km), pelo Trail Longo (29km), pelo
Trail Curto (12km) e por uma caminhada de 9km. A vila de Mértola
e o Parque Natural do Guadiana foram o cenário desta prova que
desafiou os mais ativos na exploração dos seus próprios limites
(re)descobrindo espaços e paisagens de beleza extrema.
No Pavilhão Desportivo Municipal de Mértola teve lugar uma
Feira de Desporto e Vida Saudável e um workshop sobre super
alimentos.
Esta foi a terceira e a mais participada edição dos Trilhos de
Mértola. A organização foi da Câmara Municipal de Mértola e do
Clube de Futebol Guadiana.

cadetes da marinha
descem rio guadiana de mértola ao pomarão
A Câmara Municipal de Mértola apoiou o exercício de descida do rio Guadiana, entre as localidades de Mértola e de Pomarão, numa
distância aproximada de 21 quilómetros, com recurso a botes de borracha a remos da Escola Naval, o estabelecimento de ensino
superior da Marinha, nos dias 8 e 9 de fevereiro.
Nesta atividade, além dos cerca de 100 cadetes da Escola Naval (3.º e 4.º anos) estiveram, também, presentes alunos representantes
da Academia Militar, da Academia da Força Aérea e do Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna e alunos do Agrupamento
de Escolas de Mértola.
O exercício serviu, para além da consolidação e a prática dos valores da formação militar, cívica e humana, para promover e fortalecer
a interação da Escola Naval com as populações e com a juventude da região.

câmara regulamenta
parque desportivo
e de lazer municipal

pete gerir e zelar pela sua conservação. O regulamento tem por
objetivo definir a gestão, manutenção e utilização do PDLM, com
exceção do Campo de Futebol Municipal e seus balneários.

Está em fase de consulta pública o projeto de Regulamento do
Parque Desportivo e de Lazer Municipal de Mértola, cujo objetivo é definir a gestão, manutenção e utilização do parque, com
exceção do Campo de Futebol e seus balneários.
O Parque Desportivo e de Lazer Municipal surgiu da beneficiação e remodelação de uma zona privilegiada para a prática de atividades físicas e de lazer, na envolvente do Campo de Futebol
Municipal, como resposta às exigências de qualidade de vida e
com o principal objetivo de contribuir para o lazer, o bem-estar e
a pratica desportiva ao ar livre das populações, bem como para o
equilíbrio ecológico e ambiental das paisagens urbanas.
O parque é propriedade do Município de Mértola, a quem com-
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bandeira azul
A Praia da Albufeira da Tapada Grande, na Mina de S. Domingos,
recebeu pelo sétimo ano consecutivo a Bandeira Azul, o mais
importante galardão de qualidade para uma Zona Balnear. Este símbolo de qualidade é atribuído anualmente às praias e marinas, distinguindo o esforço de diversas entidades em tornar possível a coexistência do desenvolvimento local a par do respeito pelo ambiente.
Em 2018, o Programa Bandeira Azul vai trabalhar o tema O Mar
que Respiramos, uma vez que, 50% do dióxido de carbono lançado
na atmosfera é absorvido pelos oceanos e 70% do oxigénio da
Terra é produzido pelo plâncton marinho. Assim, o papel das florestas marinhas é fundamental, sendo as algas mais pequenas que
nos dão o ar que respiramos. O caminho para trabalhar este tema
passa pela educação ambiental e pela adoção de comportamentos
mais racionais e eficientes na utilização de recursos. Uma educação para a conservação, proteção e melhor gestão, que começa
nas nossas florestas terrestres e termina no mar. Uma educação
por uma sociedade de baixo carbono.
Este ano, os utilizadores da praia fluvial poderão participar num
leque alargado de atividades, com destaque para os jogos aquáticos, a caravana do ambiente, caminhar sem lixo e mértola radical.

eventos 2018
Festas da Vila » 16 a 24 de junho
Verão na Mina e Mértola » julho e agosto
Mértola Radical » 11 a 15 de agosto
Feira A.T. de Vale do Poço » 7, 8 e 9 de setembro
Feira da Caça de Mértola » 26 a 29 de outubro

Presidente da Câmara
Jorge Paulo Colaço Rosa
Secretariado Liliana Sofia Guerreiro Vitoriano

Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Mértola
José Eduardo Fernandes Sequeira Costa

Contactos
Geral 286610100 | Fax 28610101
E-mail geral@cm-mertola.pt
Biblioteca Municipal 286610108
Posto de Turismo 286610109
Piscinas 286610106
Espaço Jovem de Mértola 286612836
Espaço Internet da Mina de S. Domingos 286647673

Vereadores
Mário José Santos Tomé
Secretariado Maria Emília Pires Ruivo

Fundação Serrão Martins para a Mina de S. Domingos
Coordenadora Executiva Rosinda Maria Freire Pimenta
Casa do Mineiro | Mina S. Domingos 286647534

Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara
Luís Miguel Martins Madeira Santos

Rosinda Maria Freire Pimenta
Secretariado Sílvia Cristina Felipe Veríssimo
Vereadores sem pelouro
Orlando Manuel Fonseca Pereira
Lígia Isabel da Silva Rafael
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Ficha Técnica
Edição // GCIM . Gabinete de Comunicação, Imagem e Multimédia
E-mail gcim@cm-mertola.pt
Coordenação // Luís Madeira e Margarida Guerreiro
Redação // Fotografia // Maquetagem // Ana Horta, Jorge Branco,
Margarida Guerreiro, Nuno Sequeira
Colaboração // Serviços Municipais

